
 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 

ی و نگرار  های فراگيرری مهرارت هرای روزنامره     گوی سازنده و تأكيد بر حق آزادی بيان، همچنين ايجاد فرصت و گفت

ضوابط نرارر برر فعاليرت نشرريات دانشرگاهي       5ارتقای سطح دانش عمومي و تخصصي دانشگاهيان، و براساس ماده 

شورای عالي انقالب فرهنگي(، دستورالعمل اجرايي اين ضوابط به شرح ذيرل بره    62/3/33مورخ  545)مصوب جلسه 

 رسد: تصويب مي

 

 بخش اول: تعاريف و كليات 

ضوابط نارر بر فعاليت نشريات دانشگاهي، كليه نشرياتي كه به صرورت ادواری،   1ماده  1 مطابق بندـ 1ماده    

های فرهنگي، اجتماعي، سياسري،   گاهنامه يا تك شماره، نيز نشريات الكترونيكي كه با نام ثابت و تاريخ نشر در زمينه

نهادهرای دانشرگاهي، اسرتادان و    هرا و   علمي، اقتصادی، هنری، ادبي و ورزشي توسط هر يك از دانشرجويان، تشركل  

شروند، نشرريه    اعضای هيئت علمي يا گروهي از ايشران در دانشرگاهها منتشرر و در مدردوده دانشرگاهها توزير  مري       

 گيرند.  دانشگاهي مدسوب و تدت شمول اين دستورالعمل قرار مي

و رفراهي، بررری و    های عقيردتي، صرنفي   های فرهنگي و اجتماعي، زمينه عنوان نشريات دانشجويي ـ1تبصره 

 گيرند.     طنز را نيز در برمي

هرای   هرای دانشرجويي يرا انجمرن     نشريات علمي كه توسط اعضای هيئت علمي، دانشجويان، تشكل ـ2تبصره 

 نامه هستند.  شوند مشمول اين آيين علمي دانشجويي منتشر مي

 لف منتشر كنند.  های مخت هايي به مناسرت نامه توانند ويژه نشريات دانشگاهي مي ـ3تبصره 

هرای   های شخصي دانشجويان و اعضای هيأت علمي كه از نشان دانشگاه يا تشركل  ها و سايت وبالگ ـ4تبصره 

 اند. نامه بارج كنند از شمول اين آيين دانشگاه استفاده نمي

وگاههرا در  و ارد ر درمراني  های آموزشري، مراكرز بهداشرتي    های دانشگاهي، بوابگاهها، بيمارستان پرديس ـ5تبصره 

شوند و توزي  نشريات دانشگاهي در بارج از مددوده دانشگاهها، منوط به كسرب   حكم مددوده دانشگاه مدسوب مي

 مجوز از مراج  ذيربط است.



هرای اسرالمي،    عالوه بر توزي  نشريات دانشگاهي در مدل دفتر نشريه يا دفتر تشكل )اعم از تشركل ـ 6تبصره 

های فرهنگي و...( يا دستگاه صاحب امتياز نشرريه، دانشرگاهها موررف بره      ي، كانونهای علم شوراهای صنفي، انجمن

( بررای توزير  نشرريات دانشرگاهي     5هايي مناسب در دابل مددوده دانشگاه )براسراس تعريرف ترصرره     تعيين مدل

 شود.  ها تخلف مدسوب مي باشند. توزي  نشريات در بارج از اين مكان مي

هرا، مراكرز آمروزا عرالي و مراكرز و واحردهای        شگاه در اين دستورالعمل كليه دانشگاهمنظور از دانـ 2ماده    

 مرترط دانشگاهي و واحدهای دانشگاهي است. 

وزارت علوم، تدقيقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزا پزشكي و دانشگاه آزاد اسالمي از اين پرس   ـ تبصره

 شوند. مي ناميده« دستگاه»در اين دستورالعمل به ابتصار 

   كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي ـ3ماده     

كميتره  »ای تدت عنوان  ضوابط نارر بر فعاليت نشريات دانشگاهي، در هر دانشگاه كميته 6ماده  1براساس بند 

شرورای  »ر زيرر نظرر     شرود  ناميده مري « كميته نارر»ر كه در اين دستورالعمل به ابتصار  «نارر بر نشريات دانشگاهي

