شماره:

بسمه تعالی
نمون برگ درخواست صدور مجوز نشریات دانشجویی

تاریخ:

صفحه اول

موسسه آموزش عالی بینالود مشهد

الف ) مشخصات نشریه
نام نشریه :
ادبی
هنری
اقتصادی
علمی
سیاسی
اجتماعی
زمینه انتشار :فرهنگی
ترتیب انتشار :
فصلنامه
دوماهنامه
ماهنامه
دوهفته نامه
هفته نامه
روزنامه
تذکر :در صورتیکه ترتیب انتشار گاهنامه می باشد حداقل و حداکثر زمان انتشار نشریه را قید نمایید.
اندازه نشریه:

A5

A4

ورزشی
گاهنامه

A3

ب) صاحب امتیاز
نام و نام خانوادگی مسئول مربوطه:

عنوان شخصیت حقوقی:

تلفن تماس:

ج) مدیر مسئول
نام و نام خانوادگی :

شماره دانشجویی :

نیمسال ورود:

رشته تحصیلی و مقطع:

نشانی و تلفن تماس:
د ) سردبیر
نام و نام خانوادگی :

شماره دانشجویی :

نیمسال ورود:

رشته تحصیلی و مقطع:

نشانی و تلفن تماس:
تعهد:
با مشخصات فوق ضمن اعالم عدم سابقه محکومیت کیفری منجر بهه

 -1اینجانبان صاحب امتیاز و مدیر مسئول و سردبیر نشریه

محرومیت از حقوق اجتماعی و اعالم صحت اطالعات فوق ،پایبندی خویش به قانون اساسی ،قوانین موضوعه و دستورالعمل اجرای نشهریات دانشهگاهی
و مصوبات کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه را اعالم می داریم .در صورتیکه در هر مرحله ای خالف تأییدات فوق ثابت شود کمیته ناظر می توانهد مجهوز
نشریه را لغو نماید.
 -2بر اساس ماده ( 11مصوبات جلسه شماره  11مقررات) انتشار اولین شماره نشریات مشروط به طی دوره آموزشهی همهراه بها اخها گهواهی پایهان دوره
توسط مدیر مسئول و سردبیر و ارایه آن به دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه می باشد.
 -3درخواست کنندگان باید دو نفر بوده (مدیر مسئول و سردبیر) و معدل دانشجویان درخواست کننده نباید از میانگین معدل گروه کمتر باشد.
 -4صاحب امتیاز باید شخص حقوقی تعیین گردد.
 -1کلیه نشریات دارای مجوز می بایست گزارش نحوه انتشار ،توزیع و فروش نشریات خود را در پایان هر نیمسال تحصهیلی بهه دبیرخانهه کمیتهه تحویهل
نمایند .گزارش باید تأیید صاحب امتیاز ،مدیر مسئول و سردبیر راداشته باشد.
 -6مسئولیت کلیه مطالب مندرج در نشریه به عهده مدیر مسئول است و مدیرمسئول موظف است تعداد سه نسخه از هر شماره را بالفاصله په

از انتشهار

به دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات تحویل دهد.
 -1کلیه مسئولین نشریات دانشجویی ملزم می باشند در جلساتی که از سوی دبیرخانه کمیته یا اعضای دانشجویی کمیته برگزار می شود شرکت نمایند.
تاریخ ،امضا و مهر
نام صاحب امتیاز

تاریخ و امضاء
نام مدیر مسئول

تاریخ و امضاء
نام سردبیر

صفحه دوم

بسمه تعالی
نمون برگ درخواست صدور مجوز نشریات دانشجویی
موسسه آموزش عالی بینالود مشهد

نام نشریه:
متقاضی مدیر مسئولی:
نام و نام خانوادگی :

شماره دانشجویی :

نیمسال ورود:

رشته تحصیلی و مقطع:

متقاضی سر دبیری:
نام و نام خانوادگی :

شماره دانشجویی :

نیمسال ورود:

رشته تحصیلی و مقطع:

با سالم ،از آنجایی که باتوجه به بررسی های اولیه مدیریت فرهنگی در مورخه  ...............................انتشارنشریه .........................................
با شرایط ذکر شده بالمانع بنظر می رسد ،خواهشمند است ضمن بررسی های الزم ،اعالم نظر بفرمایید.

علی اصغر یزدان بخش
مدیرفرهنگی ودبیر شورای فرهنگی

مدیریت محترم آموزش
لطفا جهت احراز وضعیت تحصیلی (معدل  -تعداد نیمسال مشروطی) عوامل اجرایی نشریه اعالم نظر بفرمایید.
میانگین معدل متقاضی مدیر مسئولی  .......................میانگین معدل گروه درسی .............................تعداد نیمسال مشروطی..................
میانگین معدل متقاضی سر دبیری  .........................میانگین معدل گروه درسی .............................تعداد نیمسال مشروطی..................
مهر و امضاء مدیر آموزش
مسئول محترم کمیته انضباطی
لطفا جهت احراز صالحیت عوامل اجرایی نشریه اعالم نظر بفرمایید.
متقاضی مدیر مسئولی ............................................................................................................
متقاضی سر دبیری .................................................................................................................
مهر و امضاء مسئول کمیته انضباطی
مدیریت محترم حراست
لطفا جهت انتشار نشریه فوق و متقاضی مدیر مسئولی و متقاضی سر دبیری اعالم نظر بفرمایید.
مهر و امضاء مدیر حراست
باتوجه به نظرات فوق انتشارنشریه فوق با مدیر مسئولی و سر دبیری افراد فوق با لحاظ  ................................................وسایر شرایط و ضوابط قانونی از
تاریخ

 13 / /بالمانع می باشد.

علی اصغر یزدان بخش
مدیرفرهنگی ودبیر شورای فرهنگی
مهر و امضاء

