دستور العمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی
مقدمه
به منظور ساماندهی و حمایت از فعالیت نشریات دانشگاهی و قانونمندکردن این گونهه فعالیهاهان ناادینهه سهافهن فآهاد زاد
اندیشی نقد و گفت و گود سازنده و تأکید بر حق زادد بیان و همچنین ایجاد فرصت هاد فراگیرد ماارتااد روزنامه نگارد
و ارتقاد سطح دانش عمومی و تخصصی دانشگاهیانن براساس ماده  5ضوابط ناظر بهر فعالیهت نشهریات دانشهگاهی بمصهو
جلسه  545مورخ  ) 33/3/62شوراد عالی انقال فرهنگی)ن دسهورالعمل اجرایی این ضوابط به شرح ذیل به تصویب می رسد:

بخش اول :تعاریف و کلیات
ماده  1ه مطابق بند  1ماده  1ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهین کلیه نشریاتی که به صورت ادواردن گاهنامه یها ته
شماره نیز نشریات الکهرونیکی که با نام ثابت و تاریخ نشر در زمینه هاد فرهنگین اجهماعین سیاسین علمین اقهصاددن هنهردن
ادبی و ورزشی توسط هر ی

از دا نشجویانن تشکل ها و ناادهاد دانشگاهین اسهادان و اعآاد هیئهت علمهی یها گروههی از

ایشان در دانشگاهاا منهشر و در محدوده دانشگاهاا توزیه مهی شهوندن نشهریات دانشهگاهی محسهو و تحهت شهمو ایهن
دسهورالعمل قرار می گیرند.
تبصره 1ه عنوان هاد فرهنگی و اجهماعین زمینه هاد عقیدتین صنفی و رفاهین فبرد و طنز را نیز در بر می گیرند.
تبصره  6ه نشریات علمی که توسط اعآاد هیئت علمین دانشجویانن تشکل هاد دانشجویی یا انجمن هاد علمی دانشجویی
منهشر می شوندن مشمو این یین نامه هسهند.
تبصره 3ه نشریات دانشگاهی می توانند ویژه نامه هایی به مناسبت هاد مخهلف منهشر کنند.
تبصره  4ه وبالگ ها و سایت هاد شخصی دانشجویان و اعآاد هیات علمی که از نشان دانشهگاه یها تشهکل ههاد دانشهگاه
اسهفاده نمی کنند از شمو این یین نامه فارج اند.
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تبصره 5ه پردیس هاد دانشگاهین فوابگاهاان بیمارسهان هاد موزشین مراکز باداشهی ه درمانی و اردوگاهاا در حکم محدوده
دانشگاه محسو می شوند و توزی نشریات دانشگاهی در فارج از محدوده دانشگاهاان منوط به کسب مجوز از مراجه ذیهربط
است.
تبصره  2ه عالوه بر توزی نشریات دانشگاهی در محل دفهر نشریه یا دفهر تشکل باعم از تشکل هاد اسالمین شوراد صهنفین
انجمن هاد علمین کانون هاد فرهنگی و  )...یا دسهگاه صاحب امهیاز نشریهن دانشگاهاا موظف به تعیین محل هاد مناسب در
دافل محدوده دانشگاه ببراساس تعریف تبصره  ) 5و براد توزی نشریات دانشگاهی می باشد .توزی نشهریات در فهارج از ایهن
مکان ها تخلف محسو می شود.
ماده 6ه منظور از دانشگا ه در این دسهورالعمل کلیه دانشگاهاان مراکز موزش عالی و مراکهز و واحهدهاد مهرتبط دانشهگاهی و
واحدهاد دانشگاهی است.
تبصره ه وزارت علومن تحقیقات و فناوردن باداشتن درمان و مهوزش پزشهکی و دانشهگاه زاد اسهالمی از ایهن پهس در ایهن
دسهورالعمل به افهصار «دسهگاه» نامیده می شوند:
ماده  3ه کمیهه ناظر بر نشریات دانشگاهی
براساس بند  1ماده  6ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهین در هر دانشگاه کمیهه اد تحت عنوان «کمیهه ناظر بر نشریات
دانشگاهی» ه که در این دسهورالعمل به افهصار «کمیهه ناظر» نامیده می شود ه زیرنظر «شوراد فرهنگی دانشهگاه» تشهکیل
می شود.
ماده  4ه ترکیب کمیهه ناظر به شرح زیر است:
1ه معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه برئیس کمیهه)
6ه نماینده تام االفهیار و دایم دفهر نااد نمایندگی مقام معظم رهبرد در دانشگاه
3ه ی

