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ی عا ه   با
   صورتجلسه

مجيد آغاز وموارد ذيـل مصـوب   ... درمحل دفتر معاونت دانشجويي ، فرهنگي تشكيل گرديد؛ در ابتدا جلسه با آياتي چند از كالم ا 13:30رأس ساعت   18/3/89جلسه كميته ناظر بر نشريات در تاريخ 
  :گرديد

ر بر فعاليت نشريات دانشگاهي مديران مسئول و سردبيران معرفي شده عالوه بر تأييديه آموزشي، تأييديه عـدم تخلفـات ازشـوراي    دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظ 14مقرر گرديد مطابق ماده  - 1
 .انضباطي دانشگاه را داشته باشند

ـاء       اجتماعي موافقت گرديد؛ همچنين با درخواست تغيير س- با درخواست تغيير نام نشريه حس هفتم به نام آدم، با زمينه فرهنگي - 2 ـان منـوط بـه امض ردبيري اين نشريه از آقاي سجاد نعيمي به آقـاي امـين تحويلي
 .ي نشريات دانشجويي دانشگاه توسط مدير مسئول موافقت گرديدتعهدنامه

فرهنگي منوط به ارائه نامـه   -اجتماعي -انتقادي مجوز نشريه پيام با صاحب امتيازي شوراي صنفي دانشكده بهداشت و مدير مسئولي سيد جواد باقري و سردبيري زهرا شهسواري با محتواي - 3
 .گرددي نشريات دانشجويي دانشگاه توسط مدير مسئول صادر ميسرپرست محترم دانشكده بهداشت و همچنين با توجه به امضاء تعهدنامه

و سر دبيري عطيه سادات حسيني با محتواي علمي، فرهنگي، اجتمـاعي منـوط بـه    مجوز نشريه ريزبين با صاحب امتيازي كانون علمي علوم آزمايشگاهي و مدير مسئولي احمدرضا ابراهيمي  - 4
 .گرددي نشريات دانشجويي دانشگاه توسط مدير مسئول صادر ميارائه نامه سرپرست محترم دانشكده پيراپزشكي و همچنين با توجه به امضاء تعهدنامه

سيد عليرضا مروجي به خانم دكتر طاهره مازوچي و تغيير سردبير از خانم دكتر فريبا قربانيان به آقاي مرتضي عبدالوند منوط به با درخواست نشريه سپهر جهت تغيير مديرمسئول از آقاي دكتر  - 5
 .گرددي نشريات دانشجويي دانشگاه توسط مدير مسئول موافقت ميامضاء تعهدنامه

ي نشريات دانشجويي دانشگاه توسط آقـاي عبدالرضـا ديـاني    دقي به آقاي عبدالرضا دياني منوط به امضاء تعهدنامهبا درخواست نشريه مهتاب كوير جهت تغيير مدير مسئول از آقاي بهزاد صا - 6
 .گرددموافقت مي

ي بسيج دانشجويي منـوط بـه   صاحب امتيازبا درخواست نشريه تودد جهت تغيير مدير مسئول از آقاي محسن رحماني به آقاي ميثم رستمي و سردبير از خانم جعفري به شوراي سردبيري به   - 7
 .گرددي نشريات دانشجويي دانشگاه توسط مدير مسئول موافقت ميامضاء تعهدنامه

ي منوط به امضاء محمدي به صاحب امتيازي بسيج دانشجويبا درخواست نشريه روزنه جهت تغيير مدير مسئول از آقاي محمدرضا صباحي به آقاي سعيد عمادي و سردبير از خانم مريم رمضاني به خانم گل - 8
 .گرددي نشريات دانشجويي دانشگاه توسط مدير مسئول موافقت ميتعهدنامه

  
  

ي ط به امضاء تعهدنامـه ي يسلياني به صاحب امتيازي بسيج دانشجويي منودرخواست نشريه  كهسار جهت تغيير مدير مسئول از آقاي امين تحويليان به خانم طيبه مؤمني و سر دبير از آقاي بهروز بهزادي به آقاي مهدبا  - 9
 .گرددنشريات دانشجويي دانشگاه توسط مدير مسئول موافقت مي

