
  فرم درخواست تغييرات در مجوز نشريات دانشگاهي
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  :مشخصات كامل نشريه -الف

عنوان 
  نشريه

قطع   سردبير  مدير مسئول  صاحب امتياز
  نشريه

ترتيب   زمينه انتشار
  انتشار

آخرين 
  شماره

تاريخ 
 صدورمجوز

                  

  
  :نوع تغييرات -ب

  تغيير
  صاحب امتياز 

  مقطع  رشته  دانشكده  شماره دانشجويي  يدنام صاحب امتياز جد
          

    
  تغيير

  مديرمسئول 
  مقطع  رشته  دانشكده  شماره دانشجويي  نام مديرمسئول جديد

          

  
  تغيير

  سردبير 
  مقطع  رشته  دانشكده  شماره دانشجويي  جديد سردبيرنام 

          

  
  تغييرات

  ديگر 
  گستره توزيع  رترتيب انتشا  زمينه انتشار  قطع نشريه  عنوان نشريه

          

  
  تعهدنامه صاحب امتياز يا مديرمسئول -ج

با مطالعه و اطالع كامل از دستور العمل نشريات دانشگاهي مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي و ..... ..............................................اينجانب     
  .مهوري اسالمي ايران، قوانين موضوعه كشور و دستورالعمل ياد شده اعالم مي نمايمقانون مطبوعات، پايبندي خود را به قانون اساسي ج

  امضاء و تاريخ                                                                                                                                                                                                 
  :صاحب امتياز

  ..................................................... :ايميل: ..................................... لفنشماره ت : ..................................................................................نشاني
  :مدير مسؤول

  ..................................................... :ايميل: ..................................... لفنشماره ت : ..................................................................................نينشا
  :سردبير
  ..................................................... :ايميل: ..................................... لفنشماره ت .......................................: ...........................................نشاني

 
  

  



  
  

  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