حقوق دان به انهخا رئیس دانشگاه

4ه سه نفر عآو هیات علمی دانشگاه به انهخا شوراد فرهنگی دانشگاه
5ه مدیر امور فرهنگی دانشگاه بدبیر کمیهه)
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 2ه سه نفر از مدیران مسئو نشریات دانشگاهی به انهخا مدیران مسئو نشریات دانشگاه که ی

نفر از ایشهان عآهو علهی

البد محسو می شود.
تبصره  1ه دانشگاهاایی که این کمیهه در ناا تشکیل نشده است ی
را برگزار کنند و طی این ی

ماه فرصت دارند تا انهخابات نمایندگان مدیران مسهئو

ماه کمیهه می تواند بدون حآور نمایندگان مدیران مسئو نشریات دانشگاهی تشکیل شود.

تبصره  6ه شیوه نامه انهخا نمایندگان مدیران مسئو نشریات دانشگاهی توسط شوراد مرکزد نهاظر ههر دسههگاه بمهاده )3
تصویب فواهد شد.
تبصره 3ه معاونت دانشجویی فرهنگی هر دانشگاه موظف است براساس شیوه نامه مصهو شهوراد مرکهزد نهاظر نسهبت بهه
برگزارد انهخابات جات تعیین نمایندگان مدیران مسئو اقدام کند.
تبصره 4ه اعآاد انهخابی کمیهه ناظر براد مدت ی

سا با ابالغ رئیس دانشگاه انهخا می شوند.

تبصره  5ه چنانچه نماینده اصلی مدیران مسئو عآو کمیهه ناظر بر اساس شیوه نامه مصو شهوراد مرکهزد نهاظرن شهرایط
عآویت در کمیهه ناظر را از دست بدهد عآو علی البد جایگزین ود فواهد شد.
تبصره  2ه دبیرفانه کمیهه ناظر در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه مسهقر و با مسئولیت دبیهر مههولی انجهام امهور
ادارد و اجرایی کمیهه ناظر است.
ماده 5ه جلسات کمیهه ناظر ماهانه یکبار با دعوت مکهو از کلیه اعآا تشکیل می شود .جلسات با حآور حهداقل سهه نفهر از
اعآاد داراد حق رأدن رسمی است و مصوبات ن نیز با رأد اکثریت معهبر است .ضرورد است دعوتنامه اعآاد جلسه حداقل
سه روز پیش از موعد جلسه با اعالم دسهور جلسه توسط دبیر کمیهه ارسا شود.
تبصره  1ه در صورتی که هر ی

از اعآاء شاکی فصوصی یا مشهکی عنه باشدن در زمان رسیدگی به شهکایت مطروحههن حهق

راد نخواهد داشت.
تبصره 6ه دبیرفانه کمیهه ناظر موظف است صورتجلسات کمیهه را به طور مرتب به دبیرفانه شوراد مرکزد ناظر ههر دسههگاه
ارسا کند.
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تبصره  3ه در موارد فاص بنا به نظر رئیس کمیههن جلسه ویژه می تواند با دعوت شفاهی یا کهبی ود از اعآاد جلسه و بهدون
در نظر گرفهن ارسا دعوتنامه معقو به صورت فوق العاده و فورد بحهی در همان روز) تشکیل شود.
ماده 2ه وظایف کمیهه ناظر بر نشریات دانشگاهی به شرح زیر است:
1ه بررسی درفواست و صدور مجوز انهشار مطابق بخش دوم این دسهورالعمل
6ه نظارت بر عملکرد نشریات دانشگاهی و تذکر اولیه در صورت لزوم
3ه رسیدگی به تخلفات و شکایات ناشی از عملکرد نشریات دانشگاهی مطابق بخش  2این دسهورالعمل
4ه نظارت بر حسن اجراد این دسهورالعملن مصوبات و شیوه نامه هاد شوراد مرکزد ناظر
 5ه بررسی محهوایی نشریات دانشگاه در جلسه ماهیانه کمیهه ناظر و ارسا نهایج ن به شوراد مرکزد ناظر
2ه برگزارد دوره هاد موزشی براد مه قاضایان نشریات دانشجویی اعم از صاحبان امهیازن مدیران مسئو ن سهردبیران و سهایر
عوامل اجرایی براساس برنامه موزشی شوراد مرکزد ناظر
ماده  7ه شوراد فرهنگی هر دانشگاه مرج تجدید نظر در تصمیمات و راء کمیهه ناظر همان دانشگاه است.
ماده 3ه براساس بند  4ماده  6ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهین در هر دسهگاه شورایی با عنوان «شوراد مرکزد ناظر
بر نشریات دانشگاهی» که در این دسهورالعمل به افهصار «شوراد مرکزد» نامیده می شودن تشکیل می شود.
ماده 9ه ترکیب شوراد مرکزد ناظر به شرح زیر است:
1ه معاون فرهنگی دانشگاه مهبوع برئیس شورا)
6ه معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
3ه معاون فرهنگی نااد نمایندگی مقام معظم رهبرد در دانشگاهاا یا نماینده تام االفهیار رئیس نااد
4ه ی

