شماره:
تاریخ:

درخواست صدور مجوز نشریات دانشجویی

الف)مشخصات نشریه
نام نشریه :
زمینه انتشار :فرهنگی

سیاسی

اجتماعی

علمی

هنری

اقتصادی

ادبی

ترتیب انتشار :
دوماهنامه
ماهنامه
دوهفته نامه
هفته نامه
روزنامه
تذکر :در صورتیکه ترتیب انتشار گاهنامه می باشد حداقل و حداکثر زمان انتشار نشریه را قید نمایید.
زبان :
نوع وابستگی:
بسیج دانشجویی
انجمن علمی

نهاد نمایندگی رهبری

فصلنامه

جهاد دانشگاهی

کانون های فرهنگی هنری

ورزشی

گاهنامه

انجمن اسالمی

سایر موارد را نام ببرید.

عمده ترین موضوعات نشریه:
ب) صاحب امتیاز :
 .1دانشجو
نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجویی :

رشته تحصیلی:

نام دانشکده محل تحصیل:

نشانی و تلفن تماس:
 .2عضو هیأت علمی :
نام و نام خانوادگی :

گروه آموزشی:

شماره پرسنلی:

نشانی و تلفن تماس :
 .3اشخاص حقوقی :
نام مسئول  /دبیر :

نام و تاریخ صدور مجوز تشکل  /نهاد  /انجمن  /کانون  /واحد :
نشانی و تلفن تماس:
 .4سایر(اشخاص دیگر در دانشگاه):
نام و نام خانوادگی:

محل خدمت:

شماره پرسنلی:

نشانی و تلفن تماس:
ج) مدیر مسئول
 .1دانشجو
نام و نام خانوادگی :

نام دانشکده :

شماره دانشجویی :

رشته تحصیلی و مقطع:

نشانی و تلفن تماس:
 .2عضو هیأت علمی :
نام و نام خانوادگی:

گروه آموزشی:

شماره پرسنلی:

نشانی و تلفن تماس :
 .3سایر(اشخاص دیگر در دانشگاه):
نام و نام خانوادگی:

شماره پرسنلی:

محل خدمت:

نشانی و تلفن تماس:
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شماره:
تاریخ:

درخواست صدور مجوز نشریات دانشجویی

د ) سردبیر
.1دانشجو
نام و نام خانوادگی :

نام دانشکده :

شماره دانشجویی :

رشته تحصیلی و مقطع:

نشانی و تلفن تماس:
.2عضو هیأت علمی :
نام و نام خانوادگی:

گروه آموزشی:

شماره پرسنلی:

نشانی و تلفن تماس :
 .3سایر(اشخاص دیگر در دانشگاه):
نام و نام خانوادگی:

محل خدمت:

شماره پرسنلی:

نشانی و تلفن تماس:

تعهد:
 -1اینجانبان صاحب امتیاز و مدیر مسئول و سردبیر نشریه

با مشخصات فوق ضمن اعالم عددم سدابقه محکومیدت کیفدری منجدر بده محرومیدت از حقدوق

اجتماعی و اعالم صحت اطالعات فوق ،پایبندی خویش به قانون اساسی ،قوانین موضوعه و دستورالعمل اجرای نشریات دانشگاهی و مصوبات کمیته ناظر بدر نشدریات دانشدگاه را
اعالم می داریم .در صورتیکه در هر مرحله ای خالف تأییدات فوق ثابت شود کمیته ناظر می تواند مجوز نشریه را لغو نماید.
 -2درخواست کنندگان حتی االمکان نباید صاحب امتیاز مدیر مسئول را یک فرد واحد معرفی نمایند و صاحب امتیاز شخص حقوقی تعیدین گدردد .مددیر مسدئول و سدردبیر نبایدد
یک فرد واحد باشد و معدل دانشجویان درخواست کننده نباید از میانگین معدل گروه کمتر باشد.
 -3کلیه نشر یات دارای مجوز می بایست گزارش نحوه انتشار ،توزیعت و فروش نشریات خود را در پایان هر نیمسال تحصیلی به دبیرخانه کمیته تحویل نمایند .گزارش باید تدییدد
صاحب امتیاز ،مدیر مسئول و سردبیر راداشته باشد.
 -4کلیه مسئولین نشریات دانشجویی ملزم می باشند در جلساتی که از سوی دبیرخانه کمیته یا اعضای دانشجویی کمیته ناظر برگزار می شود شرکت نمایند.

تاریخ و امضا و مهر

تاریخ و امضاء

تاریخ و امضاء

نام صاحب امتیاز

نام مدیر مسئول

نام سردبیر
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