
 دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي

  

 مقدمه

هـا، نهادينـه سـاختن     گونـه فعاليـت   به منظور ساماندهي و حمايت از فعاليت نشريات دانشگاهي و قانونمند كردن ايـن 
اگيــري هــاي فر گــوي ســازنده و تأكيــد بــر حــق آزادي بيــان و همچنــين ايجــاد فرصــت و فضــاي آزاد انديشــي نقــد و گفــت

ضـوابط نـاظر بـر     ۵نگاري و ارتقـاي سـطح دانـش عمـومي و تخصصـي دانشـگاهيان، براسـاس مـاده          مهارتهاي روزنامه
، دســتورالعمل )شــوراي عــالي انقــالب فرهنگــي ٢۶/٣/٨٣مــورخ  ۵۴٠مصــوب جلســه (فعاليــت نشــريات دانشــگاهي 

 :رسد اجرايي اين ضوابط به شرح ذيل به تصويب مي

  

 ليات تعاريف و ك: بخش اول

ضـوابط نـاظر بـر فعاليـت نشـريات دانشـگاهي، كليـه نشـرياتي كـه بـه صـورت ادواري،             ١مـاده   ١مطابق بنـد  ـ ١ماده 
هـاي فرهنگـي، اجتمـاعي،     گاهنامه يـا تـك شـماره نيـز نشـريات الكترونيكـي كـه بـا نـام ثابـت و تـاريخ نشـر در زمينـه             

هـا و نهادهـاي دانشـگاهي،     دانشجويان، تشـكل  سياسي، علمي، اقتصادي، هنري، ادبي و ورزشي توسط هر يك از
شـوند،   استادان و اعضاي هيئت علمي يا گروهي از ايشان در دانشگاهها منتشر و در محدوده دانشگاهها توزيـع مـي  

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

ي، صـنفي و رفـاهي، خبـري و طنـز را نيـز در      هـاي عقيـدت   هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي، زمينـه     عنـوان  ـ١تبصره 
 . گيرند برمي

هـاي   هاي دانشجويي يـا انجمـن   نشريات علمي كه توسط اعضاي هيئت علمي، دانشجويان، تشكل ـ٢تبصره 
 . نامه هستند شوند ، مشمول اين آيين علمي دانشجويي منتشر مي

 . هاي مختلف منتشر كنند هايي به مناسبت نامه توانند ويژه نشريات دانشگاهي مي ـ٣تبصره 

هــاي شخصــي دانشــجويان و اعضــاي هيــأت علمــي كــه از نشــان دانشــگاه يــا  هــا و ســايت وبــالگ ـــ۴تبصــره 
 .اند نامه خارج كنند از شمول اين آيين هاي دانشگاه استفاده نمي تشكل

ني و هــاي آموزشــي، مراكــز بهداشــتي ـ درمــا   هــاي دانشــگاهي، خوابگاههــا، بيمارســتان پــرديس ـــ۵تبصــره 
شــوند و توزيـع نشــريات دانشـگاهي در خــارج از محــدوده    اردوگاههـا در حكــم محـدوده دانشــگاه محسـوب مــي   

 .دانشگاهها، منوط به كسب مجوز از مراجع ذيربط است

هـاي اسـالمي،    اعـم از تشـكل  (ـ عالوه بر توزيع نشريات دانشگاهي در محل دفتر نشريه يا دفتر تشكل ۶تبصره
هـا   يـا دسـتگاه صـاحب امتيـاز نشـريه ، دانشـگاه      ...) هاي فرهنگي و  ي علمي، كانونها شوراي صنفي، انجمن
و براي توزيع نشـريات  ) ۵بر اساس تعريف تبصره (هاي مناسب در داخل محدوده دانشگاه  موظف به تعيين محل

 .شود ها تخلف محسوب مي توزيع نشريات در خارج از اين مكان. باشد دانشگاهي مي

هـا، مراكـز آمـوزش عـالي و مراكـز و واحـدهاي مـرتبط         ز دانشـگاه در ايـن دسـتورالعمل كليـه دانشـگاه     منظور اـ ٢ماده 
 . دانشگاهي وواحدهاي دانشگاهي است



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

  كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي ـ٣ماده 

كميتـه  «اي تحـت عنـوان    ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي، در هر دانشگاه كميتـه  ٢ماده  ١براساس بند 
شـوراي  «شود ـ زيرنظر   ناميده مي» كميته ناظر«ـ كه در اين دستورالعمل به اختصار » ناظر بر نشريات دانشگاهي

