دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي
مقدمه
به منظور ساماندهي و حمايت از فعاليت نشريات دانشگاهي و قانونمند كردن اينگونه فعاليتتهتا ناادينته ستا فن ف تاا زاد
انديشي نقد و گفتوگوا سازنده و تأكيد بر حق زادا بيتان و همننتين ايدتاد فر تتهتاا فراگيترا ماارتاتاا روزنامتهنگتارا و
ارتقاا سطح دانش عمومي و تخصصتي دانشتگاهيان براستاا متاده  5ضتواب نتا ر بتر فعاليتت نشتريات دانشتگاهي مصتو
جلسه  545مورخ  33/3/62شوراا عالي انقال فرهنگي) دسفورالعمل اجرايي اين ضواب به شرح ذيل به تصويب ميرسد:
بخش اول :تعاريف و كليات
ماده 1ـ مطابق بند  1ماده  1ضواب نا ر بر فعاليت نشريات دانشگاهي كليه نشترياتي كته بته تورت ادوارا گاهنامته يتا تت
شماره نيز نشريات الكفرونيكي كه با نام ثابتت و تتارين نشتر در زمينتههتاا فرهنگتي اجفمتاعي سياستي علمتي اقفصتادا
هنرا ادبي و ورزشي توس هتر يت از دانشتدويان تشتكل هتا و ناادهتاا دانشتگاهي استفادان و اع تاا هيمتت علمتي يتا
گروهي از ايشان در دانشگاهاا منفشر و در محدوده دانشگاهاا توزيع ميشوند نشريات دانشگاهي محستو و تحتت شتمو
اين دسفورالعمل قرار ميگيرند.
تبصره 1ـ عنوانهاا فرهنگي و اجفماعي زمينههاا عقيدتي

نفي و رفاهي

برا و طنز را نيز در برميگيرند.

تبصره 2ـ نشريات علمي كه توس اع اا هيمت علمي دانشتدويان تشتكلهتاا دانشتدويي يتا اندمتنهتاا علمتي
دانشدويي منفشر ميشوند مشمو اين ييننامه هسفند.
تبصره 3ـ نشريات دانشگاهي ميتوانند ويژهنامههايي به مناسبتهاا مخفلف منفشر كنند.
تبصره 4ـ وبالگهتا و ستايت هتاا شخصتي دانشتدويان و اع تاا هيتأت علمتي كته از نشتان دانشتگاه يتا تشتكلهتاا
دانشگاه اسففاده نميكنند از شمو اين ييننامه ارجاند.
تبصره 5ـ پرديسهاا دانشگاهي وابگاهاا بيمارسفانهاا موزشي مراكز باداشفي ت درماني و اردوگاهاتا در حكت
محدوده دانشگاه محسو ميشوند و توزيع نشريات دانشگاهي در ارج از محدوده دانشگاهاا منوط به كسب مدتوز از
مراجع ذيرب است.
تبصره2ت عالوه بر توزيع نشريات دانشگاهي در محل دففر نشريه يتا دففتر تشتكل اعت از تشتكلهتاا استالمي شتوراا
نفي اندمنهاا علمي كانون هاا فرهنگي و  )...يتا دستفگاه تاحب امفيتاز نشتريه دانشتگاههتا مو تف بته تعيتين
محل هاا مناسب در دا ل محدوده دانشگاه بر اساا تعريتف تبصتره  )5و بتراا توزيتع نشتريات دانشتگاهي متيباشتد.
توزيع نشريات در ارج از اين مكانها تخلف محسو ميشود.
ماده 2ـ منظور از دانشگاه در اين دسفورالعمل كليه دانشتگاه هتا مراكتز متوزا عتالي و مراكتز و واحتدهاا مترتب
وواحدهاا دانشگاهي است.

دانشتگاهي

تبصرهـ وزارت علوم تحقيقات و فناورا باداشت درمان و موزا پزشكي و دانشتگاه زاد استالمي از ايتن پتس در ايتن
دسفورالعمل به ا فصار «دسفگاه» ناميده ميشوند.
ماده 3ـ كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي
براساا بند  1ماده  6ضواب نا ر بر فعاليت نشريات دانشتگاهي در هتر دانشتگاه كميفتهاا تحتت عنتوان «كميفته نتا ر بتر
نشريات دانشتگاهي» تت كته در ايتن دستفورالعمل بته ا فصتار «كميفته نتا ر» ناميتده متيشتود ت زيرنظتر «شتوراا فرهنگتي
دانشگاه» تشكيل ميشود.
ماده 4ـ تركيب كميفه نا ر به شرح زير است:
1ت معاون دانشدويي فرهنگي دانشگاه رئيس كميفه)

6ت نماينده تاماال فيار وداي
3ت ي

حقوقدان به انفخا

دففر نااد نمايندگي مقام معظ

رهبرا در دانشگاه

رئيس دانشگاه

4ت سه نفر ع و هيأت علمي دانشگاه به انفخا

شوراا فرهنگي دانشگاه

5ت مدير امور فرهنگي دانشگاه دبير كميفه)
2ت سه نفر از مديران مسمو نشريات دانشگاهي به انفخا
عليالبد محسو ميشود.