 شود. تشكيل مي« هنگي دانشگاهفر

 تركيب كميته نارر به شرح زير است:ـ 4ماده 

 ر معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه )رئيس كميته(1

 االبتيار و دائم دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهرری در دانشگاه ر نماينده تام6

 دان به انتخاب رئيس دانشگاه ر يك حقوق3

 نشگاه به انتخاب شورای فرهنگي دانشگاهر سه نفر عضو هيأت علمي دا4

 ر مدير امور فرهنگي دانشگاه )دبير كميته(5

ر سه نفر از مديران مسئول نشريات دانشگاهي به انتخاب مديران مسرئول نشرريات دانشرگاه كره يرك نفرر از       2

 شود. الردل مدسوب مي ايشان عضو علي

ه است يك ماه فرصت دارند تا انتخابرات نماينردگان   دانشگاههايي كه اين كميته در آنها تشكيل نشد ـ1تبصره 

تواند بدون حضور نماينردگان مرديران مسرئول نشرريات      مديران مسئول را برگزار كنند و طي اين يك ماه كميته مي

 دانشگاهي تشكيل شود. 

نامه انتخاب نمايندگان مديران مسئول نشريات دانشرگاهي توسرط شرورای مركرزی نرارر هرر        شيوه ـ2تبصره 

 (تصويب بواهد شد.  3دستگاه )ماده 



نامره مصروب شرورای مركرزی      معاونت دانشجويي و فرهنگي هر دانشگاه مورف است براساس شيوه ـ3تبصره 

 نارر نسرت به برگزاری انتخابات جهت تعيين نمايندگان مديران مسئول اقدام كند.  

 شوند. يس دانشگاه انتخاب مياعضای انتخابي كميته نارر برای مدت يك سال با ابالغ رئ ـ4تبصره 

نامه مصوب شرورای مركرزی    چنانچه نماينده اصلي مديران مسئول عضو كميته نارر بر اساس شيوهـ 5تبصره 

 الردل جايگزين وی بواهد شد. نارر، شرايط عضويت در كميته نارر را از دست بدهد عضو علي

فرهنگي دانشگاه مسرتقر و برا مسرئوليت دبيرر،     دبيربانه كميته نارر در حوزه معاونت دانشجويي و  ـ6تبصره 

 متولي انجام امور اداری و اجرايي كميته نارر است. 

شود. جلسرات برا    جلسات كميته نارر حداقل دو ماه يكرار با دعوت مكتوب از كليه اعضا تشكيل ميـ  5ماده    

رأی اكثريت معترر اسرت. ضرروری   حضور حداقل سه نفر از اعضای دارای حق رأی، رسمي است و مصوبات آن نيز با 

است دعوتنامه اعضای جلسه حداقل سه روز پيش از موعد جلسه با اعالم دستور جلسه توسرط دبيرر كميتره ارسرال     

 شود.

عنه باشد، در زمران رسريدگي بره شركايت      در صورتي كه هر يك از اعضا، شاكي بصوصي يا مشتكي ـ1تبصره 

 مطروحه، حق رأی نخواهد داشت. 

دبيربانه كميته نارر مورف است صورتجلسات كميته را به طور مرتب به دبيربانه شورای مركرزی   ـ2تبصره 

 نارر هر دستگاه ارسال كند.  

توانرد برا دعروت شرفاهي يرا كترري وی از        در موارد باص بنا به نظر رئيس كميته، جلسة ويژه مري ـ 3تبصره 

العراده و فروری )حتري در همران روز(      بره صرورت فروق   اعضای جلسه و بدون در نظر گرفتن ارسال دعوتنامه معمول 

 تشكيل شود. 

 ورايف كميته نارر بر نشريات دانشگاهي به شرح زير است:ـ  6ماده 

 ر بررسي دربواست و صدور مجوز انتشار مطابق بخش دوم اين دستورالعمل1

 ر نظارت بر عملكرد نشريات دانشگاهي و تذكر اوليه در صورت لزوم 6

 اين دستورالعمل 2تخلفات و شكايات ناشي از عملكرد نشريات دانشگاهي مطابق بخش  ر رسيدگي به3

 های شورای مركزی نارر نامه ر نظارت بر حسن اجرای اين دستورالعمل، مصوبات و شيوه4

 ر بررسي و ارسال گزارا دو ماهانة عملكرد نشريات دانشگاه به شورای مركزی نارر5



رای متقاضيان نشرريات دانشرجويي اعرم از صراحران امتيراز، مرديران مسرئول،        های آموزشي ب ر برگزاری دوره2

