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در كارگاه هاي آموزشي تحويل داده نشريات دانشگاهي را كه 

و دقت و نظارت كافي  ينداست به طور كامل مطالعه فرما شده
 .بر مطالب منتشر شده را اعمال نماييد

 .حوزه پخش نشريه در دانشگاه فردوسي مشهد خواهد بود  .3

ده نسخه از هر شماره نشريه را بالفاصله مديران مسئول بايد   .4
  تحويل نماييد خانه نشريات دانشگاهپس از انتشار، به 

نشريه  از همچنين مديران مسئول بايد پس از انتشار هر شماره .5
سند پرتال نشريه را در ) PDF(فايل الكترونيكي 

)sanad.um.ac.ir( طبق راهنماي پرتال درج نمايند. 
 

 

 لطفا به نكاتي كه در ادامه ارائه مي گردد 
 ... به دقت توجه فرماييد



 د مهم دستورالعملفابرخي از م

 :شرايط مديرمسئول و سردبير نشريه - 14ماده 
 ـ دانشجو بودن يا عضويت در هيأت علمي يا مدير يكي از واحدهاي اداري همان دانشگاه 1
ـ عدم محكوميت منجر به توبيخ كتبي و درج در پرونده يا باالتر در مورد دانشجويان، انفصال  2

موقت از خدمت در مورد اعضاي هيأت علمي و عدم محكوميت منجر به توبيخ كتبي و درج در 
 .باالتر در كميته تخلفات اداري براي كاركنانپرونده يا 

براي  سال متوالي يا سه نيم سال متناوب عدم سابقه مشروطي براي دو نيمـ 3
 . و سردبير دانشجويان در هنگام معرفي به عنوان مدير مسئول

هاي كارداني و  دوره( واحد درسي 28سال تحصيلي و حداقل  دو نيمـ گذراندن 4
سي و كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري از شمول اين بند مستثني دانشجويان كارشنا). كارشناسي

 .هستند
 . عدم شهرت به فساد اخالق -5

 

مسئوليت كليه مطالب مندرج در نشريه به عهده مدير مسئول است و وي موظف  ـ23ماده 
به دبيرخانه كميته ناظر دانشگاه  نسخه از هر شماره را بالفاصله پس از انتشار 10است 

 . تحويل دهد

مجوز  شش ماه از زمان صدوردر صورتي كه صاحب امتياز ظرف مدت حداكثر  ـ24ماده 
مجوز صادره از اعتبار پس از اخطار كتبي و مهلت يك ماهه اقدام به انتشار نشريه نكند، 

 .است ساقط

در غير اين صورت . ياز خود را رعايت كنندنشريات موظفند توالي انتشار مندرج در امت ـ25ماده 
، صاحب امتياز براي پاسخگويي به كميته ناظر احضار و سه مرحله متوالي عدم انتشارپس از 

 .شود نشريه لغو مي مجوزدر صورت عدم ارائه داليل قانع كننده، 



متقاضي

كارشناس كميته ناظر بر 
نشريات

استعالم انضباطي

دبيرخانه کميته ناظر 
) بررسی استعالم انضباطی(

متقاضي

توضيحاتمرحله

 ذخيره متقاضي با ورود به پورتال و از قسمت ارسال فرم ، پس از تكميل فرم ،
متقاضي بايد گزينه ذخيره و ارسال به كارشناس كميته ناظر . را انجام مي دھد 

رحله مورد بر نشريات را انتخاب نموده و دكمه اعمال را بايد  بزند تا فرم به م
.نظر ارسال شود

ثبت ( دبيرخانه کميته ناظر 
) درخواست و تاريخ جلسه

دبير کميته ناظر بر 
نشريات

(  دبيرخانه کميته ناظر
ثبت نتيجه جلسه و 

) بايگانی 

آيا صالحيت 
انضباطي تايد 
شده است؟

بله

خير

بله

خير

نمودار مراحل و گرش كار فرم درخواست مجوز انتشار نشريات        

آيا فرم صحيح تكميل شده 
و صالحيت آموزشي تاييد 

مي شود؟

د كارشناس فرم را بررسي نموده و در صورتي كه در تكميل فرم مشكلي نباش
داستعالم آموزشي را انجام داده و جھت استعالم انضباطي ارسال مي نماي

كارشناس كميته انضباطي پس از بررسي نتيجه استعالم انضباطي را به 
كارشناس نشريات ارسال مي نمايد

كارشناس نشريات در صورتيكه مشكلي در نتيجه استعالم انضباطي وجود 
نداشته باشد آن را به متقاضي جھت پرينت و احذ امضا ارسال مي نمايد

شته كارشناس نشريات در صورتيكه مشكلي در نتيجه استعالم انضباطي وجود دا
باشد فرم را حذف مي نمايد و درخواست لغو مي گردد

پورتال خود نسبت به ”  فرم ھاي دريافتي“متقاضي پس از دريافت فرم در قسمت 
قي پرينت و اخذ امضاء صاحب امتياز، مديرمسئول و سردبير و مھر تشكل حقو

مربوطه اقدام نموده و ضمن تحويل فرم به خانه نشريات 
”  مسئول دبيرخانه كميته ناظر بر نشريات“فرم الكترونيكي را از طريق پورتال 

