بسمه تعالی
فرم درخواست صدور مجوز نشریات دانشجویی
دانشگاه علوم پزشکی قم
الف ) مشخصات نشریه
نام نشریه :
زمینه انتشار :علمی

سیاسی

خبري

فرهنگی – اجتماعی

طنز

مذهبی

ورزشی

هنري

سايرذکرشود .......................................... :
توالی انتشار :
روزنامه

دوهفته نامه

هفته نامه

دوماهنامه

ماهنامه

فصلنامه

گاهنامه

تذکر :در صورتیکه ترتیب انتشار گاهنامه می باشد حداقل و حداکثر زمان انتشار نشريه را قید نمايید:
آيا نشريه سابقه کسب مقام را داشته است ؟ .........................

ب) صاحب امتیاز :
 .1اشخاص حقوقی :
نام تشکل  /نهاد  /انجمن  /کانون  /واحد :
نشانی و تلفن تماس:

نام مسئول  /دبیر :

تاريخ صدور:

 .2دانشجو
نام دانشکده محل تحصیل:
شماره دانشجويی :
نام و نام خانوادگی:
نشانی و تلفن تماس:
سابقه فعالیت در نشريات :
آيا تاکنون دوره خاص َآموزشی نشريات يا روزنامه نگاري را گذرانده ايد؟ ذکر نمايید................................................................

رشته تحصیلی:

 .3عضو هیأت علمی :
نام و نام خانوادگی :
نشانی و تلفن تماس :

شماره پرسنلی:

 .4سایر(اشخاص ديگر در دانشگاه):
نام و نام خانوادگی:
نشانی و تلفن تماس:

گروه آموزشی:

شماره پرسنلی:

محل خدمت:

ج) مدیر مسئول
 .1دانشجو
نام و نام خانوادگی :
نشانی و تلفن تماس:
سابقه فعالیت در نشريات :

نام دانشکده :

شماره دانشجويی :
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رشته تحصیلی و مقطع:

آيا تاکنون دوره خاص َآموزشی نشريات يا روزنامه نگاري را گذرانده ايد؟ ذکر نمايید................................................................

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

گروه آموزشی:

شماره پرسنلی:

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

محل خدمت:

شماره پرسنلی:

د ) سردبیر
.1دانشجو
نام و نام خانوادگی :
نشانی و تلفن تماس:

نام دانشکده :

شماره دانشجويی :

رشته تحصیلی و مقطع:

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

شماره پرسنلی:

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

گروه آموزشی:

محل خدمت:

شماره پرسنلی:

تعهد:
 -1اينجانبان صاحب امتیاز و مدير مسئول و سردبیر نشريه  ............................................با مشخصات فوق ضمن اعالم عدم سابقه محکومیتت کیفتري
منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی و اعالم صحت اطالعات فوق ،پايبندي خويش به قانون اساسی ،قوانین موضوعه و دستتورالعمل اجتراي نشتريات
دانشگاهی و مصوبات کمیته ناظر بر نشريات دانشگاه را اعالم می داريم .در صورتیکه در هر مرحله اي خالف تأيیدات فوق ثابت شود کمیتته نتاظر متی
تواند مجوز نشريه را لغو نمايد.
 -2بر اساس مصوبات جلسه شماره  11مقررات:
الف -بر اساس ماده  11دستورالعمل مذکور انتش ار اولین شماره نشريات مشروط به طی دوره آموزشی همراه با اخذ گواهی پايتان دوره توستص صتاحب
امتیاز مدير مسئول و سردبیر و ارايه آن به دبیرخانه کمیته ناظر بر نشريات دانشگاه می باشد.
ب -درخواست کنندگان حتی االمکان نبايد صاحب امتیاز و مدير مسئول را يک فرد واحد معرفی نمايند و صاحب امتیاز شخص حقوقی تعیتین گتردد.
مدير مسئول و سردبیر نبايد يک فرد واحد باشد و معدل دانشجويان درخواست کننده نبايد از میانگین معدل گروه کمتر باشد.
ج -کلیه نشريات داراي مجوز می بايست گزارش نحوه انتشار ،توزيع و فروش نشريات خود را در پايان هر نیمسال تحصیلی به دبیرخانه کمیته تحويتل
نمايند .گزارش بايد تايید صاحب امتیاز ،مدير مسئول و سردبیر را داشته باشد.
د -کلیه مسئولین نشريات دانشجويی ملزم می باشند در جلساتی که از سوي دبیرخانه کمیته يا اعضاي دانشجويی کمیته ناظر برگزار می شود شترکت
نمايند.
ه – همچنین اقرار می نمايیم آئین نامه نشريات دانشگاهی را دقیقا مطالعه و کامال به مفاد آن پايبند می باشیم.

نام صاحب امتیاز و امضا
تاريخ:

نام مديرمسئول و امضا
تاريخ:

نام سردبیر و امضا
تاريخ:
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تائیدیه تحصیلی صاحب امتیاز ( در صورت دانشجو بودن )
تاريخ شروع به تحصیل  .............................:نیمسال  .............................:تعداد واحد گذرانده  ...........:تعداد ترم هاي گذرانده .....................:
آيا تاکنون مشروطی داشته است ؟  ......................چند ترم ؟ .....................
میانگین واحد هاي گذرانده .................. :
امضا يا مهر امور آموزشی دانشکده يا دانشگاه

تائیدیه تحصیلی مدیر مسئول
تاريخ شروع به تحصیل  .............................:نیمسال  .............................:تعداد واحد گذرانده  ...........:تعداد ترم هاي گذرانده .....................:
آيا تاکنون مشروطی داشته است ؟  ......................چند ترم ؟ .....................
میانگین واحد هاي گذرانده .................. :
امضا يا مهر امور آموزشی دانشکده يا دانشگاه

تائیدیه تحصیلی سردبیر
تاريخ شروع به تحصیل  .............................:نیمسال  .............................:تعداد واحد گذرانده  ...........:تعداد ترم هاي گذرانده .....................:
آيا تاکنون مشروطی داشته است ؟  ......................چند ترم ؟ .....................
میانگین واحد هاي گذرانده .................. :
امضا يا مهر امور آموزشی دانشکده يا دانشگاه
تائیدیه کمیته انظباطی صاحب امتیاز ( در صورت دانشجو بودن )
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
مهر يا امضاي دبير كميته بدوي انضباطي

تائیدیه کمیته انضباطی مدیر مسئول
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
مهر يا امضاي دبير كميته بدوي انضباطي

تائیدیه کمیته انضباطی سردبیر
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
مهر يا امضاي دبير كميته بدوي انضباطي
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نظر نهايي كميته ناظر در مورد اعطاي مجوز به نشريه ...................................

اين کمیته با انجام بررسی هاي فراوان و همه جانبه با مجوز انتشار نشريه .........................در تاريخ
 ..............موافق است  /مخالف است .
تذکر :اين مجوز تا زمانی اعتبار خواهد داشت که مدير مسئول يا سردبیر نشريه تغییر نکند و نیز نشريه
يا مسئولین نشريه مشمول جرايم لغو مجوز از سوي کمیته ناظر بر نشريات نشوند.
موافقت با شرط :

داليل عدم موافقت با مجوز نشريه :

مخالفين :
موافقين و امضا ايشان :

مدير فرهنگي و دبير كميته

معاون محترم دانشجويي فرهنگي و رئيس كميته
نماينده دفترنهاد مقام معظم رهبری

عضو هيئت علمي دانشگاه
عضو هيئت علمي دانشگاه

عضو هيئت علمي دانشگاه

نماينده حقوق دان

نماينده مديرمسئوالن نشريا
نماينده مدير مسئوالن نشريا
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