 سردبيران و ساير عوامل اجرايي بر اساس برنامه آموزشي مصوب شورای مركزی نارر 

  .شورای فرهنگي هر دانشگاه مرج  تجديد نظر در تصميمات و آرای كميته نارر همان دانشگاه استـ 7ماده  

ضوابط نارر بر فعاليت نشريات دانشگاهي، در هرر دسرتگاه شرورايي برا عنروان       6ماده  4براساس بند ـ  8ماده  

ناميرده  « شرورای مركرزی نرارر   »كه در اين دسرتورالعمل بره ابتصرار    « شورای مركزی نارر بر نشريات دانشگاهي»

 گردد.   شود، تشكيل مي مي

 تركيب شورای مركزی نارر به شرح زير است: ـ9ماده  

 گي دستگاه متروع )رئيس شورا(ر معاون فرهن1

 ر معاون مطروعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي6

 االبتيار رئيس نهاد ر معاون فرهنگي نهاد نمايندگي مقام معظم رهرری در دانشگاهها يا نماينده تام3

 دان به انتخاب معاون فرهنگي دستگاه متروع ر يك نفر حقوق4

 )دبير شورا( ر مديركل امور فرهنگي دستگاه متروع 5

ر سه نفر از مديران مسئول نشريات دانشگاهي به انتخاب مديران مسئول نشريات دانشگاههای كشور كه يرك  2

 شود.  الردل مدسوب مي نفر از آنها عضو علي

در صورت نرودن پست معاون فرهنگي يا مديركل امور فرهنگي يا عنراوين مشرابه انتخراب رئريس و      ـ1تبصره 

 باشد.   ه رئيس دستگاه و در سطح معاونان و مديران كل دستگاه ميدبير شورا بر عهد

نامه مصوب شورای مركرزی نرارر، نسررت بره برگرزاری انتخابرات نماينردگان         دبير شورا طرق شيوه ـ2تبصره 

 مديران مسئول نشريات دانشگاهي جهت عضويت در شورای مركزی نارر اقدام بواهد كرد.  

 شوند.  مركزی نارر برای مدت يك سال با ابالغ رئيس شورا انتخاب مي اعضای انتخابي شورای ـ3تبصره 

چنانچه نماينده اصلي مديران مسئول عضرو شرورای مركرزی نرارر شررايط عضرويت در شرورا رارر          ـ4تبصره 

الردل جرايگزين وی بواهرد شرد. مسرئوليت      نامه مصوب شورای مركزی ناررر از دست بدهد عضو علي براساس شيوه

 رار شرايط عضويت نماينده مديران مسئول بر عهده دبير شوراست.تشخيص استم

دبيربانه شورای مركزی نارر در اداره كل امور فرهنگي وزارت يا دستگاه متروع يرا عنراوين مشرابه     ـ5تبصره 

 مستقر و دبير شورای مركزی نارر متولي انجام امور اداری و اجرايي شورا است. 

 رای مركزی نارر به شرح زير است:ورايف و ابتيارات شو ـ11ماده 



 ر سياستگذاری در حوزه كالن نشريات دانشگاهي1

 ر رسيدگي به اعتراضات در بصوص عدم صدور مجوز نشريات دانشگاهي6

 ر تجديد نظر در تصميمات شورای فرهنگي دانشگاه در بصوص نشريات دانشگاهي3

 فرهنگي دانشگاه در زمينه نشريات دانشگاهير رسيدگي به اعتراضات ناشي از تصميمات و عملكرد شورای 4

 های اجرايي نامه ر تدوين شيوه5

 ر تفسير مفاد دستورالعمل حاضر2

 های نارر بر نشريات دانشگاهها ر نظارت بر عملكرد كميته7

 های نارر دانشگاهها ر ايجاد وحدت رويه بين كميته3

 ر تدوين برنامه آموزشي برای متقاضيان نشريات دانشگاهي9

 های نارر ر بررسي نتايج گزارا عملكرد نشريات دانشگاهها ارسالي از سوی كميته15

 االجرا است.  مصوبات شورای مركزی نارر قطعي و الزم ـ تبصره

ماه يك بار با دعوت مكتوب از كليه اعضا يك هفته قررل از   6جلسات شورای مركزی نارر حداقل هر  ـ11ماده 

تن از اعضرای دارای   5شود و جلسات با حضور حداقل  توسط دبير شورا تشكيل مي زمان جلسه با اعالم دستور جلسه

 حق رأی، رسمي و مصوبات آن با رأی اكثريت معترر است. 

