
 

 

 

 

 فرم درخواست مجوز انتشار نشریات دانشگاهی مرکز آموزش عالی المرد

 فناوری(قات و ـیی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی وزارت علوم، تحقیا)منطبق بر دستورالعمل اجر

 ـ مشخصات نشریه:1

 ................................................................................... مفهوم نام نشریه:                             ..........................................................................................نام نشریه: 

 انتخاب شود( ج   تا  الف  زمینه انتشار: )فقط یکی از بندهای

 اقتصادی                   سیاسی                     اجتماعی                   یگالف: فرهن

 گیرد. های عقیدتی، صنفی و رفاهی، خبری و طنز را نیز در بر می * عنوان فرهنگی و اجتماعی، زمینه

 ورزشی     ادبی                  ج: هنری                                                    ب: علمی                 

 .................تعداد صفحات:                                  A3                              A4                            A5  قطع نشر: 

 ترتیب  انتشار: 

 دو ماهنامه                         ماهنامه                          دو هفته نامه                          هفته نامه                         روزنامه  

 ( روز  ................ حداکثر  ـ ـ  روز   ..................)حداقل               گاهنامه                         فصلنامه 

 ـ مشخصات صاحب امتیاز:2

 )اشخاص دیگر در دانشگاه(سایر                         عضو هیأت علمی                                       الف: شخص حقیقی:  دانشجو                     

رشته تحصیلی /  ............................................................ / محل خدمتدانشکده    ......................................................................... با شماره دانشجویی / پرسنلی  . .........................................................................................اینجانب

 هنشــــــانی و شــــــماره همــــــرا  ............ ........... ذرانــــــدهگد واحــــــد اتعــــــد   ............................................ مقطــــــع / مرتبــــــه   ........................................................... گــــــروه  موزشــــــی

 ..................................................................................................... ایمیل   ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 )اشخاص دیگر در دانشگاه(سایر                 عضو هیأت علمی                                          :  دانشجو                          : شخص حقوقیب

ــب ــنلی    .............................................................................. اینجان ــجویی / پرس ــماره دانش ــا ش ــد اداری       .................................................. ب ــی / واح ــا علم ــانون / انجم ــاد / ک ــکل / نه ــلوت تش  مس

تعداد  ......................................... مقطع / مرتبه  ........................................................ رشته تحصیلی / گروه  موزشی  ........................................................... دانشکده / محل خدمت   ..................................................................

 ............................................................................................ ایمیل  .......................................................................................................................................................................................................................... نشانی و شماره همراه  ... ............... واحد گذرانده

 

 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(  02/6/66مورخ  2550/11شماره طی  مطالعه کامل مفاد دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی )ابالغ شدهبا 

 ستم.نامه یاد شده، خواهان انتشار نشریه با مشخصات فوق ه د به رعایت قوانیا موضوعه و  ییاعهضما پایبندی به قانون اساسی و ت

 تاریخ و امضای صاحب امتیاز

 

 باسمه تعالی

 مرکز  موزش عالی المرد

 مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

 کمیته ناظر بر نشـریات دانشگاهی

 

 سوابق مطبوعاتی:

 سوابق مطبوعاتی:



 

 

 

 :مدیر مسؤولـ مشخصات 3

 )اشخاص دیگر در دانشگاه(سایر                               عضو هیأت علمی                                          الف: شخص حقیقی:  دانشجو                         

رشته تحصیلی / گروه  ........................................................ دانشکده / محل خدمت  .............................................................. با شماره دانشجویی / پرسنلی   ...........................................................................................اینجانب 

ــی  ــد اداری موزشـــ ــه  ...................................................... / واحـــ ــع / مرتبـــ ــده  ........................................ مقطـــ ــد گذرانـــ ــداد واحـــ ــماره    ....................... تعـــ ــانی و شـــ ــرنشـــ  اههمـــ

 ............................................................................................................ ایمیل .....................................................................................................................................................................................................................................

 

 

و را دارم. بدیهی است اینجانب ضما پایبندی به قانون اساسی  .......................................................... امتیازی به صاحب ........................................................................................ تقاضای مدیر مسلولی نشریه

وزارت علـوم،   02/6/66مـورخ   2550/11دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بـر فعالیـت نشـریات دانشـگاهی )ابـالغ شـده طـی شـماره         تعهد به رعایت قوانیا موضوعه و 

 .د شده را به عهده خواهم گرفتامسلولیت همه مطالب مندرج در نشریه یتحقیقات و فناوری( 

 تاریخ و امضای مدیر مسؤول

 :سردبیرـ مشخصات 4

رشته تحصیلی /  ............................................. دانشکده / محل خدمت .................................................................................... با شماره دانشجویی / پرسنلی ............................................................................................. اینجانب

 نشـــانی و شـــماره همـــراه   .................. تعـــداد واحـــد گذرانـــده   ................................................ مقطـــع / مرتبـــه  ..................................................................... گـــروه  موزشـــی / واحـــد اداری  