.ارسال مي نمايد

مي پس از دريافت فرم توسط دبيرخانه كميته ناظر بر نشريات درخواست ثبت 
يته گردد و تاريخ جلسه تعيين مي گردد و سپس جھت طرح در جلسه به دبير كم

ناظر بر نشريات ارسال مي گردد

به پس از برگزاري جلسه و مشخص شدن نتيجه درخواست دبير كميته نتيجه را 
مسئول دبيرخانه ارسال مي كند



  پس از تاييد ابتدايي مجوز نشريه توسط
كميته ناظر بر نشريات، بايد مديرمسئول 
، و سردبير در كارگاه آموزشي نشريات

ر ترم دو مرتبه برگزار مي گردد كه ه
شركت نمايند تا مجوز نشريه صادر 

 .گردد
اواسط .3  آخر آذر ماه. 2  آخر مهرماه.1:    زمان تقريبي كارگاه ها

 ارديبهشت ماه واخرا. 4    اسفندماه

 
  فقط كساني كه درخواست مجوز نشريه

خود را از طريق پرتال ارسال كرده اند 
و با درخواست آن ها موافقت شده 

 .است حق شركت در كارگاه را دارند 



 جشنواره نشریات دانشگاه فردوسی

 )طرح رتبه بندي نشریات( 
 

مدیران مسئول نشریات جهت شرکت در  این جشنواره در
 یک نسخه چاپی نشریه رادر زمان فراخوان، طرح می بایست 

  .به خانه نشریات دانشگاه تحویل نمایند در موعد

 همچنین باید آرشیو کامل نشریه در پرتال سند
(sanad.um.ac.ir) درج گردد. 

در صورت عدم درج آرشیو کامل نشریه در پرتال سند از 
 .شرکت نشریه مذکور در جشنواره ممانعت به عمل خواهد آمد

سایت مدیریت می توانید از  دستورالعمل طرح رتبه بندي را
 . دریافت نمائید) www.Faum.ir(فرهنگی 

راهنماي گام به گام و تصویري ثبت آرشیو نشریه  همچنین 
 .درج گردیده است  در پرتال سند

 

http://www.Faum.ir


 چاپی اتمراحل دریافت هزینه مالی نشری
 

به همراه درخواست  ،نشریه یا فاکتورو  فاکتور پیشابتدا  .1
کرده و به دبیرخانه مدیریت پرداخت هزینه نشریه را تهیه 

 .جهت ثبت ارائه دهید 16فرهنگی واقع در اتاق 

 :توجه

 پیش فاکتور براي نشریاتی است که می خواهند در چاپخانه دانشگاه چاپ •
که در این صورت پس از طی این مراحل به نشریه نامه اي جهت  ،شوند

چاپ نشریه داده می شود که در آن سقف کمک هزینه دانشگاه درج شده 
 است 

چاپ شده در چاپخانه اي غیر از چاپخانه دانشگاه نشریه در صورتیکه  •
به همراه درخواست ارائه شود تا جهت پرداخت  نشریه است باید فاکتور

 نه به نشریه اقدامات الزم صورت پذیردهزی
پس از ثبت، درخواست را به خانه نشریات تحویل دهید تا  .2

اساس امتیاز کسب شده در طرح بر  (دستور پرداخت 
 .داده شود) بندي رتبه

باشد نامه چاپ  چاپخانه دانشگاهدر صورتیکه درخواست براي  .3
 نشریه جهت ارائه به چاپخانه، به شما ارائه می شود

چاپ  چاپخانه اي غیر از دانشگاهر صورتیکه نشریه شما در د .4
تا  کنیدشده باشد باید فرم پرداخت هزینه مالی را پر 
 . درخواست شما جهت پرداخت به امور مالی ارسال گردد



 

 لوگوي نشریه

 زمینه انتشار+ترتیب انتشار

 زمان انتشار –.... شماره  –..... سال 

 

 د نشریهجلج درجهت درنکات الزامی 
 

زمان انتشار بر اساس ترتیب 
انتشار درج می گردد مثال اگر 
ترتیب انتشار ماهنامه است 

 درج می گردد) 91آبان ماه (

 

در صورتیکه نشریه ویژه نامه 
 :است
اگر ویژه نامه ضمیمه یک  .1

این شماره نشریه است 
: عنوان درج می گردد

ضمیمه ...... ویژه نامه 
 .....شماره 

اگر ویژه نامه مستقل  .2
است باید به این شکل 

..... شماره : درج گردد
 .........ویژه نامه 

یعنی این ویژه نامه یک (
 شماره نشریه محسوب

می شود و باید شماره 
نشریه براي آن درج 

 )گردد



 

 گاهنامه فرهنگی اجتماعی طلوع

 91مهرماه  –شماره پنجم  –سال اول 

از دانشگاه   91654داراي مجوز به شماره 
 فردوسی مشهد

 علی محمدي: صاحب امتیاز

 رضا بابک: مدیر مسئول

 محسن غالمی: سردبیر

 

 :و موارد دیگر در صورت تمایل مثل

  ...صفحه آرا و  –با تشکر  –هیئت تحریریه 

 

 نشریه ج در شناسنامهجهت درنکات الزامی 

 

 : توجه
 شناسنامه نشریه معموال در صفحه پشت جلد و یا صفحه آخر درج می گردد .1
شکل ظاهري شناسنامه مد نظر نیست و فقط محتواي متنی آن  باالدر نمونه  .2

 باید مورد توجه قرار گیرد

 


