
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            
  

  ))صورتجلسه                ((
  

  1390 ين جلسه کميته ناظر بر نشریاتاول: نام جلسه 
  

جناب اقای دکتر طرهانی نژاد معاون دانشجویی : ریاست جلسه 

  فرهنگی

 -  کتيبه-نسل امروزز نشریات  صدور مجو:دستور کار جلسه 

  اویسا

  1  :شماره جلسه   جناب آقای قاسمزاده:دبير جلسه 

  09161610586  :تلفن تماس دبير جلسه  شنبه سه   روز 27/2/90 : روز و تاریخ جلسه

  :مالحضات  صبح13:15  :ساعت جلسه

     دفتر معاون دانشجویی فرهنگی : مکان جلسه 

  

  بلی و گزارش دبير جلسه در ارتباط با  روند پيشرفت مصوباتمقدمه ، پيگيری مصوبات ق

  

جلسه با نام و یاد خدا و توضيحات مختصری در مورد روند چاپ  نشریات دانشجویی و مروری بر متن آیين نامه 

  .شروع گردید و سپس دستور جلسه توسط دبير محترم قرائت و موارد ذیل مصوب گردید



                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                            

  
واحد مجری   مصوبات

  مصوبه
مهلت اجرای 
مسئول   مصوبه

 پيگيری مصوبه
نام و نام 
  خانوادگی

سجاد آقای  به مدیر مسئولی آویسا نشریه داخلی علمی با صدور مجوز - .1
و اعضائ هيت تحریریه مشخص در ،  و سر دبيری سعيد صالحی ،روستا 

 موافقت  گاهنامه و به صورتمستقل  به صاحب امتيازینامه درخواستی 
 . موافقت بعمل آمدکميته انضباطی 28/2/90  مورخ   46570/200شماره

ضمنا انتشار این نشریه مانند سایر نشریات داخلی فقط محدود به سطح 
  .دانشگاهست

  27/2/90ف مورخ /ن/53شماره مجوز 
  

جهت نصب در دو برد یکی ، کتيبه  دیوارینشریه  با صدور مجوز  -2
 به مدیر ) با پرینت رنگی( تمع پردیس در گلدشت و یکی در مج

 آقای  سر دبيری و  آقای افشين مقصودی ایرانشاهیمسئولی
 مشخص در نامه درخواستیو اعضائ هيات تحریریه مجتبی اسدالهی 

به صاحب امتيازی   به فرهنگی،  خبری، طنز و اجتماعیموضوع با
  شمارهو موافقت  گاهنامهو ترتيب انتشارمعاونت دانشجویی فرهنگی 

   کميته انضباطی  موافقت بعمل آمد  25/2/90مورخ  ش /پ/240/15
  27/2/90ف مورخ /ن/54شماره مجوز 

 ، به مدیر مسئولی آقاینسل امروزصدور مجوز نشریه  با -3
افشين مقصودی ایرانشاهی  و سر دبيری آقای  مجتبی اسدالهی

 باموضوع مشخص در نامه درخواستیو اعضائ هيات تحریریه 
به صاحب امتيازی  معاونت دانشجویی طنز و اجتماعی به ، هنگیفر

ش مورخ  /پ/240/15و موافقت شماره و ترتيب انتشار گاهنامه فرهنگی 
     کميته انضباطی  موافقت بعمل آمد25/2/90

  
  27/2/90ف مورخ /ن/55شماره مجوز 

  
  

   

  

  

مدیریت فرهنگی و 

  کانون نشریات

  

مدیریت 

  فرهنگی

  

  

  

  

  

  

- قاسم زادهجناب آقای

  خانم موسوی

  

  خانم موسوی

  

  


