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بسمه تعالي
ضوبسُ....................................... :
تبسيخ......................................... :
پيَست..................................... :

فرم درخواست صدور مجوز نشريات دانشگاهي
(سردبير)
الف) هطخصبت ًطشيِ:
ً -1بم ًطشيِ:

 -2تشتيت اًتطبس:

 -3صهيٌِ:

 -4قطع:

 -5صثبى:

 -6سٍش:

 -7تعذاد صفحبت ًطشيِ:

 -8تيشاط:

 -9سًگ صفحبت داخلي:

ًَ -11ع جلذ:

 -11هحل چبح:

-12گستشُ تَصيع:

ّ -13ذف اص اًتطبس ًطشيِ:

ة) سشدثيش:
ً -14بم:

 -15سضتِ تحصيلي يب تذسيسي:

ً -16بم خبًَادگي:

 -17ضوبسُ داًطجَيي يب پشسٌلي:

ً -18بم پذس:

 -19داًطگبُ هقطع قجل:

 -21ضوبسُ ضٌبسٌبهِ:

 -21سضتِ تحصيلي هقطع قجل:

 -22ديي:

 -23سبل تحصيل دس داًطگبُ هقطع قجل:

 -24هزّت:

 -25ضوبسُ تلفي ثشاي توبس ضشٍسي:

ً -26طبًي ٍ تلفي هٌضل (ثب ركش ضشٍع ٍ خبتوِ اقبهت):
فعلي:

اص:

تب:

قجلي:

اص:

تب:

ً -27طبًي ٍ تلفي هحل كبس:
فعلي:

اص:

تب:

قجلي:

اص:

تب:

 -28عضَ ّيأت علوي داًطگبُ□ داًطجَ□ كبسهٌذ□ ّستن.
 -29سَاثق ضغلي تب صهبى حبضش (ثب ركش سوت ٍ سبل ضشٍع ٍ خبتوِ):
-1
-2
-3

 -31فعبليت ّبي اجتوبعي ـ هزّجي ـ سيبسي ـ علوي ـ ٌّشي ـ فشٌّگي ٍ ( ...ثِ طَس هطخص ،ثب ركش صهبى ٍ هحل):

 -31تأليفبت ٍ آثبس هٌتطشُ (ثب ركش تبسيخ اًتطبس):

 -32سَاثق حشفِاي هطجَعبتي ٍ ّوكبسي ثب ًطشيبت (ثب ركش سوت ٍ سبل ضشٍع ٍ خبتوِ ٍ ًَع ّوكبسي):

 –33آيب تب كٌَى هتقبضي اخز اهتيبص يب هذيش هسئَلي ًطشيِ ثَدُايذ (ثب ركش ًبم ًطشيِ ،تبسيخ تقبضب ٍ آخشيي ٍضعيت):

ج -تعْذ:
ثب اطالع كبهل اص ضشايط هزكَس دس قبًَى هطجَعبت ،ثطَس سسوي ًسجت ثِ اسائِ دسخَاست سش دثيشي ًطشيِ اقذام
ايٌجبًت
ًوَدُ ٍ پبيجٌذي عولي خَيص ثِ قبًَى اسبسي جوَْسي اسالهي ايشاى ٍ قَاًيي هَضَعِ ٍ دستَسالعول اجشايي ًطشيبت داًطگبّي سا اعالم
هيداسمّ .وچٌيي دس صَستي كِ دس ّش هشحلِاي خالف ايي اهش ثبثت ضَد ،كويتِ ًبظش ثش ًطشيبت قبدس است تصوين هقتضي سا اتخبد ًوبيذ ٍ
تعْذ هي ًوبين دس توبهي هشاحل سسيذگي ثِ دسخَاست هجَص ًطشيِ ٍ ًيض هشاحل پس اص صذٍس هجَص ،جْت تكويل پشًٍذُ ثب ٍاحذ ًطشيبت
داًطگبّي ّوكبسي ًوبين ٍ چٌبًچِ پس اص اعالم ًقص پشًٍذُ اص سَي ايي ٍاحذ ،حذاكثش ظشف هذت يك هبُ ًسجت ثِ سفع ًَاقص اعالم ضذُ
اقذام ًٌوبينٍ ،احذ ًطشيبت داًطگبّي هجبص است تقبضبي ايٌجبًت سا هختَهِ ًوبيذ.

اهضبء ٍ تبسيخ:

