
 دستور العمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی

 مقدمه

به منظور ساماندهی و حمایت از فعالیت نشریات دانشگااهی و اانونمنگددردا ایگو هونگه فعالی  گا       

ن ادینه ساخ و فضای آزاد اندیشی نقد و هفت و هوی سازنده و تأدید بر حق آزادی بیاا و همچنیو 

ری م ارت ای روزنامه نااری و ارتقای سگح  دانگع ومگومی و تی  گی     ایجاد فرصت های فراهی

مگور    545ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشااهی )م وب جلسگه   5دانشااهیاا  براساس ماده 

( شورای والی انقالب فرهنای(  دس ورالعمل اجرایی ایو ضوابط به شرح ذیل به ت گوی   62/3/33

 می رسد:

 

 تبخش اول: تعاریف و کلیا

ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشااهی  دلیه نشریاتی ده به صورت  1ماده  1گ محابق بند  1ماده 

ادواری  هاهنامه یا تک شماره نیز نشریات الک رونیکی ده با نام ثابت و تاریخ نشگر در زمینگه هگای    

نشگجویاا   فرهنای  اج ماوی  سیاسی  ولمی  اا  ادی  هنری  ادبی و ورزشی توسط هر یگک از دا 

تشکل ها و ن ادهای دانشااهی  اس اداا و اوضای هیئت ولمی یا هروهی از ایشگاا در دانشگااه ا   

من شر و در محدوده دانشااه ا توزیع می شوند  نشریات دانشااهی محسوب و تحگت شگموا ایگو    

 دس ورالعمل ارار می هیرند.

نفی و رفاهی  خبری و طنز را نیز گ ونواا های فرهنای و اج ماوی  زمینه های وقیدتی  ص1تب ره 

 در بر می هیرند.

گ نشریات ولمی ده توسط اوضای هیئت ولمی  دانشجویاا  تشکل هگای دانشگجویی یگا      6تب ره 

 انجمو های ولمی دانشجویی من شر می شوند  مشموا ایو آییو نامه هس ند.

 می لف من شر دنند.ه مناسبت های گ نشریات دانشااهی می توانند ویژه نامه هایی ب3تب ره 



گ وبالگ ها و سایت های شی ی دانشجویاا و اوضای هیات ولمی ده از نشاا دانشااه یا 4تب ره 

 تشکل های دانشااه اس فاده نمی دنند از شموا ایو آییو نامه خارج اند.

گ پردیس های دانشااهی  خوابااه ا  بیمارس اا های آموزشی  مرادز ب داش ی گ درمانی و  5تب ره 

ردوهاه ا در حکم محدوده دانشااه محسوب می شگوند و توزیگع نشگریات دانشگااهی در خگارج از      ا

 ده دانشااه ا  منوط به دس  مجوز از مراجع ذیربط است.ومحد

گ والوه بر توزیع نشریات دانشااهی در محل دف ر نشریه یا دف ر تشکل )اوم از تشکل های 2تب ره 

دسگ ااه صگاح  ام یگاز    ی  دانوا های فرهنای و ...( یگا  اسالمی  شورای صنفی  انجمو های ولم

نشریه  دانشااه ا موظف به تعییو محل های مناس  در داخل محدوده دانشااه )براسگاس تعریگف   

( و برای توزیع نشریات دانشااهی می باشد. توزیع نشریات در خارج از ایو مکاا ها تیلف 5تب ره 

 محسوب می شود.

ه در ایو دسگ ورالعمل دلیگه دانشگااه ا  مرادگز آمگوزی وگالی و مرادگز و        گ منظور از دانشاا6ماده 

 واحدهای مرتبط دانشااهی و واحدهای دانشااهی است.

تب ره گ وزارت ولوم  تحقیقات و فناوری  ب داشت  درماا و آموزی پزشکی و دانشااه آزاد اسالمی  

 وند:نامیده می ش« دس ااه»از ایو پس در ایو دس ورالعمل به اخ  ار 

 بر نشریات دانشااهی ناظر گ دمی ه 3ماده 

ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشااهی  در هر دانشگااه دمی گه ای تحگت     6ماده  1براساس بند 

نامیده « دمی ه ناظر»گ ده در ایو دس ورالعمل به اخ  ار « دمی ه ناظر بر نشریات دانشااهی»ونواا 

 تشکیل می شود.« هشورای فرهنای دانشاا»می شود گ زیرنظر 

 گ تردی  دمی ه ناظر به شرح زیر است: 4ماده 

 گ معاوا دانشجویی فرهنای دانشااه )رئیس دمی ه(1

 گ نماینده تام االخ یار و دایم دف ر ن اد نمایندهی مقام معظم رهبری در دانشااه6



 گ یک حقوق داا به ان یاب رئیس دانشااه3

 ن یاب شورای فرهنای دانشااهگ سه نفر وضو هیات ولمی دانشااه به ا4

 گ مدیر امور فرهنای دانشااه )دبیر دمی ه(5

دانشااه ده یک گ سه نفر از مدیراا مسئوا نشریات دانشااهی به ان یاب مدیراا مسئوا نشریات 2

 نفر از ایشاا وضو ولی البدا محسوب می شود.