 

 بخش دوم: نحوه درخواست مجوز و شرايط انتشار نشريات دانشگاهي

اعالم مشخصات بود و مدير  متقاضي امتياز انتشار نشريه دانشگاهي بايد دربواست كتري بود را با ـ12ماده    

( به انضمام تصريح به پايرندی بره قرانون اساسري،    1مسئول، سردبير، نام نشريه، زمينه و ترتيب انتشار )موضوع ماده 

 تسليم كند. 1قوانين موضوعه و اين دستورالعمل، به دبيربانه كميته نارر طرق فرم پيوست شماره 

حب امتياز آن شخص حقروقي اسرت نرايرد مررايرتي برا اساسرنامه آن       ای كه صا زمينه انتشار نشريهـ 1   تبصره

 تشكل يا نهاد داشته باشد.

 اند به فعاليت بپردازند. هايي كه مجوز ابذ كرده نشريات دانشجويي مورفند صرفاً در زمينهـ 2تبصره 

در دربواست كتري  متقاضي امتياز انتشار گاهنامه بايد حداقل و حداكثر زمان انتشار نشريه بود راـ 3تبصره 

 بود مشخص نمايد.

 متقاضي امتياز نشريه بايد دارای شرايط زير باشد:ـ 13ماده 



ر يكي از دانشجويان يا اعضای هيأت علمي به عنوان شخص حقيقي يا تشكل، نهاد، انجمن، كانون، يا يكري از   1

 های دانشگاه يا هر شخص حقوقي ديگر در دانشگاه بخش

ه توبيخ كتري و درج در پرونرده يرا براالتر در مرورد دانشرجويان و انفصرال موقرت از        ر عدم مدكوميت منجر ب6

 بدمت در مورد اعضای هيأت علمي  

تواننرد بره عنروان صراحب امتيراز       پس از يك سال از تاريخ اتمام مدروميت مري  6افراد مشمول بند  ـ1تبصره 

 شوند.   دائم مدروم مينشريات دانشگاهي فعاليت كنند و در صورت مدكوميت مجدد به طور 

در صورتي كه صاحب امتياز يكي از شرايط فوق را از دست بدهد، ررف يك ماه پس از ابالغ كميته  ـ2تبصره 

  تواند دربواست انتقال امتياز نشريه را به شخص واجد شرايط ديگر به كميته نارر ارسال كنرد، در ييرر ايرن    نارر مي

هفته از تاريخ وصرول دربواسرت متقاضري،     6نارر مورف است ررف مدت  شود. كميته صورت امتياز نشريه لرو مي

 نظر بود را اعالم كند.  

 شرايط مدير مسئول به شرح زير است: ـ14ماده 

 ر دانشجو بودن يا عضويت در هيأت علمي يا مدير يكي از واحدهای اداری همان دانشگاه  1

يا باالتر در مورد دانشجويان، انفصال موقت از بردمت  ر عدم مدكوميت منجر به توبيخ كتري و درج در پرونده  6

در مورد اعضای هيأت علمي و عدم مدكوميت منجر به توبيخ كتري و درج در پرونرده يرا براالتر در كميتره تخلفرات      

 اداری برای كاركنان.

معرفري بره   سال متوالي يا سه نيم سال متناوب برای دانشجويان در هنگام  ر عدم سابقه مشروطي برای دو نيم3

 عنوان مدير مسئول. 

هرای كرارداني و كارشناسري(. دانشرجويان      واحرد درسري )دوره   63سال تدصيلي و حرداقل   ر گذراندن دو نيم4

 كارشناسي و كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتری از شمول اين بند مستثني هستند.

