دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي

مقدمه
به منظور ساماندهي ،قانونمندی و حمايت از فعاليت نشريات دانشگاهي ،نهادينه شدن فضای آزادانديشي ،نقد و
گفتوگوی سازنده و تأكيد بر حق آزادی بيان ،همچنين ايجاد فرصتتهای فراگيتری مهتارت هتای روزنامتهنگاری و
ارتقای سطح دانش عمومي و تخصصي دانشگاهيان ،و براساس ماده  5ضوابط نتارر بتر فعاليتت نشتريات دانشتگاهي
(مصوب جلسه  545مورخ  33/3/62شورای عالي انقالب فرهنگي) ،دستورالعمل اجرايي اين ضوابط به شرح ذيتل بته
تصويب ميرسد:

بخش اول :تعاريف و كليات
ماده 1ـ مطابق بند  1ماده  1ضوابط نارر بر فعاليت نشريات دانشگاهي ،كليه نشرياتي كه به صتورت ادواری،
گاهنامه يا تك شماره ،نيز نشريات الكترونيكي كه با نام ثابت و تاريخ نشر در زمينههای فرهنگي ،اجتماعي ،سياستي،
علمي ،اقتصادی ،هنری ،ادبي و ورزشي توسط هر يتك از دانشتجويان ،تشتكلها و نهادهتای دانشتگاهي ،استتادان و
اعضای هيئت علمي يا گروهتي از ايشتان در دانشتگاهها منتشتر و در مهتدوده دانشتگاهها توزيت ميشتوند ،نشتريه
دانشگاهي مهسوب و تهت شمول اين دستورالعمل قرار ميگيرند.
تبصره 1ـ نشريات دانشجويي عنوانهای فرهنگي و اجتماعي ،زمينههای عقيتدتي ،صتنفي و رفتاهي ،برتری و
طنز را نيز در برميگيرند.
تبصره 2ـ نشريات علمي كه توسط اعضای هيئت علمي ،دانشتجويان ،تشتكلهای دانشتجويي يتا انجمنهتای
علمي دانشجويي منتشر ميشوند مشمول اين آييننامه هستند.
تبصره 3ـ نشريات دانشگاهي ميتوانند ويژهنامههايي به مناسرتهای مختلف منتشر كنند.
تبصره 4ـ وبالگها و سايتهای شخصي دانشجويان و اعضای هيأت علمي كه از نشان دانشگاه يتا تشتكلهای
دانشگاه استفاده نميكنند از شمول اين آييننامه بارجاند.
تبصره 5ـ پرديسهای دانشگاهي ،بوابگاهها ،بيمارستانهای آموزشتي ،مراكتز بهداشتي ت درمتاني و اردوگاههتا در
حكم مهدوده دانشگاه مهسوب مي شوند و توزي نشريات دانشگاهي در بارج از مهدوده دانشگاهها ،منوط به كستب
مجوز از مراج ذيربط است.

تبصره 6ـ عالوه بر توزي نشريات دانشگاهي در مهل دفتر نشريه يا دفتر تشكل (اعتم از تشتكلهای استالمي،
شوراهای صنفي ،انجمنهای علمي ،كانونهای فرهنگي و )...يا دستگاه صاحب امتياز نشتريه ،دانشتگاهها مورتف بته
تعيين مهلهايي مناسب در دابل مهدوده دانشگاه (براستاس تعريتف ترصتره  )5بترای توزيت نشتريات دانشتگاهي
ميباشند .توزي نشريات در بارج از اين مكانها تخلف مهسوب ميشود.
ماده 2ـ منظور از دانشگاه در اين دستورالعمل كليه دانشتگاهها ،مراكتز آمتوزع عتالي و مراكتز و واحتدهای
مرترط دانشگاهي و واحدهای دانشگاهي است.
تبصرهـ وزارت علوم ،تهقيقات و فناوری ،بهداشت ،درمان و آموزع پزشكي و دانشگاه آزاد اسالمي از اين پتس
در اين دستورالعمل به ابتصار «دستگاه» ناميده ميشوند.
ماده 3ـ كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي
براساس بند  1ماده  6ضوابط نارر بر فعاليت نشريات دانشگاهي ،در هر دانشگاه كميتهای تهت عنوان «كميتته
نارر بر نشريات دانشگاهي»ت كه در اين دستورالعمل به ابتصار «كميته نارر» ناميتده ميشود ت زيتر نظتر «شتورای
فرهنگي دانشگاه» تشكيل ميشود.
ماده 4ـ تركيب كميته نارر به شرح زير است:
1ت معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه (رئيس كميته)
6ت نماينده تاماالبتيار و دائم دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهرری در دانشگاه
3ت يك حقوقدان به انتخاب رئيس دانشگاه
4ت سه نفر عضو هيأت علمي دانشگاه به انتخاب شورای فرهنگي دانشگاه
5ت مدير امور فرهنگي دانشگاه (دبير كميته)
 2ت سه نفر از مديران مسئول نشريات دانشگاهي به انتخاب مديران مستئول نشتريات دانشتگاه كته يتك نفتر از
ايشان عضو عليالردل مهسوب ميشود.
تبصره 1ـ دانشگاههايي كه اين كميته در آنها تشكيل نشده است يك ماه فرصت دارند تا انتخابتات نماينتدگان
مديران مسئول را برگزار كنند و طي اين يك ماه كميته ميتواند بدون حضور نماينتدگان متديران مستئول نشتريات
دانشگاهي تشكيل شود.
تبصره 2ـ شيوهنامه انتخاب نمايندگان مديران مسئول نشريات دانشتگاهي توستط شتورای مركتزی نتارر هتر
دستگاه (ماده )3تصويب بواهد شد.

تبصره 3ـ معاونت دانشجويي و فرهنگي هر دانشگاه مورف است براساس شتيوهنامه مصتوب شتورای مركتزی
نارر نسرت به برگزاری انتخابات جهت تعيين نمايندگان مديران مسئول اقدام كند.
تبصره 4ـ اعضای انتخابي كميته نارر برای مدت يك سال با ابالغ رئيس دانشگاه انتخاب ميشوند.
تبصره 5ـ چنانچه نماينده اصلي مديران مسئول عضو كميته نارر بر اساس شيوهنامه مصوب شتورای مركتزی
نارر ،شرايط عضويت در كميته نارر را از دست بدهد عضو عليالردل جايگزين وی بواهد شد.
تبصره 6ـ دبيربانه كميته نارر در حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه مستتقر و بتا مستئوليت دبيتر،
متولي انجام امور اداری و اجرايي كميته نارر است.
ماده 5ـ جلسات كميته نارر حداقل دو ماه يكرار با دعوت مكتوب از كليه اعضا تشكيل ميشود .جلستات بتا
حضور حداقل سه نفر از اعضای دارای حق رأی ،رسمي است و مصوبات آن نيز با رأی اكثريت معترر استت .ضتروری
است دعوتنامه اعضای جلسه حداقل سه روز پيش از موعد جلسه با اعالم دستور جلسه توستط دبيتر كميتته ارستال
شود.
تبصره 1ـ در صورتي كه هر يك از اعضا ،شاكي بصوصي يا مشتكيعنه باشد ،در زمتان رستيدگي بته شتكايت
مطروحه ،حق رأی نخواهد داشت.
تبصره 2ـ دبيربانه كميته نارر مورف است صورتجلسات كميته را به طور مرتب به دبيربانه شورای مركتزی
نارر هر دستگاه ارسال كند.
تبصره 3ـ در موارد باص بنا به نظر رئيس كميته ،جلسة ويتژه ميتوانتد بتا دعتوت شتفاهي يتا كترتي وی از
اعضای جلسه و بدون در نظر گرفتن ارسال دعوتنامه معمتول بته صتورت فوقالعتاده و فتوری (حتتي در همتان روز)
تشكيل شود.
ماده  6ـ ورايف كميته نارر بر نشريات دانشگاهي به شرح زير است:
1ت بررسي دربواست و صدور مجوز انتشار مطابق بخش دوم اين دستورالعمل
6ت نظارت بر عملكرد نشريات دانشگاهي و تذكر اوليه در صورت لزوم
3ت رسيدگي به تخلفات و شكايات ناشي از عملكرد نشريات دانشگاهي مطابق بخش  2اين دستورالعمل
4ت نظارت بر حسن اجرای اين دستورالعمل ،مصوبات و شيوهنامههای شورای مركزی نارر
5ت بررسي و ارسال گزارع دو ماهانة عملكرد نشريات دانشگاه به شورای مركزی نارر