ماه فرصت دارند تا ان یابات دانشااه ایی ده ایو دمی ه در آن ا تشکیل نشده است یک گ   1تب ره 

نمایندهاا مدیراا مسئوا را برهزار دنند و طی ایو یک ماه دمی ه می تواند بدوا حضور نمایندهاا 

 مدیراا مسئوا نشریات دانشااهی تشکیل شود.

گ شیوه نامه ان یاب نمایندهاا مدیراا مسئوا نشریات دانشااهی توسگط شگورای مردگزی    6تب ره 

 ( ت وی  خواهد شد.3ده ناظر هر دس ااه )ما

دانشجویی فرهنای هر دانشااه موظف است براساس شیوه نامه م گوب شگورای   گ معاونت 3تب ره 

 مردزی ناظر نسبت به برهزاری ان یابات ج ت تعییو نمایندهاا مدیراا مسئوا اادام دند.

  یاب می شوند.گ اوضای ان یابی دمی ه ناظر برای مدت یک ساا با ابالغ رئیس دانشااه ان4تب ره 

گ چنانچه نماینده اصلی مدیراا مسئوا وضو دمی ه ناظر بگر اسگاس شگیوه نامگه م گوب        5تب ره 

شورای مردزی ناظر  شرایط وضویت در دمی ه ناظر را از دست بدهد وضو ولی البدا جایازیو وی 

 خواهد شد.

ااه مس قر و با مسئولیت گ دبیرخانه دمی ه ناظر در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنای دانش  2تب ره 

 دبیر م ولی انجام امور اداری و اجرایی دمی ه ناظر است.

جلسات با  .گ جلسات دمی ه ناظر ماهانه یکبار با دووت مک وب از دلیه اوضا تشکیل می شود5ماده 

حضور حداال سه نفر از اوضای دارای حق رأی  رسمی است و م وبات آا نیز با رأی ادثریت مع بر 



یع از موود جلسگه بگا اوگالم دسگ ور     پروری است دووتنامه اوضای جلسه حداال سه روز است. ض

 جلسه توسط دبیر دمی ه ارساا شود.

گ در صورتی ده هر یک از اوضاء شادی خ وصی یا مش کی ونه باشد  در زماا رسگیدهی  1تب ره 

 به شکایت محروحه  حق رای نیواهد داشت.

ف است صورتجلسات دمی ه را به طور مرت  به دبیرخانه شورای گ دبیرخانه دمی ه ناظر موظ6تب ره 

 مردزی ناظر هر دس ااه ارساا دند.

گ در موارد خاص بنا به نظر رئیس دمی ه  جلسه ویژه می تواند با دووت شفاهی یا د بی وی 3تب ره 

)ح گی   از اوضای جلسه و بدوا در نظر هرف و ارساا دووتنامه معقوا به صورت فوق العاده و فوری

 در هماا روز( تشکیل شود.

 گ وظایف دمی ه ناظر بر نشریات دانشااهی به شرح زیر است:2ماده 

 گ بررسی درخواست و صدور مجوز ان شار محابق بیع دوم ایو دس ورالعمل 1

 گ نظارت بر وملکرد نشریات دانشااهی و تذدر اولیه در صورت لزوم6

ایگو   2لکگرد نشگریات دانشگااهی محگابق بیگع      گ رسیدهی به تیلفات و شگکایات ناشگی از وم  3

 دس ورالعمل

 های شورای مردزی ناظر گ نظارت بر حسو اجرای ایو دس ورالعمل  م وبات و شیوه نامه4

گ بررسی مح وایی نشریات دانشااه در جلسه ماهیانه دمی ه نگاظر و ارسگاا ن گاین آا بگه شگورای      5

 مردزی ناظر

قاضایاا نشریات دانشجویی اوم از صاحباا ام یگاز  مگدیراا   گ برهزاری دوره های آموزشی برای م 2

 مسئوا  سردبیراا و سایر ووامل اجرایی براساس برنامه آموزشی شورای مردزی ناظر

گ شورای فرهنای هر دانشااه مرجع تجدیگد نظگر در ت گمیمات و آراء دمی گه نگاظر همگاا       7ماده 

 دانشااه است.



