
 دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي

   

  مقدمه

هـا، نهادينـه    گونـه فعاليـت   به منظور ساماندهي و حمايـت از فعاليـت نشـريات دانشـگاهي و قانونمنـد آـردن ايـن       
هـاي   تأآيـد بـر حـق آزادي بيـان و همچنـين ايجـاد فرصـت       گوي سازنده و  و ساختن فضاي آزاد انديشي نقد و گفت

ضـوابط   ۵نگاري و ارتقاي سطح دانش عمومي و تخصصي دانشگاهيان، براساس مـاده   فراگيري مهارتهاي روزنامه
، )شــوراي عــالي انقــالب فرهنگــي ٢۶/٣/٨٣مــورخ  ۵۴٠مصــوب جلســه (نــاظر بــر فعاليــت نشــريات دانشــگاهي 

  :رسد به شرح ذيل به تصويب ميدستورالعمل اجرايي اين ضوابط 

   

  تعاريف و آليات : بخش اول

ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشـگاهي، آليـه نشـرياتي آـه بـه صـورت ادواري،        ١ماده  ١مطابق بند ـ ١ماده 
هـاي فرهنگـي، اجتمـاعي،     گاهنامه يا تك شماره نيز نشريات الكترونيكي آه با نـام ثابـت و تـاريخ نشـر در زمينـه     

هــا و نهادهــاي  ، علمــي، اقتصــادي، هنــري، ادبــي و ورزشــي توســط هــر يــك از دانشــجويان، تشــكل   سياســي
دانشگاهي، استادان و اعضاي هيئت علمي يا گروهي از ايشان در دانشگاهها منتشر و در محـدوده دانشـگاهها   

  . گيرند شوند، نشريات دانشگاهي محسوب و تحت شمول اين دستورالعمل قرار مي توزيع مي

هاي عقيدتي، صنفي و رفـاهي، خبـري و طنـز را نيـز در      هاي فرهنگي و اجتماعي، زمينه عنوان ـ١ره تبص
  . گيرند برمي

هـاي دانشـجويي يـا     نشـريات علمـي آـه توسـط اعضـاي هيئـت علمـي، دانشـجويان، تشـكل          ــ ٢تبصره 
  . نامه هستند شوند ، مشمول اين آيين هاي علمي دانشجويي منتشر مي انجمن

  . هاي مختلف منتشر آنند هايي به مناسبت نامه توانند ويژه شريات دانشگاهي مين ـ٣تبصره 

هاي شخصـي دانشـجويان و اعضـاي هيـأت علمـي آـه از نشـان دانشـگاه يـا           ها و سايت وبالگ ـ۴تبصره 
  .اند نامه خارج آنند از شمول اين آيين هاي دانشگاه استفاده نمي تشكل

هـاي آموزشـي، مراآـز بهداشـتي ـ درمـاني و        گاههـا، بيمارسـتان  هاي دانشگاهي، خواب پرديس ـ۵تبصره 
شوند و توزيع نشـريات دانشـگاهي در خـارج از محـدوده      اردوگاهها در حكم محدوده دانشگاه محسوب مي

  .دانشگاهها، منوط به آسب مجوز از مراجع ذيربط است

هـاي   اعـم از تشـكل  (شـكل  ـ عالوه بر توزيـع نشـريات دانشـگاهي در محـل دفتـر نشـريه يـا دفتـر ت        ۶تبصره
يا دستگاه صاحب امتياز نشـريه ،  ...) هاي فرهنگي و  هاي علمي، آانون اسالمي، شوراي صنفي، انجمن

و ) ۵بـر اسـاس تعريـف تبصـره     (هاي مناسب در داخل محـدوده دانشـگاه    ها موظف به تعيين محل دانشگاه
  .شود ها تخلف محسوب مي از اين مكانتوزيع نشريات در خارج . باشد براي توزيع نشريات دانشگاهي مي

ها، مراآز آموزش عـالي و مراآـز و واحـدهاي مـرتبط      منظور از دانشگاه در اين دستورالعمل آليه دانشگاهـ ٢ماده 
  . دانشگاهي وواحدهاي دانشگاهي است

از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـكي و دانشـگاه آزاد اسـالمي       ـ تبصره
  .شوند ناميده مي» دستگاه«اين پس در اين دستورالعمل به اختصار 



   آميته ناظر بر نشريات دانشگاهي ـ٣ماده 

اي تحـت عنـوان    ضوابط ناظر بـر فعاليـت نشـريات دانشـگاهي، در هـر دانشـگاه آميتـه        ٢ماده  ١براساس بند 
شـود ـ    ناميـده مـي  » آميتـه نـاظر  «ر ـ آه در اين دستورالعمل به اختصـا » آميته ناظر بر نشريات دانشگاهي«

  .شود تشكيل مي» شوراي فرهنگي دانشگاه«زيرنظر 

  :ترآيب آميته ناظر به شرح زير استـ ۴ماده 

  )رئيس آميته(ـ معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه ١

  االختيار ودايم دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ـ نماينده تام٢