نفر حقوق دان به انهخا معاون فرهنگی دسهگاه مهبوع

5ه مدیرکل امور فرهنگی دسهگاه مهبوع بدبیر شورا)
2ه سه نفر ا ز مدیران مسئو نشریات دانشگاهی به انهخا مدیران مسئو نشریات دانشگاهااد کشور که ی
علی البد محسو می شود.
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نفر از ناا عآو

تبصره 1ه در صورت نبودن پست معاون فرهنگی یا مدیرکل امور فرهنگی یا عناوین مشابهن انهخا رییس و دبیر شورا بر عاده
رییس دسهگاه در سطح معاونان و مدیران کل دسهگاه می باشد.
تبصره  6ه دبیر شورا طبق شیوه نامه مصو شوراد مرکزد ناظرن نسبت بهه برگهزارد انهخابهات نماینهدگان مهدیران مسهئو
نشریات دانشگاهی جات عآویت در شوراد مرکزد ناظر اقدام فواهد کرد.
تبصره 3ه اعآاد انهخابی شوراد مرکزد ناظر براد مدت ی

سا با ابالغ رئیس شورا انهخا می شوند.

تبصره  4ه چنانچه نماینده اصلی مدیران مسئو عآو شوراد مرکزد ناظر شرایط عآهویت در شهورا را براسهاس شهیوه نامهه
مصو شوراد مرکزد ناظر ه از دست بدهد عآو علی البد جایگزین ود فواهد شد .مسهئولیت تشهخیا اسههمرار شهرایط
عآویت نماینده مدیران مسئو بر عاده دبیر شوراست.
تبصره  5ه دبیرفانه شوراد مرکزد ناظر در اداره کل امور فرهنگی وزارت یا دسهگاه مهبهوع بها عنهاوین مشهابه مسههقر و دبیهر
شوراد مرکزد ناظر مهولی انجام امور ادارد و اجرایی شورا است.
ماده  15ه وظایف و افهیارات شوراد مرکزد ناظر به شرح زیر است:
1ه سیاسهگذارد در حوزه کالن نشریات دانشگاهی
6ه رسیدگی به اعهراضات در فصوص عدم صدور مجوز نشریات دانشگاهی
3ه تجدیدنظر در تصمیمات شوراد فرهنگی دانشگاه در فصوص نشریات دانشگاهی
4ه رسیدگی به اعهراضات ناشی از تصمیمات و عملکرد شوراد فرهنگی دانشگاه در زمینه نشریات دانشگاهی
5ه تدوین شیوه نامه هاد اجرایی
2ه تفسیر مفاد دسهورالعمل حاضر
7ه نظارت بر عملکرد کمیهه هاد ناظر بر نشریات دانشگاهاا
3ه ایجاد وحدت رویه بین کمیهه هاد ناظر دانشگاهاا
9ه تدوین برنامه موزشی براد مهقاضیان نشریات دانشگاهی
15ه افذ و بررسی نهایج گزارش محهوایی نشریات دانشگاهی از کمیهه هاد ناظر و ارائه ن به رییس دسهگاه
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تبصره ه مصوبات شوراد مرکزد ناظر قطعی و الزم االجرا است.
ماده  11ه جلسات شوراد مرکزد ناظر حداقل هر  6ماه ی

بار با دعوت مکهو از کلیه اعآا ی

هفهه قبل از زمان جلسه با

اعالم دسهور جلسه توسط دبیر شورا تشکیل می شود و جلسات با حآور حهداقل  5تهن از اعآهاد داراد حهق رأدن رسهمی و
مصوبات ن با رأد اکثریت معهبر است.

