
 

 

 

 

 مجوز انتشار نشریات دانشگاهی مرکز آموزش عالی المردتغییرات در فرم درخواست 

 نشریه: کامل ـ مشخصاتالف 

 آخرین شماره تاریخ صدور مجوز شماره مجوز ترتیب انتشار زمینه انتشار قطع نشریه سردبیر مدیر مسؤول زصاحب امتیا عنوان نشریه

          
 

 :نوع تغییراتـ ب 

 تغییر صاحب امتیاز

 جدید صاحب امتیازمشخصات 

 دانشکده / محل  خلدم      ......................................................................... شماره دانشجویی / پرسنلیبا .   .........................................................................................نام و نام خانوادگی 

  ............ ........... تعداد واحد گذرانده   ............................................ مقطع / مرتبه   ........................................................... رشته تحصیلی / گروه آموزشی ...............................................................

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... نشانی و شماره همراه

 .............................................................................................................................................. ایمی    ..................................................................................... شماره همراه
 

 تغییر مدیر مسؤول

 مسؤول جدیدمشخصات مدیر 

 دانشکده / محل  خلدم      ......................................................................... با شماره دانشجویی / پرسنلی.   .........................................................................................نام و نام خانوادگی 

  ............ ........... تعداد واحد گذرانده   ............................................ مقطع / مرتبه   ........................................................... رشته تحصیلی / گروه آموزشی ...............................................................

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... نشانی و شماره همراه

 .............................................................................................................................................. ایمی    ..................................................................................... شماره همراه
 

 تغییر سردبیر

 مشخصات سردبیر جدید

 دانشکده / محل  خلدم      ......................................................................... دانشجویی / پرسنلیبا شماره .   .........................................................................................نام و نام خانوادگی 

  ............ ........... تعداد واحد گذرانده   ............................................ مقطع / مرتبه   ........................................................... رشته تحصیلی / گروه آموزشی ...............................................................

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... نشانی و شماره همراه

  .............................................................................................................................................. ایمی    ..................................................................................... شماره همراه
 

 تغییرات دیگر

 گستره توزیع ترتیب انتشار زمینه انتشار تعداد صفحات نشریهقطع  عنوان نشریه

      

 

 :تعهدنامه صاحب امتیاز یا مدیر مسؤولـ ج 

با مطالعه و اطالع کام  از دستورالعم  نشریات دانشگاهی مصوب شورای عالی انقلالب ررهنگلی و قلانون مطبوعلات       ....................................................................................................اینجانب 

 نمایم. ی جمهوری اسالمی ایران  قوانین موضوعه کشور و دستورالعم  یاد شده اعالم میسپایبندی خود را به قانون اسا

 

 

 

 باسمه تعالی

 مرکز آموزش عالی المرد

 مدیری  امور ررهنگی و اجتماعی

 کمیته ناظر بر نشلریات دانشگاهی

 ...................................................................  نام و نام خانوادگی

 ...................................................................................... و امضا  تاریخ



 

 

 

 
 

 ـ استعالم آموزشی:1

 الف: صاحب امتیاز:

    ......................................................................... با شماره دانشجویی / پرسنلی.   .............................................................................................گردد  جناب آقای / سرکار خانم  بدین وسیله گواهی می

 هستند               نیستنددر این مرکز      یکی از واحدهای اداریمشغول به تحصی  / عضو هیأت علمی / مدیر جاری   سال در نیم 

 ب: مدیر مسؤول:

   ...................................................................... دانشجویی / پرسنلیبا شماره .   .................................................................................................گردد  جناب آقای / سرکار خانم  بدین وسیله گواهی می

 هستند               نیستنددر این مرکز      مشغول به تحصی  / عضو هیأت علمی / مدیر یکی از واحدهای اداریجاری   سال در نیم 

 اند نگذرانده    اند          گذرانده   واحد درسی )دوره کاردانی و کارشناسی پیوسته( 82سال تحصیلی و حداق   دو نیم 

  اند اند               شده نشده  سال متناوب مشروط سال متوالی و یا سه نیم از لحاظ آموزشی  به صورت دو نیم 

 :سردبیر: ج

 ...................................................................... با شماره دانشجویی / پرسنلی.   .................................................................................................گردد  جناب آقای / سرکار خانم  بدین وسیله گواهی می

 هستند               نیستنددر این مرکز      می / مدیر یکی از واحدهای اداریمشغول به تحصی  / عضو هیأت علجاری   سال در نیم 

 اند اند              نگذرانده گذرانده   واحد درسی )دوره کاردانی و کارشناسی پیوسته( 82سال تحصیلی و حداق   دو نیم 

  اند اند                شده نشده  سال متناوب مشروط یا سه نیمسال متوالی و  از لحاظ آموزشی  به صورت دو نیم 

 اداره آموزش یمهر و امضا   ..............................................  تاریخ

 :انضباطیـ استعالم 2

 الف: صاحب امتیاز:

 ...................................................................... با شماره دانشجویی / پرسنلی.   .................................................................................................گردد  جناب آقای / سرکار خانم  دین وسیله گواهی میب

  هستند           نیستندمحکومی  منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده )دانشجویان و کارکنان( / انفصال موق  از خدم  )اعضای هیأت علمی( دارای سابقه 

 : مدیر مسؤول:ب

 ...................................................................... با شماره دانشجویی / پرسنلی.   .................................................................................................گردد  جناب آقای / سرکار خانم  بدین وسیله گواهی می

  )هستند           نیستنددارای سابقه محکومی  منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده )دانشجویان و کارکنان( / انفصال موق  از خدم  )اعضای هیأت علمی 

 :سردبیرج: 

 ...................................................................... با شماره دانشجویی / پرسنلی.   .................................................................................................گردد  جناب آقای / سرکار خانم  بدین وسیله گواهی می

  )هستند           نیستنددارای سابقه محکومی  منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده )دانشجویان و کارکنان( / انفصال موق  از خدم  )اعضای هیأت علمی 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اداری مهر و امضای شورای بدوی انضباطی/ کمیته انضباطی / کمیته تخلفات............................................   تاریخ 

 فرم استعالم آموزشی و انضباطی 

نشریات دانشگاهی مرکز آموزش عالی المرد جدید صاحب امتیاز، مدیر مسؤول و سردبیر  

 مرکز آموزش عالی المرد

 مدیری  امور ررهنگی و اجتماعی

 دانشگاهیکمیته ناظر بر نشلریات 