  دان به انتخاب رئيس دانشگاه ـ يك حقوق٣

  ـ سه نفر عضو هيأت علمي دانشگاه به انتخاب شوراي فرهنگي دانشگاه۴

  )دبير آميته(ـ مدير امور فرهنگي دانشگاه ۵

ـ سه نفر از مديران مسئول نشريات دانشگاهي به انتخاب مديران مسئول نشريات دانشگاه آه يـك نفـر   ۶
  .شود حسوب ميالبدل م از ايشان عضو علي

دانشگاههايي آه اين آميتـه در آنهـا تشـكيل نشـده اسـت يـك مـاه فرصـت دارنـد تـا انتخابـات             ـ١تبصره 
توانـد بـدون حضـور نماينـدگان مـديران       نمايندگان مديران مسئول را برگزار آنند و طي اين يك ماه آميته مي

  . مسئول نشريات دانشگاهي تشكيل شود

نمايندگان مديران مسئول نشريات دانشگاهي توسط شوراي مرآزي ناظر هر نامه انتخاب  شيوه ـ٢تبصره 
  . تصويب خواهد شد)٨ماده (دستگاه 

نامـه مصـوب شـوراي     معاونت دانشجويي فرهنگي هر دانشـگاه موظـف اسـت براسـاس شـيوه      ـ٣تبصره 
  . مرآزي ناظر نسبت به برگزاري انتخابات جهت تعيين نمايندگان مديران مسئول اقدام آند

  .شوند اعضاي انتخابي آميته ناظر براي مدت يك سال با ابالغ رئيس دانشگاه انتخاب مي ـ۴تبصره 

نامـه مصـوب شـوراي     ـ چنانچه نماينده اصـلي مـديران مسـئول عضـو آميتـه نـاظر براسـاس شـيوه        ۵تبصره 
  .د شدالبدل جايگزين وي خواه مرآزي ناظر، شرايط عضويت در آميته ناظر را از دست بدهد عضو علي

دبيرخانه آميته ناظر در حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگـي دانشـگاه مسـتقر و بـا مسـئوليت       ـ۶تبصره 
  . دبير متولي انجام امور اداري و اجرايي آميته ناظر است

شـود جلسـات بـا حضـور      يكبار با دعـوت مكتـوب از آليـه اعضـا تشـكيل مـي       ماهانهجلسات آميته ناظر ـ  ۵ماده 
ضـروري  . و مصـوبات آن نيـز بـا رأي اآثريـت معتبـر اسـت      . ز اعضاي داراي حق رأي، رسمي استحداقل سه نفر ا

است دعوتنامه اعضاي جلسه حداقل سه روز پيش از مؤعـد جلسـه بـا اعـالم دستورجلسـه توسـط دبيـر آميتـه         
  . ارسال شود

عنـه باشـد، در زمـان رسـيدگي بـه       در صورتي آه هر يك از اعضا، شاآي خصوصي يـا مشـتكي   ـ١تبصره 
  . شكايت مطروحه، حق رأي نخواهد داشت



دبيرخانه آميته ناظر موظف اسـت صورتجلسـات آميتـه را بـه طـور مرتـب بـه دبيرخانـه شـوراي           ـ٢تبصره 
  . مرآزي ناظر هر دستگاه ارسال آند

تواند با دعـوت شـفاهي يـا آتبـي وي از      به نظر رئيس آميته، جلسه ويژه ميدر موارد خاص بنا ـ ٣تبصره 
حتـي در همـان   (العاده و فـوري   اعضاي جلسه و بدون در نظر گرفتن ارسال دعوتنامه معقول به صورت فوق

  . تشكيل شود) روز

  :وظايف آميته ناظر بر نشريات دانشگاهي به شرح زير استـ  ۶ماده   

  دور مجوز انتشار مطابق بخش دوم اين دستورالعملـ بررسي درخواست و ص١

  ـ نظارت بر عملكرد نشريات دانشگاهي و تذآر اوليه در صورت لزوم٢

  اين دستورالعمل ۶ـ رسيدگي به تخلفات و شكايات ناشي از عملكرد نشريات دانشگاهي مطابق بخش ٣

  راي مرآزي ناظرهاي شو نامه ـ نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل، مصوبات و شيوه۴

ـ بررسي محتوايي نشريات دانشـگاه در جلسـه ماهيانـه آميتـه نـاظر و ارسـال نتـايج آن بـه         ۵
  شوراي مرآزي ناظر

هاي آموزشي براي متقاضيان نشريات دانشجويي اعم از صاحبان امتياز، مديران مسـئول،   برگزاري دوره -۶
  شوراي مرآزي ناظرآموزشي   سردبيران و ساير عوامل اجرايي بر اساس برنامه

شوراي فرهنگي هر دانشگاه مرجع تجديـد نظـر در تصـميمات و آراء آميتـه نـاظر همـان دانشـگاه        ـ ٧ماده 
  . است