بخش دوم :نحوه درفواست مجوز و شرایط انهشار نشریات دانشگاهی
ماده 16ه مهقاضی امهیاز انهشار نشریه دانشگاهی باید درفواست کهبی فود را با اعالم مشخصات فود و مدیر مسئو ن سهردبیرن
نام نشریهن زمینه و ترتیب انهشار بموضوع ماده  )1به انآمام تصریح به پایبنهدد بهه قهانون اساسهین قهوانین موضهوعه و ایهن
دسهورالعملن به دبیرفانه کمیهه ناظر طبق فرم پیوست شماره  1تسلیم کند.
تبصره  1ه زمینه انهشار نشریه اد که صاحب امهیاز ن شخصی حقوقی است نباید مغایرتی با اساسنامه ن تشکل یا نااد داشهه
باشد.
تبصره  6ه نشریات دانشجویی موظفند صرفا در زمینه هایی که مجوز افذ کرده اند به فعالیت بپردازند.
تبصره 3ه مهقاضی امهیاز انهشار گاهنامه باید حداقل و حداکثر زمان انهشار نشریه فود را در درفواست کهبی فود مشخا نماید.
ماده  13ه مهقاضی امهیاز نشریه باید داراد شرایط زیر باشد:
 1ه یکی از دانشجویان یا اعآاد هیأت علمی به عنوان شخا حقیقی یا تشکلن ناادن انجمنن کانون یا یکهی از بخهش ههاد
دانشگاه یا هر شخا حقوقی دیگر در دانشگاه
6ه عدم محکومیت منجر به توبیخ که بی و درج در پرونده یا باالتر در مهورد دانشهجویان و انفصها موقهت از فهدمت در مهورد
اعآاد هیأت علمی
تبصره 1ه افراد مشمو بند  6پس از ی

سا از تاریخ اتمام محرومیت می توانند به عنوان صاحب امهیاز نشهریات دانشهگاهی

فعالیت کنند و در صورت محکومیت مجدد به طور دائم محروم می شوند.
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تبصره  6ه در صورتی که صاحب امهیاز یکی از شرایط فوق را از دست بدهدن ظرف ی

ماه پس از ابالغ کمیهه ناظر می توانهد

درفواست انهقا امهیاز نشریه را به شخا واجد شرایط دیگر به کمیهه ناظر ارسا کندن در غیر این صورت امهیاز نشریه لغو می
شود .کمیهه ناظر موظف است ظرف مدت  6هفهه از تاریخ وصو درفواست مهقاضی نظر فود را اعالم کند.
ماده  14ه شرایط مدیر مسئو به شرح زیر است:
 1ه دانشجو بودن یا عآویت در هیأت علمی یا مدیر یکی از واحدهاد ادارد همان دانشگاه
6ه عدم محکومیت منجر به توبیخ کهبی و درج در پرونده یا باالتر در مورد دانشجویانن انفصا موقت از فدمت در مورد اعآاء
هیأت علمی و عدم محکومیت منجر به توبیخ کهبی و درج در پرونده یا باالتر در کمیهه تخلفات ادارد براد کارکنان.
 3ه عدم سابقه مشروطی براد دو نیم سا مهوالی یا سه نهیم سها مهنهاو بهراد دانشهجویان در هنگهام معرفهی بهه عنهوان
مدیرمسئو
4ه گذراندن دو نیم سا تحصیلی و حهداقل  63واحهد درسهی بدوره ههاد کهاردانی و کارشناسهی)ن دانشهجویان کارشناسهی و
کارشناسی ارشد ناپیوسهه و دکهرد از شمو مسهثنی هسهند.
5ه عدم شارت به فساد افالقی
تبصره 1ه شارت به فساد افالق صرفاً با اجماع کلیه اعآاد کمیهه ناظر قابل احراز است.
تبصره 6ه مدیر واحد ادارد فقط می تواند مدیر مسئو نشریه اداره مهبوع فود باشد.
تبصره 3ه افراد مشمو بند  6پس از ی

سا از تاریخ اتمام محرومیت می توانند به عنوان مدیر مسئو نشهریات دانشهگاهی

فعالیت کنند و در صورت محکومیت مجدد این افراد به طور دائم محروم می شوند.
تبصره  4ه در صورتی که مدیر مسئو یکی از شرایط را از دست بدهدن صاحب امهیاز موظف است ظرف ی

ماه مدیر مسهئو

جدید را به کمیهه ناظر معرفی کندن در غیر این صورت امهیاز نشریه لغو می شود .کمیهه ناظر موظف است ظرف مدت  6هفهه در
این فصوص اعالم نظر کند.
تبصره 5ه سردبیر نشریه باید کلیه شرایط فوق را دارا باشد.
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ماده 15ه انهشار نخسهین شماره نشریه منوط به طی دوره موزشی و افذ گواهی پایان دوره توسط صاحب امهیازن مدیر مسئو و
سردبیر براساس برنامه موزشی مصو شوراد مرکزد ناظر بر نشریات دانشگاهی است.
تبصره ه هر کمیهه ناظر موظف است در هر نیم سا تحصیلی حداقل دو دوره موزشی براساس برنامه موزشی مصو شوراد
مرکزد ناظر بر نشریات دانشگاهی ن دسهگاه برگزار کند.
ماده 12ه هیچ کس نمی تواند در زمان واحد صاحب امهیازن مدیر مسئو و سردبیر بیش از ی

نشریه باشد.