ـيج دانشـجويي   با درخواست نشريه  آيينه بسيج جهت تغيير مدير مسئول از آقاي حسين غالميان به آقاي محمد فروغي و سر دبير از خانم فاطمه توكلي به خا - 10 ـاء    نم فاطمه ربيعي به صاحب امتيازي بس منـوط بـه امض
 .گرددي نشريات دانشجويي دانشگاه توسط مدير مسئول موافقت ميتعهدنامه

ـاء       با درخواست نشريه  مهاجر جهت تغيير مدير مسئول از خانم خورشيدسوار به آقاي مالك حقگو و سر دبير از خانم اعظم موسوي به شوراي سردبي - 11 ري به صاحب امتيـازي بسـيج دانشـجويي منـوط بـه امض
 .گرددي نشريات دانشجويي دانشگاه توسط مدير مسئول موافقت ميدنامهتعه

مكاني به صاحب امتيازي آقاي حسن گل با درخواست نشريه  مشق آزاد جهت تغيير مدير مسئول از آقاي مجتبي نادري به آقاي محمدعلي پورعطار و سر دبير از آقاي محمدرضاحيدري به -12
 .گرددي نشريات دانشجويي دانشگاه توسط مدير مسئول موافقت مينامهبسيج دانشجويي منوط به امضاء تعهد

 .مقرر گرديد كليه مديران مسئول نشريات دانشگاه گزارش عملكرد انتشار نشريه خود را به اين كميته ارسال نمايند  -13



 

  
  

  

  
 

 

 

 

      

 

  

 
 

  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

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان
  معاونت دانشجويي،فرهنگي

  ناظر بر نشرياتكميته 

  :اسامي حاضرين
  دكتر طاهره مازوچي

  معاون دانشجويي، فرهنگي دانشگاه
 آقاي مرتضي عبدالوند

  مدير امور فرهنگي دانشگاه          
  حجت االسالم و المسلمين ساداتي نژاد

  عضو هيئت علمي دانشگاه
  

  حجت االسالم و المسلمين شاه فضل
  مسئول دفتر نهادمقام معظم رهبري در دانشگاه

 آقاي عليرضا كاشاني نژاد
  مسئول روابط عمومي دانشگاه

  آقاي عبدالمحمد كردي
  اهكارشناس دفتر حقوقي دانشگ

  
  آقاي محمد افشار

  عضو هيئت علمي دانشگاه
  

 
  آقاي وحيد كاردان
  كارشناس فرهنگي

 
  آقاي حسين غالميان 

     نماينده مديران مسئول نشريات

  آقاي امير چمن
   نماينده مديران مسئول نشريات                 

 
 

  

  :اسامي غائبين

 آقاي دكتر مهدي نورالديني عضو هيأت علمي دانشگاه -

 نژاد مسئول روابط عمومي دانشگاهآقاي عليرضا كاشاني -

 آقاي محسن رحماني نماينده مديران مسئول نشريات -
  :اسامي حاضرين

 خانم دكتر مازوچي رئيس هيأت نظارت بر نشريات دانشگاه -

 االسالم والمسلمين عليرضا شاه فضل مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبريآقاي حجت -

 نژاد عضو هيأت علمي دانشگاهلمين دكترسيد مهدي ساداتياالسالم والمسآقاي حجت -

 آقاي عبدالمحمد كردي كارشناس دفتر حقوقي دانشگاه -

 دبير هيأت نظارت بر نشريات دانشگاه آقاي عبدالوند مدير فرهنگي دانشگاه -

 آقاي وحيد كاردان كارشناس فرهنگي -

 آقاي محمد افشار عضو هيأت علمي دانشگاه -

 ماينده مديران مسئول نشرياتآقاي حسين غالميان ن -

 آقاي امير چمن نماينده مديران مسئول نشريات -
  

  
  
  
  
  
  
 