اظر بر فعالیت نشریات دانشااهی  در هر دس ااه شورایی بگا  ضوابط ن 6ماده  4براساس بند گ 3ماده 

شگورای  »ده در ایو دسگ ورالعمل بگه اخ  گار     «شورای مردزی ناظر بر نشریات دانشااهی»ونواا 

 نامیده می شود  تشکیل می شود.« مردزی

 گ تردی  شورای مردزی ناظر به شرح زیر است:9ماده 

 ورا(معاوا فرهنای دانشااه م بوع )رئیس شگ 1

 گ معاوا محبوواتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی6

 نماینده تام االخ یار رئیس ن اد یاگ معاوا فرهنای ن اد نمایندهی مقام معظم رهبری در دانشااه ا 3

 گ یک نفر حقوق داا به ان یاب معاوا فرهنای دس ااه م بوع4

 گ مدیردل امور فرهنای دس ااه م بوع )دبیر شورا(5

ز مدیراا مسئوا نشریات دانشااهی به ان یاب مدیراا مسگئوا نشگریات دانشگااه ای    گ سه نفر ا2

 دشور ده یک نفر از آن ا وضو ولی البدا محسوب می شود.

مشابه  ان یاب ا وناویو یا مدیردل امور فرهنای یدر صورت نبودا پست معاوا فرهنای گ 1تب ره 

 وناا و مدیراا دل دس ااه می باشد.س و دبیر شورا بر و ده رییس دس ااه در سح  معایری

گ دبیر شورا طبق شیوه نامه م وب شورای مردزی نگاظر  نسگبت بگه برهگزاری ان یابگات        6تب ره 

نمایندهاا مدیراا مسئوا نشریات دانشااهی ج ت وضویت در شورای مردزی ناظر ااگدام خواهگد   

 درد.

با ابالغ رئیس شورا ان یاب می  گ اوضای ان یابی شورای مردزی ناظر برای مدت یک ساا3تب ره 

 شوند.

گ چنانچه نماینده اصلی مدیراا مسئوا وضو شورای مردزی ناظر شرایط وضویت در شورا   4تب ره 

را براساس شیوه نامه م وب شورای مردزی ناظر گ از دست بدهد وضو ولگی البگدا جگایازیو وی     



راا مسگئوا بگر و گده دبیگر     خواهد شد. مسئولیت تشییص اس مرار شرایط وضگویت نماینگده مگدی   

 شوراست.

گ دبیرخانه شورای مردزی ناظر در اداره دل امور فرهنای وزارت یا دس ااه م بوع با وناویو 5تب ره 

 مشابه مس قر و دبیر شورای مردزی ناظر م ولی انجام امور اداری و اجرایی شورا است.

 ست:گ وظایف و اخ یارات شورای مردزی ناظر به شرح زیر ا 15ماده 

 گ سیاس اذاری در حوزه دالا نشریات دانشااهی 1

 ات در خ وص ودم صدور مجوز نشریات دانشااهیضگ رسیدهی به او را6

 گ تجدیدنظر در ت میمات شورای فرهنای دانشااه در خ وص نشریات دانشااهی3

یات رگ رسیدهی به او راضات ناشی از ت میمات و وملکرد شورای فرهنای دانشااه در زمینگه نشگ  4

 دانشااهی

 گ تدویو شیوه نامه های اجرایی5

 گ تفسیر مفاد دس ورالعمل حاضر2

 گ نظارت بر وملکرد دمی ه های ناظر بر نشریات دانشااه ا7

 گ ایجاد وحدت رویه بیو دمی ه های ناظر دانشااه ا3

 گ تدویو برنامه آموزشی برای م قاضیاا نشریات دانشااهی 9

مح وایی نشریات دانشااهی از دمی ه های ناظر و ارائه آا به رییس  گ اخذ و بررسی ن این هزاری15

 دس ااه

 تب ره گ م وبات شورای مردزی ناظر احعی و الزم االجرا است.

ماه یک بار با دووت مک وب از دلیه اوضا یک  6گ جلسات شورای مردزی ناظر حداال هر   11ماده 

دبیر شورا تشکیل می شود و جلسات با حضور  هف ه ابل از زماا جلسه با اوالم دس ور جلسه توسط

 تو از اوضای دارای حق رأی  رسمی و م وبات آا با رأی ادثریت مع بر است. 5حداال 



 

 بیع دوم: نحوه درخواست مجوز و شرایط ان شار نشریات دانشااهی

ی گات  گ م قاضی ام یاز ان شار نشریه دانشااهی باید درخواست د بی خود را بگا اوگالم مش  16ماده 

( به انضمام ت ری  به 1ه دخود و مدیر مسئوا  سردبیر  نام نشریه  زمینه و ترتی  ان شار )موضوع ما

یو دس ورالعمل  به دبیرخانه دمی گه نگاظر طبگق فگرم     اپایبندی به اانوا اساسی  اوانیو موضووه و 

 تسلیم دند. 1پیوست شماره 

آا شی گی حقگوای اسگت نبایگد متگایرتی بگا       گ زمینه ان شار نشریه ای ده صاح  ام یاز   1تب ره 

 اساسنامه آا تشکل یا ن اد داش ه باشد.

