باسمه تعالی

شماره:

فرم درخواست مجوز نشریات دانشگاهی

تاریخ:

لطفاً فرم را به طور کامل و خوانا تکمیل نمایید(.بدیهی است در غیر این صورت ترتیب اثر داده نخواهد شد )

پیوست:

مشخصات نشریه
نام نشریه  ........................................مفهوم نام نشریه  .....................................زبان ......................................... :
زمینه انتشار:
فرهنگی

اجتماعی

خبری

طنز

علمی

سیاسی

اقتصادی

هنری

ادبی

ورزشی

مذهبی

صنفی و رفاهی

سایر

قطع نشریه :

A5

A4

A3

ترتیب انتشار :
روزنامه

هفته نامه

دوهفته نامه

ماهنامه

دو ماهنامه

فصل نامه

گاهنامه

(حداقل روز............حداکثر روز

).............
مشخصات صاحب امتیاز :
الف) اشخاص حقیقی
دانشجو

عضو هیأت علمی

سایر (اشخاص دیگر در دانشگاه )

اینجانب  ..............................................شماره دانشجویی /شماره پرسنلی ............................................دانشکده  /محل خدمت....................................
رشته .................................تحصیلی/گروه آموزشی..........................................مقطع .............................................تلفن تماس .................................پست
الکترونیک ....................................................................نشانی..........................................................................................................................................
سوابق مطبوعاتی :

با مطالعه کامل مفاد دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی ابالغ شده طی نامه شماره  11/10552مورخ  86/06/27وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری) ضمن پایبندی به قانون اساسی و تعهد به رعایت قوانین موضوعه و آیین نامه یاد شده خواهان انتشار نشریه با مشخصات فوق هستم .
ب ) اشخاص حقوقی :
اینجانب........................................مسئول تشکل/نهاد /انجمن  /کانون /واحد  .................................به شماره دانشجویی .......................................با مطالعه کامل
مفاد دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی ابالغ شده طی نامه شماره  11/10552مورخ  86/06/27وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری)
ضمن پایبندی به قانون اساسی و تعهد به رعایت قوانین موضوعه و آیین نامه یاد شده خواهان انتشار نشریه با مشخصات فوق هستم .
تاریخ ،مهر و امضای صاحب امتیاز

مشخصات مدیر مسئول :
دانشجو

عضو هیأت علمی

سایر( اشخاص دیگر در دانشگاه)

اینجانب  ...........................................شماره دانشجویی /شماره پرسنلی  ................................................دانشکده  /محل خدمت..............................
رشته تحصیلی/گروه آموزشی /مدیر واحد اداری..............................مقطع .................................تعداد واحد گذرانده  ...................تلفن تماس
.............................پست الکترونیک ......................................................نشانی........................................................................................................
سوابق مطبوعاتی:

تقاضای مدیر مسئولی نشریه .....................................به صاحب امتیازی  ........................................را دارم .بدیهی است اینجانب با مطالعه کامل مفاد
دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی ابالغ شده طی نامه شماره  11/10552مورخ  86/06/27وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری)
ضمن پایبندی به قانون اساسی و تعهد به رعایت قوانین موضوعه و آیین نامه یاد شده مسئولیت همه مطالب مندرج در نشریه یاد شده را به عهده
خواهم گرفت و تعداد  ..........نسخه از هر شماره را به دبیرخانه کمیته ناظر تحویل خواهم داد.
تاریخ و امضای مدیر مسئول
مشخصات سردبیر:
دانشجو

عضو هیأت علمی

سایر( اشخاص دیگر در دانشگاه)

اینجانب ............................................شماره دانشجویی /شماره پرسنلی  ................................................دانشکده  /محل خدمت..............................
رشته تحصیلی/گروه آموزشی /مدیر واحد اداری..............................مقطع .................................تعداد واحد گذرانده  ...............تلفن تماس ............پست
الکترونیک  .................................................................... ..........نشانی...................................................................................................................................
سوابق مطبوعاتی :

تقاضای سردبیری نشریه  ..............................به صاحب امتیازی  ..........................................را دارم .بدیهی است اینجانب نسبت به رعایت قانون اساسی
و قوانین موضوعه و مفاد دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی ابالغ شده طی نامه شماره  11/10552مورخ  86/06/27وزارت
علوم ،تحقیقا و فناوری) پایبند خواهم بود.
تاریخ و امضای سردبیر

