
  

  فرم درخواست مجوز انتشار نشریات دانشگاهی
  منطبق بر دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی

  27/6/86مورخ  10552/11شماره 
  
  
  

 عکس

  :مشخصات نشریه – 1
  ....................................................... .: ................................................مفهوم نام نشریه............................ ................: ................................................نام نشریه 
 5ورزشی        5 ادبی         5 هنري         5اقتصادي          5 علمی       5سیاسی 5     اجتماعی     5 فرهنگی     : زمینه انتشار

  )گیرند میدر برنیز  را ، خبري و طنزو رفاهی هاي عقیدتی، صنفی زمینه، اجتماعی هاي فرهنگی و عنوان(   

                                     5دوماهنامه        5 ماهنامه          5نامه دوهفته5       نامه هفته                   5روزنامه    :  ترتیب انتشار
    5شماره تک ،نامه ویژه                        ) .......................داکثر ح ....................   حداقل  (     :  5گاهنامه                    5فصلنامه                         

 
  :مشخصات صاحب امتیاز – 2
  :عضو هیئت علمی/دانشجو -الف

  ........................................: دانشکده....................... : ....................پرسنلی/ یشماره دانشجوی................................  : ...................................................اینجانب
  : ....................... گذراندهعداد واحد ت.............................................. .....: ................مقطع/ رشته..... : .......................................... گروه آموزشی /رشته تحصیلی
  ......................................................................................................................................................................................: ........................................نشانی و تلفن

 
  :شخص حقوقی  - ب

  ...................................................................................انجمن / کانون / نهاد / مسئول تشکل .......................... .......................................................... اینجانب
  

وزارت   27/6/86مـورخ   10552/11ابالغ شده طی نامـه شـماره   (با مطالعه کامل مفاد دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی 
با مشخصـات فـوق   نامه یاد شده خواهان انتشار نشریه  عه و آیینضمن پایبندي به قانون اساسی و تعهد به رعایت قوانین موضو) علوم، تحقیقات و فناوري

            .هستم
                                                   

  مهر و امضاي صاحب امتیازتاریخ،                                                                                                                 
 

 

  :مشخصات مدیر مسئول – 3
  ........................................: دانشکده....................... : ....................پرسنلی/ یشماره دانشجوی....  : ...............................................................................اینجانب

  : .............. گذراندهعداد واحد ت................... .......................: .....مقطع/ رشته..... : .......................................... مدیر واحد اداري/ گروه آموزشی /رشته تحصیلی
  ......................................................................................................................................................................................: ........................................نشانی و تلفن

  
ی اسـت اینجانـب   را دارم بدیه............. ....................................................به صاحب امتیازي ...... .........................................تقاضاي مدیر مسئولی نشریه 

رعایت قوانین موضوعه و دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی ابالغ شـده طـی نامـه    نون اساسی و تعهد به ضمن پایبندي به قا
 سهمسوولیت همه مطالب مندرج در نشریه یاد شده را به عهده خواهم گرفت و تعداد ) وزارت علوم تحقیقات و فناوري 27/6/86مورخ  10552/11شماره 
  .ه دبیرخانه کمیته ناظر تحویل خواهم دادرا ب از هر شماره از نشریه نسخه

  تاریخ و امضاي مدیر مسئول                    
 
 
  :سردبیرمشخصات  – 4

  ........................................: دانشکده....................... : ....................پرسنلی/ یشماره دانشجوی: ...................................................................................  اینجانب
  : ....................... گذراندهعداد واحد ت.............................................. .....: ................مقطع/ رشته..... : .......................................... گروه آموزشی /رشته تحصیلی

  ......................................................................................................................................................................................: ........................................و تلفننشانی 
  

ی اسـت اینجانـب   را دارم بـدیه ............. ....................................................بـه صـاحب امتیـازي    ...... .........................................نشریه  سردبیريتقاضاي 
 10552/11غ شده طی نامه شـماره  قوانین موضوعه و دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی ابالو نون اساسی نسبت به رعایت قا