ضوابط ناظر بر فعاليـت نشـريات دانشـگاهي، در هـر دسـتگاه شـورايي بـا         ٢ماده  ۴براساس بند ـ  ٨ماده   
» شـوراي مرآـزي نـاظر   «دستورالعمل به اختصـار   آه در اين» شوراي مرآزي ناظر بر نشريات دانشگاهي«عنوان 

  . شود شود، تشكيل مي ناميده مي

  :ترآيب شوراي مرآزي ناظر به شرح زير است ـ٩ماده 

  )رئيس شورا(ـ معاون فرهنگي دستگاه متبوع ١

  ـ معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي٢

  االختيار رئيس نهاد شگاهها يا نماينده تامـ معاون فرهنگي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دان٣

  دان به انتخاب معاون فرهنگي دستگاه متبوع ـ يك نفر حقوق۴

  ) دبير شورا(ـ مديرآل امور فرهنگي دستگاه متبوع ۵

دانشگاههاي آشـور  سه نفر از مديران مسئول نشريات دانشگاهي به انتخاب مديران مسئول نشريات  -۶
  . شود البدل محسوب مي آه يك نفر از آنها عضو علي

در صورت نبودن پست معاون فرهنگي يا مديرآل امور فرهنگي يا عناوين مشابه، انتخاب ريـيس   ـ١تبصره 
  .باشد و دبير شورا بر عهده رييس دستگاه در سطح معاونان و مديران آل دستگاه مي



نامه مصوب شوراي مرآزي ناظر، نسبت به برگـزاري انتخابـات نماينـدگان     دبير شورا طبق شيوه ـ٢تبصره  
  . مديران مسئول نشريات دانشگاهي جهت عضويت در شوراي مرآزي ناظر اقدام خواهد آرد

  . شوند اعضاي انتخابي شوراي مرآزي ناظر براي مدت يك سال با ابالغ رئيس شورا انتخاب مي ـ٣تبصره 

چنانچه نماينده اصلي مديران مسئول عضو شوراي مرآزي ناظر شرايط عضويت در شـورا راــ بـر     ـ۴ تبصره
. البـدل جـايگزين وي خواهـد شـد     نامه مصوب شوراي مرآزي ناظرـ از دست بدهد عضو علـي  اساس شيوه

  .مسئوليت تشخيص استمرار شرايط عضويت نماينده مديران مسئول بر عهده دبير شوراست

بيرخانه شـوراي مرآـزي نـاظر در اداره آـل امـور فرهنگـي وزارت يـا دسـتگاه متبـوع يـا عنـاوين            د ـ۵تبصره 
  . مشابه مستقر و دبير شوراي مرآزي ناظر متولي انجام امور اداري و اجرايي شورا است

  :وظايف و اختيارات شوراي مرآزي ناظر به شرح زير است ـ١٠ماده   

  دانشگاهيـ سياستگذاري در حوزه آالن نشريات ١  

  ـ رسيدگي به اعتراضات در خصوص عدم صدور مجوز نشريات دانشگاهي٢

  ـ تجديد نظر در تصميمات شوراي فرهنگي دانشگاه در خصوص نشريات دانشگاهي٣

ـ رسيدگي بـه اعتراضـات ناشـي از تصـميمات و عملكـرد شـوراي فرهنگـي دانشـگاه در زمينـه نشـريات           ۴
  دانشگاهي

  راييهاي اج نامه ـ تدوين شيوه۵

  ـ تفسير مفاد دستورالعمل حاضر۶

  هاي ناظر بر نشريات دانشگاهها ـ نظارت بر عملكرد آميته٧

  هاي ناظر دانشگاهها ـ ايجاد وحدت رويه بين آميته٨

  ـ تدوين برنامه آموزشي براي متقاضيان نشريات دانشگاهي٩

اظر و ارائه آن به هاي ن اخذ و بررسي نتايج گزارش محتوايي نشريات دانشگاهي از آمتيه -١٠
  رييس دستگاه

  . االجرا است مصوبات شوراي مرآزي ناظر قطعي و الزم ـ تبصره

ماه يك بار با دعـوت مكتـوب از آليـه اعضـا يـك هفتـه قبـل از         ٢جلسات شوراي مرآزي ناظر حداقل هر  ـ١١ماده 
تن از اعضـاي   ۵حداقل  شود و جلسات با حضور زمان جلسه با اعالم دستور جلسه توسط دبير شورا تشكيل مي
  . داراي حق رأي، رسمي و مصوبات آن با رأي اآثريت معتبر است

  نحوه درخواست مجوز و شرايط انتشار نشريات دانشگاهي: بخش دوم 

مشخصات خود و مدير متقاضي امتياز انتشار نشريه دانشگاهي بايد درخواست آتبي خود را با اعالم  ـ١٢ماده 
بـه انضـمام تصـريح بـه پايبنـدي بـه قـانون        ) ١موضوع مـاده  (مسئول، سردبير، نام نشريه، زمينه و ترتيب انتشار 

