
 

  
  

  

  
 

 

 

 

      

 

  

 
 

  5579028 :دورنگار             5551070 :تلفن            111/87155 پستي صندوق – جاده راوند 3كيلومتر  :كاشان 
Email: Students@Kaums.ac.ir                               Web:http://Student.Kaums.ac.ir 

 …………..………: تاريخ 

 ………… ………: شماره 

  …………....……: يوست پ
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  ناظر بر نشرياتكميته 

ی عا ه   با
   صورتجلسه

در ابتـدا  .برگـزار گرديـد  دانشـگاه  درمحل دفتر معاونت دانشجويي، فرهنگي  13:30رأس ساعت 3/7/90شنبه مورخ جلسه كميته ناظر بر نشريات در روز يك
د و گراميداشـت هفتـه دفـاع مقـدس و     يـا بـا  مجيد قرائت گرديد و در ادامه معاون محترم دانشجويي فرهنگي دانشگاه طي سـخناني  ... آياتي چند از كالم ا

ها در زندگي فـردي و اجتمـاعي، اقشـار فرهيختـه     ها و صفات برجسته اخالقي آنگيري از فضيلتهاي رزمندگان اسالم، خواستار بهرهها و رشادتفداكاري
وزارت متبـوع در  ي از طرف معاون دانشجويي فرهنگـي  ادانشگاه با اشاره به ارسال نامهدر ادامه جلسه معاون محترم دانشجويي فرهنگي . دانشگاهي گرديد

كميته ناظر بر نشريات و همچنين دستور كـار   90ارسال تقويم كاري شش ماهه دوم سال  ؛ ازخصوص برگزاري جلسات به صورت ماهيانه و به طور منظم 
گاه پاسخ نامه ارسالي رئيس كميته ناظر بـر نشـريات دانشـگاه بـه     در ادامه جلسه دبير محترم كميته ناظر بر نشريات دانش.به اعضا كميته خبر دادند جلسات

را قرائت نموده و موارد استعالم گرديده قرائت گرديـد؛ همچنـين فـرم     15/4/90پ مورخ /1072/1/4/29معاون دانشجويي فرهنگي وزارت متبوع به شماره 
هاي خالقيت و نوآوري برخوردار باشـند در ايـن   امتياز نشريات توليدي كه از ويژگي نحوه ارزيابي و امتيازبندي نشريات دانشجويي ارائه گرديد و مقرر گرديد

  .فرم لحاظ گردد

  :مصوبات 

 .عمل آوردمقرر گرديد دبيرخانه كميته ناظر بر نشريات دانشگاه نسبت به صدور ابالغ يك ساله اعضا از طرف رياست محترم دانشگاه اقدام الزم را به   -1

هـاي  كـه واجـد ويژگـي    يدبيرخانه كميته ناظر بر نشريات دانشگاه، به نشـريات ي امتيازدهي به نشريات دانشجويي نحوهيشنهادي مقرر گرديد در فرم پ  -2
 .خالقيت و نوآوري و انتشار مقاالت دانشجويي باشند، امتياز ويژه تعلق گيرد

نشـريات دانشـجويي دانشـگاه،     منظمات دانشگاهي در خصوص انتشار دستورالعمل ضوابط ناظر بر فعاليت نشري 25و  24مقرر گرديد با استناد به ماده   -3
قرار دهد و در صورت بـي تـوجهي بـه اخطـار     ماهه را در اختيار صاحب امتياز و مدير مسئول نشريات مذكور  2اي فرصت دبيرخانه كميته طي ارسال نامه

 .فوق، امتياز چاپ نشريات مذكور ابطال گردد

نشريات دانشجويي و دانشگاهي گواهي شركت در دوره مجازي آموزشـي نشـريات   از چاپ متقاضي امتيمقرر گرديد تمامي مديران مسئول و سردبيران   -4
 .گردد را براي دريافت امتياز چاپ نشريات دارا باشندكه از طريق سايت اينترنتي معاونت دانشجويي، فرهنگي دانشگاه برگزار مي

در خصوص صدور مجوز انتشار گاهنامه طراوت به صاحب امتيازي دانشكده بهداشت و مدير مسئولي خانم طيبـه سـادات جـدي و سـردبيري خـانم        -5

تواند در زمان واحد صاحب امتياز و نمي شخصيهيچ "مهين اميني مقرر گرديد با استناد به فاكس ارسالي كميته مركزي ناظر بر نشريات وزارت متبوع، 

با توجه به مدير مسئولي خانم طيبه سادات جدي در نشريه بهداشت عمـومي، مجـوز نشـريه مـذكور      ".مسئول و سردبير بيش از يك نشريه باشدمدير 
 .گرددصادر نمي
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ر در خصوص صدور مجوز انتشار گاهنامه بيست و سي به صاحب امتيازي و مدير مسئولي آقاي محمدرضا صباحي و سردبيري آقاي محمد علي پورعطا -6

تواند در زمان واحد صاحب امتياز و مدير مسئول و نمي شخصيهيچ "مقرر گرديد با استناد به فاكس ارسالي كميته مركزي ناظر بر نشريات وزارت متبوع، 

 .گرددبا توجه به مدير مسئولي آقاي محمدعلي پور عطار در نشريه مشق آزاد مجوز نشريه مذكور صادر نمي ".سردبير بيش از يك نشريه باشد

در خصوص صدور مجوز انتشار گاهنامه زالل هدايت به صاحب امتيازي بسيج دانشجويي و مدير مسئولي آقاي علي شـايانفر و سـردبيري خـانم مينـا       -7

شـرط  و بـه   12رعايت مفـاد تبصـره يـك و دو مـاده     "زاده مقرر گرديد با استناد به فاكس ارسالي كميته مركزي ناظر بر نشريات وزارت متبوع، با اطهري

 .گرددو بدين لحاظ مجوز انتشار نشريه مذكور صادر مي ".رعايت محدوديت و شرايط مدير مسئول و سردبير انتشار بيش از يك نشريه مانعي ندارد

  :اسامي حاضرين
  حجت االسالم و المسلمين شاه فضل

  مسئول دفتر نهادمقام معظم رهبري در دانشگاه
 دكتر طاهره مازوچي

  گي دانشگاهمعاون دانشجويي، فرهن
  مرتضي عبدالوند

  مدير امور فرهنگي دانشگاه          

  محمد افشار
  عضو هيئت علمي دانشگاه

  

 دكتر نورالديني
  عضو هيئت علمي دانشگاه 

  عليرضا كاشاني نژاد
  مسئول روابط عمومي دانشگاه

  
  آقاي وحيد كاردان
  كارشناس فرهنگي

 

 محمد جهاندار

      نماينده مديران مسئول نشريات
 

 

  :اسامي غائبين
 حجت االسالم و المسلمين ساداتي نژاد

  عضو هيئت علمي دانشگاه
 آقاي عبدالمحمد كردي

  كارشناس دفتر حقوقي دانشگاه
 فاطمه ربيعي

  نماينده مديران مسئول نشريات
  

 

  

  
  
  
  
  
 