مديران مسمو نشريات دانشگاه كه يت

نفتر از ايشتان ع تو

تبصره 1ـ دانشگاهاايي كه اين كميفه در ناا تشكيل ن شده است يت متاه فر تت دارنتد تتا انفخابتات نماينتدگان متديران
مسمو را برگزار كنند و طي اين ي متاه كميفته متي توانتد بتدون ح تور نماينتدگان متديران مستمو نشتريات دانشتگاهي
تشكيل شود.
تبصره 2ـ شيوه نامه انفخا
)3تصويب واهد شد.

نمايندگان مديران مسمو نشريات دانشگاهي توس

شوراا مركزا نا ر هر دسفگاه متاده

تبصره 3ـ معاونت دانشدويي فرهنگي هر دانشگاه مو ف است براساا شيوه نامه مصو
به برگزارا انفخابات جات تعيين نمايندگان مديران مسمو اقدام كند.
تبصره 4ـ اع اا انفخابي كميفه نا ر براا مدت ي

سا با ابالغ رئيس دانشگاه انفخا

شوراا مركزا نا ر نستبت

ميشوند.

تبصره 5ت چناننه نماينده ا لي مديران مسمو ع و كميفه نا ر براساا شيوهنامه مصو
ع ويت در كميفه نا ر را از دست بدهد ع و عليالبد جايگزين وا واهد شد.

شوراا مركزا نتا ر شتراي

تبصره 6ـ دبير انه كميفه نا ر در حوزه معاونت دانشدويي و فرهنگي دانشگاه مسفقر و با مسموليت دبير مفتولي اندتام
امور ادارا و اجرايي كميفه نا ر است.
ماده 5ـ جلسات كميفه نا ر ماهانه يكبار با دعوت مكفو از كليه اع ا تشكيل ميشود جلستات بتا ح تور حتداقل سته نفتر از
اع اا داراا حق رأا رسمي است .و مصتوبات ن نيتز بتا رأا اكتريتت معفبتر استت .ضترورا استت دعوتنامته اع تاا جلسته
حداقل سه روز پيش از مؤعد جلسه با اعالم دسفورجلسه توس دبير كميفه ارسا شود.
تبصره 1ـ در ورتي كه هر ي
حق رأا نخواهد داشت.

از اع ا شاكي صو ي يا مشفكيعنه باشد در زمان رسيدگي بته شتكايت مطروحته

تبصره 2ـ دبير انه كميفه نا ر مو ف است
دسفگاه ارسا كند.

ورتدلسات كميفه را به طتور مرتتب بته دبير انته شتوراا مركتزا نتا ر هتر

تبصره 3ـ در موارد اص بنا به نظر رئيس كميفه جلسه ويژه ميتواند با دعوت شفاهي يا كفبي وا از اع اا جلسته و
بدون در نظر گرففن ارسا دعوتنامه معقو به ورت فوقالعاده و فورا حفي در همان روز) تشكيل شود.
ماده  6ـ و ايف كميفه نا ر بر نشريات دانشگاهي به شرح زير است:
1ت بررسي در واست و

دور مدوز انفشار مطابق بخش دوم اين دسفورالعمل

6ت نظارت بر عملكرد نشريات دانشگاهي و تذكر اوليه در

ورت لزوم

 3ت رسيدگي به تخلفات و شكايات ناشي از عملكرد نشريات دانشگاهي مطابق بخش  2اين دسفورالعمل
4ت نظارت بر حسن اجراا اين دسفورالعمل مصوبات و شيوهنامههاا شوراا مركزا نا ر

 5ـ بررسي محتوايي نشريات دانشگاه در جلسه ماهيانه كميته ناظر و ارسـال نتـايآ ب بـه اـوراك مركـ ك
ناظر
 -2برگزارا دوره هاا موزشي براا مفقاضيان نشريات دانشدويي اعت
ساير عوامل اجرايي بر اساا برنامه موزشي شوراا مركزا نا ر