 عدم شهرت به فساد ابالق.  -5

 اجماع كلية اعضای كميته نارر قابل احراز است.  شهرت به فساد ابالق صرفاً باـ  1 تبصره

 تواند مدير مسئول نشريه اداره متروع بود باشد. مدير واحد اداری فقط مي ـ2تبصره 

تواننرد بره عنروان مردير مسرئول       پس از يك سال از تاريخ اتمام مدروميت مي 6افراد مشمول بند  ـ 3تبصره 

 شوند.   دكوميت مجدد اين افراد به طور دائم مدروم مينشريات دانشگاهي فعاليت كنند و در صورت م



در صورتي كه مدير مسئول يكي از شرايط را از دست بدهد، صاحب امتياز مورف است رررف يرك    ـ4تبصره 

شرود. كميتره نرارر     ماه مدير مسئول جديد را به كميته نارر معرفي كند، در يير اين صورت امتيراز نشرريه لررو مري    

 هفته در اين بصوص اعالم نظر كند.   6مورف است ررف مدت 

 سردبير نشريه بايد كليه شرايط فوق را دارا باشد.ـ 5تبصره 

  

انتشار نخستين شماره نشريه منوط به طي دوره آموزشي و ابذ گواهي پايان دوره توسط صراحب   ـ15ماده    

 ر بر نشريات دانشگاهي است.امتياز، مدير مسئول و سردبير براساس برنامه آموزشي مصوب شورای مركزی نار

هر كميته نارر مورف است در هر نيم سال تدصيلي حداقل دو دوره آموزشي براساس برنامه آموزشي  ـ تبصره

 مصوب شورای مركزی نارر بر نشريات دانشگاهي آن دستگاه برگزار كند.

 تواند در زمان واحد صاحب امتياز، مدير مسئول و سردبير بيش از يك نشريه باشد. كس نمي هيچ ـ16ماده  

ها ناقص يا متقاضيان امتياز يا مديران مسئول نشريات فاقد شرايط مقررر در   در صورتي كه تقاضانامه ـ17ماده  

سرتناد بره داليرل و مردارم الزم     اين دستورالعمل باشند كميته نارر مورف است مراتب را به صورت مكتروب و برا ا  

 روز از تاريخ دريافت و ثرت دربواست به متقاضيان اعالم كند.   65حداكثر ررف 

درج شناسنامه نشريه شامل زمينه نشرر، نرام صراحب امتيراز، مردير مسرئول، سرردبير يرا شرورای           ـ18ماده  

 هر شماره نشريه الزامي است.  سردبيری دانشگاه صادر كننده مجوز، شماره، تاريخ انتشار و دوره نشر در

بايد تقاضرای برود را برا     ای متقاضي توزي  آن در ساير دانشگاهها باشد  چنانچه صاحب امتياز نشريهـ 19ماده  

ذكر مددوده توزي  به كميته نارر دانشگاه تسليم كند. كميته نارر دانشگاه در صورت موافقت، موررف اسرت رررف    

واست را جهت اعالم نظر نهايي به شورای مركزی نارر ارسال كند. شورای مركرزی  مدت ده روز از تاريخ وصول، درب

 نارر مورف است پس از كسب نظر دانشگاه مقصد ررف دو ماه نسرت به دربواست مزبور اعالم نظر كند. 

تواند اعتراض برود را بره شرورای مركرزی      در صورت عدم موافقت كميته نارر دانشگاه، متقاضي مي ـ1تبصره 

 رر اعالم كند.  نا

نظارت و رسيدگي به تخلفات يا شكايات اين نشريات بر عهده كميتره نرارر دانشرگاه صرادر كننرده       ـ2تبصره 

 مجوز )دانشگاه مردأ( است. 

های صنفي دانشجويي دارای مجوز رسمي  های دانشگاهي، مجام  فرهنگي و شورا ها و تشكل اتداديه ـ21ماده  

تواننرد دربواسرت برود را بره شرورای       اليت داشته و متقاضي انتشار نشريه باشند مري كه در بيش از يك دانشگاه فع



گونره نشرريات برر عهرده شرورای       مركزی دستگاه مربوطه اعالم كنند. نظارت و رسيدگي به شكايات و تخلفرات ايرن  

 مركزی نارر است. 

گونره نشرريات تراب  ايرن      شرايط نارر بر صدور مجوز، صاحب امتيراز و مردير مسرئول و سرردبير ايرن      ـ تبصره

 دستورالعمل است. 

روز  65كميته نارر مورف است در صورت فراهم بودن شرايط قانوني انتشار نشريه، حرداكثر رررف    ـ21ماده  

 نسرت به صدور مجوز اقدام كند.

روز نسررت بره صردور     65در صورتي كه كميته نارر با صدور مجوز نشريه مخالفت كنرد يرا رررف     ـ22ماده  

تواند اعتراض بود را به صورت مكتروب بره شرورای     با اعالم كتري داليل عدم موافقت، اقدام نكند، متقاضي مي مجوز

 نظر كند.  روز موضوع اعتراض را بررسي و اعالم 35فرهنگي دانشگاه اعالم كند. شورای فرهنگي مورف است ررف 

ئول است و وی مورف است سه نسخه از مسئوليت كليه مطالب مندرج در نشريه به عهده مدير مس ـ23ماده  

 هر شماره را بالفاصله پس از انتشار به دبيربانه كميته نارر دانشگاه تدويل دهد.  

دبيربانه كميته نارر دانشگاه مورف است دو نسخه از نشريه را بره دبيربانره شرورای مركرزی نرارر       ـ تبصره

 ارسال كند.

حداكثر شش ماه از زمان صدور مجوز پس از ابطار كترري   در صورتي كه صاحب امتياز ررف مدت ـ24ماده  

 و مهلت يك ماهه اقدام به انتشار نشريه نكند، مجوز صادره از اعترار ساقط است.

نشريات مورفند توالي انتشار مندرج در امتياز بود را رعايت كنند. در يير اين صورت پرس از سره   ـ 25ماده  

ز برای پاسخگويي به كميته نارر احضار و در صورت عردم ارائره داليرل قران      مرحله متوالي عدم انتشار، صاحب امتيا

 شود. كننده، مجوز نشريه لرو مي

تواند دربواست بود را مرني بر انتقال امتياز نشريه به ديگری يا تريير مشخصات  صاحب امتياز مي ـ 26ماده  

شريه، دوره انتشار و زمينه انتشار( به كميته نرارر  ذكر شده در فرم دربواست مجوز نشريه )اعم از مدير مسئول، نام ن

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

وعات جمهوری اسالمي ايران بربوردارنرد. از  نشريات دانشگاهي از كليه حقوق مصّرح در قانون مطر ـ27ماده  

 جمله: 

ر جستجو، كسب و انتشار ابرار دابل و بارج دانشگاه به منظور افزايش آگاهي جامعه دانشرگاهي برا رعايرت    1

 موازين قانوني و حفظ مصالح جامعه.

بر نشريات برآيد يا  ای درصدد اعمال فشار ر هيچ مقام دولتي و يير دولتي حق ندارد برای چاپ مطلب يا مقاله6

 به سانسور و كنترل مدتوای نشريات مرادرت ورزد.

ر نشريات دانشجويي حق دارند نظرها، انتقادهرای سرازنده، پيشرنهادها وتوضريدات دانشرجويان و مسرئوالن       3

 دانشگاه را با رعايت موازين اسالمي و مصالح دانشگاه و جامعه درج كنند.

نگي و ساير نهادهای فرهنگي دانشگاه بايد در چارچوب قوانين و در حدود معاونت دانشجويي و فره ـ28ماده  

 ابتيارات و امكانات از نشريات دانشگاهي حمايت كنند.  

ر فرهنگي دانشگاه ساالنه از مدل بودجه فرهنگي مرلري را برای حمايت و كمك به  معاونت دانشجويي ـ تبصره

تناسب با شررايط و مطرابق ضروابط و مقرررات در ابتيرار آنران قررار        كند و م بيني مي انتشار نشريات دانشگاهي پيش

 دهد.   مي

دستگاهها مورفند جشنواره كشوری نشريات دانشجويي را با هماهنگي كليره دسرتگاهها و مسرئوليت     ـ29ماده  

 يك دستگاه حداقل سالي يكرار برگزار نمايند و نشريات برتر را شناسايي و تشويق كنند.

برار برگرزار نمايرد و     گاه مورف است جشنواره نشريات دانشجويي بود را حداقل سرالي يرك  هر دست ـ1تبصره 

 نشريات برتر را شناسايي و تشويق كند.  

هرای مرادی و    های اول، دوم و سوم عالوه بر جروايز جشرنواره مشرمول حمايرت     نشريات دارای رترهـ  2تبصره 

 معنوی دستگاه مربوطه تا جشنواره بعدی بواهند بود.

 

 بخش چهارم: حدود نشريات دانشگاهي

نشريات دانشگاهي در انتشار مطالب و تصاوير جز در موارد ابالل به مراني و احكام اسالم و حقوق  ـ31ماده    

 قانون مطروعات، آزاد هستند.  2عمومي و بصوصي مطابق ماده 

  



يا انتقاد نسررت بره اشرخاص )اعرم از      ای مطالري مشتمل بر توهين، افترا، بالف واق  هرگاه نشريه ـ31ماده    

حقيقي يا حقوقي( منتشر كند، ذينف  حق دارد پاسخ آن را حداكثر تا دو ماه از تاريخ انتشار به صورت مكتوب بررای  

شده را حداكثر يك ماه پس از وصول  همان نشريه ارسال كند و نشريه مزبور نيز مورف است توضيح يا پاسخ دريافت

و ستون و با همان حروفي كه اصل مطلب منتشر شده است به رايگان به چاپ برسراند، منروط   پاسخ در همان صفده 

 به آنكه جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز نكند و متضمن توهين و افترا به كسي نراشد.  

اگر نشريه عالوه بر پاسخ مذكور مطالب يرا توضريدات مجرددی چراپ كنرد، در ايرن صرورت حرق          ـ1تبصره 

مجدد برای معترض باقي است، بديهي است درج قسمتي از پاسخ، در حكم عدم درج است و مرتن پاسرخ   پاسخگويي 

 بايد در يك شماره و به طور كامل درج شود.

تواند به كميته نارر شكايت كند و كميته نرارر   در صورتي كه نشريه پاسخ را منتشر نكند ذينف  مي ـ2تبصره 

پاسخ به نشريه ابطار بواهد كرد و اگرر ايرن ابطرار مروثر واقر  نشرود،       در صورت مدق شنابتن شاكي، جهت نشر 

 كند.   مدكوم مي 45ماده  2تا  4كميته نارر، نشريه را به يكي از تنريهات بندهای 

های آن نافي حق ذينف  در بصوص پيگيری شكايت از طريق كميته نارر يا  مفاد اين ماده و ترصرهـ 3تبصره 

 د.  صالح نخواهد بو مراج  ذی

در صورت شكايت شاكي بصوصي از يك نشريه مرني بر انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمرت،  ـ 32ماده    

آميز و نظاير آن نسرت به اشخاص، تهديد و هتك شرف يا حيثيت يرا   های توهين افترا، فدش و الفاظ ركيك يا نسرت

 گردد.   مدكوم مي 45 ماده 9تا  5افشای اسرار شخصي، نشريه به يكي از تنريهات بندهای 

قرانون   67و  62، 65، 64نشريات دانشگاهي كه بنا به تشخيص كميته نارر مرتكب تخلفات مواد  ـ33ماده    

 شوند.   مدكوم مي 45ماده  13تا  15مطروعات شوند، به يكي از تنريهات بندهای 

ته نارر، نشريه را به يكري از  ها، تصاوير و مطالب بالف عفت عمومي، كمي در صورت انتشار عكس ـ34ماده    

كند و در صورت تكرار جرم پس از مدكوميت اوليه، نشريه بره يكري از تنريهرات     مدكوم مي 45ماده  9تا  5بندهای 

 شود. اين ماده مدكوم مي 13تا  15بندهای 

قرانون   69نشريات دانشگاهي كه بنا به تشرخيص كميتره نرارر مرتكرب تخلفرات موضروع مراده        ـ 35ماده    

 شوند.   مدكوم مي 45ماده  9و  3طروعات شوند به يكي از تنريهات بندهای م

ای مطالب و تصاويری مانند توهين، تهمرت، فدرش، الفراظ ركيرك، تدقيرر، تهديرد،        هرگاه نشريه ـ36ماده    

گردد. در اين صورت رئيس كميته نرارر   هتك حرمت يا حيثيت و نظاير آن منتشر نمايد، تخلف عمومي مدسوب مي



تواند از ادامه فعاليت نشريه جلوگيری نمايد و موضوع را جهت بررسي به كميته نرارر ارجراع دهرد. كميتره نرارر       مي

 9ترا   5مورف است موضوع را بارج از نوبت بررسي و در صورت احراز تخلف، متخلف به يكري از تنريهرات بنردهای    

 شود.   مدكوم مي 45ماده 

روز بيشرتر   15ای كه از ادامه انتشار آن جلوگيری شده اسرت نرايرد از    مدت رسيدگي به پرونده نشريه تبصره:

 شود.