ماده  17ه در صورتی که تقاضانامه ها ناقا یا مهقاضیان امهیاز یا مدیران مسئو نشریات فاقد شرایط مقرر در این دسهورالعمل
باشند کمیهه ناظر موظف است مراتب را به صورت مکهو و با اسهناد به دالیل و مدارک الزم حهداکثر ظهرف  65روز از تهاریخ
دریافت و ثبت درفواست به مهقاضیان اعالم کند.
ماده  13ه درج شناسنامه نشریه شامل زمینه نشرن نام صاحب امهیازن مدیر مسئو ن سردبیر یا شهوراد سردبیردندانشهگاه صهادر
کننده مجوزن شمارهن تاریخ انهشار و دوره نشر در هر شماره نشریه الزامی است.
ماده  19ه چنانچه صاحب امهیاز نشریه اد مهقاضی توزی ن در سایر دانشگاهاا باشد باید تقاضاد فود را ذکر محدوده توزیه
به کمیهه ناظر دانشگاه تسلیم کند .کمیهه ناظر دانشگاه در صورت موافقتن موظف است ظهرف مهدت ده روز از تهاریخ وصهو ن
درفواست را جات اعالم نظر ناایی به کمیهه ناظر دانشگاه مقصد ارسا کند .شوراد مرکزد ناظر موظف است پهس از اعهالم
نظر دانشگاه مقصد ظرف دو ماه نسبت به درفواست مزبور اعالم نظر کند.
تبصره  _1در صورت عدم موافقت کمیهه ناظر دانشگاهن مهقاضی می تواند اعهراض فود را به شوراد مرکزد ناظر اعالم کند.
تبصره 6ه نظارت و رسیدگی به تخلفات یا شکایات این نشریات بر عاده کمیهه ناظر دانشگاه صادر کننده مجوز بدانشگاه مبدأ)
است.
ماده  65ه اتحادیه ها و تشکل هاد دانشگاهین مجام فرهنگی و شوراهاد صنفی دانشجویی داراد مجوز رسمی که در بیش از
ی

دانشگاه فعالیت داشهه و مهقاضی انهشار نشریه باشند می توانند درفواست فود را به شوراد مرکزد دسهگاه مربوطه اعهالم

کنند .نظارت و رسیدگی به شکایات و تخلفات این گونه نشریات بر عاده شوراد مرکزد ناظر است.
تبصره ه شرایط ناظر بر صدور مجوزن صاحب امهیاز و مدیر مسئو و سردبیر این گونه نشریات تاب این دسهورالعمل است.
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ماده  61ه کمیهه ناظر موظف است در صورت فراهم بودن شرایط قانونی انهشار نشریهن حداکثر ظرف  65روز نسبت بهه صهدور
مجوز اقدام کند.
ماده 66ه در صورتی که کمیهه ناظر با صدور مجوز نشریه مخالفت کند یا ظرف  65روز نسبت به صدوز مجوز با اعهالم کهبهی
دالیل عدم موافقت اقدام نکندن مهقاضی می تواند اعهراض فود را به صورت مکهو به شوراد فرهنگی دانشهگاه اعهالم کنهد.
شوراد فرهنگی موظف است ظرف  35روز موضوع اعهراض را بررسی و اعالم نظر کند.
ماده 63ه مسئولیت کلیه مطالب مندرج در نشریه به عاده مدیر مسئو است و ود موظف اسهت سهه نسهخه از ههر شهماره را
بالفاصله پس از انهشار به دبیرفانه کمیهه ناظر دانشگاه تحویل دهد.
تبصره ه دبیرفانه کمیهه ناظر دانشگاه موظف است دو نسخه از نشریه را به دبیرفانه شوراد مرکزد ناظر ارسا کند.
ماده  64ه در صورتی که صاحب امهیاز ظرف مدت حداکثر شش ماه از زمان صدور مجوز پس از افطار کهبی و مالت ی

ماهه

اقدام به انهشار نشریه نکند مجوز صادره از اعهبار ساقط است.
ماده  65ه نشریات موظفند توالی انهشار مندرج در امهیاز فود را رعایت کنند .در غیر این صورت پس از سه مرحله مهوالی عهدم
انهشارن صاحب امهیاز براد پاسخگویی به کمیهه ناظر احآار و در صورت عدم ارائه دالیل قان کنندهن مجوز نشریه لغو می شود.
ماده  62ه صاحب امهیاز درفواست فود را مبنی بر انهقا امهیاز نشریه به دیگرد با تغییر مشخصات ذکر شده در فرم درفواسهت
مجوز نشریه باعم از مدیر مسئو ن نام نشریهن دوره انهشار و زمینه انهشار) به کمیهه ناظر ارائه کند و کمیهه نهاظر موظهف اسهت
ظرف ی

ماه مراتب موافقت یا عدم موافقت فود را به صورت مکهو به صاحب امهیاز اعالم کند.