  .تسليم آند ١اساسي، قوانين موضوعه و اين دستورالعمل، به دبيرخانه آميته ناظر طبق فرم پيوست شماره 



از آن شخصي حقوقي است نبايد مغايرتي بـا اساسـنامه   اي آه صاحب امتي زمينه انتشار نشريهـ ١   تبصره
  .آن تشكل يا نهاد داشته باشد

  .اند به فعاليت بپردازند هايي آه مجوز اخذ آرده نشريات دانشجويي موظفند صرفًا در زمينهـ ٢تبصره 

خواسـت  ـ متقاضي امتياز انتشار گاهنامه بايد حـداقل و حـداآثر زمـان انتشـار نشـريه خـود را در در      ٣تبصره 
  .آتبي خود مشخص نمايد

  :متقاضي امتياز نشريه بايد داراي شرايط زير باشدـ ١٣ماده   

ـ يكي از دانشجويان يا اعضاي هيأت علمي به عنوان شخص حقيقي يا تشكل، نهـاد، انجمـن، آـانون يـا      ١
  هاي دانشگاه يا هر شخص حقوقي ديگر در دانشگاه يكي از بخش

خ آتبـي و درج در پرونـده يـا بـاالتر در مـورد دانشـجويان و انفصـال موقـت از         ـ عدم محكوميت منجر به توبي٢
  خدمت در مورد اعضاي هيأت علمي 

توانند بـه عنـوان صـاحب امتيـاز      پس از يك سال از تاريخ اتمام محروميت مي ٢افراد مشمول بند  ـ١تبصره 
  .شوند حروم مينشريات دانشگاهي فعاليت آنند و در صورت محكوميت مجدد به طور دائم م

در صورتي آه صاحب امتياز يكي از شرايط فوق را از دسـت بدهـد، ظـرف يـك مـاه پـس از ابـالغ         ـ٢تبصره 
تواند درخواست انتقال امتياز نشريه را به شخص واجد شرايط ديگر به آميتـه نـاظر ارسـال     آميته ناظر مي
هفتـه از تـاريخ    ٢وظـف اسـت ظـرف مـدت     آميته ناظر م. شود صورت امتياز نشريه لغو مي  آند، در غير اين

  . وصول درخواست متقاضي، نظر خود را اعالم آند

  :شرايط مدير مسئول به شرح زير است ـ١۴ماده   

  ـ دانشجو بودن يا عضويت در هيأت علمي يا مدير يكي از واحدهاي اداري همان دانشگاه ١

ـ عدم محكوميت منجر به تـوبيخ آتبـي و درج در پرونـده يـا بـاالتر در مـورد دانشـجويان، انفصـال موقـت از           ٢
خدمت در مورد اعضاء هيأت علمي و عدم محكوميت منجر به توبيخ آتبي و درج در پرونده يا باالتر در آميته 

  .تخلفات اداري براي آارآنان

توالي يا سه نـيم سـال متنـاوب بـراي دانشـجويان در هنگـام       سال م ـ عدم سابقه مشروطي براي دو نيم٣
  معرفي به عنوان مدير مسئول 

ــداقل     -۴ ــيلي و ح ــال تحص ــيم س ــدن دو ن ــد درســي   ٢٨گذران ــارداني و آارشناســي   دوره(واح ــاي آ ). ه
  .دانشجويان آارشناسي و آارشناسي ارشد ناپيوسته و دآتري از شمول مستثني هستند

  قعدم شهرت به فساد اخال -۵

  .ـ شهرت به فساد اخالق صرفًا با اجماع آليه اعضاي آميته ناظر قابل احراز است١تبصره 

  .تواند مدير مسئول نشريه اداره متبوع خود باشد مدير واحد اداري فقط مي ـ٢تبصره 

توانند بـه عنـوان مـدير مسـئول      پس از يك سال از تاريخ اتمام محروميت مي ٢افراد مشمول بند  ـ ٣تبصره 
  .شوند و در صورت محكوميت مجدد اين افراد به طور دائم محروم مي. شريات دانشگاهي فعاليت آنندن



در صورتي آه مدير مسئول يكي از شرايط را از دست بدهد، صاحب امتيـاز موظـف اسـت ظـرف      ـ۴تبصره 
. شـود  و مـي يك ماه مدير مسئول جديد را به آميته ناظر معرفي آند، در غير ايـن صـورت امتيـاز نشـريه لغـ     

  . هفته در اين خصوص اعالم نظر آند ٢آميته ناظر موظف است ظرف مدت 

  .سردبير نشريه بايد آليه شرايط فوق را دارا باشدـ ۵تبصره 

انتشار نخستين شماره نشريه منوط بـه طـي دوره آموزشـي و اخـذ گـواهي پايـان دوره توسـط         ـ١۵ماده   
برنامــه آموزشــي مصــوب شــوراي مرآــزي نــاظر بــر نشــريات   صــاحب امتيــاز، مــدير مســئول و ســردبير براســاس  