از

تاحبان امفيتاز متديران مستمو

ستردبيران و

ماده 7ـ شوراا فرهنگي هر دانشگاه مرجع تدديد نظر در تصميمات و راء كميفه نا ر همان دانشگاه است.
ماده 8ـ براساا بند  4ماده  6ضواب نا ر بر فعاليت نشريات دانشتگاهي در هتر دستفگاه شتورايي بتا عنتوان «شتوراا
مركزا نا ر بر نشتريات دانشتگاهي» كته در ايتن دستفورالعمل بته ا فصتار «شتوراا مركتزا نتا ر» ناميتده متيشتود تشتكيل
ميشود.
ماده 9ـ تركيب شوراا مركزا نا ر به شرح زير است:
1ت معاون فرهنگي دسفگاه مفبوع رئيس شورا)
6ت معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
3ت معاون فرهنگي نااد نمايندگي مقام معظ
4ت ي

نفر حقوقدان به انفخا

رهبرا در دانشگاهاا يا نماينده تاماال فيار رئيس نااد

معاون فرهنگي دسفگاه مفبوع

5ت مديركل امور فرهنگي دسفگاه مفبوع دبير شورا)
 -2سه نفر از مديران مسمو نشريات دانشگاهي به انفخا
ناا ع و عليالبد محسو ميشود.

مديران مسمو نشريات دانشتگاهااا كشتور كته يت

تبصره 1ـ در ورت نبودن پست معاون فرهنگي يا مديركل امور فرهنگي يا عناوين مشابه انفخا
عاده رييس دسفگاه در سطح معاونان و مديران كل دسفگاه ميباشد.

نفتر از

رييس و دبير شتورا بتر

تبصره 2ـ دبير شورا طبق شيوهنامه مصو شوراا مركزا نا ر نسبت به برگزارا انفخابات نماينتدگان متديران مستمو
نشريات دانشگاهي جات ع ويت در شوراا مركزا نا ر اقدام واهد كرد.
تبصره 3ـ اع اا انفخابي شوراا مركزا نا ر براا مدت ي

سا با ابالغ رئيس شورا انفخا

ميشوند.

تبصره 4ـ چناننته نماينتده ا تلي متديران مستمو ع تو شتوراا مركتزا نتا ر شتراي ع تويت در شتورا راتت بتر استاا
شيوه نامه مصو شوراا مركزا نا رت از دستت بدهتد ع تو علتيالبتد جتايگزين وا واهتد شتد .مستموليت تشتخي
اسفمرار شراي ع ويت نماينده مديران مسمو بر عاده دبير شوراست.
تبصره 5ـ دبير انه شوراا مركزا نا ر در اداره كل امور فرهنگي وزارت يا دسفگاه مفبوع يا عناوين مشابه مسفقر و دبيتر
شوراا مركزا نا ر مفولي اندام امور ادارا و اجرايي شورا است.
ماده 11ـ و ايف و ا فيارات شوراا مركزا نا ر به شرح زير است:
1ت سياسفگذارا در حوزه كالن نشريات دانشگاهي
6ت رسيدگي به اعفراضات در صوص عدم

دور مدوز نشريات دانشگاهي

3ت تدديد نظر در تصميمات شوراا فرهنگي دانشگاه در صوص نشريات دانشگاهي
4ت رسيدگي به اعفراضات ناشي از تصميمات و عملكرد شوراا فرهنگي دانشگاه در زمينه نشريات دانشگاهي

5ت تدوين شيوهنامههاا اجرايي
2ت تفسير مفاد دسفورالعمل حاضر
7ت نظارت بر عملكرد كميفههاا نا ر بر نشريات دانشگاهاا
3ت ايداد وحدت رويه بين كميفههاا نا ر دانشگاهاا
9ت تدوين برنامه موزشي براا مفقاضيان نشريات دانشگاهي

 -11اخذ و بررسي نتـايآ زـ ارم محتـوايي نشـريات دانشـگاهي اي كمتيـه هـاك نـاظر و ارا ـه ب بـه ريـي
دستگاه
تبصرهـ مصوبات شوراا مركزا نا ر قطعي و الزماالجرا است.
ماده 11ـ جلسات شوراا مركزا نا ر حداقل هر  6ماه ي بار با دعوت مكفو از كليته اع تا يت هففته قبتل از زمتان جلسته بتا
اعالم دسفور جلسه توس دبير شورا تشكيل ميشود و جلستات بتا ح تور حتداقل  5تتن از اع تاا داراا حتق رأا رستمي و
مصوبات ن با رأا اكتريت معفبر است.
بخش دوم :نحوه درخواست مجوي و ارايط انتشار نشريات دانشگاهي
ماده 12ـ مفقاضي امفياز انفشار نشريه دانشگاهي بايتد در واستت كفبتي تود را بتا اعتالم مشخصتات تود و متدير مستمو
سردبير نام نشريه زمينه و ترتيب انفشار موضوع ماده  ) 1به ان مام تصريح به پايبندا به قانون اساسي قتوانين موضتوعه و
اين دسفورالعمل به دبير انه كميفه نا ر طبق فرم پيوست شماره  1تسلي كند.
تبصره 1ـ زمينه انفشار نشريهاا كه
نااد داشفه باشد.
تبصره 2ـ نشريات دانشدويي مو فند

احب امفياز ن شخصي حقوقي است نبايتد ماتايرتي بتا اساستنامه ن تشتكل يتا

رفاً در زمينههايي كه مدوز ا ذ كردهاند به فعاليت بپردازند.

تبصره  3ت مفقاضتي امفيتاز انفشتار گاهنامته بايتد حتداقل و حتداكتر زمتان انفشتار نشتريه تود را در در واستت كفبتي تود
مشخ نمايد.
ماده 13ـ مفقاضي امفياز نشريه بايد داراا شراي

زير باشد:

 1ت يكتي از دانشتدويان يتا اع تاا هيتأت علمتتي بته عنتوان شتخ
حقوقي ديگر در دانشگاه
بخشهاا دانشگاه يا هر شخ

حقيقتي يتا تشتتكل ناتاد اندمتن كتانون يتا يكتتي از

6ت عدم محكوميت مندر به توبين كفبي و درج در پرونده يتا بتاالتر در متورد دانشتدويان و انفصتا موقتت از تدمت در متورد
اع اا هيأت علمي
تبصره 1ـ افراد مشتمو بنتد  6پتس از يت ستا از تتارين اتمتام محروميتت متيتواننتد بته عنتوان
دانشگاهي فعاليت كنند و در ورت محكوميت مددد به طور دائ محروم ميشوند.

تاحب امفيتاز نشتريات

تبصره 2ـ در ورتي كه احب امفيتاز يكتي از شتراي فتوق را از دستت بدهتد تره يت متاه پتس از ابتالغ كميفته نتا ر
مي تواند در واست انفقا امفياز نشريه را به شخ واجد شراي ديگر به كميفه نا ر ارسا كند در غير اين ورت امفياز
نشريه لاو ميشود .كميفه نا ر مو ف است ره مدت  6هففه از تارين و و در واستت مفقاضتي نظتر تود را اعتالم
كند.
ماده 14ـ شراي

مدير مسمو به شرح زير است:

1ت دانشدو بودن يا ع ويت در هيأت علمي يا مدير يكي از واحدهاا ادارا همان دانشگاه

6ت عدم محكوميت مندر به توبين كفبي و درج در پرونتده يتا بتاالتر در متورد دانشتدويان انفصتا موقتت از تدمت در متورد
اع اء هيأت علمي و عدم محكوميت مندر به توبين كفبي و درج در پرونده يا باالتر در كميفه تخلفات ادارا براا كاركنان.
3ت عدم سابقه مشروطي براا دو ني سا مفوالي يا سه ني
مدير مسمو

سا مفناو

براا دانشدويان در هنگام معرفتي بته عنتوان

 -4گذراندن دو ني سا تحصيلي و حداقل  63واحد درسي دوره هاا كارداني و كارشناسي) .دانشدويان كارشناسي و
كارشناسي ارشد ناپيوسفه و دكفرا از شمو مسفتني هسفند.
 -5عدم شارت به فساد ا الق
تبصره 1ت شارت به فساد ا الق
تبصره 2ـ مدير واحد ادارا فق

رفًا با اجماع كليه اع اا كميفه نا ر قابل احراز است.

ميتواند مدير مسمو نشريه اداره مفبوع ود باشد.

تبصره 3ـ افراد مشتمو بنتد  6پتس از يت ستا از تتارين اتمتام محروميتت متيتواننتد بته عنتوان متدير مستمو نشتريات
دانشگاهي فعاليت كنند .و در ورت محكوميت مددد اين افراد به طور دائ محروم ميشوند.
تبصره 4ـ در ورتي كه مدير مسمو يكي از شراي را از دست بدهد تاحب امفيتاز مو تف استت تره يت متاه متدير
مسمو جديد را به كميفه نا ر معرفي كند در غير اين ورت امفياز نشريه لاو ميشود .كميفه نا ر مو تف استت تره
مدت  6هففه در اين صوص اعالم نظر كند.
تبصره 5ـ سردبير نشريه بايد كليه شراي

فوق را دارا باشد.

ماده 15ـ انفشار نخسفين شماره نشريه منوط بته طتي دوره موزشتي و ا تذ گتواهي پايتان دوره توست
مدير مسمو و سردبير براساا برنامه موزشي مصو شوراا مركزا نا ر بر نشريات دانشگاهي است.

تاحب امفيتاز

تبصرهـ هر كميفه نا ر مو ف است در هر ني سا تحصيلي حداقل دو دوره موزشي براستاا برنامته موزشتي مصتو
شوراا مركزا نا ر بر نشريات دانشگاهي ن دسفگاه برگزار كند.
ماده 16ـ هيچكس نميتواند در زمان واحد

احب امفياز مدير مسمو و سر دبير بيش از ي

نشريه باشد.

ماده 17ـ در ورتي كه تقاضتانامه هتا نتاق يتا مفقاضتيان امفيتاز يتا متديران مستمو نشتريات فاقتد شتراي مقترر در ايتن
دسفورالعمل باشند كميفه نا ر مو ف است مراتب را به ورت مكفو و با اسفناد به داليل و مدارك الزم حتداكتر تره  65روز از
تارين دريافت و ثبت در واست به مفقاضيان اعالم كند.
ماده 18ـ درج شناسنامه نشريه شتامل زمينته نشتر نتام تاحب امفيتاز متدير مستمو
د انشگاه ادر كننده مدوز شماره تارين انفشار و دوره نشر در هر شماره نشريه الزامي است.

ستردبير يتا شتوراا ستردبيرا

ماده 19ـ چناننه احب امفياز نشريه اا مفقاضي توزيع ن در ساير دانشگاهاا باشد بايد تقاضاا ود را با ذكر محتدوده
توزيع به كميفه نا ر دانشگاه تسلي كند .كميفه نا ر دانشگاه در ورت موافقت مو ف است ره مدت ده روز از تارين و تو
در واست را جات اعالم نظر ناايي به كميفه نا ر دانشگاه مقصد ارسا كند .شوراا مركزا نا ر مو تف استت پتس از اعتالم
نظر دانشگاه مقصد ره دو ماه نسبت به در واست مزبور اعالم نظر كند.
تبصره 1ـ در
كند.

ورت عدم موافقت كميفه نا ر دانشگاه مفقاضي ميتواند اعفراض ود را بته شتوراا مركتزا نتا ر اعتالم

تبصره 2ـ نظارت و رسيدگي به تخلفات يا شكايات اين نشريات بر عاده كميفه نا ر دانشگاه
مبدأ) است.

ادر كننده مدوز دانشتگاه

ماده 21ـ اتحاديهها و تشكلهاا دانشگاهي مدامع فرهنگي و شوراهاا نفي دانشدويي داراا مدوز رسمي كته در بتيش
از ي دانشگاه فعاليت داشفه و مفقاضي انفشار نشريه باشند ميتوانند در واست ود را بته شتوراا مركتزا دستفگاه مربوطته
اعالم كنند .نظارت و رسيدگي به شكايات و تخلفات اينگونه نشريات بر عاده شوراا مركزا نا ر است.
تبصرهـ شراي

نا ر بر

دور مدوز

ماده 21ـ كميفه نا ر مو ف است در
مدوز اقدام كند.

احب امفياز و مدير مسمو و سردبير اينگونه نشريات تابع اين دسفورالعمل است.

ورت فراه

بودن شراي

تدور

قانوني انفشتار نشتريه حتداكتر تره  65روز نستبت بته

ماده 22ـ در ورتي كه كميفه نا ر با دور مدوز نشريه مخالفت كند يا ره  65روز نسبت به دور مدوز با اعالم كفبي داليل
عدم موافقت اقدام نكند مفقاضي مي تواند اعفراض ود را به ورت مكفو بته شتوراا فرهنگتي دانشتگاه اعتالم كنتد .شتوراا
فرهنگي مو ف است ره  35روز موضوع اعفراض را بررسي و اعالمنظر كند.
ماده 23ـ مسموليت كليه مطالب مندرج در نشريه به عاده مدير مسمو است و وا مو ف است سته نستخه از هتر شتماره را
بالفا له پس از انفشار به دبير انه كميفه نا ر دانشگاه تحويل دهد.
تبصرهـ دبير انه كميفه نا ر دانشگاه مو ف است دو نسخه از نشريه را به دبير انه شوراا مركزا نا ر ارسا كند.
ماده 24ـ در ورتي كه احب امفياز ره مدت حداكتر شش ماه از زمان
اقدام به انفشار نشريه نكند مدوز ادره از اعفبارساق است.