ب) شورای سردبیری  /اعضای هیأت تحریریه
ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

سمت

شماره تماس

1
2
3
4
5
6
7

استعالم آموزشی
الف  :صاحب امتیاز
بدینوسیله گواهی می گردد جناب آقای  /سرکار خانم  .....................................................به شماره دانشجویی  /پرسنلی  .......................در سال جاری
مشغول به تحصیل  /عضو هیأت علمی  /مدیر یکی از واحدهای اداری در دانشگاه می باشد

نمی باشد

ب) مدیر مسئول
بدینوسیله گواهی می گردد جناب آقای  /سرکار خانم  ................................به شماره دانشجویی  /پرسنلی
 -1در سال جاری مشغول به تحصیل  /عضو هیأت علمی  /مدیر یکی از واحدهای اداری در دانشگاه می باشد
 -2دو نیم سال تحصیلی و حداقل  28واحد درسی ( دوره کاردانی و کارشناسی پیوسته )گذرانده است
 -3از نظر آموزشی ،دو نیم سال متوالی با سه نیم سال غیر متناوب مشروط شده است

نمی باشد
نگذرانده است

نشده است

ج) سردبیر
بدینوسیله گواهی می گردد جناب آقای  /سرکار خانم  .........................................به شماره دانشجویی  /پرسنلی ..........................
-1در سال جاری مشغول به تحصیل  /عضو هیأت علمی  /مدیر یکی از واحدهای اداری در دانشگاه می باشد
 -2دو نیم سال تحصیلی و حداقل  28واحد درسی ( دوره کاردانی و کارشناسی پیوسته )گذرانده است
-3از نظر آموزشی دو نیم سال متوالی با سه نیم سال غیر متناوب مشروط شده است

اداره آموزش دانشکده

نشده است

نمی باشد
نگذرانده است

.

استعالم انضباطی
الف  :صاحب امتیاز
بدینوسیله گواهی می گرددآقای  /خانم  .....................................به شماره دانشجویی  /پرسنلی  .............................دارای سابقه محکومیت منجر به
توبیخ کتبی و درج در پرونده (دانشجویان و کارکنان )  /انفصال موقت از خدمت ( اعضای هیأت علمی ) نمی باشد

می باشد

ب :مدیر مسئول
بدینوسیله گواهی می گرددآقای  /خانم  .....................................به شماره دانشجویی  /پرسنلی  .............................دارای سابقه محکومیت منجر به
توبیخ کتبی و درج در پرونده (دانشجویان و کارکنان )  /انفصال موقت از خدمت ( اعضای هیأت علمی ) نمی باشد

می باشد

ج :سردبیر
بدینوسیله گواهی می گرددآقای  /خانم  .....................................به شماره دانشجویی  /پرسنلی  .............................دارای سابقه محکومیت منجر به
توبیخ کتبی و درج در پرونده (دانشجویان و کارکنان )  /انفصال موقت از خدمت ( اعضای هیأت علمی ) نمی باشد

می باشد

کمیته انضباطی دانشجویان،
هیأت بدوی انتظامی کمیته تخلفات اداری

درخواست نشریه  ................................به صاحب امتیازی ...............................و مدیر مسئولی  ..........................در مورخ
 ...................................بصورت کامل /ناقص تحویل دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه گردید.
دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه

بسمه تعالی
با توجه به درخواست صدور مجوز نشریه  .............................................با صاحب امتیازی  ................................................و مدیر مسئولی
 ...........................................................و سردبیری .......................................................و از آنجایی که بنا بر استعالم های انجام شده صاحب امتیاز ،شرایط
مندرج در ماده  13و مدیر مسئول و سردبیر شرایط مندرج در بندهای  1تا  4ماده  14دستورالعمل اجرایی نشریات دانشگاه را دارا هستند نسبت به
بند  5ماده  14در جلسه مورخ ...................................کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی با حضور کلیه اعضای دارای حق رءی تصمیم گیری شد .
نتیجه تصمیم نهایی:
با صدور مجوز نشریه  ...................................................با صاحب امتیازی  ..................................................و مدیر مسئولی ...............................................
موافت می شود

موافقت نمی شود .

دالیل عدم موافقت با ذکر بند و شرط مورد نظر:

امضای اعضای کمیته :
رئیس کمیته

دبیر کمیته

عضو هیأت علمی

عضو هیأت علمی

عضو حقوقدان

عضو دانشجو

نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

عضو هیأت علمی

عضو دانشجو

