دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی
تاریخ آیین نامه9915/50/91 :
مقدمه:
به منظور ساماندهی و حمایت از فعالیت نشرییا اانشرهاهی و نانونمنرد نریان اینهونره فعالیرت هرا نهااینره سران ن فضرا
آزاااندیشی نقد و گفت و گو سازنده و تأنید بی حق آزاا بیان همچنین ایجاا فیص تهرا فیاگیری مهرار هرا روزنامره
نهار و ارتقا سطح اانش عمومی و تخصصی اانشهاهیان و بیاساس مااه  0ضوابط ناظی بی فعالیت نشییا اانشهاهی (مصوب
جلسه  0۵5مورخ  39/9/62شورا عالی انقالب فیهنهی) اس ورالعمل اجیایی این ضوابط به شیح ذیل به تصویب می رسد:
بخش اول :تعاریف و کلیات
مااه 9ر مطابق بند  9مااه  9ضوابط ناظی بی فعالیت نشییا اانشهاهی نلیه نشییاتی نره بره ررور ااوار گاهنامره یرا تر
شماره نیز نشییا الک یونیکی نه با نام ثابت و تاریخ نشی ار زمینه ها فیهنهی اج ماعی سیاسی علمری ان صراا هنری
اابی و ورزشی توسط هی ی از اانشجویان تشکل ها و نهااها اانشهاهی اس ااان و اعضا هیئت علمی یا گیوهی از ایشان ار
اانشهاهها من شی و ار محدواه اانشهاهها توزیع می شوند نشییه اانشهاهی محسوب و تحرت شرمو ایرن اسر ورالعمل نریار م
یهییند.
تبصیه 9ر عنوان ها فیهنهی و اج ماعی زمین هها عقیدتی رنفی و رفاهی نبی و طنز را نیز ار بیمیهییند.
تبصیه 6ر نشییا علمی نه توسط اعضا هیئت علمی اانشجویان تشکل ها اانشجویی یرا انجمرن هرا علمری اانشرجویی
من شی م یشوند مشمو این آیین نامه هس ند.
تبصیه 9ر نشییا اانشهاهی می توانند ویژه نامه هایی به مناسبت ها مخ لف من شی ننند.
تبصیه ۵ر وبالگ ها و سایت ها شخصی اانشجویان و اعضا هیأ علمی نه از نشان اانشهاه یا تشکل ها اانشرهاه اسر فااه
نمی ننند از شمو این آیین نامه نار جاند.
تبصیه 0ر پیایس ها اانشهاهی نوابهاهها بیمارس ان ها آموزشی میانز بهداش ی ارمرانی و اراوگاههرا ار حکرم محردواه
اانشهاه محسوب می شوند و توزیع نشییا اانشهاهی ار نارج از محدواه اانشهاهها منوط به نسرب مجروز از میاجرع ذیریبط
است.
تبصیه 2ر عالوه بی توزیع نشییا اانشهاهی ار محل اف ی نشییه یا اف ی تشکل (اعم از تشکل هرا اسرالمی شروراها ررنفی
انجمن ها علمی نانو نها فیهنهی و )...یا اس هاه راحب ام یاز نشییه اانشهاهها موظف به تعیرین محرل هرایی مناسرب ار
اانل محدواه اانشهاه (بیاساس تعییف تبصیه  )0بیا توزیع نشییا اانشهاهی میباشند .توزیع نشییا ار نارج از این مکان ها
تخلف محسوب می شوا.
عرالی و میانرز و واحردها مریتبط اانشرهاهی و

مااه 6ر منظور از اانشهاه ار این اس ورالعمل نلیه اانشها هها میانز آمروز
واحدها اانشهاهی است.
تبصیه :از این پس ار این اس ورالعمل به ان صار «اس هاه» نامیده می شوند.
ماده ٣ـ کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی
بیاسررراس بنرررد  9مرررااه  6ضررروابط نررراظی بررری فعالیرررت نشرررییا اانشرررهاهی ار هررری اانشرررهاه نمیرررت هرررا تحرررت
عنوان «نمی ه ناظی بی نشییا اانشهاهی» زیی نظی «شورا فیهنهی اانشهاه» تشرکیل مری شروا نره ار ایرن اسر ورالعمل بره
ان صار «نمی ه ناظی» نامیده می شوا
ماده ۴ـ ترکیب کمیته ناظر به شرح زیر است:
9ر معاون اانشجویی فیهنهی اانشهاه (رئیس نمی ه)
6ر نماینده تام االن یار و اائم اف ی نهاا نمایندگی مقام معظم رهبی ار اانشهاه

9ر ی حقوندان به ان خاب رئیس اانشهاه
۵ر سه نفی عضو هیأ علمی اانشهاه به ان خاب شورا فیهنهی اانشهاه
0ر مدیی امور فیهنهی اانشهاه (ابیی نمی ه)
2ر سه نفی از مدییان مسئو نشییا اانشهاهی به ان خاب مدییان مسئو نشییا اانشهاه نه ی نفی از ایشان عضو عل یالبرد
محسوب می شوا.
