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 مشخصات نشریه-1

 .............................................نشریه:...............بان ز                                     نام نشریه:.......................................................................

 زمینه انتشار:

.....  ری.....  طنزبخرفاهی.....  -.  صنفیبی....فرهنگی.....  اجتماعی.....  سیاسی.....  علمی.....  اقتصادی.....  هنری......  ادبی.....  ورزشی.....  مذه

 سایر.........

 ........A3            .......A4      ........A5: قطع نشریه

 :ترتیب انتشار

 .. روز(.... و .....ه ترتیب ...بنتشار اروزنامه.....    هفته نامه.....    ماهنامه.....   فصلنامه.....    گاهنامه.....    )حداقل و حداکثر زمان 

 :نوع انتشار

 .(................................................................................................)آدرس فضای الکترونیکی نشریه:.............................   کاغذی.....    الکترونیکی.....    هردو.....

  نشریه در فضای مجازی مصوب می باشد. PDF*فقط مدی مسؤول نشریه مجاز به انتشار فایل 

================================================================================================================= 

  نشریهمسؤولین مشخصات -2

 صاحب امتیاز-1-2

 متقاضی حقیقی

 ........ ............ه/محل خدمت...................دکش........ دان....................................اینجانب................................................................ شماره دانشجویی/پرسنلی.........

 ..........................س............................امت ....... تلفن......................................................... مقطع........................رشته تحصیلی/گروه آموزشی.............................

 .....................................................................................مطبوعاتی........... ابقو.......... س.....پست الکترونیک.....................................................................................

 متقاضی حقوقی 

 ......شجویی/پرسنلی................ناد ...... شماره.....................................اینجانب........................................................... مسؤول تشکل/نهاد/انجمن/کانون/واحد...

نین ه رعایت قوابتعهد  وبا مطالعه کامل مفاد دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی ضمن پایبندی به قانون اساسی 

 فوق هستم. موضوعه و آیین نامه یاد شده خواهان انتشار نشریه با مشخصات

 

 

 امضاء و تاریخ
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 مدیر مسوؤل-2-2

 ........ ............ه/محل خدمت...................دکش........ دان....................................اینجانب................................................................ شماره دانشجویی/پرسنلی.........

 ..........................س............................امت ....... تلفن......................................................... مقطع........................رشته تحصیلی/گروه آموزشی.............................

 .....................................................................................مطبوعاتی........... ابقو.......... س.....پست الکترونیک.....................................................................................

و با مطالعه  مرا....... را د..............................................................تیازی.تقاضای مدیر مسؤولی نشریه................................................................... به صاحب ام

ه و وانین موضوععایت قرکامل مفاد دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی ضمن پایبندی به قانون اساسی و تعهد به 

 آیین نامه یاد شده خواهان انتشار نشریه با مشخصات فوق هستم.

 امضاء و تاریخ 

 سردبیر-3-2

 ........ ............ه/محل خدمت...................دکش........ دان....................................اینجانب................................................................ شماره دانشجویی/پرسنلی.........

 .........................س.............................امت ....... تلفن....................................آموزشی.................................................. مقطع........................رشته تحصیلی/گروه 

 ...................................................................................طبوعاتی.............مابق وس........... .......................................پست الکترونیک..................................................

ا مطالعه ب و م..... را دار.................................................................ب امتیازیتقاضای سردبیری نشریه................................................................... به صاح

ه و وانین موضوععایت قرکامل مفاد دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی ضمن پایبندی به قانون اساسی و تعهد به 

 نشریه با مشخصات فوق هستم.آیین نامه یاد شده خواهان انتشار 

 امضاء و تاریخ 

================================================================================================================= 

 خالصه وضعیت افراد مسؤول در نشریه:

ف
ردی

 

نام و نام خانوادگی و 

 ش. دانشجویی

)نیمسال های  و سابقه مشروطی کل معدل

 مشروطی مشخص شود(

 سابقه در نهاد های نظارتی

 حراست شورای انضباطی

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 مطابق جلسه مورخ................................................... نظر کمیته ناظر بر نشریات

 می شود.....      نمی شود..... تقف........ موا...........................................................................................................با صدور مجوز نشریه 

 ..    .....................................................................................دالیل عدم موافقت:.....................................................................................