 .شود تشكيل مي» گي دانشگاهفرهن

 :تركيب كميته ناظر به شرح زير استـ ۴ماده 

 )رئيس كميته(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

 اه به انتخاب شوراي فرهنگي دانشگاهـ سه نفر عضو هيأت علمي دانشگ۴

 )دبير كميته(ـ مدير امور فرهنگي دانشگاه ۵

ـ سه نفر از مديران مسئول نشريات دانشگاهي به انتخاب مديران مسـئول نشـريات دانشـگاه كـه يـك نفـر از       ۶
 .شود البدل محسوب مي ايشان عضو علي

ست يك ماه فرصت دارند تـا انتخابـات نماينـدگان    دانشگاههايي كه اين كميته در آنها تشكيل نشده ا ـ١تبصره 
تواند بدون حضور نمايندگان مديران مسـئول نشـريات    مديران مسئول را برگزار كنند و طي اين يك ماه كميته مي

 . دانشگاهي تشكيل شود

نامه انتخاب نمايندگان مديران مسـئول نشـريات دانشـگاهي توسـط شـوراي مركـزي نـاظر هـر          شيوه ـ٢تبصره 
 . تصويب خواهد شد)٨ماده (گاه دست

نامـه مصـوب شـوراي مركـزي      معاونت دانشجويي فرهنگي هر دانشگاه موظف است براساس شيوه ـ٣تبصره 
 . ناظر نسبت به برگزاري انتخابات جهت تعيين نمايندگان مديران مسئول اقدام كند

 .شوند نشگاه انتخاب مياعضاي انتخابي كميته ناظر براي مدت يك سال با ابالغ رئيس دا ـ۴تبصره 

نامـه مصـوب شـوراي مركـزي      ـ چنانچه نماينده اصلي مديران مسئول عضو كميته ناظر براسـاس شـيوه  ۵تبصره 
 .البدل جايگزين وي خواهد شد ناظر، شرايط عضويت در كميته ناظر را از دست بدهد عضو علي

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

شـود جلسـات بـا حضـور حـداقل       يكبار با دعوت مكتوب از كليه اعضا تشكيل مـي  ماهانهجلسات كميته ناظر ـ  ۵ماده 
ضروري است دعوتنامـه  . است و مصوبات آن نيز با رأي اكثريت معتبر. سه نفر از اعضاي داراي حق رأي، رسمي است

 . اعضاي جلسه حداقل سه روز پيش از مؤعد جلسه با اعالم دستورجلسه توسط دبير كميته ارسال شود



عنه باشد، در زمان رسيدگي بـه شـكايت    در صورتي كه هر يك از اعضا، شاكي خصوصي يا مشتكي ـ١تبصره 
 . مطروحه، حق رأي نخواهد داشت

ناظر موظف است صورتجلسات كميته را به طور مرتب بـه دبيرخانـه شـوراي مركـزي     دبيرخانه كميته  ـ٢تبصره 
 . ناظر هر دستگاه ارسال كند

توانـد بـا دعـوت شـفاهي يـا كتبـي وي از        در موارد خاص بنا به نظر رئـيس كميتـه، جلسـه ويـژه مـي     ـ ٣تبصره 
) حتـي در همـان روز  (ده و فـوري  العا اعضاي جلسه و بدون در نظر گرفتن ارسال دعوتنامه معقول به صورت فوق

 . تشكيل شود

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

 ـ بررسي درخواست و صدور مجوز انتشار مطابق بخش دوم اين دستورالعمل١

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

 اين دستورالعمل ۶ناشي از عملكرد نشريات دانشگاهي مطابق بخش  ـ رسيدگي به تخلفات و شكايات٣

 هاي شوراي مركزي ناظر نامه ـ نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل، مصوبات و شيوه۴

وراي   ۵ ل نتايج آن بـه شـ و ارسا ظر  ي نشريات دانشگاه در جلسه ماهيانه كميته نا واي ـ بررسي محت
ظر  مركزي نا

زشي بـراي متقاضـيان نشـريات دانشـجويي اعـم از صـاحبان امتيـاز، مـديران مسـئول،          هاي آمو برگزاري دوره -۶
 آموزشي شوراي مركزي ناظر  سردبيران و ساير عوامل اجرايي بر اساس برنامه

 . شوراي فرهنگي هر دانشگاه مرجع تجديد نظر در تصميمات و آراء كميته ناظر همان دانشگاه استـ ٧ماده 

ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي، در هـر دسـتگاه شـورايي بـا عنـوان       ٢ماده  ۴براساس بند ـ  ٨ماده  
ناميـده  » شـوراي مركـزي نـاظر   «كـه در ايـن دسـتورالعمل بـه اختصـار      » شوراي مركزي ناظر بر نشـريات دانشـگاهي  «