2ت برگزاری دورههای آموزشي برای متقاضيان نشتريات دانشتجويي اعتم از صتاحران امتيتاز ،متديران مستئول،
سردبيران و ساير عوامل اجرايي بر اساس برنامه آموزشي مصوب شورای مركزی نارر
ماده 7ـ شورای فرهنگي هر دانشگاه مرج تجديد نظر در تصميمات و آرای كميته نارر همان دانشگاه است.
ماده 8ـ براساس بند  4ماده  6ضوابط نارر بر فعاليت نشريات دانشگاهي ،در هتر دستتگاه شتورايي بتا عنتوان
«شورای مركزی نارر بر نشريات دانشگاهي» كه در اين دستتورالعمل بته ابتصتار «شتورای مركتزی نتارر» ناميتده
ميشود ،تشكيل ميگردد.
ماده 9ـ تركيب شورای مركزی نارر به شرح زير است:
1ت معاون فرهنگي دستگاه متروع (رئيس شورا)
6ت معاون مطروعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
3ت معاون فرهنگي نهاد نمايندگي مقام معظم رهرری در دانشگاهها يا نماينده تاماالبتيار رئيس نهاد
4ت يك نفر حقوقدان به انتخاب معاون فرهنگي دستگاه متروع
5ت مديركل امور فرهنگي دستگاه متروع (دبير شورا)
 2ت سه نفر از مديران مسئول نشريات دانشگاهي به انتخاب مديران مسئول نشريات دانشگاههای كشور كه يتك
نفر از آنها عضو عليالردل مهسوب ميشود.
تبصره 1ـ در صورت نرودن پست معاون فرهنگي يا مديركل امور فرهنگي يا عنتاوين مشتابه انتختاب رئتيس و
دبير شورا بر عهده رئيس دستگاه و در سطح معاونان و مديران كل دستگاه ميباشد.
تبصره 2ـ دبير شورا طرق شيوهنامه مصوب شورای مركتزی نتارر ،نسترت بته برگتزاری انتخابتات نماينتدگان
مديران مسئول نشريات دانشگاهي جهت عضويت در شورای مركزی نارر اقدام بواهد كرد.
تبصره 3ـ اعضای انتخابي شورای مركزی نارر برای مدت يك سال با ابالغ رئيس شورا انتخاب ميشوند.
تبصره 4ـ چنانچه نماينده اصلي مديران مسئول عضتو شتورای مركتزی نتارر شترايط عضتويت در شتورا راتت
براساس شيوهنامه مصوب شورای مركزی ناررت از دست بدهد عضو عليالردل جتايگزين وی بواهتد شتد .مستئوليت
تشخيص استمرار شرايط عضويت نماينده مديران مسئول بر عهده دبير شوراست.
تبصره 5ـ دبيربانه شورای مركزی نارر در اداره كل امور فرهنگي وزارت يا دستگاه متروع يتا عنتاوين مشتابه
مستقر و دبير شورای مركزی نارر متولي انجام امور اداری و اجرايي شورا است.
ماده 11ـ ورايف و ابتيارات شورای مركزی نارر به شرح زير است:

1ت سياستگذاری در حوزه كالن نشريات دانشگاهي
6ت رسيدگي به اعتراضات در بصوص عدم صدور مجوز نشريات دانشگاهي
3ت تجديد نظر در تصميمات شورای فرهنگي دانشگاه در بصوص نشريات دانشگاهي
4ت رسيدگي به اعتراضات ناشي از تصميمات و عملكرد شورای فرهنگي دانشگاه در زمينه نشريات دانشگاهي
5ت تدوين شيوهنامههای اجرايي
2ت تفسير مفاد دستورالعمل حاضر
7ت نظارت بر عملكرد كميتههای نارر بر نشريات دانشگاهها
3ت ايجاد وحدت رويه بين كميتههای نارر دانشگاهها
9ت تدوين برنامه آموزشي برای متقاضيان نشريات دانشگاهي
15ت بررسي نتايج گزارع عملكرد نشريات دانشگاهها ارسالي از سوی كميتههای نارر
تبصرهـ مصوبات شورای مركزی نارر قطعي و الزماالجرا است.
ماده 11ـ جلسات شورای مركزی نارر حداقل هر  6ماه يك بار با دعوت مكتوب از كليه اعضا يك هفته قرتل از
زمان جلسه با اعالم دستور جلسه توسط دبير شورا تشكيل ميشود و جلسات با حضور حداقل  5تن از اعضتای دارای
حق رأی ،رسمي و مصوبات آن با رأی اكثريت معترر است.

بخش دوم :نحوه درخواست مجوز و شرايط انتشار نشريات دانشگاهي
ماده 12ـ متقاضي امتياز انتشار نشريه دانشگاهي بايد دربواست كتري بود را با اعالم مشخصات بود و مدير
مسئول ،سردبير ،نام نشريه ،زمينه و ترتيب انتشار (موضوع ماده  )1به انضمام تصريح به پايرندی بته قتانون اساستي،
قوانين موضوعه و اين دستورالعمل ،به دبيربانه كميته نارر طرق فرم پيوست شماره  1تسليم كند.
تبصره 1ـ زمينه انتشار نشريهای كه صاحب امتياز آن شخص حقتوقي استت نرايتد مرتايرتي بتا اساستنامه آن
تشكل يا نهاد داشته باشد.
تبصره 2ـ نشريات دانشجويي مورفند صرفاً در زمينههايي كه مجوز ابذ كردهاند به فعاليت بپردازند.
تبصره 3ـ متقاضي امتياز انتشار گاهنامه بايد حداقل و حداكثر زمان انتشار نشريه بود را در دربواست كتري
بود مشخص نمايد.
ماده 13ـ متقاضي امتياز نشريه بايد دارای شرايط زير باشد:

 1ت يكي از دانشجويان يا اعضای هيأت علمي به عنوان شخص حقيقي يا تشكل ،نهاد ،انجمن ،كانون ،يا يكتي از
بخشهای دانشگاه يا هر شخص حقوقي ديگر در دانشگاه
6ت عدم مهكوميت منجر ب ه توبيخ كتري و درج در پرونتده يتا بتاالتر در متورد دانشتجويان و انفصتال موقتت از
بدمت در مورد اعضای هيأت علمي
تبصره 1ـ افراد مشمول بند  6پس از يك سال از تاريخ اتمام مهروميتت ميتواننتد بته عنتوان صتاحب امتيتاز
نشريات دانشگاهي فعاليت كنند و در صورت مهكوميت مجدد به طور دائم مهروم ميشوند.
تبصره 2ـ در صورتي كه صاحب امتياز يكي از شرايط فوق را از دست بدهد ،ررف يك ماه پس از ابالغ كميته
نارر مي تواند دربواست انتقال امتياز نشريه را به شخص واجد شرايط ديگر به كميته نارر ارسال كنتد ،در ييتر ايتن
صورت امتياز نشريه لرو ميشود .كميته نارر مورف است ررف مدت  6هفته از تاريخ وصتول دربواستت متقاضتي،
نظر بود را اعالم كند.
ماده 14ـ شرايط مدير مسئول به شرح زير است:
 1ت دانشجو بودن يا عضويت در هيأت علمي يا مدير يكي از واحدهای اداری همان دانشگاه
6ت عدم مهكوميت منجر به توبيخ كتري و درج در پرونده يا باالتر در مورد دانشجويان ،انفصال موقت از بتدمت
در مورد اعضای هيأت علمي و عدم مهكوميت منجر به توبيخ كتري و درج در پرونتده يتا بتاالتر در كميتته تخلفتات
اداری برای كاركنان.
3ت عدم سابقه مشروطي برای دو نيمسال متوالي يا سه نيم سال متناوب برای دانشجويان در هنگام معرفتي بته
عنوان مدير مسئول.
4ت گذراندن دو نيمسال تهصيلي و حتداقل  63واحتد درستي (دورههتای كتارداني و كارشناستي) .دانشتجويان
كارشناسي و كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتری از شمول اين بند مستثني هستند.
 -5عدم شهرت به فساد ابالق.
تبصره  1ـ شهرت به فساد ابالق صرفاً با اجماع كلية اعضای كميته نارر قابل احراز است.
تبصره 2ـ مدير واحد اداری فقط ميتواند مدير مسئول نشريه اداره متروع بود باشد.
تبصره 3ـ افراد مشمول بند  6پس از يك سال از تاريخ اتمام مهروميت ميتواننتد بته عنتوان متدير مستئول
نشريات دانشگاهي فعاليت كنند و در صورت مهكوميت مجدد اين افراد به طور دائم مهروم ميشوند.

تبصره 4ـ در صورتي كه مدير مسئول يكي از شرايط را از دست بدهد ،صاحب امتياز مورف است رترف يتك
ماه مدير مسئول جديد را به كميته نارر معرفي كند ،در يير اين صتورت امتيتاز نشتريه لرتو ميشتود .كميتته نتارر
مورف است ررف مدت  6هفته در اين بصوص اعالم نظر كند.
تبصره 5ـ سردبير نشريه بايد كليه شرايط فوق را دارا باشد.

ماده 15ـ انتشار نخستين شماره نشريه منوط به طي دوره آموزشي و ابذ گواهي پايان دوره توسط صتاحب
امتياز ،مدير مسئول و سردبير براساس برنامه آموزشي مصوب شورای مركزی نارر بر نشريات دانشگاهي است.
تبصرهـ هر كميته نارر مورف است در هر نيم سال تهصيلي حداقل دو دوره آموزشي براساس برنامه آموزشي
مصوب شورای مركزی نارر بر نشريات دانشگاهي آن دستگاه برگزار كند.
ماده 16ـ هيچكس نميتواند در زمان واحد صاحب امتياز ،مدير مسئول و سردبير بيش از يك نشريه باشد.
ماده 17ـ در صورتي كه تقاضانامهها ناقص يا متقاضيان امتياز يا مديران مسئول نشريات فاقد شرايط مقترر در
اين دستورالعمل باشند كميته نارر مورف است مراتب را به صورت مكتتوب و بتا استتناد بته داليتل و متدارم الزم
حداكثر ررف  65روز از تاريخ دريافت و ثرت دربواست به متقاضيان اعالم كند.
ماده 18ـ درج شناسنامه نشريه شامل زمينه نشتر ،نتام صتاحب امتيتاز ،متدير مستئول ،ستردبير يتا شتورای
سردبيری دانشگاه صادر كننده مجوز ،شماره ،تاريخ انتشار و دوره نشر در هر شماره نشريه الزامي است.
ماده 19ـ چنانچه صاحب امتياز نشريهای متقاضي توزي آن در ساير دانشگاهها باشد بايد تقاضتای بتود را بتا
ذكر مهدوده توزي به كميته نارر دانشگاه تسليم كند .كميته نارر دانشگاه در صورت موافقت ،مورتف استت رترف
مدت ده روز از تاريخ وصول ،درب واست را جهت اعالم نظر نهايي به شورای مركزی نارر ارسال كند .شورای مركتزی
نارر مورف است پس از كسب نظر دانشگاه مقصد ررف دو ماه نسرت به دربواست مزبور اعالم نظر كند.
تبصره 1ـ در صورت عدم موافقت كميته نارر دانشگاه ،متقاضي ميتواند اعتراض بتود را بته شتورای مركتزی
نارر اعالم كند.
تبصره 2ـ نظارت و رسيدگي به تخلفات يا شكايات اين نشريات بر عهده كميتته نتارر دانشتگاه صتادر كننتده
مجوز (دانشگاه مردأ) است.
ماده 21ـ اتهاديهها و تشكلهای دانشگاهي ،مجام فرهنگي و شوراهای صنفي دانشجويي دارای مجوز رسمي
كه در بيش از يك دانشگاه فعاليت داشته و متقاضي انتشار نشريه باشتند ميتواننتد دربواستت بتود را بته شتورای

مركزی دستگاه مربوطه اعالم كنند .نظارت و رسيدگي به شتكايات و تخلفتات اينگونته نشتريات بتر عهتده شتورای
مركزی نارر است.
تبصرهـ شرايط نارر بر صدور مجوز ،صتاحب امتيتاز و متدير مستئول و ستردبير اينگونته نشتريات تتاب ايتن
دستورالعمل است.
ماده 21ـ كميته نارر مورف است در صورت فراهم بودن شرايط قانوني انتشار نشريه ،حتداكثر رترف  65روز
نسرت به صدور مجوز اقدام كند.
ماده 22ـ در صورتي كه كميته نارر با صدور مجوز نشريه مخالفت كنتد يتا رترف  65روز نسترت بته صتدور
مجوز با اعالم كتري داليل عدم موافقت ،اقدام نكند ،متقاضي ميتواند اعتراض بود را به صورت مكتتوب بته شتورای
فرهنگي دانشگاه اعالم كند .شورای فرهنگي مورف است ررف  35روز موضوع اعتراض را بررسي و اعالمنظر كند.
ماده 23ـ مسئوليت كليه مطالب مندرج در نشريه به عهده مدير مسئول است و وی مورف است سه نسخه از
هر شماره را بالفاصله پس از انتشار به دبيربانه كميته نارر دانشگاه تهويل دهد.
تبصرهـ دبيربانه كميته نارر دانشگاه مورف است دو نسخه از نشريه را بته دبيربانته شتورای مركتزی نتارر
ارسال كند.
ماده 24ـ در صورتي كه صاحب امتياز ررف مدت حداكثر شش ماه از زمان صدور مجوز پس از ابطار كترتي
و مهلت يك ماهه اقدام به انتشار نشريه نكند ،مجوز صادره از اعترار ساقط است.
ماده 25ـ نشريات مورفند توالي انتشار مندرج در امتياز بود را رعايت كنند .در يير اين صورت پتس از سته
مرحله متوالي عدم انتشار ،صاحب امتيا ز برای پاسخگويي به كميته نارر احضار و در صورت عتدم ارائته داليتل قتان
كننده ،مجوز نشريه لرو ميشود.
ماده 26ـ صاحب امتياز ميتواند دربواست بود را مرني بر انتقال امتياز نشريه به ديگری يا تريير مشخصات
ذكر شده در فرم دربواست مجوز نشريه (اعم از مدير مسئول ،نام نشريه ،دوره انتشار و زمينه انتشار) به كميته نتارر
ارائه كند و كميته نارر مورف است ررف يك ماه مراتب موافقت يا عدم موافقت بود را به صورت مكتوب به صاحب
امتياز اعالم كند.

بخش سوم :حقوق نشريات دانشگاهي
ماده 27ـ نشريات دانشگاهي از كليه حقوق مصّرح در قانون مطروعات جمهوری اسالمي ايران بربوردارنتد .از
جمله:
 1ت جستجو ،كسب و انتشار ابرار دابل و بارج دانشگاه به منظور افزايش آگاهي جامعه دانشتگاهي بتا رعايتت
موازين قانوني و حفظ مصالح جامعه.
6ت هيچ مقام دولتي و يير دولتي حق ندارد برای چاپ مطلب يا مقالهای درصدد اعمال فشار بر نشريات برآيد يا
به سانسور و كنترل مهتوای نشريات مرادرت ورزد.
 3ت نشريات دانشجويي حق دارند نظرها ،انتقادهتای ستازنده ،پيشتنهادها وتوضتيهات دانشتجويان و مستئوالن
دانشگاه را با رعايت موازين اسالمي و مصالح دانشگاه و جامعه درج كنند.
ماده 28ـ معاونت دانشجويي و فرهنگي و ساير نهادهای فرهنگي دانشگاه بايد در چارچوب قوانين و در حدود
ابتيارات و امكانات از نشريات دانشگاهي حمايت كنند.
تبصرهـ معاونت دانشجويي ت فرهنگي دانشگاه ساالنه از مهل بودجه فرهنگي مرلري را برای حمايت و كمك به
انتشار نشريات دانشگاهي پيشبيني ميكند و متناسب با شترايط و مطتابق ضتوابط و مقتررات در ابتيتار آنتان قترار
ميدهد.
ماده 29ـ دستگاهها مورفند جشنواره كشوری نشريات دانشجويي را با هماهنگي كليته دستتگاهها و مستئوليت
يك دستگاه حداقل سالي يكرار برگزار نمايند و نشريات برتر را شناسايي و تشويق كنند.
تبصره 1ـ هر دستگاه مورف است جشنواره نشريات دانشجويي بود را حتداقل ستالي يكبتار برگتزار نمايتد و
نشريات برتر را شناسايي و تشويق كند.
تبصره 2ـ نشريات دارای رترههای اول ،دوم و سوم عالوه بتر جتوايز جشتنواره مشتمول حمايتهتای متادی و
معنوی دستگاه مربوطه تا جشنواره بعدی بواهند بود.

بخش چهارم :حدود نشريات دانشگاهي
ماده 31ـ نشريات دانشگاهي در انتشار مطالب و تصاوير جز در موارد ابالل به مراني و احكام اسالم و حقوق
عمومي و بصوصي مطابق ماده  2قانون مطروعات ،آزاد هستند.