  .دانشگاهي است

هر آميته ناظر موظف است در هر نيم سـال تحصـيلي حـداقل دو دوره آموزشـي براسـاس برنامـه        ـ تبصره
  .آموزشي مصوب شوراي مرآزي ناظر بر نشريات دانشگاهي آن دستگاه برگزار آند

صاحب امتيـاز، مـدير مسـئول و سـر دبيـر بـيش از يـك نشـريه          تواند در زمان واحد آس نمي هيچ ـ١۶ماده   
  .باشد

ها ناقص يا متقاضيان امتياز يا مديران مسئول نشريات فاقد شرايط مقرر  در صورتي آه تقاضانامه ـ١٧ماده   
در اين دستورالعمل باشند آميته ناظر موظف است مراتب را به صورت مكتوب و با استناد به داليـل و مـدارك الزم   

  . روز از تاريخ دريافت و ثبت درخواست به متقاضيان اعالم آند ٢٠حداآثر ظرف 

درج شناسنامه نشريه شامل زمينه نشر، نام صاحب امتياز، مدير مسـئول، سـردبير يـا شـوراي      ـ١٨ماده 
  . سردبيري دانشگاه صادر آننده مجوز، شماره، تاريخ انتشار و دوره نشر در هر شماره نشريه الزامي است

بايد تقاضاي خـود را   اي متقاضي توزيع آن در ساير دانشگاهها باشد  چنانچه صاحب امتياز نشريهـ ١٩ماده 
آميته ناظر دانشـگاه در صـورت موافقـت، موظـف اسـت      . با ذآر محدوده توزيع به آميته ناظر دانشگاه تسليم آند

. آميته ناظر دانشگاه مقصد ارسـال آنـد   ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول، درخواست را جهت اعالم نظر نهايي به
شوراي مرآزي ناظر موظف است پس از اعالم نظر دانشگاه مقصد ظرف دو ماه نسبت به درخواست مزبور اعالم 

  . نظر آند

توانـد اعتـراض خـود را بـه شـوراي       در صورت عدم موافقت آميتـه نـاظر دانشـگاه، متقاضـي مـي      ـ١تبصره 
  . مرآزي ناظر اعالم آند

نظارت و رسيدگي به تخلفات يا شكايات اين نشريات بر عهده آميته ناظر دانشگاه صادر آننـده   ـ٢تبصره 
  . است) دانشگاه مبدأ(مجوز 

هـاي صـنفي دانشـجويي داراي مجـوز      هـاي دانشـگاهي، مجـامع فرهنگـي و شـورا      ها و تشكل اتحاديه ـ٢٠ماده 
توانند درخواست خود را به  تشار نشريه باشند ميرسمي آه در بيش از يك دانشگاه فعاليت داشته و متقاضي ان

گونـه نشـريات بـر عهـده      نظارت و رسيدگي به شكايات و تخلفات اين. شوراي مرآزي دستگاه مربوطه اعالم آنند
  . شوراي مرآزي ناظر است

گونـه نشـريات تـابع ايـن      شرايط ناظر بر صدور مجوز، صـاحب امتيـاز و مـدير مسـئول و سـردبير ايـن       ـ تبصره
  . دستورالعمل است

روز  ٢٠آميته ناظر موظف است در صورت فـراهم بـودن شـرايط قـانوني انتشـار نشـريه، حـداآثر ظـرف          ـ٢١ماده 
  .نسبت به صدور مجوز اقدام آند

روز نسـبت بـه صـدور مجـوز بـا       ٢٠در صورتي آه آميته ناظر با صدور مجوز نشريه مخالفت آند يا ظرف  ـ٢٢ماده 
توانـد اعتـراض خـود را بـه صـورت مكتـوب بـه شـوراي          موافقت اقـدام نكنـد، متقاضـي مـي     اعالم آتبي داليل عدم



نظـر   روز موضوع اعتراض را بررسـي و اعـالم   ٣٠شوراي فرهنگي موظف است ظرف . فرهنگي دانشگاه اعالم آند
  . آند

سخه از مسئوليت آليه مطالب مندرج در نشريه به عهده مدير مسئول است و وي موظف است سه ن ـ٢٣ماده 
  . هر شماره را بالفاصله پس از انتشار به دبيرخانه آميته ناظر دانشگاه تحويل دهد

دبيرخانه آميته ناظر دانشگاه موظف است دو نسخه از نشريه را به دبيرخانه شوراي مرآزي ناظر  ـ تبصره
  .ارسال آند

مجـوز پـس از اخطـار آتبـي و      در صورتي آه صاحب امتياز ظرف مدت حداآثر شـش مـاه از زمـان صـدور     ـ٢۴ماده 
  .مهلت يك ماهه اقدام به انتشار نشريه نكند مجوز صادره از اعتبارساقط است

در غير اين صورت پس از سـه مرحلـه   . نشريات موظفند توالي انشار مندرج در امتياز خود را رعايت آنند ـ٢۵ماده 
حظار و در صورت عدم ارائه داليل قانع آننـده،  متوالي عدم انتشار، صاحب امتياز براي پاسخگويي به آميته ناظر ا