بخش سوم :حقوق نشریات دانشگاهی
ماده  67ه نشریات دانشگاهی از کلیه حقوق مصرّح در قانون مطبوعات جماورد اسالمی برفوردارند .از جمله:
1ه جسهجون کسب و انهشار افبار دافل و فارج دانشگاه به منظور افزایش گاهی جامعه دانشگاهی با رعایهت مهوازین قهانونی و
حفظ مصالح جامعه.
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 6ه هیچ مقام دولهی و غیردولهی حق ندارد براد چاپ مطلب یا مقاله اد درصدد اعما فشار بر نشریات بر ید یا بهه سانسهور و
کنهر محهواد نشریات مبادرت ورزد.
3ه نشریات دانشجویی حق دارند نظرهان انهقادهاد سازندهن پیشناادها و توضیحات دانشجویان و مسئوالن دانشگاه را با رعایت
موازین اسالمی و مصالح دانشگاه و جامعه درج کنند.
ماده  63ه معاونت دانشجویی و فرهنگی و سایر ناادهاد فرهنگی دانشهگاه بایهد در چهارچو قهوانین و در حهدود افهیهارات و
امکانات از نشریات دانشگاهی حمایت کند.
تبص ره ه معاونت دانشجویی ه فرهنگی دانشگاه ساالنه از محل بودجه فرهنگی مبلغی را براد حمایت و کم

به انهشار نشریات

دانشگاهی پیش بینی می کند و مطابق ضوابط و مقررات در افهیار نان قرار می دهد.
ماده 69ه دسهگاهاا موظفند جشنواره کشورد نشریات دانشگاهی را با هماهنگی کلیه دسهگاهاا و مسئولیت ی

دسهکاه حداقل

سالی یکبار برگزار نمایند و نشریات برتر را شناسایی و تشویق کنند.
تبصره 1ه دسهگاهاا می توانند به صورت مسهقل جشنواره هادن منطقه اد یا مشابه ن را برگزار نمایند.
تبصره 6ه نشریات ادارد رتبه هاد او ن دوم و سوم عالوه بر جوایز جشنواره مشمو حمایهت ههاد مهادد و معنهود دسههگاه
مربوطه تا جشنواره بعدد فواهند بود.

بخش چهارم :حدود نشریات دانشگاهی
ماده  35ه نشریات دانشگاهی در انهشار مطالب و تصاویر جز در موارد افهال بهه مبهانی و احکهام اسهالم و حقهوق عمهومی و
فصوصی مطابق ماده  2قانون مطبوعاتن زاد هسهند.
ماده  31ه هر گاه نشریه اد مطالبی مشهمل بر توهینن افهران فالف واق یا انهقاد نسبت به اشخاص باعم از حقیقی یها حقهوقی)
منهشر کندن ذینف حق دارد پاسخ ن را حداکثر تا دو ماه از تاریخ انهشار به صورت مکهو بهراد همهان نشهریه ارسها کنهد و
نشریه مزبور نیز موظف اس ت توضیح یا پاسخ دریافت شده را حداکثر ی
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ماه پس از وصو پاسخ در همان صفحه و سهون و با

همان حروفی که اصل مطلب منهشر شده است به رایگان به چاپ برساندن منوط به نکه جوا از دو برابر اصل مطلهب تجهاوز
نکند و مهآمن توهین و افهرا به کسی نباشد.
تبصره 1ه اگر نشریه عالوه بر پاسخ مذکور مطالب یا توضیحات مجددد چاپ کند ندر این صورت حق پاسخگویی مجدد براد
معهرض باقی استن بدیای است درج قسمهی از پاسخن در حکم عدم درج است و مهن پاسخ باید در ی