 . شود شود، تشكيل مي مي

 :تركيب شوراي مركزي ناظر به شرح زير است ـ٩ماده 

 )رئيس شورا(دستگاه متبوع ـ معاون فرهنگي ١

 ـ معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي٢

 االختيار رئيس نهاد ـ معاون فرهنگي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها يا نماينده تام٣

 دان به انتخاب معاون فرهنگي دستگاه متبوع ـ يك نفر حقوق۴

 ) ير شورادب(ـ مديركل امور فرهنگي دستگاه متبوع ۵



سه نفر از مديران مسئول نشريات دانشگاهي به انتخاب مديران مسئول نشريات دانشـگاههاي كشـور كـه     -۶
 . شود البدل محسوب مي يك نفر از آنها عضو علي

در صورت نبودن پست معاون فرهنگي يا مديركل امور فرهنگـي يـا عنـاوين مشـابه، انتخـاب ريـيس و        ـ١تبصره 
 .باشد رييس دستگاه در سطح معاونان و مديران كل دستگاه ميدبير شورا بر عهده 

نامـه مصـوب شـوراي مركـزي نـاظر، نسـبت بـه برگـزاري انتخابـات نماينـدگان            دبير شورا طبق شـيوه  ـ٢تبصره  
 . مديران مسئول نشريات دانشگاهي جهت عضويت در شوراي مركزي ناظر اقدام خواهد كرد

 . شوند زي ناظر براي مدت يك سال با ابالغ رئيس شورا انتخاب مياعضاي انتخابي شوراي مرك ـ٣تبصره 

چنانچه نماينده اصلي مديران مسـئول عضـو شـوراي مركـزي نـاظر شـرايط عضـويت در شـورا راــ بـر            ـ۴تبصره 
. البـدل جـايگزين وي خواهـد شـد     نامـه مصـوب شـوراي مركـزي ناظرــ از دسـت بدهـد عضـو علـي          اساس شيوه

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

دبيرخانه شوراي مركزي ناظر در اداره كل امور فرهنگي وزارت يـا دسـتگاه متبـوع يـا عنـاوين مشـابه        ـ۵تبصره 
 . مستقر و دبير شوراي مركزي ناظر متولي انجام امور اداري و اجرايي شورا است

  

 :اي مركزي ناظر به شرح زير استوظايف و اختيارات شور ـ١٠ماده 

 ـ سياستگذاري در حوزه كالن نشريات دانشگاهي١ 

 ـ رسيدگي به اعتراضات در خصوص عدم صدور مجوز نشريات دانشگاهي٢

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

ــرد شــوراي     ۴ ــه اعتراضــات ناشــي از تصــميمات و عملك ــ رســيدگي ب ــه نشــريات   ـ ــي دانشــگاه در زمين فرهنگ
 دانشگاهي

 هاي اجرايي نامه ـ تدوين شيوه۵

 ـ تفسير مفاد دستورالعمل حاضر۶

 هاي ناظر بر نشريات دانشگاهها ـ نظارت بر عملكرد كميته٧

 هاي ناظر دانشگاهها ـ ايجاد وحدت رويه بين كميته٨

 ـ تدوين برنامه آموزشي براي متقاضيان نشريات دانشگاهي٩

ز كمتيـه    -١٠ ي نشـريات دانشـگاهي ا واي ش محت و بررسي نتايج گزار رائـه آن بـه      اخذ  و ا ظر  هـاي نـا
س دستگاه  ريي

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



ماه يك بار با دعوت مكتوب از كليـه اعضـا يـك هفتـه قبـل از زمـان        ٢جلسات شوراي مركزي ناظر حداقل هر  ـ١١ماده 
تـن از اعضـاي داراي    ۵شـود و جلسـات بـا حضـور حـداقل       ه با اعالم دستور جلسه توسط دبير شورا تشكيل ميجلس

 . حق رأي، رسمي و مصوبات آن با رأي اكثريت معتبر است

  

 نحوه درخواست مجوز و شرايط انتشار نشريات دانشگاهي: بخش دوم

واسـت كتبـي خـود را بـا اعـالم مشخصـات خـود و مـدير         متقاضي امتياز انتشار نشريه دانشگاهي بايد درخ ـ١٢ماده 
بــه انضـمام تصــريح بــه پايبنـدي بــه قــانون   ) ١موضــوع مـاده  (مسـئول، ســردبير، نـام نشــريه، زمينــه و ترتيـب انتشــار    

