
  بسمه تعالي
  يئشريات دانشجوميزان سهميه تكثير ن

  دانشگاه علم و صنعت ايران
  
  

در جهت ساماندهي و هر چه شفافتر نمودن ميزان كمك معاونت دانشجوئي و فرهنگي دانشگاه به 
اين .  فرمولي جهت مشخص نمودن سهميه تكثير نشريات طراحي شده است،نشريات دانشجويي

  :باشد فرمول بدينصورت مي
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  .كه در آن پارامترهاي زير وجود دارند
N :تعداد سهميه تكثير هر شماره از نشريه.  
n : تعداد صفحات بر حسب صفحه معادلA4 . نامه همراه نيز  اين پارامتر شامل تعداد صفحات ويژه

  .باشد مي
T : اين پارامتر براي ). امل روزهاي تعطيلش(فاصله زماني از انتشار شماره قبلي برحسب تعداد روز

  .باشد  مي100شماره اول عدد
  

  :باشد نامه نشريات و مصوبات كميته ناظر بر نشريات ضروري مي توجه به نكات زير با توجه به آئين
)  تاريخ، شماره نشريه، مدير مسئول، صاحب امتياز، نام نشريه،نام دانشگاه( درج كامل شناسنامه -1

  .جهت برخورداري از سهميه تكثير الزامي است) نامه خه عادي و ويژهنس(در نشريه 
 كسري از ، در صورت درج تبليغ مراكز يا گروههاي انتفاعي اقتصادي داخل يا خارج دانشگاه-2

  .يابد  كاهش مي،A4 برحسب كسري از سطح يك صفحه ،سهميه تكثير برابر با حجم تبليغات
---------------------------------------------------------  

  .از حاصلضرب دو تابع بصورت زير تشكيل شده است) 1(اگر دقت شود فرمول 
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  بطوريكه
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  .دهند شكلهاي زير نحوه تغييرات اين توابع را برحسب متغير مربوطه نشان مي

  

     
 g(T)تابع               f(n)تابع 

  
  :توان چنين برشمرد را مي) 1(فوق خصوصيات رابطه و اشكال با توجه به مطالب 

در . يابد  در ابتدا بسرعت افزايش و سپس بتدريج كاهش ميT يا nميزان سهميه با افزايش  -1
 تشويقي به رعايت واقع نسبت به هر كدام از اين دو متغير مقدار حداكثري وجود دارد تا

  .در انتشار نشريه باشد)  نه پر حجم و نه كم حجم–نه زود و نه دير (اعتدال 
در واقع مناسب بنظر . باشد  روز مي7 صفحه با فاصله زماني 8حداكثر سهميه بازاء نشر  -2

 .منتشر شود) تقريبا هر روز يك صفحه(اي  رسد تا هر هفته يك شماره هشت صفحه مي
 .باشد باشد كه عددي قابل مالحظه مي  نسخه مي500 شماره حداكثر سهميه هر -3
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