شماره و به طور کامهل

درج شود.
تبصره 6ه در صورتی که نشریه پاسخ را منهشر نکند ذینف می تواند به کمیهه ناظر شکایت کند و کمیهه ناظر در صورت محهق
شنافهن شاکین جات نشر پاسخ به نشریه افطار فواهد کرد و هر گاه این افطار موثر واق نشودن کمیهه ناظرن نشریه را به یکی
از تنبیاات بندهاد  4تا  2ماده  45محکوم می کند.
تبصره 3ه مفاد این ماده و تبصره هاد ن نافی حق ذینف در فصوص پیگیرد شکایت از طریق کمیهه ناظر یا مراج ذیصالح
نخواهد بود.
ماده 36ه در صورت شکایت شاکی فصوصی از ی

نشریه مبنی بر مشهمل بر تامتن افهران فحش و الفاظ رکی

توهین میز و نظایر ن نسبت به اشخاصن تادید و هه

یا نسبت هاد

شرف یا حیثیت یا افشاد اسرار شخصین نشریه به یکهی از تنبیاهات

بندهاد  5تا  9ماده  45محکوم می گردد.
ماده  33ه نشریات دانشگاهی که بنا به تشخیا کمیهه ناظر مرتکب تخلفهات مهواد 64ن 65ن  62و  67قهانون مطبوعهات مهی
شوندن به یکی از تنبیاات بندهاد  15تا  13ماده  45محکوم می شوند.
ماده  34ه انهشار عک س هان تصاویر و مطالب فالف عفت عمومین کمیهه ناظر نشریه را به یکهی از بنهدهاد  5تها  9مهاده 45
محکوم می کند و در صورت تکرار جرم پس از محکومیت اولیهن نشریه به یکی از بندهاد  15تا  13این ماده محکوم می شود.
ماده  35ه نشریات دانشگاهی که بنا به تشخیا کمیهه ناظر مرتکب موضوع ماده  69قانون مطبوعات شوند به یکی از تنبیاات
بندهاد  3و  9ماده  45محکوم می شوند.
ماده 32ه هر گاه نشریه اد مطالب و تصاویرد مانند توهینن تامتن فحشن الفاظ رکی ن نسبت هاد تهوهین میهزن اسههازاءن
تحقیرن تادیدن هه

حرمت یا حیثیت و نظایر ن منهشر نمایدن تخلف عمومی محسو می گردد .در این صورت رئیس کمیههه
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ناظر می تواند از ادامه فعالیت نشریه جلوگیرد نماید و موضوع را جات بررسی به کمیهه ناظر ارجاع دهد .کمیهه نهاظر موظهف
است موضوع را فارج از نوبت بررسی و در صورت احراز تخلفن مهخلف به یکی از تنبیاات بندهاد  5تا  9ماده  45محکوم می
شود.
تبصره :مدت رسیدگی به پرونده نشریه اد که از ادامه انهشار ن جلوگیرد شده است نباید از ده روز بیشهر شود.
ماده 37ه در صورت تخلف از تبصره  5ماده  1یا مواد 17ن  19و  64این دسهورالعمل براد بار او نشریه بهه یکهی از تنبیاهات
بندهاد  1تا  3و در صورت تکرار به یکی از تنبیاات بندهاد  4تا  7ماده  45محکوم می شود.
ماده 33ه در صورتی که «نشریه اد» بدون افذ مجوز از کمیهه ناظر منهشر شود توقیف شده و انهشار دهنده به مدت ی

سها

نمی تواند صاحب امهیازن مدیر مسئو و سردبیر نشریه جدیدد باشد و در صورت تکرار اگر مهخلف شخا حقیقهی و دانشهجو
باشد تا پایان مقط تحصیلی و در صورتی که مهخلف شخا حقوقی یا عآو هیأت علمی باشد تا سه سا حق انهشار و شرکت
در انهشار هیچ نشریه اد را نخواهد داشت.
ماده 39ه در مواردد که تخلف ارتکابی نشریه براساس قوانین موضوعه کشور جرم تلقی شود بنا به تشخیا کمیهه ناظر مهدیر
مسئو نشریه جات تصمیم گیرد مقهآی به کمیهه انآباطی معرفی می شود.