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

اي كه صاحب امتياز آن شخصي حقوقي اسـت نبايـد مغـايرتي بـا اساسـنامه آن       تشار نشريهزمينه انـ ١   تبصره
 .تشكل يا نهاد داشته باشد

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

انتشـار نشـريه خـود را در درخواسـت كتبـي       ـ متقاضي امتياز انتشار گاهنامه بايد حداقل و حداكثر زمان٣تبصره 
 .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، نهاد، انجمن، كـانون يـا يكـي     ١
 هاي دانشگاه يا هر شخص حقوقي ديگر در دانشگاه از بخش

ـ عدم محكوميت منجر به توبيخ كتبي و درج در پرونده يا باالتر در مورد دانشـجويان و انفصـال موقـت از خـدمت     ٢
 در مورد اعضاي هيأت علمي 

تواننـد بـه عنـوان صـاحب امتيـاز       پـس از يـك سـال از تـاريخ اتمـام محروميـت مـي        ٢افراد مشمول بند  ـ١تبصره 
 .شوند محكوميت مجدد به طور دائم محروم مينشريات دانشگاهي فعاليت كنند و در صورت 

در صورتي كه صاحب امتياز يكي از شرايط فوق را از دست بدهد، ظرف يك مـاه پـس از ابـالغ كميتـه      ـ٢تبصره 
تواند درخواست انتقال امتياز نشريه را به شخص واجد شرايط ديگر به كميته ناظر ارسال كنـد، در غيـر    ناظر مي

هفتـه از تـاريخ وصـول درخواسـت      ٢كميته ناظر موظف است ظرف مـدت  . شود ه لغو ميصورت امتياز نشري  اين
 . متقاضي، نظر خود را اعالم كند

 :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

تبي و درج در پرونده يا باالتر در مورد دانشجويان، انفصال موقت از خـدمت در  ـ عدم محكوميت منجر به توبيخ ك ٢
مورد اعضاء هيأت علمي و عدم محكوميت منجر به توبيخ كتبي و درج در پرونده يا باالتر در كميته تخلفات اداري 

 .براي كاركنان



دانشجويان در هنگام معرفـي   سال متوالي يا سه نيم سال متناوب براي ـ عدم سابقه مشروطي براي دو نيم٣
 به عنوان مدير مسئول 

دانشـجويان  ). هـاي كـارداني و كارشناسـي    دوره(واحـد درسـي    ٢٨گذراندن دو نيم سال تحصيلي و حـداقل   -۴
 .كارشناسي و كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري از شمول مستثني هستند

 عدم شهرت به فساد اخالق -۵

 .صرفًا با اجماع كليه اعضاي كميته ناظر قابل احراز استـ شهرت به فساد اخالق ١تبصره 

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

تواننـد بـه عنـوان مـدير مسـئول       پـس از يـك سـال از تـاريخ اتمـام محروميـت مـي        ٢افراد مشمول بند  ـ ٣تبصره 
 .شوند ر صورت محكوميت مجدد اين افراد به طور دائم محروم ميو د. نشريات دانشگاهي فعاليت كنند

در صورتي كه مدير مسئول يكي از شرايط را از دست بدهد، صـاحب امتيـاز موظـف اسـت ظـرف يـك        ـ۴تبصره 
كميتـه نـاظر   . شود ماه مدير مسئول جديد را به كميته ناظر معرفي كند، در غير اين صورت امتياز نشريه لغو مي

 . هفته در اين خصوص اعالم نظر كند ٢رف مدت موظف است ظ

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

انتشار نخستين شماره نشريه منوط به طي دوره آموزشي و اخذ گواهي پايـان دوره توسـط صـاحب     ـ١۵ماده  
 .ناظر بر نشريات دانشگاهي استامتياز، مدير مسئول و سردبير براساس برنامه آموزشي مصوب شوراي مركزي 

هـر كميتـه نـاظر موظـف اسـت در هـر نـيم سـال تحصـيلي حـداقل دو دوره آموزشـي براسـاس برنامـه               ـ تبصره
 .آموزشي مصوب شوراي مركزي ناظر بر نشريات دانشگاهي آن دستگاه برگزار كند

 .صاحب امتياز، مدير مسئول و سر دبير بيش از يك نشريه باشد تواند در زمان واحد كس نمي هيچ ـ١۶ماده  

ها ناقص يا متقاضيان امتياز يا مديران مسئول نشريات فاقـد شـرايط مقـرر در     در صورتي كه تقاضانامه ـ١٧ماده  
حـداكثر  اين دستورالعمل باشند كميته 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 كند ٢٠ظرف 