تبصررریه  :9اانشرررهاههایی نررره ایرررن نمی ررره ار آنهرررا تشرررکیل نشرررده اسرررت یر ر مررراه فیررررت اارنرررد ترررا ان خابرررا
نماینرردگان مرر دییان مسررئو را بیگررزار نننررد و طرری ایررن یرر مرراه نمی رره مرری توانررد برردون حضررور نماینرردگان
مدییان مسئو نشییا اانشهاهی تشکیل شوا.
تبصررریه  :6شررریوه نامررره ان خررراب نماینررردگان مررردییان مسرررئو نشرررییا اانشرررهاهی توسرررط شرررورا مینرررز
ناظی هی اس هاه (مااه )3تصویب نواهد شد.
تبصیه  :9معاونت اانشجویی و فیهنهی هی اانشهاه موظف است بیاساس شیوه نامه مصوب شورا مینز ناظی نسبت به بیگزار
ان خابا جهت تعیین نمایندگان مدییان مسئو اندام نند.
تبصیه  :۵اعضا ان خابی نمی ه ناظی بیا مد ی سا با ابالغ رئیس اانشهاه ان خاب می شوند.
تبصیه  :0چنانچه نماینده ارلی مدییان مسئو عضو نمی ه ناظی بی اساس شیوه نامه مصوب شورا مینز ناظی شیایط عضویت
ار نمی ه ناظی را از است بدهد عضو علی البد جایهزین و نواهد شد.
تبصیه  :2ابیینانه نمی ه ناظی ار حوزه معاونت اانشجویی و فیهنهی اانشهاه مس قی و با مسئولیت ابیی م ولی انجام امور ااار
و اجیایی نمی ه ناظی است.
ماده ۵ـ جلسا نمی ه ناظی ماهانه یکبار با اعو مک وب از نلیه اعضا تشکیل می شوا .جلسا با حضرور حردانل سره نفری از
اعضا اارا حق رأ رسمی است و مصوبا آن نیز با رأ انثییت مع بی است .ضیور است اعوتنامه اعضا جلسره حردانل
سه روز پیش از موعد جلسه با اعالم اس ور جلسه توسط ابیی نمی ه ارسا شوا.
تبصیه  :9ار رورتی نه هی ی از اعضا شانی نصوری یا مش کی عنه باشد ار زمان رسیدگی به شرکایت مطیوحره حرق رأ
نخواهد ااشت.
تبصیه  :6ابیینانه نمی ه ناظی موظف است رورتجلسا نمی ه را به طور میتب به ابیینانه شورا مینرز نراظی هری اسر هاه
ارسا نند.
تبصیه  :9ار موارا ناص بنا به نظی رئیس نمی ه جلسه ویژه می تواند با اعو شفاهی یا ن بی و از اعضا جلسه و بردون ار
نظی گیف ن ارسا اعوتنامه معمو به رور فوق العااه و فور (ح ی ار همان روز) تشکیل شوا.
ماده ۶ـ وظایف کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی به شرح زیر است:
9ر بیرسی ارنواست و ردور مجوز ان شار مطابق بخش اوم این اس ورالعمل
6ر نظار بی عملکیا نشییا اانشهاهی و تذنی اولیه ار رور لزوم
9ر رسیدگی به تخلفا و شکایا ناشی از عملکیا نشییا اانشهاهی مطابق بخش  2این اس ورالعمل
۵ر نظار بی حسن اجیا این اس ورالعمل مصوبا و شیوه نامه ها شورا مینز ناظی
0ر بیرسی مح وایی نشییا اانشهاه ار جلسه ماهیانه نمی ه ناظی و ارسا ن ایج آن به شورا مینز ناظی
2ر بیگزار اوره ها آموزشی بیا م قاضیان نشییا اانشجویی اعم از راحبان ام یاز مدییان مسئو سیابییان و سایی عوامل
اجیایی بی اساس بینامه آموزشی شورا مینز ناظی
ماده ٧ـ شورای فرهنگی هر دانشگاه مرجع تجدید نظر در تصمیمات و آرای کمیته ناظر همان دانشگاه است.