دور مدتوز پتس از ا طتار كفبتي و مالتت يت

ماهته

ماده 25ـ نشريات مو فند توالي انشار مندرج در امفياز ود را رعايت كنند .در غير اين تورت پتس از سته مرحلته مفتوالي عتدم
انفشار احب امفياز براا پاسخگويي به كميفه نا ر احظار و در ورت عدم ارائه داليل قانع كننده مدوز نشريه لاو ميشود.
ماده  -26احب امفياز ميتواند در واست ود را مبني بر انفقا امفياز نشريه به ديگرا يا تايير مشخصتات ذكتر شتده در فترم
در واست مدوز نشريه اع از مدير مسمو نام نشريه دوره انفشار و زمينه انفشار) بته كميفته نتا ر ارائته كنتد و كميفته نتا ر
مو ف است ره ي ماه مراتب موافقت يا عدم موافقت ود را به ورت مكفو به احب امفياز اعالم كند.
بخش سوم :حقوق نشريات دانشگاهي
ماده 27ـ نشريات دانشگاهي از كليه حقوق مصّرح در قانون مطبوعات جماورا اسالمي بر وردارند .از جمله:
 1ت جسفدو كسب و انفشار ا بار دا ل و ارج دانشگاه به منظور افزايش گاهي جامعه دانشتگاهي بتا رعايتت متوازين
قانوني و حفظ مصالح جامعه.
6ت هيچ مقام دولفي و غير دولفي حق ندارد براا چاپ مطلب يا مقالته اا در تدد اعمتا فشتار بتر نشتريات بر يتد يتا بته
سانسور و كنفر محفواا نشريات مبادرت ورزد.
 3ت نشريات دانشدويي حق دارند نظرها انفقادهاا سازنده پيشناادها وتوضيحات دانشدويان و مستموالن دانشتگاه را
با رعايت موازين اسالمي و مصالح دانشگاه و جامعه درج كنند.
ماده 28ـ معاونت دانشتدويي و فرهنگتي و ستاير ناادهتاا فرهنگتي دانشتگاه بايتد در چتارچو
امكانات از نشريات دانشگاهي حمايت كند.

قتوانين و در حتدود ا فيتارات و

تبصرهـ معاونت دانشدوييت فرهنگي دانشگاه ساالنه از محل بودجه فرهنگي مبلاي را براا حمايت و كم
نشريات دانشگاهي پيشبيني ميكند و مطابق ضواب و مقررات در ا فيار نان قرار ميدهد.

به انفشتار

ماده 29ـ دسفگاهاا مو فند جشنواره كشورا نشريات دانشگاهي را بتا همتاهنگي كليته دستفگاههتا و مستموليت يت
دسفگاه حداقل سالي يكبار برگزار نمايند و نشريات برتر را شناسايي و تشويق كنند.

تبصره 1ـ دستگاهها ميتوانند به صورت مستقل جشنوارههاك  ،منطقهاك يا مشابه ب را برز ار نمايند.

تبصره2ـ نشريات داراا رتبته هتاا او دوم و ستوم عتالوه بتر جتوايز جشتنواره مشتمو حمايتتهتاا متادا و معنتوا
دسفگاه مربوطه تا جشنواره بعدا واهند بود.
بخش چهارم :حدود نشريات دانشگاهي
ماده 31ـ نشريات دانشگاهي در انفشتار مطالتب و تصتاوير جتز در متوارد ا تال بته مبتاني و احكتام استالم و حقتوق عمتومي و
صو ي مطابق ماده  2قانون مطبوعات زاد هسفند.
ماده 31ـ هرگاه نشريه اا مطالبي مشفمل بر توهين اففرا اله واقع يا انفقاد نسبت به اشخاص اع از حقيقي يا حقتوقي)
منفشر كند ذينفع حق دارد پاسن ن را حداكتر تا دو ماه از تارين انفشار به ورت مكفو براا همان نشريه ارسا كند و نشريه
مزبور نيز مو ف است توضيح يا پاسن دريافت شده را حداكتر ي ماه پتس از و تو پاستن در همتان تفحه و ستفون و بتا همتان
حروفي كه ا ل مطلب منفشر شده است به رايگان به چاپ برساند منوط به نكته جتوا از دو برابتر ا تل مطلتب تدتاوز نكنتد و
مف من توهين و اففرا به كسي نباشد.
تبصره 1ـ اگر نشريه عالوه بر پاسن مذكور مطالب يا توضيحات مدددا چاپ كند در اين ورت حق پاستخگويي مدتدد
براا معفرض باقي است بدياي است درج قسمفي از پاسن در حك عدم درج است و مفن پاسن بايد در يت شتماره
و به طور كامل درج شود.
تبصره 2ـ در ورتي كه نشريه پاسن را منفشر نكند ذينفع ميتواند به كميفه نا ر شكايت كند و كميفه نتا ر در تورت
محق شنا فن شاكي جات نشر پاسن به نشريه ا طار واهد كرد و هرگاه اين ا طار مؤثر واقع نشتود كميفته نتا ر
نشريه را به يكي از تنبياات بندهاا  4تا  2ماده  45محكوم ميكند.
تبصره 3ـ مفاد اين ماده و تبصره هاا ن نافي حق ذينفتع در صتوص پيگيترا شتكايت از طريتق كميفته نتا ر يتا مراجتع
ذيصالح نخواهد بود.
ماده 32ـ در ورت شكايت شاكي صو ي از ي نشريه مبني بر مشفمل بر تامت اففرا فحش و الفاظ ركي يتا نستبتهتاا
توهين ميز و نظاير ن نسبت به اشخاص تاديد و هف شره يا حيتيت يا افشاا استرار شخصتي نشتريه بته يكتي از نفبياتات
بندهاا  5تا  9ماده  45محكوم ميگردد.
ماده 33ـ نشريات دانشگاهي كه بنا به تشخي كميفه نا ر مرتكب تخلفات مواد 62 65 64و  67قانون مطبوعات متيشتوند
به يكي از تنبياات بندهاا  15تا  13ماده  45محكوم ميشوند.
ماده 34ـ انفشار عكس ها تصاوير و مطالب تاله عفتت عمتومي كميفته نتا ر نشتريه را بته يكتي از بنتدهاا  5تتا  9متاده 45
محكوم ميكند .و در ورت تكرار جرم پس از محكوميت اوليه نشريه به يكي از بندهاا  15تا  13اين ماده محكوم ميشود.
ماده 35ـ نشريات دانشگاهي كه بنا به تشخي
تنبياات بندهاا  3و  9ماده  45محكوم ميشوند.

كميفه نا ر مرتكب تخلفات موضوع ماده  69قانون مطبوعات شتوند بته يكتي از

ماده  -32هرگاه نشريه اا مطالب و تصاويرا مانند توهين تامت فحش الفاظ ركي نسبتهاا توهين ميتز استفازاء تحقيتر
تاديد هف حرمت يا حيتيت و نظتاير ن منفشتر نمايتد تخلتف عمتومي محستو متيگتردد .در ايتن تورت رئتيس كميفته نتا ر
ميتواند از ادامه فعاليت نشريه جلوگيرا نمايد و موضوع را جات بررسي به كميفه نا ر ارجاع دهتد .كميفته نتا ر مو تف استت
موضوع را ارج از نوبت بررسي و در ورت احراز تخلف مفخلف به يكي از تنبياات بندهاا  5تا  9ماده  45محكوم ميشود.
تبصره :مدت رسيدگي به پرونده نشريهاا كه از ادامه انفشار ن جلوگيرا شده است نبايد از ده روز بيشفر شود.
ماده 37ـ در ورت تخلف از تبصتره  5متاده  1يتا متواد  19 17و  64ايتن دستفورالعمل بتراا بتار او نشتريه بته يكتي از تنبياتات
بندهاا  1تا  3و در ورت تكرار به يكي از تنبياات بندهاا  4تا  7ماده  45محكوم ميشود.
ماده 38ـ در ورتي كه نشريه اك)) بدون ا ذ مدوز اي كميته ناظرمنتشر اود توقيف شده و انفشتاردهنده بته متدت يت
سا نمي تواند احب امفياز متدير مستمو و ستردبير نشتريه جديتدا باشتد و در تورت تكترار اگتر مفخلتف شتخ حقيقتي و

دانشدو باشد تا پايان مقطع تحصيلي و در ورتي كه مفخلف شخ
انفشار و شركت در انفشار هيچ نشريهاا را نخواهد داشت.

حقتوقي يتا ع تو هيتأت علمتي باشتد تتا سته ستا حتق

ماده 39ـ در مواردا كه تخلف ارتكابي نشريه براساا قتوانين موضتوعه كشتور جترم تلقتي شتود بنتا بته تشتخي
مسمو نشريه جات تصمي گيرا مقف ي به كميفه ان باطي معرفي ميشود.

كميفته نتا ر متدير

بخش پنجم :تنبيهات
ماده 41ـ موارد تنبياي مفخلفان به شرح زير است:
1ت اح ار به كميفه نا ر و تذكر شفاهي
6ت تذكر كفبي
3ت ا طار كفبي
4ت محروميت موقت نشريه از تسايالت دانشگاهي تا شش ماه
5ت محروميت موقت مدير مسئول نشريه از تصدا اين سمت تا  2ماه
2ت محروميت موقت مدير مسئول نشريه از تصدا اين سمت از  2ماه تا ي

سا

7ت توقيف موقت نشريه تا  3ماه
3ت توقيف موقت نشريه از سه ماه تا  2ماه
9ت توقيف موقت نشريه از  2ماه تا ي
15ت توقيف موقت نشريه از ي

سا

تا دو سا

11ت منع دائ

انفشار نشريه

16ت منع دائ

انفشار نشريه و محروميت مدير مسمو از تصدا اين سمت تا ي

سا

13ت منع دائ انفشار نشريه و محروميت مدير مسمو از تصدا اين سمت تاپاياب مقطع تحصيلي
بخش اشم :رسيدزي به تخلفات و اكايات
ماده 41ـ كميفه نا ر مو ف است به شكايات مكفو
رسيدگي كرده و رأا ود را ادر كند .

حداكتر ره مدت  15روز از تارين دريافت و ثبت ن در دبير انه

ماده 42ـ كميفه نا ر مدير مسمو نشريهاا را كه تخلف كرده يا از ن شكايت شده است به ورت كفبي و با ذكتر دقيتق متوارد
تخلف يا شكايت و با ارائه مالت ي هففهاا از تارين ابالغ جات اداا توضيحات دعوت ميكند و در ورت عتدم ح تور غيرموجته
وا يا عدم ارائه توضيحات كفبي كميفه نا ر ميتواند حك مقف ي را در مورد نشريه ادر كند.
ماده 43ـ كميفه نا ر بايد راا ود را با ذكر موارد تخلتف يتا شتكايت مستفند بته متواد  35تتا 39
حداكتر ره مدت ي هففه پس از دور به مدير مسمو و شاكي صو ي نشريه ابالغ كند.

تادر و ن را بته

تورت كفبتي

ماده 44ـ راا ادره ره مدت  65روز از تارين ابالغ قابل اعفراض و در واست تدديد نظر در شوراا فرهنگي دانشگاه استت.
در ورت عدم اعفراض در مالت تعيين شده حك قطعي محسو ميشود.
ماده 45ـ احكام

ادره از سوا كميفه نا ر بر نشريات دانشگاهي تا زماني كه نقض نشدهاند الزماالجرا هسفند.

ماده 46ـ شوراا فرهنگي دانشگاه مو ف است رأا ود را در مورد اعفراضات مكفو وا له حداكتر ره مدت ي
دريافت اعفراض توس دبير انه به ورت مكفو به معفرض و كميفه نا ر دانشگاه ابالغ كند.

ماه از تتارين

ماده 47ـ تصمي شوراا فرهنگي دانشگاه ره  65روز از تتارين ابتالغ قابتل اعفتراض بته شتوراا مركتزا نتا ر استت .شتوراا
مركزا نا ر مو ف است ره دو ماه از تتارين دريافتت اعفتراض رأا تود را تادر و ن را ابتالغ كنتد .راا شتوراا مركتزا نتا ر
قطعي و الزماالجرا است.
بخش هفتم :نحوه ابالغ ،اجرا و تفسير اين دستورالعمل
ماده 48ـ نحوه دور مدوز نشريات دانشگاهي نظتارت بتر ناتا رستيدگي بته تخلفتات و شتكايات تناتا براستاا دستفورالعمل
حاضر واهد بود .تعيين و تصتويب هرگونته شتراي و مقتررات ماتاير يتا محتدود كننتده عتالوه بتر مفتاد ايتن ئتيننامته نظيتر تدور
مدوزهاا مشروط يا موقت ممنوع است.
ماده 49ـ به كليته نشتريات دانشتگاهي كته قبتل از تصتويب ايتن دستفورالعمل انفشتار متييابنتد متدت هشتت متاه فر تت داده
ميشود تا ود را با ضواب و مقررات اين دسفورالعمل منطبق كنند.
تبصره :در

ورت عدم انطباق در مالت مقرر مدوز نشريه با

الحديد كميفه نا ر لاو واهد شد.

ماده 51ـ دسفورالعمل اجرايي نشريات دانشگاهي در  55ماده و  44تبصره در تارين  ......................به تصويب شتوراهاا مركتزا
نا ر بر نشريات دانشگاهي رسيد.
طبق ماده  5ضواب نا ر بر فعاليت نشريات دانشگاهي مصوبه جلسه شماره  545مورخ  1333/3/62شوراا عالي انقال
فرهنگي و بنا به مصوبه شوراهاا مركزا نا ر بر نشريات دانشگاهي وزارتخانههاا علوم تحقيقات و فناورا و باداشت
درمان و موزا پزشكي و دانشگاه زاد اسالمي دسفورالعمل اجرايي اين ضواب جات اجرا به دانشگاهاا و مؤسسههاا
موزشي و پژوهشي ابالغ ميگردد.