ماده 31ـ هرگاه نشريهای مطالري مشتمل بر توهين ،افترا ،بالف واق يا انتقاد نسترت بته اشتخاص (اعتم از
حقيقي يا حقوقي) منتشر كند ،ذينف حق دارد پاسخ آن را حداكثر تا دو ماه از تاريخ انتشار به صورت مكتوب بترای
همان نشريه ارسال كند و نشريه مزبور نيز مورف است توضيح يا پاسخ دريافتشده را حداكثر يك ماه پس از وصول
پاسخ در همان صفهه و ستون و با همان حروفي كه اصل مطلب منتشر شده است به رايگان به چاپ برستاند ،منتوط
به آنكه جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز نكند و متضمن توهين و افترا به كسي نراشد.
تبصره 1ـ اگر نشريه عالوه بر پاسخ مذكور مطالب يتا توضتيهات مجتددی چتاپ كنتد ،در ايتن صتورت حتق
پاسخگويي مجدد برای معترض باقي است ،بديهي است درج قسمتي از پاسخ ،در حكم عدم درج است و متتن پاستخ
بايد در يك شماره و به طور كامل درج شود.
تبصره 2ـ در صورتي كه نشريه پاسخ را منتشر نكند ذينف ميتواند به كميته نارر شكايت كند و كميته نتارر
در صورت مهق شنابتن شاكي ،جهت نشر پاسخ به نشريه ابطار بواهد كرد و اگتر ايتن ابطتار متوثر واقت نشتود،
كميته نارر ،نشريه را به يكي از تنريهات بندهای  4تا  2ماده  45مهكوم ميكند.
تبصره 3ـ مفاد اين ماده و ترصرههای آن نافي حق ذينف در بصوص پيگيری شكايت از طريق كميته نارر يا
مراج ذیصالح نخواهد بود.
ماده 32ـ در صورت شكايت شاكي بصوصي از يك نشريه مرني بر انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمتت،
افترا ،فهش و الفاظ ركيك يا نسرتهای توهينآميز و نظاير آن نسرت به اشخاص ،تهديد و هتك شرف يا حيثيت يتا
افشای اسرار شخصي ،نشريه به يكي از تنريهات بندهای  5تا  9ماده  45مهكوم ميگردد.
ماده 33ـ نشريات دانشگاهي كه بنا به تشخيص كميته نارر مرتكب تخلفات مواد  62 ،65 ،64و  67قتانون
مطروعات شوند ،به يكي از تنريهات بندهای  15تا  13ماده  45مهكوم ميشوند.
ماده 34ـ در صورت انتشار عكسها ،تصاوير و مطالب بالف عفت عمومي ،كميته نارر ،نشريه را به يكتي از
بندهای  5تا  9ماده  45مهكوم مي كند و در صورت تكرار جرم پس از مهكوميت اوليه ،نشريه بته يكتي از تنريهتات
بندهای  15تا  13اين ماده مهكوم ميشود.
ماده 35ـ نشريات دانشگاهي كه بنا به تشتخيص كميتته نتارر مرتكتب تخلفتات موضتوع متاده  69قتانون
مطروعات شوند به يكي از تنريهات بندهای  3و  9ماده  45مهكوم ميشوند.
ماده 36ـ هرگاه نشريهای مطالب و تصاويری مانند توهين ،تهمتت ،فهتش ،الفتاظ ركيتك ،تهقيتر ،تهديتد،
هتك حرمت يا حيثيت و نظاير آن منتشر نمايد ،تخلف عمومي مهسوب ميگردد .در اين صورت رئيس كميته نتارر

مي تواند از ادامه فعاليت نشريه جلوگيری نمايد و موضوع را جهت بررسي به كميته نتارر ارجتاع دهتد .كميتته نتارر
مورف است موضوع را بارج از نوبت بررسي و در صورت احراز تخلف ،متخلف به يكتي از تنريهتات بنتدهای  5تتا 9
ماده  45مهكوم ميشود.
تبصره :مدت رسيدگي به پرونده نشريه ای كه از ادامه انتشار آن جلوگيری شده استت نرايتد از  15روز بيشتتر
شود.
ماده 37ـ در صورت تخلف از ترصره  5ماده  1يا مواد  19 ،17و  64اين دستورالعمل برای بار اول نشريه به
يكي از تنريهات بندهای  1تا  3و در صورت تكرار به يكي از تنريهات بندهای  4تا  7ماده  45مهكوم ميشود
ماده 38ـ در صورتي كه «نشريهای» بدون ابذ مجوز از كميته نارر منتشر شود توقيف شده و انتشاردهنده
به مدت يك سال نمي تواند صاحب امتياز ،مدير مسئول و سردبير نشريه جديدی باشد و در صورت تكرار اگر متخلف
شخص حقيقي و دانشجو باشد تا پايان مقط تهصيلي و در صورتي كه متخلف شخص حقوقي يا عضو هيتأت علمتي
باشد تا سه سال حق انتشار و شركت در انتشار هيچ نشريهای را نخواهد داشت.
ماده 39ـ در مواردی كه تخلف ارتكابي نشريه براساس قوانين موضوعه كشور جترم تلقتي شتود بنتا بته تشتخيص
كميته نارر مدير مسئول نشريه جهت تصميمگيری مقتضي به كميته انضراطي معرفي ميشود.