  .پایبند خواهم بود) وزارت علوم تحقیقات و فناوري 27/6/86مورخ 
  سردبیرتاریخ و امضاي                     

 
 



  
  

  م آموزشی و انضباطی استعال  فرم                            
   ینشریات دانشگاه صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر     

                                                                                                                                                                                                                                                 

  
  
  

:....................................... مارهـش  
:....................................... تاریـخ  

..............................:....... یوستـپ  

  :استعالم آموزشی  – 1
  :صاحب امتیاز -الف

  ............................................  پرسنلی/ به شماره دانشجویی...................................................... سرکار خانم / گردد، جناب آقاي بدین وسیله گواهی می
   5باشند نمــی     5باشند در دانشگاه می  هاي اداري مدیر یکی از واحد/ عضو هیئت علمی/ مشغول به تحصیل    در سال جاري.  1
  :مدیرمسئول - ب

  ................................ ............پرسنلی / به شماره دانشجویی...................................................... سرکار خانم / گردد، جناب آقاي بدین وسیله گواهی می
   5باشند یــنم     5باشند در دانشگاه می  هاي اداري مدیر یکی از واحد/ عضو هیئت علمی/ مشغول به تحصیل    در سال جاري  .1
    5نگذرانده است  5است ذراندهـگ) تهـــی پیوســو کارشناس یــدوره کاردان(ی ـــد درســـواح 28ل ــی و حداقـلــال تحصیــس مـــدونی .2
  5ده استـش      5تــده اســـروط نشـــاوب مشـــال متنـــس مـــنی 3والی یا ـــال متـــس مـــنی 2صورت  ی بهـــاظ آموزشـــاز لح .3
  :سردبیر - ج

  ............................................ پرسنلی / به شماره دانشجویی...... ................................................سرکار خانم / گردد، جناب آقاي بدین وسیله گواهی می
   5باشند نمــی     5باشند در دانشگاه می  هاي اداري مدیر یکی از واحد/ عضو هیئت علمی/ مشغول به تحصیل    در سال جاري.  1
    5نگذرانده است  5گـذرانده است) ره کاردانــی و کارشناســی پیوســـتهدو(واحـــد درســـی  28ســال تحصیــلـی و حداقــل  دونیـــم. 2
  5شـده است      5ســـال متنـــاوب مشـــروط نشـــده اســت نیـــم 3ســـال متـــوالی یا  نیـــم 2صورت  از لحـــاظ آموزشـــی به. 3

  
 

  اداره آموزش دانشکده                    
 
 
 
  :استعالم انضباطی  – 2
  :حب امتیازصا -الف

  ............................................ پرسنلی / به شماره دانشجویی...................................................... سرکار خانم / گردد، جناب آقاي بدین وسیله گواهی می
ü  اعضـاي  (انفصال موقت از خـدمت  ) / رکناندانشجویان و کا(محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده سابقه داراي

  5باشد می 5باشند نمی )هیئت علمی
  :مدیرمسئول - ب

  ............................................ پرسنلی / به شماره دانشجویی...................................................... سرکار خانم / گردد، جناب آقاي بدین وسیله گواهی می
ü  اعضـاي  (انفصال موقـت از خـدمت   ) / دانشجویان و کارکنان(محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده سابقه داراي

  5باشد می 5باشند نمی )هیئت علمی
  :سردبیر - ج

  ............................................ پرسنلی / اره دانشجوییبه شم...................................................... سرکار خانم / گردد، جناب آقاي بدین وسیله گواهی می
ü  اعضـاي  (انفصال موقـت از خـدمت   ) / دانشجویان و کارکنان(محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده سابقه داراي

  5باشد می 5باشند نمی )هیئت علمی
              

   کمیته تخلفات اداري/ت بدوي انتظامیاهی/ باطی دانشجویان ضکمیتۀ ان                                                                
 
 

..................  ............................................و مـدیر مسـئولی   ............................................. به صاحب امتیازي ............................................. درخواست نشریه 
  .تحویل دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه گردید 5ناقص/  5صورت کامل به ............................در مورخ 

 
  

  دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه


