
  بسمه تعالی
  وییجفرم درخواست صدور مجوز نشریات دانش

  دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  

  مشخصات نشریه ) الف 
  :نام نشریه 

ورزشی            ادبی                 هنري                  طنز                   علمی             سیاسی               مذهبی             اجتماعی -فرهنگی  :زمینه انتشار
       
         

  : ترتیب انتشار 
       گاهنامه                   فصلنامه         دوماهنامه                   ماهنامه             دوهفته نامه      هفته نامه                       روزنامه 

  
  .در صورتیکه ترتیب انتشار گاهنامه می باشد حداقل و حداکثر زمان انتشار نشریه را قید نمایید :تذکر

  
  

  : صاحب امتیاز ) ب
        :رشته تحصیلی        :نام دانشکده محل تحصیل         :شماره دانشجویی               :نام و نام خانوادگی

   :تلفن تماس
  
  مدیر مسئول ) ج

                   :و مقطع رشته تحصیلی                 : نام دانشکده    :شماره دانشجویی              :نام و نام خانوادگی 
   :تلفن تماس

  
  سردبیر )د 

:                   و مقطع رشته تحصیلی                 : نام دانشکده    :شماره دانشجویی              :نام و نام خانوادگی 
   :تلفن تماس

  
  

   :تعهد
با مشخصات فوق ضمن اعالم عدم سابقه محکومیت کیفري  .................................صاحب امتیاز و مدیر مسئول و سردبیر نشریه اینجانبان -1

دسـتورالعمل   در منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی و اعالم صحت اطالعات فوق، پایبنـدي خـویش بـه قـانون اساسـی، قـوانین موضـوعه       
در صورتیکه در هر مرحلـه  . نشریات دانشگاهی و مصوبات کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه را اعالم می داریم ی ضوابط ناظر بر فعالیت اجرای

  .اي خالف تأییدات فوق ثابت شود کمیته ناظر می تواند مجوز نشریه را لغو نماید
انتشار اولین شماره نشریات مشروط به طی دوره آموزشی همراه با اخذ  بر نشریات دانشگاهیضوابط ناظر  دستورالعمل 15بر اساس ماده   -2

  .ه آن به دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه می باشدمتیاز مدیر مسئول و سردبیر و ارائگواهی پایان دوره توسط صاحب ا
از سوي دبیرخانه کمیته یا اعضاي دانشجویی کمیته ناظر برگزار می شود کلیه مسئولین نشریات دانشجویی ملزم می باشند در جلساتی که  -3

  .شرکت نمایند
  .جلد از نشریه جدید خود را به دبیرخانه نشریات دانشگاهی تحویل دهند 10مدیران مسئول نشریات موظف هستند  -4
  .ماه مجوز فعالیت نشریه لغو می گردد 6در صورت عدم انتشار نشریه به مدت  -5

       
  

  تاریخ و امضاء                                          تاریخ و امضاء                                                                تاریخ و امضا و مهر                                     
 نام سردبیر                          نام مدیر مسئول                                                                                نام صاحب امتیاز                                        



 
 
 


