آئیي ًبهِ كتبثخبًِ داًشكذُ ثْذاشت
ّذف اصتذٍیي آئیي ًبهِ

تَسؼِ خذهبت اعالع سسبًي

ّ ،وبٌّگي ٍ یكذست سبصي اسائِ خذهبت دس

كتبثخبًِ هي ثبشذ.
 ثـِ هٌظـَس استفـبدُ ّـشچـِ ثیشتـش اص هحیـظ آسام كتبثخبًِ ٍ حفظ ٍ حشاست اص اهَال آى استفبدُ
كٌٌذگبى هَظف ثِ سػبیت هَاسد صیش هي ثبشٌذ:
 سػبیت سكَت هغلق دس هحیظ كتبثخبًِ
 خَدداسي اص خَسدى ،آشبهیذى ٍ استؼوبل دخبًیبت
 هغبلؼِ ثصَست اًفشادي
 استفبدُ اص تلفي ّوشاُ دس كتبثخبًِ اكیذا هوٌَع است
 سبػبت كبسي كتبثخبًِ دس سبلتحصیلي اص  8صجح تب 17ثؼذاصظْش ٍ دس تبثستبًْب 8تب 14ثؼذاصظْش هي ثبشذ.
 دس فَاصل ثیي دٍ ًیوسبل كتبثخبًِ اص سبػت  8تب  14ثبص هي ثبشذ.
 كتبة هشجغ (فشٌّگْبٍ ،اطُ ًبهِ ّب ٍ دست ًبهِ ّب ٍ تؼذادي اص هٌبثغ كِ ثِ ػلت ػذم تجذیذ چبح
ثصَست هحذٍد دس كتبثخبًِ هَجَد هي ثبشٌذ) اهبًت دادُ ًوي شَد ٍ دس كتبثخبًِ هغبلؼِ هي شَد .
ایبى ًبهِ ّب اهبًت دادُ ًوي شَد
 ح

 .دس صَست لضٍم اص صفحبت دسخَاستي دس كتبثخبًِ تب سقف
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صفحِ كپي مي گشدد.
ّ ضیٌِ ّش صفحِ كپي  500سیبل هحبسجِ هي گشدد.
 كتبثْبي الكتشًیک اهبًت دادُ ًوي شَ

ىد  .هغبلت هَسدًیبص اًتخبة ٍ

تَسظ كبس شٌبسبى كتبثخبًِ سایت

هي گشدد.
 هجالت ثِ صَست اّذایي ٍ یب آثًَوبى ثشاي كتبثخبًِ تْیِ هي شَد ٍ جضء هٌبثغ هشجغ هي ثبشذ.
 شبیبى ركش است دس كتبثخبًِ اهكبًبت الصم جْت حضَس اػضبي هحتشم ّیئت ػلوي ٍ
داًشجَیبى تحصیالت جْت هغبلؼِ فشاّن هي ثبشذ.
 خشیذ ٍ تْیِ هٌبثغ كتبة خبًِ ػالٍُ ثشًوبیشگبُ ّبي كتبة

 ،ثب تَجِ ثِ ًیبصّبي هش

اجغیي دسعَل سبل

تحصیلي صَست هي گیشد .
 ػضَیت اػضبي جذیذ دس آغبص ّش تشم ثب تكویل فشم ثجت ًبم كتبثخبًِ اًجبم هي گشدد.
 تسَیِ حسبة داًشجَیبى هحتشم دٍسُ كبسشٌبسي اسشذ ٍ دكتشي هٌَط ثِ اسائِ یک ًسخِ اص پبیبى ًبهِ
داًشجَ هي ثبشذ.
 چٌبًچِ اهبًت گیشًذُ هٌبثغ اهبًت گشفتِ شذُ اص كتبثخبًِ سا گن ًوبیذ ،هَظف ثِ تْیِ ٍ تحَیل اصل آى
حذاكثش ظشف هذت یک هبُ هي ثبشذ ٍ تشخیص چگًَگي اهش ثِ ػْذُ هسئَل كتبثخبًِ هي ثبشذ.

 چٌبًچِ هٌبثغ اهبًتي گن

شذُ دس ثبصاس

ًبیبة ثبشذ اهبًت گیشًذُ ثبیستي ثب صالحذیذ هسئَل ٍ ًیبص

كتبثخبًِ هٌجغ دیگشي سا جبیگضیي ًوبیذ .دس غیش ایٌصَست پشداخت جشیوِ ثِ ششح صیش خَاّذ ثَد:
 كتبة ٍ ًششیبت ادٍاسي هغبثق قیوت سٍص ثب اسص آصاد هحبسجِ خَاّذ شذ.
 دسهَسد كتبثْبي چٌذ جلذي یب دٍسُ اي ،چٌبًچِ یک جلذ اص آى هفقَد گشدد ٍ تْیِ آى
اهكبى پزیش ًجبشذ ،اهبًت گیشًذُ هَظف است قیوت یک دٍسُ كبهل كتبة سا ثب ًشخ سٍص ٍ یب
اسص آصاد (كتت التیي)پشداخت ًوبيد .
ّ شگبُ فشدي ثذٍى سػبیت هقشسات هشثَط ثِ اهبًت اقذام ثِ خبسج ًوَدى هٌبثغ اص
ثؼٌَاى هتخلف ثِ

كويتِ اًضجبعي داًشگبُ

كتبثخبًِ ًوبیذ

هؼشفي خَاّذ شذ تب اقذاهبت الصم ثؼول آیذ ٍ تب تؼییي

تكلیف اص سَي كویتِ آى فشد اص كلیِ خذهبت كتبثخبًِ هحشٍم خَاّذ شذ.
 اهبًت كتبة ثشاي داًشجَیبى ،اػضب ّیئت ػلوي ٍ پشسٌل ثِ ششح صیش هي ثبشذ :
 داًشجَیبى هحتشم هقغغ كبسشٌبسي ٍ اسشذ هي تَاًٌذ حذاكثش

 3جلذ كتبة سا ثِ هذت
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سٍص اهبًت ثگیشًذ،
 داًشجَیبى هحتشم هقغغ دكتشي تخصصي 5جلذ كتبة ثِ هذت  15سٍص،
 اػضبي ّیبت ػلوي هحتشم داًشكذُ  10جلذ كتبة ثِ هذت یكوبُ ،
ّ وكبساى هحتشم داًشكذُ  3جلذ كتبة ثِ هذت  15سٍص.
 هذت صهبى كتبثْب دس صَستي كِ هتقبضي جذیذ ًذاشتِ ثبشٌذ قبثل توذیذ هي ثبشذ.
 كتبثْبي دسسي داساي پشهتقبضي  ،ثشاي استفبدُ ثْتش عجق ًظش كبسشٌبسبى كتبثخبًِ

ثصَست

دٍسُ ایي تقسین ثٌذي ٍ دس اختیبس گشٍّْبي آهَصشي هشثَعِ قشاس هي گیشد.
 جشیوِ دیشكشد ّش كتبة سٍصاًِ  100تَهبى هحبسجِ هي گشدد .
 دس صَست تكشاس تبخیشثیش اص

دٍثبسدس تحَیل

كتبثْبي ا هبًت ثشدُ شذُ

ادُ هٌبثغ كتبثخبًِ هحشٍم هي گش دد.
غیشفؼبل ًٍْبیتب شخص خبعي اص استف

فبیل شخص

