
 

  بسمه تعالي
  : تاريخ         

  امور فرهنگي و فوق برنامه دانشگاه 
  با اهداي سالم 

. .............................انجمن / تشكل / كانون از سوي  ،................................. با عنوان نسبت به تكثير نشريه لطفاً 
  . رماييدمشخصات زير هماهنگي الزم را مبذول ف اب

  :صاحب امتياز يا مدير مسئول                                          : عنوان نشريه 
  : تيراژ :                                         تعداد صفحات 

  : مهر و امضاي مسئول       
 

اين قسمت توسط امور فرهنگي :توجه
  .تكميل مي گردد 

  
  : تاريخ 

  : شماره 
  

انجمن / تشكل / كانون 
  : درخواست كننده

  
  :عنوان نشريه 

  
  

  : مدير مسئولصاحب امتياز يا 
  
  

  :تعداد صفحات 
  :  تيراژ 

  
  
  

 مهر امور فرهنگي

  .اين قسمت توسط امور فرهنگي تكميل مي گردد :توجه
  

  : شماره سند                    : تاريخ                                                                                    
                                  شگاه مسئول محترم انتشارات دان

  با اهداي سالم 
  ............ ...................... با عنوان.................................... انجمن / تشكل / كانون  لطفاً از نشريه 

مي باشد به   دو رو/  يكرو ..................... ي  صفحه ...............كه در ............................... يا مدير مسئولي  به صاحب امتيازي
  . نسخه تكثير نماييد .......................تعداد 

  
  با تشكر

 امور فرهنگي

  بسمه تعالي
  : تاريخ         

  امور فرهنگي و فوق برنامه دانشگاه 
  ي سالم با اهدا

. .............................انجمن / تشكل / كانون از سوي  ،................................. با عنوان لطفاً نسبت به تكثير نشريه 
  . مشخصات زير هماهنگي الزم را مبذول فرماييد اب

  :ير مسئول صاحب امتياز يا مد:                                          عنوان نشريه 
  : تيراژ :                                         تعداد صفحات 

  : مهر و امضاي مسئول       
 

اين قسمت توسط امور فرهنگي :توجه
  .تكميل مي گردد 

  
  : تاريخ 

  : شماره 
  

انجمن / تشكل / كانون 
  : درخواست كننده

  
  :عنوان نشريه 

  
  

   :صاحب امتياز يا مدير مسئول
  
  

  :تعداد صفحات 
  :  تيراژ 

  
  
  

 مهر امور فرهنگي

  .اين قسمت توسط امور فرهنگي تكميل مي گردد :توجه
  

  : شماره سند                    : تاريخ                                                                                    
                                  مسئول محترم انتشارات دانشگاه 

  با اهداي سالم 
  ............ ...................... با عنوان.................................... انجمن / تشكل / كانون  لطفاً از نشريه 

مي باشد به   دو رو/  يكرو ..................... ي  صفحه ...............كه در ............................... يا مدير مسئولي  به صاحب امتيازي
  . نسخه تكثير نماييد .......................تعداد 

  
  با تشكر

 امور فرهنگي