 .................................................................................................... ایمیل ...................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

را دارم. بدیهی است اینجانب ضما پایبندی به قانون اساسی  ..................................................................................  امتیازی به صاحب ....................................................................................... نشریه سردبیریتقاضای 

وزارت علـوم،   02/6/66 مـورخ  2550/11و تعهد به رعایت قوانیا موضوعه و دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشـگاهی )ابـالغ شـده طـی شـماره      

 د شده را به عهده خواهم گرفت.اتحقیقات و فناوری( مسلولیت همه مطالب مندرج در نشریه ی

 تاریخ و امضای سردبیر

 

در دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی مرکز  ..................................................... با شماره و   ................................................. در تاریخبه همراه فرم استعالم  موزشی و انضباطی، ی فوق اضاتق

  موزش عالی المرد به ثبت رسید.

 مرکز آموزش عالی المرد دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی

 

 نظر کمیته ناظر بر نشریات:

 شود موافقت نمی               شود        موافقت می  ............................................................................... با صدور مجوز نشریه

 .................................................................................................................................................................................................................................................ذکر بند و شرط مورد نظر:  ادالیل عدم موافقت ب

  ........................................................................................ تاریخ جلسه:شماره و 

 ......................................................مجوز : شماره 

 

 سوابق مطبوعاتی:

 سوابق مطبوعاتی:

 مرکز  موزش عالی المرد

 مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

 کمیته ناظر بر نشـریات دانشگاهی

 مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی

 



 

 

 
 

 ـ استعالم آموزشی:1

 الف: صاحب امتیاز:

    ......................................................................... با شماره دانشجویی / پرسنلی.   .............................................................................................گردد، جناب  قای / سرکار خانم  بدیا وسیله گواهی می

 هستند               نیستنددر ایا مرکز      یکی از واحدهای اداریمشغوت به تحصیل / عضو هیأت علمی / مدیر جاری   سات در نیم 

 ب: مدیر مسؤول:

   ...................................................................... دانشجویی / پرسنلیبا شماره .   .................................................................................................گردد، جناب  قای / سرکار خانم  بدیا وسیله گواهی می

 هستند               نیستنددر ایا مرکز      مشغوت به تحصیل / عضو هیأت علمی / مدیر یکی از واحدهای اداریجاری   سات در نیم 

 اند نگذرانده    اند          گذرانده   واحد درسی )دوره کاردانی و کارشناسی پیوسته( 06سات تحصیلی و حداقل  دو نیم 

  اند اند               شده نشده  سات متناوب مشروط سات متوالی و یا سه نیم از لحاظ  موزشی، به صورت دو نیم 

 :سردبیر: ج

 ...................................................................... با شماره دانشجویی / پرسنلی.   .................................................................................................گردد، جناب  قای / سرکار خانم  بدیا وسیله گواهی می

 هستند               نیستنددر ایا مرکز      می / مدیر یکی از واحدهای اداریمشغوت به تحصیل / عضو هیأت علجاری   سات در نیم 

 اند اند              نگذرانده گذرانده   واحد درسی )دوره کاردانی و کارشناسی پیوسته( 06سات تحصیلی و حداقل  دو نیم 

  اند اند                شده نشده  سات متناوب مشروط یا سه نیمسات متوالی و  از لحاظ  موزشی، به صورت دو نیم 

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

 :انضباطیـ استعالم 2

 الف: صاحب امتیاز:

 ...................................................................... با شماره دانشجویی / پرسنلی.   .................................................................................................گردد، جناب  قای / سرکار خانم  دیا وسیله گواهی میب

  هستند           نیستندمحکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده )دانشجویان و کارکنان( / انفصات موقت از خدمت )اعضای هیأت علمی( دارای سابقه 

 : مدیر مسؤول:ب

 ...................................................................... با شماره دانشجویی / پرسنلی.   .................................................................................................گردد، جناب  قای / سرکار خانم  بدیا وسیله گواهی می

  )هستند           نیستنددارای سابقه محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده )دانشجویان و کارکنان( / انفصات موقت از خدمت )اعضای هیأت علمی 

 :سردبیرج: 

 ...................................................................... با شماره دانشجویی / پرسنلی.   .................................................................................................گردد، جناب  قای / سرکار خانم  بدیا وسیله گواهی می

  )هستند           نیستنددارای سابقه محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده )دانشجویان و کارکنان( / انفصات موقت از خدمت )اعضای هیأت علمی 

 

 مرکز  موزش عالی المرد

 مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

 دانشگاهیکمیته ناظر بر نشـریات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ت اداریمهر و امضای  شورای بدوی انضباطی/ کمیته انضباطی / کمیته تخلفا............................................   تاریخ   

 فرم استعالم آموزشی و انضباطی 

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


