حمایت مالی از نشریات دانشجویی دانشگاه زیر نظر معاونت دانشجویی فرهنگی:



ب ه مدیر مسئول و سردبیر نشریات هر کدام یک کار دانشجویی تعلق می گیرد که در پایان چاپ هر شماره
نشریه  ،با توجه به امتیاز بندی جدول زیر  ،طبق نظرکارشناس نشریات  ،ساعت کار دانشجویی محاسبه
و در تعداد ماه های توالی چاپ نشریه ضرب شده تا کل ساعات استخراج و مبلغ کار دانشجویی تعیین
گردد.
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– مدیر مسئول و سردبیر نشریات دیگر ارگان ها نیز مشمول این بند می باشند.
 هر نشریه به منظور افزایش منبع درامدی نشریه می توانند صفحاتی جهت تبلیغات در نظر بگیرند و حامیداشته باشند به شرطی آن که موضوع تبلیغات قبل از چاپ با کارشناس نشریات مطرح شده و موافقت دبیر
کمیته ناظر بر نشریات را گرفته باشد.
 هزینه های طراحی  ،چاپ و تکثیر نشریات دانشجویی زیر نظر معاونت دانشجویی فرهنگی  ،طبق جدول
محاسبه زیر به عهده معاونت دانشجویی فرهنگی می باشد :
-

از سوی معاونت دانشجویی فرهنگی برای هر نشریه تحت نظر ایشان  ،مبلغ  0333333تومان در سال
جهت هزینه های طراحی ،چاپ و تکثیر هر نشریه اختصاص داده می شود.و مدیریت استفاده از این مبلغ بر
اساس هزینه های طراحی و چاپ هر دوره با مدیر مسئول نشریه می باشد.

-

هزینه هر دوره با توجه به تناسب های جدول زیر محاسبه و پرداخت می شود.

 نشریاتی که درخواست خود را با توالی انتشار گاهنامه عرضه می دارند بعنوان  2ماهنامه در نظر گرفته میشوند.
 ویژه نامه نشریات نیز از همان مبلغ سهمیه ساالنه تامین اعتبار می گردند در صورت عدم رعایت توالی انتشار و تعداد صفحات مورد انتظار بودجه هر دوره مطابق جدول پیشبینی شده ازکل بودجه نشریه کسر می گردد.

جدول هزینه تقریبی اختصاص یافته به هر شماره با توجه به توالی انتشار:
فصلنامه

دو ماهنامه

ماهنامه

دوهفته نامه

هفته نامه

ترتیب انتشار

درصد تخصیص یافته از
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%22
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%5/5

%2/75

مبلغ کل

تعداد صفحات  A4مورد
انتظار
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حمایت مالی طراحی و چاپ نشریات دیگر ارگان ها در حال حاضر به شکل زیر می باشد :

-

نشریه زیر نظر بسیج ( بینش پرستار )  :هزینه طراحی و چاپ دو شماره از آن در طول سال طبق جدول
حمایتی توسط معاونت دانشجویی فرهنگی پرداخت می شود.

-

نشریه نهاد مقام معظم رهبری(انتظار)  :هزینه های طراحی و چاپ آن به عهده خود نهاد می باشد.

نشریات دانشگاهی) نشریات اعضاء هیأت علمی و ادارات دانشگاه (شامل حمایت های مالی نمی شوند