بخش پنجم :تنبیاات
ماده  45ه موارد تنبیای مهخلفان به شرح زیر است:
1ه احآار به کمیهه ناظر و تذکر شفاهی
6ه تذکر کهبی
3ه افطار کهبی
4ه محرومیت موقت نشریه از تسایالت دانشگاهی تا شش ماه
 5ه محرومیت موقت مدیرمسئو نشریه از تصدد این سمت تا  2ماه
2ه محرومیت موقت مدیر مسئو نشریه از تصدد این سمت از  2ماه تا ی
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سا

7ه توقیف موقت نشریه تا  3ماه
3ه توقیف موقت نشریه از سه ماه تا  2ماه
9ه توقیف موقت نشریه از  2ماه تا ی
15ه توقیف موقت نشریه از ی

سا

تا دو سا

11ه من دائم انهشار نشریه
16ه من دائم انهشار نشریه و محرومیت مدیر مسئو از تصدد این سمت تا ی

سا

13ه من دائم انهشار نشریه و محرومیت مدیر مسئو از تصدد این سمت تا پایان مقط تحصیلی

بخش ششم :رسیدگی به تخلفات و شکایات
ماده  41ه کمیهه ناظر موظف است به شکایات مکهو حداکثر ظرف مهدت  15روز از تهاریخ دریافهت و ثبهت ن در دبیرفانهه
رسیدگی کرده و رأد فود را صادر کند.
ماده  46ه کمیهه ناظر مدیر مسئو نشریه اد را که تخلف کرده یا از ن شکایت شده است به صورت کهبی و با ذکر دقیق موارد
تخلف یا شکایت و با ارائه ما لت ی

هفهه اد از تاریخ ابالغ جات اداد توضیحات دعوت می کند و در صهورت عهدم حآهور

غیرموجه ود یا عدم ارائه توضیحات کهبین کمیهه ناظر می تواند حکم مقهآی را در مورد نشریه صادر کند.
ماده  43ه کمیهه ناظر باید راد فود را با ذکر موارد تخلف یا شکایت مسهند به مواد  35تا  39صادر و ن را بهه صهورت کهبهی
حداکثر ظرف مدت ی

هفهه پس از صدور به مدیر مسئو و شاکی فصوصی نشریه ابالغ کند.

ماده 44ه راد صادرهن ظرف مدت  65روز از تاریخ ابالغ قابل اعهراض و درفواست تجدید نظر در شهوراد فرهنگهی دانشهگاه
است .در صورت عدم اعهراض در مالت تعیین شدهن حکمن قطعی محسو می شود.
ماده  45ه احکام صادره از سود کمیهه ناظر بر نشریات دانشگاهی تا زمانی که نقض نشده اند الزم االجرا هسهند.
ماده  42ه شوراد فرهنگی دانشگاه موظف است رأد فود را در مورد اعهراضات مکهو واصله حداکثر ظرف مدت یه
تاریخ دریافت اعهراض توسط دبیرفانهن به صورت مکهو به معهرض و کمیهه ناظر دانشگاه ابالغ کند.
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مهاه از

ماده 47ه تصمیم شوراد فرهنگی دانشگاه ظرف  65روز از تاریخ ابالغ قابل اعهراض به شوراد مرکهزد نهاظر اسهت .شهوراد
مرکزد ناظر موظف است ظرف دو ماه از تاریخ دریافت اعهراض رأد فود را صادر و ن را ابالغ کند .راد شوراد مرکزد ناظر
قطعی و الزم االجرا است.

بخش هفتم :نحوه ابالغ ،اجرا و تفسیر این دستورالعمل
ماده  43ه نحوه صدور مجوز نشریات دانشگاهین نظارت بر ناان رسیدگی به تخلفات و شکایات تناا براساس دسهورالعمل حاضر
فواهد بود .تعیین و تصویب هر گونه شرایط و مقرر ات مغایر یا محدوده کننده عهالوه بهر مفهاد ایهن ئهین نامهه نظیهر صهدور
مجوزهاد مشروط یا موقت ممنوع است.
ماده  49ه به کلیه نشریات دانشگاهی که قبل از تصویب این دسهورالعمل انهشار می یابند مدت هشت ماه فرصت داده می شهود
تا فود را با ضوابط و مقررات این دسهورالعمل منطبق کنند.
تبصره :در صورت عدم انطباق در مالت مقرر مجوز نشریه با صالحدید کمیهه ناظر لغو فواهد شد.
ماده 55ه دسهور العمل اجرایی نشریات دانشگاهی در  55ماده و  44تبصره در تاریخ ................به تصویب شوراهاد مرکزد ناظر
بر نشریات دانشگاهی رسید.
طبق ماده  5ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهین مصوبه جلسه شهماره  545مهورخ  1333/3/62شهوراد عهالی انقهال
فرهنگی و بنا به مصوبه شوراهاد مرکزد ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارتخانه هاد علهومن تحقیقهات و فنهاورد و باداشهتن
درمان و موزش پزشکی و دانشگاه زاد اسالمی دسهورالعمل اجرایی این ضوابط جاهت اجهرا بهه دانشهگاهاا و موسسهه ههاد
موزشی و پژوهشی ابالغ می گردد.
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