درج شناسنامه نشريه شـامل زمينـه نشـر، نـام صـاحب امتيـاز، مـدير مسـئول، سـردبير يـا شـوراي             ـ١٨ماده 
 . سردبيري دانشگاه صادر كننده مجوز، شماره، تاريخ انتشار و دوره نشر در هر شماره نشريه الزامي است

بايـد تقاضـاي خـود را بـا      اي متقاضي توزيع آن در ساير دانشگاهها باشـد   چنانچه صاحب امتياز نشريهـ ١٩ماده 
كميته نـاظر دانشـگاه در صـورت موافقـت، موظـف اسـت ظـرف        . ذكر محدوده توزيع به كميته ناظر دانشگاه تسليم كند

شـوراي  . كميته ناظر دانشـگاه مقصـد ارسـال كنـد     مدت ده روز از تاريخ وصول، درخواست را جهت اعالم نظر نهايي به
 . مركزي ناظر موظف است پس از اعالم نظر دانشگاه مقصد ظرف دو ماه نسبت به درخواست مزبور اعالم نظر كند

توانـد اعتـراض خـود را بـه شـوراي مركـزي        در صورت عدم موافقت كميته ناظر دانشگاه، متقاضي مي ـ١تبصره 
 . ناظر اعالم كند



نظارت و رسيدگي به تخلفات يا شكايات ايـن نشـريات بـر عهـده كميتـه نـاظر دانشـگاه صـادر كننـده           ـ٢تبصره 
 . است) دانشگاه مبدأ(مجوز 

هاي صـنفي دانشـجويي داراي مجـوز رسـمي      هاي دانشگاهي، مجامع فرهنگي و شورا ها و تشكل اتحاديه ـ٢٠ماده 
تواننـد درخواسـت خـود را بـه شـوراي       تشار نشريه باشـند مـي  كه در بيش از يك دانشگاه فعاليت داشته و متقاضي ان

گونه نشريات بر عهده شوراي مركزي  نظارت و رسيدگي به شكايات و تخلفات اين. مركزي دستگاه مربوطه اعالم كنند
 . ناظر است

گونــه نشــريات تــابع ايــن  شــرايط نــاظر بــر صــدور مجــوز، صــاحب امتيــاز و مــدير مســئول و ســردبير ايــن  ـ تبصــره
 . دستورالعمل است

روز نسـبت   ٢٠كميته ناظر موظف است در صورت فراهم بودن شرايط قانوني انتشار نشـريه، حـداكثر ظـرف     ـ٢١ماده 
 .به صدور مجوز اقدام كند

روز نسبت به صدور مجـوز بـا اعـالم     ٢٠در صورتي كه كميته ناظر با صدور مجوز نشريه مخالفت كند يا ظرف  ـ٢٢ماده 
تواند اعتراض خود را به صورت مكتوب به شوراي فرهنگي دانشـگاه   موافقت اقدام نكند، متقاضي مي كتبي داليل عدم

 . نظر كند روز موضوع اعتراض را بررسي و اعالم ٣٠شوراي فرهنگي موظف است ظرف . اعالم كند

سـخه از هـر   مسئوليت كليه مطالب مندرج در نشريه به عهده مدير مسئول است و وي موظف است سـه ن  ـ٢٣ماده 
 . شماره را بالفاصله پس از انتشار به دبيرخانه كميته ناظر دانشگاه تحويل دهد

دبيرخانه كميته ناظر دانشگاه موظف است دو نسـخه از نشـريه را بـه دبيرخانـه شـوراي مركـزي نـاظر         ـ تبصره
 .ارسال كند

مجـوز پـس از اخطـار كتبـي و مهلـت       در صورتي كه صاحب امتياز ظرف مدت حداكثر شش ماه از زمان صدور ـ٢۴ماده 
 .يك ماهه اقدام به انتشار نشريه نكند مجوز صادره از اعتبارساقط است

در غيـر ايـن صـورت پـس از سـه مرحلـه       . نشريات موظفند توالي انشار مندرج در امتياز خـود را رعايـت كننـد    ـ٢۵ماده 
حظـار و در صـورت عـدم ارائـه داليـل قـانع كننـده،        متوالي عدم انتشار، صاحب امتياز براي پاسخگويي به كميتـه نـاظر ا  

 . شود مجوز نشريه لغو مي

تواند درخواست خود را مبني بر انتقال امتيـاز نشـريه بـه ديگـري يـا تغييـر مشخصـات ذكـر          صاحب امتياز مي -٢۶ماده 
بـه كميتـه نـاظر    ) اعم از مدير مسئول، نام نشريه، دوره انتشـار و زمينـه انتشـار   (شده در فرم درخواست مجوز نشريه 

ارائه كند و كميته ناظر موظف است ظرف يك ماه مراتب موافقت يا عدم موافقت خـود را بـه صـورت مكتـوب بـه صـاحب       
 . امتياز اعالم كند

  

 حقوق نشريات دانشگاهي: بخش سوم

 : جملهاز . نشريات دانشگاهي از كليه حقوق مّصرح در قانون مطبوعات جمهوري اسالمي برخوردارند ـ٢٧ماده 

ـ جستجو، كسب و انتشار اخبار داخل و خـارج دانشـگاه بـه منظـور افـزايش آگـاهي جامعـه دانشـگاهي بـا          ١
 .رعايت موازين قانوني و حفظ مصالح جامعه



اي درصدد اعمال فشار بر نشريات برآيد  ـ هيچ مقام دولتي و غير دولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله٢
 .تواي نشريات مبادرت ورزديا به سانسور و كنترل مح

ـ نشريات دانشجويي حق دارند نظرها، انتقادهاي سازنده، پيشـنهادها وتوضـيحات دانشـجويان و مسـئوالن     ٣
 .دانشگاه را با رعايت موازين اسالمي و مصالح دانشگاه و جامعه درج كنند

چـارچوب قـوانين و در حـدود     معاونـت دانشـجويي و فرهنگـي و سـاير نهادهـاي فرهنگـي دانشـگاه بايـد در         ـ٢٨ماده 
 . اختيارات و امكانات از نشريات دانشگاهي حمايت كند

ـ فرهنگـي دانشـگاه سـاالنه از محـل بودجـه فرهنگـي مبلغـي را بـراي حمايـت و           معاونت دانشجويي ـ تبصره
 . دهد كند و مطابق ضوابط و مقررات در اختيار آنان قرار مي بيني مي كمك به انتشار نشريات دانشگاهي پيش

هـا و   دسـتگاهها موظفنـد جشـنواره كشـوري نشـريات دانشـگاهي را بـا همـاهنگي كليـه دسـتگاه           ــ ٢٩ماده 
 . مسئوليت يك دستگاه حداقل سالي يكبار برگزار نمايند و نشريات برتر را شناسايي و تشويق كنند

صره  واره ها مي ـ دستگاه١تب صورت مستقل جشن وانند به  طقه ت ر   اي يـا مشـابه   هاي ، من را برگـزا آن 
 .نمايند

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

  

 حدود نشريات دانشگاهي: بخش چهارم

د اخـالل بـه مبـاني و احكـام اسـالم و حقـوق       نشريات دانشـگاهي در انتشـار مطالـب و تصـاوير جـز در مـوار       ـ٣٠ماده 
 . قانون مطبوعات، آزاد هستند ۶عمومي و خصوصي مطابق ماده 

اعـم از حقيقـي   (اي مطالبي مشتمل بر توهين، افترا، خالف واقع يا انتقاد نسبت به اشـخاص   هرگاه نشريه ـ٣١ماده 
ه از تـاريخ انتشـار بـه صـورت مكتـوب بـراي همـان        منتشر كند، ذينفع حق دارد پاسخ آن را حداكثر تـا دو مـا  ) يا حقوقي

شده را حداكثر يك ماه پـس از وصـول پاسـخ     نشريه ارسال كند و نشريه مزبور نيز موظف است توضيح يا پاسخ دريافت
در همان صفحه و ستون و با همان حروفي كه اصل مطلب منتشر شده است بـه رايگـان بـه چـاپ برسـاند، منـوط بـه        

 . ابر اصل مطلب تجاوز نكند و متضمن توهين و افترا به كسي نباشدآنكه جواب از دو بر

اگـر نشـريه عـالوه بـر پاسـخ مـذكور مطالـب يـا توضـيحات مجـددي چـاپ كنـد، در ايـن صـورت حـق                 ـ١تبصره 
پاسخگويي مجدد براي معترض باقي است، بديهي است درج قسمتي از پاسخ، در حكـم عـدم درج اسـت و    

 .ه و به طور كامل درج شودمتن پاسخ بايد در يك شمار

توانـد بـه كميتـه نـاظر شـكايت كنـد و كميتـه         در صورتي كه نشريه پاسخ را منتشر نكند ذينفع مـي  ـ٢تبصره 
ناظر در صورت محق شناختن شاكي، جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار خواهد كرد و هرگاه اين اخطـار مـؤثر   

 . كند محكوم مي ۴٠ماده  ۶تا  ۴ات بندهاي واقع نشود، كميته ناظر، نشريه را به يكي از تنبيه