ماده ٨ـ براساس بند  ۴ماده  ٢ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی ،در هر دستگاه شورایی با عنوان «شـورای
مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی» تشکیل می گردد که در این دستورالعمل به اختصـار «شـورای مرکـزی نـاظر»
نامیده می شود.
ماده ٩ـ ترکیب شورای مرکزی ناظر به شرح زیر است:
9ر معاون فیهنهی اس هاه م بوع (رئیس شورا)
6ر معاون مطبوعاتی وزار فیهنگ و ارشاا اسالمی
9ر معاون فیهنهی نهاا نمایندگی مقام معظم رهبی ار اانشهاهها یا نماینده تام االن یار رئیس نهاا
۵ر ی نفی حقو ندان به ان خاب معاون فیهنهی اس هاه م بوع
0ر مدیینل امور فیهنهی اس هاه م بوع (ابیی شورا)
2ر سه نفی از مدییان مسئو نشییا اانشهاهی به ان خاب مدییان مسئو نشییا اانشهاهها نشور نه ی نفری از آنهرا عضرو
علی البد محسوب می شوا.
تبصیه  :9ار رور نبوان پست معاون فیهنهی یا مدیینل امور فیهنهی یا عناوین مشابه ان خاب رئیس و ابیری شرورا بری عهرده
رئیس اس هاه و ار سطح معاونان و مدییان نل اس هاه می باشد.
تبصیه  :6ابیی شورا طبق شیوه نامه مصوب شورا مینز ناظی نسبت به بیگزار ان خابا نمایندگان مدییان مسرئو نشرییا
اانشهاهی جهت عضویت ار شورا مینز ناظی اندام نواهد نیا.
تبصیه  :9اعضا ان خابی شورا مینز ناظی بیا مد ی سا با ابالغ رئیس شورا ان خاب می شوند.
تبصیه  ۵چنانچه نماینده ارلی مدییان مسئو عضو شورا مینز ناظی شیایط عضویت ار شورا را بیاساس شریوه نامره مصروب
شورا مینز ناظی از است بدهد عضو علی البد جایهزین و نواهد شد .مسئولیت تشخیص اس میار شیایط عضویت نماینده
مدییان مسئو بی عهده ابیی شوراست.
تبصیه  :0ابیینانه شورا مینز ناظی ار اااره نل امور فیهنهی وزار یا اس هاه م بوع یا عناوین مشابه مس قی و ابیی شرورا
مینز ناظی م ولی انجام امور ااار و اجیایی شورا است.
ماده ٠١ـ وظایف و اختیارات شورای مرکزی ناظر به شرح زیر است:
9ر سیاس هذار ار حوزه نالن نشییا اانشهاهی
6ر رسیدگی به اع یاضا ار نصوص عدم ردور مجوز نشییا اانشهاهی
9ر تجدید نظی ار تصمیما شورا فیهنهی اانشهاه ار نصوص نشییا اانشهاهی
۵ر رسیدگی به اع یاضا ناشی از تصمیما و عملکیا شورا فیهنهی اانشهاه ار زمینه نشییا اانشهاهی
0ر تدوین شیوه نامه ها اجیایی
2ر تفسیی مفاا اس ورالعمل حاضی
٧ر نظار بی عملکیا نمی ه ها ناظی بی نشییا اانشهاهها
3ر ایجاا وحد رویه بین نمی ه ها ناظی اانشهاهها
1ر تدوین بینامه آموزشی بیا م قاضیان نشییا اانشهاهی
95ر انذ و بیرسی ن ایج گزار مح وایی نشییا اانشهاهی از نمیت هها ناظی و ارائه آن به رییس اس هاه
تبصیه :مصوبا شورا مینز ناظی نطعی و الزم االجیا است.
ماده ٠٠ـ جلسات شورای مرکزی ناظر حداقل هر  ٢ماه یک بار با دعوت مکتوب از کلیه اعضا یک هفته قبل از زمـان
جلسه با اعالم دستور جلسه توسط دبیر شورا تشکیل می شود و جلسات با حضور حداقل  ۵تن از اعضای دارای حق
رأی ،رسمی و مصوبات آن با رأی اکثریت معتبر است.

بخش دوم :نحوه درخواست مجوز و شرایط انتشار نشریات دانشگاهی
ماده ٠٢ـ م قاضی ام یاز ان شار نشییه اانشهاهی باید ارنواست ن بی نوا را با اعالم مشخصا نوا و مدیی مسرئو سریابیی
نام نشییه زمینه و تیتیب ان شار (موضوع مااه  )9به انضرمام تصرییح بره پایبنرد بره نرانون اساسری نروانین موضروعه و ایرن
اس ورالعمل به ابیینانه نمی ه ناظی طبق فیم پیوست شماره  9تسلیم نند.
تبصیه  :9زمینه ان شار نشییه ا نه راحب ام یاز آن شخص حقونی است نباید مغاییتی با اساسنامه آن تشرکل یرا نهراا ااشر ه
باشد.
تبصیه  :6نشییا اانشجویی موظفند ریفاً ار زمین ههایی نه مجوز انذ نیاه اند به فعالیت بپیاازند.
تبصیه  :9م قاضی ام یاز ان شار گاهنامه باید حدانل و حدانثی زمان ان شار نشییه نوا را ارنواست ن بی نوا مشخص نماید.
ماده  ٠٣متقاضی امتیاز نشریه باید دارای شرایط زیر باشد:
9ر یکی از اانشجویان یا اعضا هیأ علمی به عنوان شخص حقیقی یا تشکل نهاا انجمن نانون یا یکی از بخش ها اانشهاه
یا هی شخص حقونی ایهی ار اانشهاه
6ر عدم محکومیت منج ی به توبیخ ن بی و ارج ار پیونده یا باالتی ار مورا اانشجویان و انفصا مونت از ندمت ار مورا اعضرا
هیأ علمی
تبصیه 9ر افیاا مشمو بند  6پس از ی سا از تاریخ اتمام محیومیت م ی وانند به عنروان رراحب ام یراز نشرییا اانشرهاهی
فعالیت ننند و ار رور محکومیت مجدا به طور اائم محیوم می شوند.
تبصیه 6ر ار رورتی نه راحب ام یاز یکی از شیایط فوق را از است بدهد ظیف ی ماه پس از ابرالغ نمی ره نراظی مری توانرد
ارنواست ان قا ام یاز نشییه را به شخص واجد شیایط ایهی به نمی ه ناظی ارسا نند ار غیی این رور ام یراز نشرییه لغرو م
یشوا .نمی ه ناظی موظف است ظیف مد  6هف ه از تاریخ ورو ارنواست م قاضی نظی نوا را اعالم نند.
ماده  ٠۴شرایط مدیر مسئول به شرح زیر است:
9ر اانشجو بوان یا عضویت ار هیأ علمی یا مدیی یکی از واحدها ااار همان اانشهاه
6ر عدم محکومیت منجی به توبیخ ن بی و ارج ار پیونده یا باالتی ار مورا اانشجویان انفصا مونت از ندمت ار مرورا اعضرا
هیأ علمی و عدم محکومیت منجی به توبیخ ن بی و ارج ار پیونده یا باالتی ار نمی ه تخلفا ااار بیا نارننان.
9ر عدم سابقه مشیوطی بیا او نیم سا م والی یا سه نیم سا م ناوب بریا اانشرجویان ار هنهرام معیفری بره عنروان مردیی
مسئو .
۵ر گذراندن او نی مسا تحصیلی و حدانل  63واحد ارسی (اوره ها ناراانی و نارشناسی).
اانشجویان نارشناسی و نارشناسی ارشد ناپیوس ه و ان ی از شمو این بند مس ثنی هس ند.
0ر عدم شهی به فساا انالق.
تبصیه  :9شهی به فساا انالق ریفاً با اجماع نلیه اعضا نمی ه ناظی نابل احیاز است.
تبصیه  :6مدیی واحد ااار فقط می تواند مدیی مسئو نشییه اااره م بوع نوا باشد.
تبصیه  :9افیاا مشمو بند  6پس از ی سا از تاریخ اتمام محیومیت می تواننرد بره عنروان مدییمسرئو نشرییا اانشرهاهی
فعالیت ننند و ار رور محکومیت مجدا این افیاا به طور اائم محیوم می شوند.
تبصیه  :۵ار رورتی نه مدیی مسئو یکی از شیایط را از است بدهد راحب ام یاز موظف است ظریف یر مراه مردیی مسرئو
جدید را به نمی ه ناظی معیفی نند ار غیی این رور ام یاز نشییه لغو می شوا .نمی ه ناظی موظف است ظیف مد  6هف ه ار
این نصوص اعالم نظی نند.
تبصیه  :0سیابیی نشییه باید نلیه شیایط فوق را اارا باشد.
ماده ٠۵ـ انتشار نخستین شماره نشریه منوط به طی دوره آموزشی و اخذ گواهی پایان دوره توسط صـاحب امتیـاز،
مدیر مسئول و سردبیر براساس برنامه آموزشی مصوب شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی است.

تبصیه :هی نمی ه ناظی موظف است ار هی نیم سا تحصیلی حدانل او اوره آموزشی بیاسراس بینامره آموزشری مصروب شرورا
مینز ناظی بی نشییا اانشهاهی آن اس هاه بیگزار نند.
ماده ٠۶ـ هیچ کس نمی تواند در زمان واحد صاحب امتیاز ،مدیر مسئول و سردبیر بیش از یک نشریه باشد.
ماده ٠٧ـ در صورتی که تقاضانام هها ناقص یا متقاضیان امتیاز یا مدیران مسئول نشریات فاقد شرایط مقرر در ایـن
دستورالعمل باشند کمیته ناظر موظف است مراتب را به صورت مکتوب و با استناد به دالیل و مـدار الزم حـداکثر
ظرف  ٢١روز از تاریخ دریافت و ثبت درخواست به متقاضیان اعالم کند.
ماده ٠٨ـ درج شناسنامه نشریه شامل زمینه نشر ،نام صاحب امتیاز ،مدیر مسئول ،سـردبیر یـا شـورای سـردبیری
دانشگاه صادر کننده مجوز ،شماره ،تاریخ انتشار و دوره نشر در هر شماره نشریه الزامی است.
ماده ٠٩ـ چنانچه صاحب امتیاز نشریه ای متقاضی توزیع آن در سایر دانشگاهها باشد باید تقاضای خـود را بـا رکـر
محدوده توزیع به کمیته ناظر دانشگاه تسلیم کند .کمیته ناظر دانشگاه در صورت موافقت ،موظف است ظرف مـدت
ده روز از تاریخ وصول ،درخواست را جهت اعالم نظر نهایی به کمیته ناظر دانشگاه مقصد ارسال کند .شورای مرکزی
ناظر موظف است پس از اعالم نظر دانشگاه مقصد ظرف دو ماه نسبت به درخواست مزبور اعالم نظر کند.
تبصیه  :9ار رور عدم موافقت نمی ه ناظی اانشهاه م قاضی می تواند اع یاض نوا را به شورا مینز ناظی اعالم نند.
تبصیه  :6نظار و رسیدگی به تخلفا یا شکایا این نشییا بی عهده نمی ه ناظی اانشهاه راار نننده مجروز (اانشرهاه مبردأ)
است.
ماده ٢١ـ اتحادیه ها و تشک لهای دانشگاهی ،مجامع فرهنگی و شورا های صنفی دانشجویی دارای مجوز رسمی که
در بیش از یک دانشگاه فعالیت داشته و متقاضی انتشار نشریه باشند می توانند درخواست خود را به شورای مرکزی
دستگاه مربوطه اعالم کنند .نظارت و رسیدگی به شکایات و تخلفات این گونه نشریات بر عهده شورای مرکزی نـاظر
است.
تبصیه :شیایط ناظی بی ردور مجوز راحب ام یاز و مدیی مسئو و سیابیی ا نهونه نشییا تابع این اس ورالعمل است.
ماده ٢٠ـ کمیته ناظر موظف است در صورت فراهم بودن شرایط قانونی انتشار نشریه ،حداکثر ظرف  ٢١روز نسبت به
صدور مجوز اقدام کند.
ماده ٢٢ـ در صورتی که کمیته ناظر با صدور مجوز نشریه مخالفت کند یا ظرف  ٢١روز نسبت به صدور مجوز با اعالم
کتبی دالیل عدم موافقت ،اقدام نکند ،متقاضی م یتواند اعتراض خود را به صـورت مکتـوب بـه شـورای فرهنگـی
دانشگاه اعالم کند .شورای فرهنگی موظف است ظرف  ٣١روز موضوع اعتراض را بررسی و اعالم نظر کند.
ماده ٢٣ـ مسئولیت کلیه مطالب مندرج در نشریه به عهده مدیر مسئول است و وی موظف است سه نسـخه از هـر
شماره را بالفاصله پس از انتشار به دبیرخانه کمیته ناظر دانشگاه تحویل دهد.
تبصیه :ابیینانه نمی ه ناظی اانشهاه موظف است او نسخه از نشییه را به ابیینانه شورا مینز ناظی ارسا نند.
ماده ٢۴ـ در صورتی که صاحب امتیاز ظرف مدت حداکثر شش ماه از زمان صدور مجوز پس از اخطار کتبی و مهلـت
یک ماهه اقدام به انتشار نشریه نکند ،مجوز صادره از اعتبار ساقط است.

ماده ٢۵ـ نشریات موظفند توالی انتشار مندرج در امتیاز خود را رعایت کنند .در غیر این صورت پس از سه مرحلـه
متوالی عدم انتشار ،صاحب امتیاز برای پاسخگویی به کمیته ناظر احضار و در صورت عدم ارائه دالیل قـانع کننـده،
مجوز نشریه لغو می شود.
ماده ٢۶ـ صاحب امتیاز م یتواند درخواست خود را مبنی بر انتقال امتیاز نشریه به دیگری یا تغییر مشخصـات رکـر
شده در فرم درخواست مجوز نشریه (اعم از مدیر مسئول ،نام نشریه ،دوره انتشار و زمینه انتشار) بـه کمیتـه نـاظر
ارائه کند و کمیته ناظر موظف است ظرف یک ماه مراتب موافقت یا عدم موافقت خود را به صورت مکتوب به صاحب
امتیاز اعالم کند.
بخش سوم :حقوق نشریات دانشگاهی
ماده ٢٧ـ نشریات دانشگاهی از کلیه حقوق مصّرح در قانون مطبوعات جمهوری اسالمی ایران برخوردارند .از جمله:
9ر جس جو نسب و ان شار انبار اانل و نارج اانشهاه به منظور افزایش آگاهی جامعه اانشرهاهی برا رعایرت مروازین نرانونی و
حفظ مصالح جامعه.
6ر هیچ مقام اول ی و غیی اول ی حق ندارا بیا چاپ مطلب یا مقا ها ارردا اعما فشار بی نشییا بیآید یا بره سانسرور و
نن ی مح وا نشییا مباار ورزا.
9ر نشییا اانشجویی حق اارند نظیها ان قااها سازنده پیشنهااها وتوضیحا اانشجویان و مسرئوالن اانشرهاه را برا رعایرت
موازین اسالمی و مصالح اانشهاه و جامعه ارج ننند.
ماده ٢٨ـ معاونت دانشجویی و فرهنگی و سایر نهادهای فرهنگی دانشگاه بایـد در چـارچوب قـوانین و در حـدود
اختیارات و امکانات از نشریات دانشگاهی حمایت کنند.
فیهنهی اانشهاه ساالنه از محل بواجه فیهنهی مبلغی را بیا حمایت و نم بره ان شرار نشرییا
تبصیه :معاونت اانشجو
اانشهاهی پی شبینی م یکند و م ناسب با شیایط و مطابق ضوابط و مقیرا ار ان یار آنان نیار میدهد.
ماده ٢٩ـ دستگاهها موظفند جشنواره کشوری نشریات دانشجویی را با هماهنگی کلیه دستگاهها و مسئولیت یـک
دستگاه حداقل سالی یکبار برگزار نمایند و نشریات برتر را شناسایی و تشویق کنند.
تبصیه 9ر اس هاه ها می وانند بصور مس قل جشنواره ها منطقه ا یا مشابه آن را بیگزار نمایند.
تبصیه 6ر نشییا اارا رتبه ها او اوم و سوم عالوه بی جوایز جشنواره مشمو حمایت ها ماا و معنو اس هاه میبوطه
تا جشنواره بعد نواهند بوا.

بخش چهارم :حدود نشریات دانشگاهی
ماده ٣١ـ نشریات دانشگاهی در انتشار مطالب و تصاویر جز در موارد اخالل به مبانی و احکام اسالم و حقوق عمومی
و خصوصی مطابق ماده  ۶قانون مطبوعات ،آزاد هستند.
ماده ٣٠ـ هرگاه نشریه ای مطالبی مشتمل بر توهین ،افترا ،خالف واقع یا انتقاد نسبت به اشخاص (اعم از حقیقی یـا
حقوقی) منتشر کند ،رینفع حق دارد پاسخ آن را حداکثر تا دو ماه از تاریخ انتشار به صورت مکتـوب بـرای همـان
نشریه ارسال کند و نشریه مزبور نیز موظف است توضیح یا پاسخ دریافت شده را حداکثر یک مـاه پـس از وصـول
پاسخ در همان صفحه و ستون و با همان حروفی که اصل مطلب منتشر شده است به رایگان به چاپ برساند ،منوط به
آنکه جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.
تبصیه  :9اگی نشییه عالوه بی پاسخ مذنور مطالب یا توضیحا مجدا چاپ نند ار این رور حرق پاسرخهویی مجردا بریا
مع یض بانی است بدیهی است ارج نسم ی از پاسخ ار حکم عدم ارج است و م ن پاسخ باید ار ی شماره و بره طرور نامرل
ارج شوا.
تبصیه  :6ار رورتی نه نشییه پاسخ را من شی نکند ذینفع می تواند به نمی ه ناظی شکایت نند و نمی ه نراظی ار ررور محرق
شنان ن شانی جهت نشی پاسخ به نشییه انطار نواهد نیا و اگی این انطار مؤثی وانع نشوا نمی ه ناظی نشییه را بره یکری از
تنبیها بندها  ۵تا  2مااه  ۵5محکوم می نند.
تبصیه  :9مفاا این مااه و تبصیه ها آن نافی حق ذینفع ار نصوص پیهیی شکایت از طییق نمی ه ناظی یرا میاجرع ذیصرالح
نخواهد بوا.
ماده ٣٢ـ در صورت شکایت شاکی خصوصی از یک نشریه مبنی بر انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمـت ،افتـرا،
فحش و الفاظ رکیک یا نسب تهای توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ،تهدید و هتک شـرف یـا حیثیـت یـا
افشای اسرار شخصی ،نشریه به یکی از تنبیهات بندهای  ۵تا  ٩ماده  ۴١محکوم می گردد.
ماده ٣٣ـ نشریات دانشگاهی که بنا به تشخیص کمیته ناظر مرتکب تخلفات مواد  ٢۶ ،٢۵ ،٢۴و  ٢٧قانون مطبوعات
شوند ،به یکی از تنبیهات بندهای  ٠١تا  ٠٣ماده  ۴١محکوم می شوند.
ماده ٣۴ـ در صورت انتشار عکسها ،تصاویر و مطالب خالف عفت عمومی ،کمیته ناظر ،نشریه را به یکی از بندهای ۵
تا  ٩ماده  ۴١محکوم می کند و در صورت تکرار جرم پس از محکومیت اولیه ،نشریه به یکی از تنبیهات بندهای  ٠١تا
 ٠٣این ماده محکوم می شود.
ماده ٣۵ـ نشریات دانشگاهی که بنا به تشخیص کمیته ناظر مرتکب تخلفات موضوع ماده  ٢٩قانون مطبوعات شوند
به یکی از تنبیهات بندهای  ٨و  ٩ماده  ۴١محکوم می شوند.
ماده ٣۶ـ هرگاه نشریه ای مطالب و تصاویری مانند توهین ،تهمت ،فحش ،الفاظ رکیک ،تحقیر ،تهدید ،هتک حرمت
یا حیثیت و نظایر آن منتشر نماید ،تخلف عمومی محسوب م یگردد .در این صورت رئیس کمیته ناظر مـی توانـد از
ادامه فعالیت نشریه جلوگیری نماید و موضوع را جهت بررسی به کمیته ناظر ارجاع دهد .کمیته ناظر موظـف اسـت
موضوع را خارج از نوبت بررسی و در صورت احراز تخلف ،متخلف به یکی از تنبیهات بندهای  ۵تا  ٩ماده  ۴١محکوم
می شود.
تبصررریه :مرررد رسررریدگی بررره پیونرررده نشرررییه ا نررره از ااامررره ان شرررار آن جلررروگیی شرررده اسرررت نبایرررد از  95روز
بیش ی شوا.

ماده ٣٧ـ در صورت تخلف از تبصره  ۵ماده  ٠یا مواد  ٠٩ ،٠٧و  ٢۴این دستورالعمل برای بار اول نشـریه بـه یکـی از
تنبیهات بندهای  ٠تا  ٣و در صورت تکرار به یکی از تنبیهات بندهای  ۴تا  ٧ماده  ۴١محکوم می شود.
ماده ٣٨ـ در صورتی که «نشریه ای» بدون اخذ مجوز از کمیته ناظر منتشر شود توقیف شـده و انتشـاردهنده بـه
مدت یک سال نمی تواند صاحب امتیاز ،مدیر مسئول و سردبیر نشریه جدیدی باشد و در صورت تکرار اگر متخلـف
شخص حقیقی و دانشجو باشد تا پایان مقطع تحصیلی و در صورتی که متخلف شخص حقوقی یا عضو هیأت علمـی
باشد تا سه سال حق انتشار و شرکت در انتشار هیچ نشریه ای را نخواهد داشت.
ماده ٣٩ـ در مواردی که تخلف ارتکابی نشریه براساس قوانین موضوعه کشور جرم تلقی شود بنا به تشخیص کمیته
ناظر مدیر مسئول نشریه جهت تصمیم گیری مقتضی به کمیته انضباطی معرفی می شود.