گ نشریات دانشجویی موظفند صرفا در زمینه هایی ده مجگوز اخگذ دگرده انگد بگه فعالیگت         6تب ره 

 بپردازند.

گ م قاضی ام یاز ان شگار هاهنامگه بایگد حگداال و حگدادثر زمگاا ان شگار نشگریه خگود را در          3تب ره 

 ست د بی خود مشیص نماید.درخوا

 گ م قاضی ام یاز نشریه باید دارای شرایط زیر باشد: 13ماده 

گ یکی از دانشجویاا یا اوضای هیأت ولمی به ونواا شیص حقیقگی یگا تشگکل  ن گاد  انجمگو       1

 دانوا یا یکی از بیع های دانشااه یا هر شیص حقوای دیار در دانشااه

بی و درج در پرونده یا بگاالتر در مگورد دانشگجویاا و انف گاا     گ ودم محکومیت منجر به توبیخ د 6

 موات از خدمت در مورد اوضای هیأت ولمی

پس از یک ساا از تاریخ اتمام محرومیت می توانند به ونواا صاح   6گ افراد مشموا بند 1تب ره 

 می شوند.به طور دائم محروم ام یاز نشریات دانشااهی فعالیت دنند و در صورت محکومیت مجدد 

در صورتی ده صاح  ام یاز یکی از شرایط فوق را از دست بدهد  ظرف یک ماه پگس از  گ   6تب ره 

ابالغ دمی ه ناظر می تواند درخواست ان قاا ام یاز نشریه را به شیص واجد شرایط دیار بگه دمی گه   



ست ظرف مگدت  ناظر ارساا دند  در غیر ایو صورت ام یاز نشریه لتو می شود. دمی ه ناظر موظف ا

 هف ه از تاریخ وصوا درخواست م قاضی نظر خود را اوالم دند. 6

 گ شرایط مدیر مسئوا به شرح زیر است: 14ماده 

 گ دانشجو بودا یا وضویت در هیأت ولمی یا مدیر یکی از واحدهای اداری هماا دانشااه1

رد دانشگجویاا  انف گاا   دم محکومیت منجر به توبیخ د بی و درج در پرونده یگا بگاالتر در مگو   وگ 6

د اوضاء هیأت ولمی و ودم محکومیت منجر به توبیخ د بی و درج در پرونده رموات از خدمت در مو

 یا باالتر در دمی ه تیلفات اداری برای داردناا.

گ ودم سابقه مشروطی برای دو نیم ساا م والی یا سه نیم ساا م ناوب برای دانشجویاا در هناام 3

 مدیرمسئوامعرفی به ونواا 

واحگد درسگی )دوره هگای دگاردانی و دارشناسگی(        63گ هذراندا دو نیم ساا تح یلی و حگداال  4

 هس ند. ثنیدانشجویاا دارشناسی و دارشناسی ارشد ناپیوس ه و دد ری از شموا مس 

 گ ودم ش رت به فساد اخالای5

 اابل احراز است. گ ش رت به فساد اخالق صرفاً با اجماع دلیه اوضای دمی ه ناظر1تب ره 

 گ مدیر واحد اداری فقط می تواند مدیر مسئوا نشریه اداره م بوع خود باشد.6تب ره 

پس از یک ساا از تاریخ اتمام محرومیت می توانند به ونگواا مگدیر    6گ افراد مشموا بند 3تب ره 

ائم محروم مسئوا نشریات دانشااهی فعالیت دنند و در صورت محکومیت مجدد ایو افراد به طور د

 می شوند.

گ در صورتی ده مدیر مسئوا یکی از شرایط را از دست بدهد  صاح  ام یاز موظگف اسگت   4تب ره 

غیر ایو صورت ام یاز نشریه لتگو  ظرف یک ماه مدیر مسئوا جدید را به دمی ه ناظر معرفی دند  در 

 د.هف ه در ایو خ وص اوالم نظر دن 6می شود. دمی ه ناظر موظف است ظرف مدت 

 گ سردبیر نشریه باید دلیه شرایط فوق را دارا باشد.5تب ره 



دوره توسگط   اگ ان شار نیس یو شماره نشریه منوط به طی دوره آموزشی و اخذ هواهی پایگا 15ماده 

صاح  ام یاز  مدیر مسئوا و سردبیر براساس برنامگه آموزشگی م گوب شگورای مردگزی نگاظر بگر        

 نشریات دانشااهی است.

دمی ه ناظر موظف است در هر نیم ساا تح گیلی حگداال دو دوره آموزشگی براسگاس     تب ره گ هر  

 برنامه آموزشی م وب شورای مردزی ناظر بر نشریات دانشااهی آا دس ااه برهزار دند.

گ هیچ دس نمی تواند در زماا واحد صاح  ام یاز  مگدیر مسگئوا و سگردبیر بگیع از یگک      12ماده 

 نشریه باشد.

گ در صورتی ده تقاضانامه ها نااص یا م قاضیاا ام یاز یگا مگدیراا مسگئوا نشگریات فااگد      17ماده 

شرایط مقرر در ایو دس ورالعمل باشند دمی ه ناظر موظف است مرات  را بگه صگورت مک گوب و بگا     

ا روز از تاریخ دریافت و ثبت درخواست به م قاضیا 65اس ناد به دالیل و مدارک الزم حدادثر ظرف 

 اوالم دند.

گ درج شناسنامه نشریه شامل زمینه نشر  نام صاح  ام یاز  مدیر مسئوا  سردبیر یا شورای   13ماده 

دانشااه صادر دننده مجوز  شماره  تاریخ ان شار و دوره نشر در هر شگماره نشگریه الزامگی     سردبیری

 است.

یر دانشااه ا باشد باید تقاضگای  گ چنانچه صاح  ام یاز نشریه ای م قاضی توزیع آا در سا  19ماده 

خود را ذدر محدوده توزیع به دمی ه ناظر دانشگااه تسگلیم دنگد. دمی گه نگاظر دانشگااه در صگورت        

موافقت  موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ وصوا  درخواست را ج ت اوالم نظگر ن گایی بگه    

پس از اوالم نظر دانشگااه  دمی ه ناظر دانشااه مق د ارساا دند. شورای مردزی ناظر موظف است 

 مق د ظرف دو ماه نسبت به درخواست مزبور اوالم نظر دند.

در صورت ودم موافقت دمی ه ناظر دانشااه  م قاضی می تواند او راض خود را به شورای  _1تب ره 

 مردزی ناظر اوالم دند.



اظر دانشااه صگادر  نگ نظارت و رسیدهی به تیلفات یا شکایات ایو نشریات بر و ده دمی ه 6تب ره 

 دننده مجوز )دانشااه مبدأ( است.

گ اتحادیه ها و تشکل های دانشااهی  مجامع فرهنای و شوراهای صنفی دانشجویی دارای 65ماده 

مجوز رسمی ده در بیع از یک دانشااه فعالیت داش ه و م قاضی ان شار نشگریه باشگند مگی تواننگد     

بوطه اوالم دنند. نظارت و رسگیدهی بگه شگکایات و    درخواست خود را به شورای مردزی دس ااه مر

 تیلفات ایو هونه نشریات بر و ده شورای مردزی ناظر است.

تب ره گ شرایط ناظر بر صدور مجوز  صاح  ام یاز و مدیر مسئوا و سردبیر ایو هونه نشریات تگابع   

 ایو دس ورالعمل است.

ایط اانونی ان شار نشریه  حدادثر ظرف گ دمی ه ناظر موظف است در صورت فراهم بودا شر 61ماده 

 روز نسبت به صدور مجوز اادام دند. 65

روز نسگبت بگه    65ز نشریه میالفت دند یا ظگرف  وگ در صورتی ده دمی ه ناظر با صدور مج66ماده 

صدوز مجوز با اوالم د بی دالیل ودم موافقت اادام نکند  م قاضی می توانگد او گراض خگود را بگه     

روز  35شورای فرهنای دانشااه اوالم دند. شورای فرهنای موظف است ظگرف  صورت مک وب به 

 موضوع او راض را بررسی و اوالم نظر دند.

مسئولیت دلیه محال  مندرج در نشریه به و ده مدیر مسئوا است و وی موظف است سه گ 63ماده 

 ااه تحویل دهد.نسیه از هر شماره را بالفاصله پس از ان شار به دبیرخانه دمی ه ناظر دانش

تب ره گ دبیرخانه دمی ه ناظر دانشااه موظف است دو نسیه از نشریه را به دبیرخانه شورای مردزی  

 ناظر ارساا دند.

گ در صورتی ده صاح  ام یاز ظرف مدت حدادثر شع ماه از زماا صگدور مجگوز پگس از      64ماده 

 ز صادره از او بار سااط است.اخحار د بی و م لت یک ماهه اادام به ان شار نشریه نکند مجو



گ نشریات موظفند توالی ان شار مندرج در ام یاز خود را روایت دنند. در غیر ایو صورت پس   65ماده 

ار و در صگورت  ضگ از سه مرحله م والی ودم ان شار  صاح  ام یاز برای پاسیاویی به دمی ه ناظر اح

 ودم ارائه دالیل اانع دننده  مجوز نشریه لتو می شود.

گ صاح  ام یاز درخواست خود را مبنی بر ان قاا ام یاز نشریه به دیاری با تتییر مشی گات  62ماده 

ذدر شده در فرم درخواست مجوز نشریه )اوم از مدیر مسئوا  نام نشریه  دوره ان شار و زمینه ان شار( 

ودم موافقت خود مرات  موافقت یا به دمی ه ناظر ارائه دند و دمی ه ناظر موظف است ظرف یک ماه 

 را به صورت مک وب به صاح  ام یاز اوالم دند.

 

 بخش سوم: حقوق نشریات دانشگاهی

گ نشگریات دانشگااهی از دلیگه حقگوق م گر ح در اگانوا محبووگات جم گوری اسگالمی            67مگاده  

 رند. از جمله:ادربرخو

جامعه دانشااهی با  گ جس جو  دس  و ان شار اخبار داخل و خارج دانشااه به منظور افزایع آهاهی1

 روایت موازیو اانونی و حفظ م ال  جامعه.

گ هیچ مقام دول ی و غیردول ی حق ندارد برای چاپ محل  یا مقالگه ای درصگدد اومگاا فشگار بگر      6

 نشریات برآید یا به سانسور و دن را مح وای نشریات مبادرت ورزد.

پیشگن ادها و توضگیحات دانشگجویاا و    گ نشریات دانشجویی حق دارند نظرها  ان قادهای سازنده  3

 مسئوالا دانشااه را با روایت موازیو اسالمی و م ال  دانشااه و جامعه درج دنند.

گ معاونت دانشجویی و فرهنای و سایر ن ادهای فرهنای دانشااه باید در چارچوب اوانیو و 63ماده 

 در حدود اخ یارات و امکانات از نشریات دانشااهی حمایت دند.



معاونت دانشجویی گ فرهنای دانشااه سگاالنه از محگل بودجگه فرهناگی مبلتگی را بگرای         ره گ تب 

حمایت و دمک به ان شار نشریات دانشااهی پیع بینی می دند و محابق ضوابط و مقررات در اخ یار 

 آناا ارار می دهد.

ه دسگ ااه ا و  گ دس ااه ا موظفند جشنواره دشوری نشریات دانشااهی را با هماهنای دلی69ماده 

 مسئولیت یک دس کاه حداال سالی یکبار برهزار نمایند و نشریات برتر را شناسایی و تشویق دنند.

گ دس ااه ا می توانند به صورت مس قل جشنواره های  منحقه ای یگا مشگابه آا را برهگزار    1تب ره 

 نمایند.

جشنواره مشموا حمایت هگای  گ نشریات اداری رتبه های اوا  دوم و سوم والوه بر جوایز 6تب ره 

 مادی و معنوی دس ااه مربوطه تا جشنواره بعدی خواهند بود.

 

 بخش چهارم: حدود نشریات دانشگاهی

گ نشریات دانشااهی در ان شار محال  و ت اویر جز در موارد اخالا به مبانی و احکام اسالم  35ماده 

 د هس ند.اانوا محبووات  آزا 2و حقوق ومومی و خ وصی محابق ماده 

گ هر هاه نشریه ای محالبی مش مل بر توهیو  اف را  خالف وااع یا ان قاد نسبت به اشگیاص  31ماده 

)اوم از حقیقی یا حقوای( من شر دند  ذینفع حق دارد پاسخ آا را حدادثر تا دو ماه از تاریخ ان شار به 

ت توضی  یا پاسخ دریافت صورت مک وب برای هماا نشریه ارساا دند و نشریه مزبور نیز موظف اس

شده را حدادثر یک ماه پس از وصوا پاسخ در هماا صفحه و س وا و با هماا حروفگی دگه اصگل    

محل  من شر شده است به رایااا به چاپ برساند  منوط به آنکه جواب از دو برابر اصل محل  تجاوز 

 اف را  به دسی نباشد. نکند و م ضمو توهیو و



در ایو صگورت   وه بر پاسخ مذدور محال  یا توضیحات مجددی چاپ دند گ اهر نشریه وال1تب ره 

حق پاسیاویی مجدد برای مع رض باای است  بدی ی است درج اسم ی از پاسگخ  در حکگم وگدم    

 درج است و م و پاسخ باید در یک شماره و به طور دامل درج شود.

ند به دمی ه نگاظر شگکایت دنگد و    گ در صورتی ده نشریه پاسخ را من شر نکند ذینفع می توا6تب ره 

دمی ه ناظر در صورت محق شناخ و شادی  ج ت نشر پاسخ به نشریه اخحار خواهد درد و هر هگاه  

محکوم  45ماده  2تا  4ایو اخحار موثر وااع نشود  دمی ه ناظر  نشریه را به یکی از تنبی ات بندهای 

 می دند.

حق ذینفع در خ وص پیایگری شگکایت از طریگق    گ مفاد ایو ماده و تب ره های آا نافی 3تب ره 

 دمی ه ناظر یا مراجع ذی الح نیواهد بود.

گ در صورت شکایت شادی خ وصی از یک نشریه مبنی بر مش مل بر ت مت  اف را  فحع و 36ماده 

الفاظ ردیک یا نسبت های توهیو آمیز و نظایر آا نسبت بگه اشگیاص  ت دیگد و ه گک شگرف یگا       

 محکوم می هردد. 45ماده  9تا  5ار شی ی  نشریه به یکی از تنبی ات بندهای حیثیت یا افشای اسر

و  62  65  64گ نشریات دانشااهی ده بنا به تشییص دمی ه ناظر مرتک  تیلفگات مگواد     33ماده 

 محکوم می شوند. 45ماده  13تا  15اانوا محبووات می شوند  به یکی از تنبی ات بندهای  67

س ها  ت اویر و محال  خالف وفت ومومی  دمی ه ناظر نشریه را بگه یکگی از   گ ان شار وک  34ماده 

محکوم می دند و در صورت تکرار جرم پس از محکومیت اولیه  نشگریه بگه    45ماده  9تا  5بندهای 

 ایو ماده محکوم می شود. 13تا  15یکی از بندهای 

اگانوا   69موضگوع مگاده    گ نشریات دانشااهی ده بنا به تشگییص دمی گه نگاظر مرتکگ       35ماده 

 محکوم می شوند. 45ماده  9و  3محبووات شوند به یکی از تنبی ات بندهای 

نسگبت  گ هر هاه نشریه ای محال  و ت اویری مانند توهیو  ت مت  فحع  الفگاظ ردیگک    32ماده 

های توهیو آمیز  اس  زاء  تحقیر  ت دید  ه ک حرمت یا حیثیت و نظایر آا من شگر نمایگد  تیلگف    



ومومی محسوب می هردد. در ایو صورت رئیس دمی گه نگاظر مگی توانگد از ادامگه فعالیگت نشگریه        

جلوهیری نماید و موضوع را ج ت بررسی به دمی ه ناظر ارجگاع دهگد. دمی گه نگاظر موظگف اسگت       

 9تا  5موضوع را خارج از نوبت بررسی و در صورت احراز تیلف  م یلف به یکی از تنبی ات بندهای 

 محکوم می شود. 45ماده 

تب ره: مدت رسیدهی به پرونده نشریه ای ده از ادامه ان شار آا جلوهیری شده است نباید از ده روز 

 بیش ر شود.

ایو دس ورالعمل بگرای بگار اوا    64و  19  17یا مواد  1ماده  5گ در صورت تیلف از تب ره 37ماده 

ماده  7تا  4ر به یکی از تنبی ات بندهای و در صورت تکرا 3تا  1نشریه به یکی از تنبی ات بندهای 

 محکوم می شود. 45

بدوا اخذ مجوز از دمی ه نگاظر من شگر شگود توایگف شگده و      « نشریه ای»گ در صورتی ده 33ماده 

ان شار دهنده به مدت یک ساا نمی تواند صاح  ام یاز  مدیر مسئوا و سردبیر نشریه جدیدی باشد 

قیقی و دانشجو باشد تا پایاا مقحع تح یلی و در صگورتی  و در صورت تکرار اهر م یلف شیص ح

ده م یلف شیص حقوای یا وضو هیأت ولمی باشد تا سه ساا حق ان شار و شردت در ان شار هیچ 

 نشریه ای را نیواهد داشت.

گ در مواردی ده تیلف ارتکابی نشریه براساس اوانیو موضووه دشور جرم تلقی شود بنا بگه  39ماده 

ناظر مدیر مسئوا نشریه ج ت ت میم هیری مق ضی به دمی ه انضباطی معرفی می  تشییص دمی ه

 شود.

 

 بیع پنجم: تنبی ات

 گ موارد تنبی ی م یلفاا به شرح زیر است: 45ماده 

 گ احضار به دمی ه ناظر و تذدر شفاهی1



 گ تذدر د بی6

 گ اخحار د بی3

 گ محرومیت موات نشریه از تس یالت دانشااهی تا شع ماه4

 ماه 2گ محرومیت موات مدیرمسئوا نشریه از ت دی ایو سمت تا  5

 ماه تا یک ساا 2گ محرومیت موات مدیر مسئوا نشریه از ت دی ایو سمت از 2

 ماه 3گ توایف موات نشریه تا 7

 ماه 2گ توایف موات نشریه از سه ماه تا 3

 ماه تا یک ساا 2گ توایف موات نشریه از 9

 یک تا دو ساا گ توایف موات نشریه از15

 گ منع دائم ان شار نشریه11

 گ منع دائم ان شار نشریه و محرومیت مدیر مسئوا از ت دی ایو سمت تا یک ساا16

 گ منع دائم ان شار نشریه و محرومیت مدیر مسئوا از ت دی ایو سمت تا پایاا مقحع تح یلی13

 

 بخش ششم: رسیدگی به تخلفات و شکایات

روز از تاریخ دریافت و  15ظف است به شکایات مک وب حدادثر ظرف مدت گ دمی ه ناظر مو 41ماده 

 ثبت آا در دبیرخانه رسیدهی درده و رأی خود را صادر دند.

گ دمی ه ناظر مدیر مسئوا نشریه ای را ده تیلف دگرده یگا از آا شگکایت شگده اسگت بگه       46ماده 

لت یگک هف گه ای از تگاریخ ابگالغ     صورت د بی و با ذدر دایق موارد تیلف یا شکایت و با ارائه م 

ات حارائه توضیج ت ادای توضیحات دووت می دند و در صورت ودم حضور غیرموجه وی یا ودم 

 د بی  دمی ه ناظر می تواند حکم مق ضی را در مورد نشریه صادر دند.



صگادر   39تا  35گ دمی ه ناظر باید آرای خود را با ذدر موارد تیلف یا شکایت مس ند به مواد 43ماده 

و آا را به صورت د بی حدادثر ظرف مدت یک هف گه پگس از صگدور بگه مگدیر مسگئوا و شگادی        

 خ وصی نشریه ابالغ دند.

روز از تاریخ ابالغ اابل او راض و درخواست تجدیگد نظگر در    65گ آرای صادره  ظرف مدت 44ماده 

حکم  احعی محسوب  شورای فرهنای دانشااه است. در صورت ودم او راض در م لت تعییو شده 

 می شود.

گ احکام صادره از سوی دمی ه ناظر بر نشریات دانشااهی تا زمانی ده نقض نشده اند الزم   45ماده 

 االجرا هس ند.

گ شورای فرهنای دانشااه موظف اسگت رأی خگود را در مگورد او راضگات مک گوب واصگله       42ماده 

دبیرخانه  به صورت مک وب به مع رض  حدادثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت او راض توسط

 و دمی ه ناظر دانشااه ابالغ دند.

روز از تاریخ ابالغ اابگل او گراض بگه شگورای      65گ ت میم شورای فرهنای دانشااه ظرف 47ماده 

مردزی ناظر است. شورای مردزی ناظر موظف است ظرف دو ماه از تگاریخ دریافگت او گراض رأی    

 ند. آرای شورای مردزی ناظر احعی و الزم االجرا است.خود را صادر و آا را ابالغ د

 

 بخش هفتم: نحوه ابالغ، اجرا و تفسیر این دستورالعمل

گ نحوه صدور مجوز نشریات دانشااهی  نظارت بر آن ا  رسیدهی به تیلفات و شکایات تن ا 43ماده 

ات متایر یا محگدوده  براساس دس ورالعمل حاضر خواهد بود. تعییو و ت وی  هر هونه شرایط و مقرر

 دننده والوه بر مفاد ایو آئیو نامه نظیر صدور مجوزهای مشروط یا موات ممنوع است.

گ به دلیه نشریات دانشااهی ده ابل از ت وی  ایو دس ورالعمل ان شار می یابند مدت هشت 49ماده 

 ند.رات ایو دس ورالعمل منحبق دنرماه فرصت داده می شود تا خود را با ضوابط و مق



 تب ره: در صورت ودم انحباق در م لت مقرر مجوز نشریه با صالحدید دمی ه ناظر لتو خواهد شد. 

تب گره در تگاریخ ................بگه     44ماده و  55گ دس ور العمل اجرایی نشریات دانشااهی در 55ماده 

 ت دانشااهی رسید.ات وی  شوراهای مردزی ناظر بر نشری

 62/3/1333مور   545بر فعالیت نشریات دانشااهی  م وبه جلسه شماره  ناظرضوابط  5طبق ماده 

شورای والی انقالب فرهنای و بنا به م وبه شوراهای مردزی ناظر بر نشریات دانشااهی وزارتیانه 

های ولوم  تحقیقگات و فنگاوری و ب داشگت  درمگاا و آمگوزی پزشگکی و دانشگااه آزاد اسگالمی         

بط ج ت اجرا به دانشااه ا و موسسه های آموزشی و پژوهشگی ابگالغ   دس ورالعمل اجرایی ایو ضوا

     می هردد.

 