هاي آن نافي حق ذينفع در خصوص پيگيري شكايت از طريق كميتـه نـاظر يـا     مفاد اين ماده و تبصرهـ ٣تبصره 
 .مراجع ذيصالح نخواهد بود



در صورت شكايت شاكي خصوصي از يك نشريه مبني بر مشتمل بر تهمت، افتـرا، فحـش و الفـاظ ركيـك يـا       ـ٣٢ماده 
هاي توهين آميز و نظاير آن نسبت بـه اشـخاص، تهديـد و هتـك شـرف يـا حيثيـت يـا افشـاي اسـرار شخصـي،             نسبت

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

قـانون مطبوعـات    ٢٧و  ٢۶، ٢۵، ٢۴نشريات دانشگاهي كه بنا به تشخيص كميته ناظر مرتكب تخلفات مواد ـ٣٣ماده  
 .شوند محكوم مي ۴٠ماده  ١٣تا  ١٠شوند، به يكي از تنبيهات بندهاي  مي

 ٩تـا   ۵ها، تصاوير و مطالب خالف عفت عمـومي، كميتـه نـاظر نشـريه را بـه يكـي از بنـدهاي         انتشار عكس ـ٣۴ماده 
ايـن مـاده    ١٣تـا   ١٠و در صورت تكرار جرم پس از محكوميت اوليه، نشريه به يكي از بنـدهاي  . كند محكوم مي ۴٠ماده 

 . شود محكوم مي

قانون مطبوعـات شـوند    ٢٩نشريات دانشگاهي كه بنا به تشخيص كميته ناظر مرتكب تخلفات موضوع ماده ـ ٣۵ماده 
 . شوند محكوم مي ۴٠ماده  ٩و  ٨به يكي از تنبيهات بندهاي 

آميـز،   هـاي تـوهين   بتاي مطالـب و تصـاويري ماننـد تـوهين، تهمـت، فحـش، الفـاظ ركيـك، نسـ          هرگاه نشـريه  -٣۶ماده 
در ايـن  . گـردد  استهزاء، تحقير، تهديد، هتك حرمت يا حيثيت و نظـاير آن منتشـر نمايـد، تخلـف عمـومي محسـوب مـي       

تواند از ادامه فعاليت نشريه جلوگيري نمايـد و موضـوع را جهـت بررسـي بـه كميتـه نـاظر         صورت رئيس كميته ناظر مي
ا خـارج از نوبـت بررسـي و در صـورت احـراز تخلـف، متخلـف بـه يكـي از          كميته ناظر موظف اسـت موضـوع ر  . ارجاع دهد

 . شود محكوم مي ۴٠ماده  ٩تا  ۵تنبيهات بندهاي 

 .اي كه از ادامه انتشار آن جلوگيري شده است نبايد از ده روز بيشتر شود مدت رسيدگي به پرونده نشريه: تبصره

ايـن دسـتورالعمل بـراي بـار اول نشـريه بـه يكـي از         ٢۴و  ١٩، ١٧يا مـواد   ١ماده  ۵در صورت تخلف از تبصره  ـ٣٧ماده 
 .شود محكوم مي ۴٠ماده  ٧تا  ۴و در صورت تكرار به يكي از تنبيهات بندهاي  ٣تا  ١تنبيهات بندهاي 

ظرمنتشر شودبدون اخذ مجوز  ))نشريه اي(( در صورتي كه ـ٣٨ماده  ز كميته نا توقيف شده و انتشاردهنده بـه   ا
تواند صاحب امتياز، مـدير مسـئول و سـردبير نشـريه جديـدي باشـد و در صـورت تكـرار اگـر متخلـف            ميمدت يك سال ن

شخص حقيقي و دانشجو باشد تا پايان مقطع تحصيلي و در صورتي كه متخلف شخص حقوقي يا عضو هيـأت علمـي   
 . اي را نخواهد داشت باشد تا سه سال حق انتشار و شركت در انتشار هيچ نشريه

در مواردي كه تخلف ارتكابي نشريه براساس قوانين موضوعه كشور جرم تلقي شود بنا به تشخيص كميتـه نـاظر    ـ٣٩ماده 
 . شود گيري مقتضي به كميته انضباطي معرفي مي مدير مسئول نشريه جهت تصميم

 تنبيهات: بخش پنجم

 :موارد تنبيهي متخلفان به شرح زير است ـ۴٠ماده 

 تذكر شفاهي ـ احضار به كميته ناظر و ١

 ـ تذكر كتبي٢

 ـ اخطار كتبي٣

 ـ محروميت موقت نشريه از تسهيالت دانشگاهي تا شش ماه۴



 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 ۶وقت نشريه از سه ماه تا ـ توقيف م٨

