فرم شماره  -3استعالم آموزشی/استخدامی و انضباطی صاحب امتیاز ،مدیرمسئول و سردبیر نشریات دانشگاهی منطبق بر دستورالعمل
اجرايي ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي شماره  11/10552تاریخ 86/6/27
 - 1استعالم آموزشی/استخدامی
الف -صاحب امتیاز:
بدینوسیلهگواهیمیشود،جنابآقاي/سرکارخانم ..............................................................................بهشمارهدانشجویی/پرسنلی.......................................................
در سال جاري مشغول به تحصیل /عضو هیئت علمی/مدیر یکی از واحدهای اداری در دانشگاه میباشد□ نمیباشد□
ب -مدیرمسئول:
بدین وسیله گواهی میشود ،جناب آقاي /سرکار خانم......................................................................به شماره دانشجویی /پرسنلی ..................................................
-1در سال جاري مشغول به تحصیل /عضو هیئت علمی /مدیر یکی از واحدهاي اداري در دانشگاه میباشد□ نمیباشد□
 -2دونیمسال تحصیلی و حداقل  28واحد درسی (دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی پیوسته) گذرانده است□ نگذرانده است□
 -3از لحاظ آموزشی بهصورت  2نیمسال متوالی یا  3نیمسال متناوب مشروط نشده است□ شده است□
ج -سردبیر:
بدین وسیله گواهی میشود جناب آقاي /سرکار خانم......................................................................به شماره دانشجویی /پرسنلی ..................................................
-1در سال جاري مشغول به تحصیل /عضو هیئت علمی /مدیر یکی از واحدهاي اداري در دانشگاه میباشد□ نمیباشد□
 -2دونیمسال تحصیلی و حداقل  28واحد درسی (دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی پیوسته) گذارنده است□ نگذرانده است□
 -3از لحاظ آموزشی بهصورت  2نیمسال متوالی یا  3نیمسال متناوب مشروط نشده است□ شده است□
اداره آموزش/کارگزینی دانشکده

 -2استعالم انضباطی
الف -صاحب امتیاز (فقط اشخاص حقیقی):
بدین وسیله گواهی میشود جناب آقای/سر کار خانم  ..................................................................به شماره دانشجویی/پرسنلی  ..........................................دارای سابقه
محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده (دانشجویان)/انفصال موقت از خدمت (اعضای هیات علمی) یا باالتر نمیباشد □ میباشد□
ب -مدیر مسئول:
بدین وسیله گواهی میشود جناب آقای/سر کار خانم  ..................................................................به شماره دانشجویی/پرسنلی .........................................................
دارای سابقه محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده (دانشجویان و کارکنان)/انفصال موقت از خدمت (اعضای هیات علمی) یا
باالتر نمیباشد□ میباشد□
ج -سردبیر:
بدین وسیله گواهی میشود جناب آقای/سر کار خانم  ..................................................................به شماره دانشجویی/پرسنلی ......................................................
دارای سابقه محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده (دانشجویان و کارکنان)/انفصال موقت از خدمت (اعضای هیات علمی) یا
باالتر نمیباشد□ میباشد□
کمیتهی انضباطی دانشجویان/هیات بدوی انتظامی اعضای هیات علمی/هیات رسیدگی به تخلفات اداری