بخش پنجم :تنبيهات
ماده 41ـ موارد تنريهي متخلفان به شرح زير است:
1ت احضار به كميته نارر و تذكر شفاهي
6ت تذكر كتري
3ت ابطار كتري
4ت مهروميت موقت نشريه از تسهيالت دانشگاهي تا شش ماه
5ت مهروميت موقت مدير مسئول از تصدی اين سمت تا  2ماه
2ت مهروميت موقت مدير مسئول از تصدی اين سمت از  2ماه تا يك سال
7ت توقيف موقت نشريه تا  3ماه
3ت توقيف موقت نشريه از سه ماه تا  2ماه
9ت توقيف موقت نشريه از  2ماه تا يك سال
15ت توقيف موقت نشريه از يك تا دو سال

11ت من دائم انتشار نشريه
16ت من دائم انتشار نشريه و مهروميت مدير مسئول از تصدی اين سمت تا يك سال
13ت من دائم انتشار نشريه و مهروميت مدير مسئول از تصدی اين سمت تا پايان مقط تهصيلي

بخش ششم :رسيدگي به تخلفات و شكايات
ماده 41ـ كميته نارر مورف است به شكايات مكتوب حداكثر ررف مدت  15روز از تاريخ دريافت و ثرت آن
در دبيربانه ،رسيدگي كرده و رأی بود را صادر كند.
ماده 42ـ كميته نارر ،مدير مسئول نشريهای را كه تخلف كرده يا از آن شكايت شده است به صورت كترتي
و با ذكر دقيق موارد تخلف يا شكايت و با ارائه مهلت يك هفتهای از تاريخ ابالغ جهت ادای توضيهات دعوت ميكند
و در صورت عدم حضور ييرموجه وی يا عدم ارائه توضيهات كتري ،كميته نارر ميتوانتد حكتم مقتضتي را در متورد
نشريه صادر كند.
ماده 43ـ كميته نارر بايد آرای بود را با ذكر موارد تخلف يا شكايت مستند به مواد  35تتا  39صتادر و آن
را به صورت كتري حداكثر ررف مدت يك هفته پس از صدور به مدير مسئول و شاكي بصوصي نشريه ابالغ كند.
ماده 44ـ آرای صادره ،ررف مدت  65روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض و دربواست تجديتد نظتر در شتورای
فرهنگي دانشگاه است .در صورت عدم اعتراض در مهلت تعيين شده ،حكم ،قطعي مهسوب ميشود.
ماده 45ـ احكام صادره از سوی كميته نارر بر نشريات دانشگاهي تا زمتاني كته نقتش نشتدهاند الزماالجترا
هستند.
ماده 46ـ شورای فرهنگي دانشگاه مورف است رأی بود را در مورد اعتراضات مكتوب واصله حداكثر رترف
مدت يك ماه از تاريخ دريافت اعتراض توسط دبيربانه ،به صورت مكتوب به معترض و كميتته نتارر دانشتگاه ابتالغ
كند.
ماده 47ـ تصميم شورای فرهنگي دانشگاه ررف  65روز از تاريخ ابالغ ،قابل اعتراض به شورای مركزی نارر
است .شورای مركزی نارر مورف است ررف دو ماه از تاريخ دريافت اعتراض رأی بود را صتادر و آن را ابتالغ كنتد.
آرای شورای مركزی نارر ،قطعي و الزماالجرا است.

بخش هفتم :نحوه ابالغ ،اجرا و تفسير اين دستورالعمل
ماده 48ـ نهوه صدور مجوز نشريات دانشگاهي ،نظارت بر آنها ،رسيدگي به تخلفات و شكايات تنها براساس
دستورالعمل حاضر بواهد بود .تعيين و تصويب هرگونه شرايط و مقررات مراير يا مهدود كننده عالوه بتر مفتاد ايتن
آئيننامه نظير صدور مجوزهای مشروط يا موقت ممنوع است.
ماده 49ـ به كليه نشريات دانشگاهي كه قرل از تصويب اين دستورالعمل انتشار مييابند مدت هشت متاه از
تاريخ ابالغ اين دستورالعمل فرصت داده ميشود تا بود را با ضوابط و مقررات اين دستورالعمل منطرق كنند.
تبصرهـ در صورت عدم انطراق در مهلت مقرر مجوز نشريه با صالحديد كميته نارر لرو بواهد شد.
ماده 51ـ دستورالعمل اجرايي نشريات دانشگاهي در  55ماده و  44ترصتره در تتاريخ  ......................بته تصتويب
شوراهای مركزی نارر بر نشريات دانشگاهي رسيد.
طرق ماده  5ضوابط نارر بر فعاليت نشريات دانشگاهي ،مصوبه جلسه شتماره  545متورخ  1333/3/62شتورای
عالي انقالب فرهنگي ،و بنا به مصوبه شوراهای مركزی نارر بر نشريات دانشتگاهي وزارتخانتههای علتوم ،تهقيقتات و
فناوری و بهداشت ،درمان و آموزع پزشكي و دانشگاه آزاد اسالمي دستورالعمل اجرايي اين ضتوابط جهتت اجترا بته
دانشگاهها و موسسههای آموزشي و پژوهشي ابالغ ميگردد