 ماه تا يك سال ۶ـ توقيف موقت نشريه از ٩

 ـ توقيف موقت نشريه از يك تا دو سال١٠

 ـ منع دائم انتشار نشريه١١

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

صيليدي اين سمت ـ منع دائم انتشار نشريه و محروميت مدير مسئول از تص١٣ طع تح  تاپايان مق

  

 رسيدگي به تخلفات و شكايات: بخش ششم

  
دريافت و ثبت آن در  روز از تاريخ ١۵كميته ناظر موظف است به شكايات مكتوب حداكثر ظرف مدت  ـ۴١ماده 

  .دبيرخانه رسيدگي كرده و رأي خود را صادر كند

تخلف كرده يا از آن شكايت شده است بـه صـورت كتبـي و بـا ذكـر      اي را كه  كميته ناظر مدير مسئول نشريه ـ۴٢ماده 
كند و در صـورت   اي از تاريخ ابالغ جهت اداي توضيحات دعوت مي دقيق موارد تخلف يا شكايت و با ارائه مهلت يك هفته

 . ادر كندتواند حكم مقتضي را در مورد نشريه ص عدم حضور غيرموجه وي يا عدم ارائه توضيحات كتبي، كميته ناظر مي

صـادر و آن را بـه صـورت     ٣٩تـا   ٣٠كميته ناظر بايد آراي خود را با ذكر موارد تخلف يا شكايت مستند به مـواد   ـ۴٣ماده 
 . كتبي حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از صدور به مدير مسئول و شاكي خصوصي نشريه ابالغ كند

ل اعتـراض و درخواسـت تجديـد نظـر در شـوراي فرهنگـي       روز از تـاريخ ابـالغ قابـ    ٢٠آراي صادره، ظرف مـدت   ـ۴۴ماده 
 . شود در صورت عدم اعتراض در مهلت تعيين شده، حكم، قطعي محسوب مي. دانشگاه است

 .االجرا هستند اند الزم احكام صادره از سوي كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي تا زماني كه نقض نشده ـ  ۴۵ماده 

وظف است رأي خود را در مورد اعتراضات مكتوب واصله حداكثر ظـرف مـدت يـك    شوراي فرهنگي دانشگاه م ـ۴۶ماده 
 . ماه از تاريخ دريافت اعتراض توسط دبيرخانه، به صورت مكتوب به معترض و كميته ناظر دانشگاه ابالغ كند

. ر اسـت روز از تاريخ ابالغ قابل اعتـراض بـه شـوراي مركـزي نـاظ      ٢٠تصميم شوراي فرهنگي دانشگاه ظرف  ـ۴٧ماده 
آراي . شوراي مركـزي نـاظر موظـف اسـت ظـرف دو مـاه از تـاريخ دريافـت اعتـراض رأي خـود را صـادر و آن را ابـالغ كنـد             

 . االجرا است شوراي مركزي ناظر قطعي و الزم



  

 نحوه ابالغ، اجرا و تفسير اين دستورالعمل: بخش هفتم

رسـيدگي بـه تخلفـات و شـكايات تنهـا براسـاس        نحـوه صـدور مجـوز نشـريات دانشـگاهي، نظـارت بـر آنهـا،        ـ ۴٨ماده 
تعيين و تصويب هرگونه شـرايط و مقـررات مغـاير يـا محـدود كننـده عـالوه بـر مفـاد ايـن           . دستورالعمل حاضر خواهد بود

 . نامه نظير صدور مجوزهاي مشروط يا موقت ممنوع است آئين

يابنـد مـدت هشـت مـاه فرصـت       مل انتشار مـي به كليه نشريات دانشگاهي كه قبل از تصويب اين دستورالع ـ۴٩ماده 
 . شود تا خود را با ضوابط و مقررات اين دستورالعمل منطبق كنند داده مي

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

بــه تصــويب  ......................ر تــاريخ تبصــره د ۴۴مــاده و  ۵٠دســتورالعمل اجرايــي نشــريات دانشــگاهي در   ـــ۵٠مــاده 
 . شوراهاي مركزي ناظر بر نشريات دانشگاهي رسيد

شوراي عالي  ٢۶/٣/١٣٨٣مورخ  ۵۴٠ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي، مصوبه جلسه شماره  ۵طبق ماده 
هاي علوم، تحقيقات و فناوري   هانقالب فرهنگي و بنا به مصوبه شوراهاي مركزي ناظر بر نشريات دانشگاهي وزارتخان

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

 