  . شود مجوز نشريه لغو مي

تواند درخواست خود را مبني بر انتقال امتياز نشريه به ديگري يا تغيير مشخصات ذآر  صاحب امتياز مي -٢۶ماده 
بـه آميتـه   ) اعم از مدير مسئول، نام نشـريه، دوره انتشـار و زمينـه انتشـار    (شده در فرم درخواست مجوز نشريه 

ناظر ارائه آند و آميته ناظر موظف است ظرف يك ماه مراتب موافقت يا عدم موافقت خود را به صورت مكتـوب بـه   
  . صاحب امتياز اعالم آند

   

  حقوق نشريات دانشگاهي: بخش سوم

  : از جمله. برخوردارندنشريات دانشگاهي از آليه حقوق مّصرح در قانون مطبوعات جمهوري اسالمي  ـ٢٧ماده 

ـ جستجو، آسب و انتشار اخبار داخل و خارج دانشگاه به منظور افزايش آگاهي جامعه دانشـگاهي بـا   ١
  .رعايت موازين قانوني و حفظ مصالح جامعه

اي درصدد اعمال فشار بر نشـريات   ـ هيچ مقام دولتي و غير دولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله٢
  .نسور و آنترل محتواي نشريات مبادرت ورزدبرآيد يا به سا

ـــ نشــريات دانشــجويي حــق دارنــد نظرهــا، انتقادهــاي ســازنده، پيشــنهادها وتوضــيحات دانشــجويان و  ٣
  .مسئوالن دانشگاه را با رعايت موازين اسالمي و مصالح دانشگاه و جامعه درج آنند

معاونت دانشجويي و فرهنگي و ساير نهادهاي فرهنگي دانشگاه بايـد در چـارچوب قـوانين و در حـدود      ـ٢٨ماده 
  . اختيارات و امكانات از نشريات دانشگاهي حمايت آند

ـ فرهنگي دانشگاه ساالنه از محل بودجه فرهنگي مبلغي را براي حمايـت و   معاونت دانشجويي ـ تبصره
آنـد و مطـابق ضـوابط و مقـررات در اختيـار آنـان قـرار         بينـي مـي   پيش آمك به انتشار نشريات دانشگاهي

  . دهد مي

هـا و   دستگاهها موظفند جشنواره آشوري نشريات دانشگاهي را بـا همـاهنگي آليـه دسـتگاه     ـ٢٩ماده 
  . مسئوليت يك دستگاه حداقل سالي يكبار برگزار نمايند و نشريات برتر را شناسايي و تشويق آنند

اي يـا مشـابه آن را    هـاي ، منطقـه   توانند به صورت مسـتقل جشـنواره   ها مي گاهـ دست١تبصره 
  .برگزار نمايند



هاي مادي و  هاي اول، دوم و سوم عالوه بر جوايز جشنواره مشمول حمايت نشريات داراي رتبهـ  ٢تبصره
 .معنوي دستگاه مربوطه تا جشنواره بعدي خواهند بود

   

  حدود نشريات دانشگاهي: بخش چهارم

نشريات دانشگاهي در انتشار مطالب و تصاوير جز در موارد اخالل به مبـاني و احكـام اسـالم و حقـوق      ـ٣٠ماده 
  . قانون مطبوعات، آزاد هستند ۶عمومي و خصوصي مطابق ماده 

اعـم از  (اد نسـبت بـه اشـخاص    اي مطالبي مشتمل بر توهين، افترا، خـالف واقـع يـا انتقـ     هرگاه نشريه ـ٣١ماده 
منتشر آند، ذينفع حق دارد پاسخ آن را حداآثر تـا دو مـاه از تـاريخ انتشـار بـه صـورت مكتـوب        ) حقيقي يا حقوقي

شده را حداآثر يك ماه پـس   براي همان نشريه ارسال آند و نشريه مزبور نيز موظف است توضيح يا پاسخ دريافت
با همان حروفي آه اصل مطلب منتشر شده است به رايگـان بـه چـاپ     از وصول پاسخ در همان صفحه و ستون و

  . برساند، منوط به آنكه جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز نكند و متضمن توهين و افترا به آسي نباشد

اگر نشريه عالوه بر پاسخ مذآور مطالب يا توضـيحات مجـددي چـاپ آنـد، در ايـن صـورت حـق         ـ١تبصره 
ي معترض بـاقي اسـت، بـديهي اسـت درج قسـمتي از پاسـخ، در حكـم عـدم درج         پاسخگويي مجدد برا

  .است و متن پاسخ بايد در يك شماره و به طور آامل درج شود

تواند به آميته ناظر شكايت آند و آميته  در صورتي آه نشريه پاسخ را منتشر نكند ذينفع مي ـ٢تبصره 
نشريه اخطار خواهد آرد و هرگاه ايـن اخطـار   ناظر در صورت محق شناختن شاآي، جهت نشر پاسخ به 

  . آند محكوم مي ۴٠ماده  ۶تا  ۴مؤثر واقع نشود، آميته ناظر، نشريه را به يكي از تنبيهات بندهاي 

هاي آن نافي حق ذينفع در خصوص پيگيري شكايت از طريق آميته ناظر  مفاد اين ماده و تبصرهـ ٣تبصره 
  .يا مراجع ذيصالح نخواهد بود

در صورت شكايت شاآي خصوصي از يك نشريه مبني بر مشتمل بر تهمت، افترا، فحش و الفاظ رآيـك   ـ٣٢ ماده
هاي توهين آميز و نظاير آن نسبت به اشخاص، تهديد و هتك شرف يا حيثيت يا افشاي اسرار شخصي،  يا نسبت

  .گردد محكوم مي ۴٠ماده  ٩تا  ۵نشريه به يكي از نتبيهات بندهاي 

قـانون   ٢٧و  ٢۶، ٢۵، ٢۴شريات دانشگاهي آـه بنـا بـه تشـخيص آميتـه نـاظر مرتكـب تخلفـات مـواد         ن ـ٣٣ماده  
  .شوند محكوم مي ۴٠ماده  ١٣تا  ١٠شوند، به يكي از تنبيهات بندهاي  مطبوعات مي

 ٩تـا   ۵ها، تصاوير و مطالب خالف عفت عمومي، آميته ناظر نشريه را به يكي از بندهاي  انتشار عكس ـ٣۴ماده 
ايـن   ١٣تـا   ١٠و در صورت تكرار جرم پس از محكوميت اوليه، نشريه به يكـي از بنـدهاي   . آند محكوم مي ۴٠ده ما

  . شود ماده محكوم مي

قـانون مطبوعـات    ٢٩نشريات دانشگاهي آه بنا به تشخيص آميته ناظر مرتكب تخلفـات موضـوع مـاده    ـ ٣۵ماده 
  . شوند كوم ميمح ۴٠ماده  ٩و  ٨شوند به يكي از تنبيهات بندهاي 

آميـز،   هـاي تـوهين   اي مطالب و تصاويري مانند توهين، تهمت، فحش، الفاظ رآيـك، نسـبت   هرگاه نشريه -٣۶ماده 
در ايـن  . گـردد  استهزاء، تحقير، تهديد، هتك حرمت يا حيثيت و نظاير آن منتشر نمايد، تخلف عمومي محسوب مي

شريه جلوگيري نمايد و موضوع را جهت بررسي به آميته ناظر تواند از ادامه فعاليت ن صورت رئيس آميته ناظر مي
آميته ناظر موظف است موضوع را خارج از نوبت بررسي و در صورت احراز تخلف، متخلـف بـه يكـي از    . ارجاع دهد

  . شود محكوم مي ۴٠ماده  ٩تا  ۵تنبيهات بندهاي 



اي آـه از ادامـه انتشـار آن جلـوگيري شـده اسـت نبايـد از ده روز بيشـتر          مدت رسيدگي به پرونده نشـريه : تبصره
  .شود

اين دستورالعمل براي بار اول نشريه به يكي از  ٢۴و  ١٩، ١٧يا مواد  ١ماده  ۵در صورت تخلف از تبصره  ـ٣٧ماده 
  .شود محكوم مي ۴٠ماده  ٧تا  ۴بيهات بندهاي و در صورت تكرار به يكي از تن ٣تا  ١تنبيهات بندهاي 

ــ٣٨مــاده  ــدون اخــذ مجــوز   ))نشــريه اي(( در صــورتي آــه ـ ــه ناظرمنتشــر شــود ب توقيــف شــده و  از آميت
تواند صاحب امتياز، مدير مسئول و سردبير نشريه جديـدي باشـد و در صـورت     انتشاردهنده به مدت يك سال نمي

باشد تا پايان مقطع تحصيلي و در صورتي آه متخلف شخص حقوقي تكرار اگر متخلف شخص حقيقي و دانشجو 
  . اي را نخواهد داشت يا عضو هيأت علمي باشد تا سه سال حق انتشار و شرآت در انتشار هيچ نشريه

بنا به تشخيص آميته در مواردي آه تخلف ارتكابي نشريه براساس قوانين موضوعه آشور جرم تلقي شود  ـ٣٩ماده 
 . شود گيري مقتضي به آميته انضباطي معرفي مي ناظر مدير مسئول نشريه جهت تصميم

  تنبيهات: بخش پنجم

  :موارد تنبيهي متخلفان به شرح زير است ـ۴٠ماده 

  ـ احضار به آميته ناظر و تذآر شفاهي ١

  ـ تذآر آتبي٢

  ـ اخطار آتبي٣

  انشگاهي تا شش ماهـ محروميت موقت نشريه از تسهيالت د۴

  ماه ۶از تصدي اين سمت تا  مسئول نشريهـ محروميت موقت مدير ۵

  ماه تا يك سال ۶از تصدي اين سمت از  مسئول نشريهـ محروميت موقت مدير ۶

  ماه ٣ـ توقيف موقت نشريه تا ٧

  ماه ۶ـ توقيف موقت نشريه از سه ماه تا ٨

  ماه تا يك سال ۶ـ توقيف موقت نشريه از ٩

  وقيف موقت نشريه از يك تا دو سالـ ت١٠

  ـ منع دائم انتشار نشريه١١

  ـ منع دائم انتشار نشريه و محروميت مدير مسئول از تصدي اين سمت تا يك سال١٢

  تاپايان مقطع تحصيليـ منع دائم انتشار نشريه و محروميت مدير مسئول از تصدي اين سمت ١٣