بخش پنجم :تنبیهات
ماده ۴١ـ موارد تنبیهی متخلفان به شرح زیر است:
9ر احضار به نمی ه ناظی و تذنی شفاهی
6ر تذنی ن بی
9ر انطار ن بی
۵ر محیومیت مونت نشییه از تسهیال اانشهاهی تا شش ماه
0ر محیومیت مونت مدیی مسئو از تصد این سمت تا  2ماه
2ر محیومیت مونت مدیی مسئو از تصد این سمت از  2ماه تا ی سا
٧ر تونیف مونت نشییه تا  9ماه
3ر تونیف مونت نشییه از سه ماه تا  2ماه
1ر تونیف مونت نشییه از  2ماه تا ی سا
95ر تونیف مونت نشییه از ی تا او سا
99ر منع اائم ان شار نشییه
96ر منع اائم ان شار نشییه و محیومیت مدیی مسئو از تصد این سمت تا ی سا
99ر منع اائم ان شار نشییه و محیومیت مدیی مسئو از تصد این سمت تا پایان مقطع تحصیلی
بخش ششم :رسیدگی به تخلفات و شکایات
ماده ۴٠ـ کمیته ناظر موظف است به شکایات مکتوب حداکثر ظرف مـدت  ٠۵روز از تـاریخ دریافـت و ثبـت آن در
دبیرخانه ،رسیدگی کرده و رأی خود را صادر کند .
ماده ۴٢ـ کمیته ناظر ،مدیر مسئول نشری های را که تخلف کرده یا از آن شکایت شده است به صورت کتبی و با رکر
دقیق موارد تخلف یا شکایت و با ارائه مهلت یک هفت های از تاریخ ابالغ جهت ادای توضیحات دعوت می کند و در
صورت عدم حضور غیرموجه وی یا عدم ارائه توضیحات کتبی ،کمیته ناظر می تواند حکم مقتضی را در مورد نشریه
صادر کند.
ماده ۴٣ـ کمیته ناظر باید آرای خود را با رکر موارد تخلف یا شکایت مستند به مـواد  ٣١تـا  ٣٩صـادر و آن را بـه
صورت کتبی حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از صدور به مدیر مسئول و شاکی خصوصی نشریه ابالغ کند.

ماده ۴۴ـ آرای صادره ،ظرف مدت  ٢١روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض و درخواست تجدید نظر در شـورای فرهنگـی
دانشگاه است .در صورت عدم اعتراض در مهلت تعیین شده ،حکم ،قطعی محسوب می شود.
ماده ۴۵ـ احکام صادره از سوی کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی تا زمانی که نقض نشده اند الزم االجرا هستند.
ماده ۴۶ـ شورای فرهنگی دانشگاه موظف است رأی خود را در مورد اعتراضات مکتوب واصله حداکثر ظـرف مـدت
یک ماه از تاریخ دریافت اعتراض توسط دبیرخانه ،به صورت مکتوب به معترض و کمیته ناظر دانشگاه ابالغ کند.
ماده ۴٧ـ تصمیم شورای فرهنگی دانشگاه ظرف  ٢١روز از تاریخ ابالغ ،قابل اعتراض به شورای مرکزی ناظر است.
شورای مرکزی ناظر موظف است ظرف دو ماه از تاریخ دریافت اعتراض رأی خود را صـادر و آن را ابـالغ کنـد .آرای
شورای مرکزی ناظر ،قطعی و الزم االجرا است.
بخش هفتم :نحوه ابالغ ،اجرا و تفسیر این دستورالعمل
ماده ۴٨ـ نحوه صدور مجوز نشریات دانشگاهی ،نظارت بر آنها ،رسـیدگی بـه تخلفـات و شـکایات تنهـا براسـاس
دستورالعمل حاضر خواهد بود .تعیین و تصویب هرگونه شرایط و مقررات مغایر یا محدود کننده عالوه بر مفـاد ایـن
آئی ننامه نظیر صدور مجوزهای مشروط یا موقت ممنوع است.
ماده ۴٩ـ به کلیه نشریات دانشگاهی که قبل از تصویب این دستورالعمل انتشار می یابند مدت هشت مـاه از تـاریخ
ابالغ این دستورالعمل فرصت داده م یشود تا خود را با ضوابط و مقررات این دستورالعمل منطبق کنند.
تبصیه :ار رور عدم انطباق ار مهلت مقیر مجوز نشییه با رالحدید نمی ه ناظی لغو نواهد شد.
ماده ۵١ـ دستورالعمل اجرایی نشریات دانشگاهی در  ۵١ماده و  ۴۴تبصره در تاریخ  ..................به تصویب شوراهای
مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی رسید.
طبق مااه  0ضوابط ناظی بی فعالیت نشییا اانشرهاهی مصروبه جلسره شرماره  0۵5مرورخ  9939/9/62شرورا عرالی انقرالب
فیهنهی و بنا به مصوبه شوراها مینز ناظی بی نشییا اانشهاهی وزارتخانه ها علوم تحقیقا و فناور و بهداشت ارمان و
آموز پزشکی و اانشهاه آزاا اسالمی اس ورالعمل اجیایی این ضروابط جهرت اجریا بره اانشرهاهها و مؤسسره هرا آموزشری و
پژوهشی ابالغ می گیاا.