   

  رسيدگي به تخلفات و شكايات: بخش ششم



دريافت و ثبت آن در  روز از تاريخ ١۵آميته ناظر موظف است به شكايات مكتوب حداآثر ظرف مدت  ـ۴١ماده  
   .دبيرخانه رسيدگي آرده و رأي خود را صادر آند

اي را آه تخلف آرده يا از آن شكايت شده است بـه صـورت آتبـي و بـا      آميته ناظر مدير مسئول نشريه ـ۴٢ماده 
آنـد و   اي از تاريخ ابالغ جهت اداي توضيحات دعوت مـي  يا شكايت و با ارائه مهلت يك هفته ذآر دقيق موارد تخلف

توانـد حكـم مقتضـي را در مـورد      در صورت عدم حضور غيرموجه وي يا عدم ارائه توضيحات آتبي، آميته نـاظر مـي  
 . نشريه صادر آند

صـادر و آن را بـه    ٣٩تـا   ٣٠ايت مسـتند بـه مـواد    آميته ناظر بايد آراي خود را با ذآر موارد تخلف يا شـك  ـ۴٣ماده 
  . صورت آتبي حداآثر ظرف مدت يك هفته پس از صدور به مدير مسئول و شاآي خصوصي نشريه ابالغ آند

روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض و درخواست تجديد نظر در شـوراي فرهنگـي    ٢٠آراي صادره، ظرف مدت  ـ۴۴ماده 
  . شود اعتراض در مهلت تعيين شده، حكم، قطعي محسوب ميدر صورت عدم . دانشگاه است

االجـرا   انـد الزم  احكام صادره از سوي آميتـه نـاظر بـر نشـريات دانشـگاهي تـا زمـاني آـه نقـض نشـده           ـ  ۴۵ماده 
 .هستند

حداآثر ظرف مـدت  شوراي فرهنگي دانشگاه موظف است رأي خود را در مورد اعتراضات مكتوب واصله  ـ۴۶ماده 
  . يك ماه از تاريخ دريافت اعتراض توسط دبيرخانه، به صورت مكتوب به معترض و آميته ناظر دانشگاه ابالغ آند

روز از تـاريخ ابـالغ قابـل اعتـراض بـه شـوراي مرآـزي نـاظر          ٢٠تصميم شوراي فرهنگي دانشگاه ظـرف   ـ۴٧ماده 
. اريخ دريافت اعتراض رأي خود را صادر و آن را ابـالغ آنـد  شوراي مرآزي ناظر موظف است ظرف دو ماه از ت. است

  . االجرا است آراي شوراي مرآزي ناظر قطعي و الزم

   

  نحوه ابالغ، اجرا و تفسير اين دستورالعمل: بخش هفتم

نحوه صدور مجوز نشريات دانشگاهي، نظارت بر آنها، رسـيدگي بـه تخلفـات و شـكايات تنهـا براسـاس       ـ ۴٨ماده 
تعيين و تصويب هرگونه شرايط و مقررات مغاير يا محدود آننده عالوه بـر مفـاد ايـن    . ل حاضر خواهد بوددستورالعم

  . نامه نظير صدور مجوزهاي مشروط يا موقت ممنوع است آئين

يابنـد مـدت هشـت مـاه      به آليه نشريات دانشگاهي آه قبل از تصـويب ايـن دسـتورالعمل انتشـار مـي      ـ۴٩ماده 
  . تا خود را با ضوابط و مقررات اين دستورالعمل منطبق آنندشود  فرصت داده مي

  .در صورت عدم انطباق در مهلت مقرر مجوز نشريه با صالحديد آميته ناظر لغو خواهد شد: تبصره

بـه تصـويب    ......................تبصـره در تـاريخ    ۴۴مـاده و   ۵٠دستورالعمل اجرايي نشريات دانشـگاهي در   ـ۵٠ماده 
  . مرآزي ناظر بر نشريات دانشگاهي رسيدشوراهاي 

شوراي  ٢۶/٣/١٣٨٣مورخ  ۵۴٠ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي، مصوبه جلسه شماره  ۵طبق ماده 
هاي علوم،   عالي انقالب فرهنگي و بنا به مصوبه شوراهاي مرآزي ناظر بر نشريات دانشگاهي وزارتخانه

آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسالمي دستورالعمل اجرايي اين ضوابط تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و 
  .گردد هاي آموزشي و پژوهشي ابالغ مي جهت اجرا به دانشگاهها و مؤسسه