اين دستورالعمل برای بار اول نشريه به  64و  19، 17يا مواد  1ماده  5در صورت تخلف از ترصره  ـ37ماده    

 شود وم ميمدك 45ماده  7تا  4و در صورت تكرار به يكي از تنريهات بندهای  3تا  1يكي از تنريهات بندهای 

بدون ابذ مجوز از كميته نارر منتشر شود توقيف شده و انتشاردهنده « ای نشريه»در صورتي كه  ـ38ماده    

تواند صاحب امتياز، مدير مسئول و سردبير نشريه جديدی باشد و در صورت تكرار اگر متخلف  به مدت يك سال نمي

صورتي كه متخلف شخص حقوقي يا عضو هيرأت علمري    شخص حقيقي و دانشجو باشد تا پايان مقط  تدصيلي و در

 ای را نخواهد داشت.  باشد تا سه سال حق انتشار و شركت در انتشار هيچ نشريه

در مواردی كه تخلف ارتكابي نشريه براساس قوانين موضوعه كشور جررم تلقري شرود بنرا بره تشرخيص        ـ39ماده    

 شود.   تضي به كميته انضراطي معرفي ميگيری مق كميته نارر مدير مسئول نشريه جهت تصميم

 

 بخش پنجم: تنبيهات

 موارد تنريهي متخلفان به شرح زير است: ـ41ماده   

 ر احضار به كميته نارر و تذكر شفاهي1

 ر تذكر كتري6

 ر ابطار كتري3

 ر مدروميت موقت نشريه از تسهيالت دانشگاهي تا شش ماه4

 ماه 2سمت تا  ر مدروميت موقت مدير مسئول از تصدی اين5

 ماه تا يك سال 2ر مدروميت موقت مدير مسئول از تصدی اين سمت از 2

 ماه 3ر توقيف موقت نشريه تا 7

 ماه 2ر توقيف موقت نشريه از سه ماه تا 3

 ماه تا يك سال 2ر توقيف موقت نشريه از 9

 ر توقيف موقت نشريه از يك تا دو سال15



 ر من  دائم انتشار نشريه11

 ئم انتشار نشريه و مدروميت مدير مسئول از تصدی اين سمت تا يك سالر من  دا16

 ر من  دائم انتشار نشريه و مدروميت مدير مسئول از تصدی اين سمت تا پايان مقط  تدصيلي13

 

 بخش ششم: رسيدگي به تخلفات و شكايات

تاريخ دريافت و ثرت آن روز از  15كميته نارر مورف است به شكايات مكتوب حداكثر ررف مدت  ـ41ماده   

 در دبيربانه، رسيدگي كرده و رأی بود را صادر كند.

ای را كه تخلف كرده يا از آن شكايت شده است به صورت كترري   كميته نارر، مدير مسئول نشريه ـ42ماده    

كند  ات دعوت ميای از تاريخ ابالغ جهت ادای توضيد و با ذكر دقيق موارد تخلف يا شكايت و با ارائه مهلت يك هفته

توانرد حكرم مقتضري را در مرورد      و در صورت عدم حضور ييرموجه وی يا عدم ارائه توضيدات كتري، كميته نارر مي

 نشريه صادر كند.

صرادر و آن   39ترا   35كميته نارر بايد آرای بود را با ذكر موارد تخلف يا شكايت مستند به مواد  ـ43ماده    

 مدت يك هفته پس از صدور به مدير مسئول و شاكي بصوصي نشريه ابالغ كند.  را به صورت كتري حداكثر ررف 

روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض و دربواست تجديرد نظرر در شرورای     65آرای صادره، ررف مدت  ـ44ماده    

 شود. فرهنگي دانشگاه است. در صورت عدم اعتراض در مهلت تعيين شده، حكم، قطعي مدسوب مي

االجررا   انرد الزم  احكام صادره از سوی كميته نارر بر نشريات دانشگاهي تا زماني كره نقرن نشرده    ـ  45ماده    

 هستند.

شورای فرهنگي دانشگاه مورف است رأی بود را در مورد اعتراضات مكتوب واصله حداكثر رررف   ـ46ماده    

عترض و كميتره نرارر دانشرگاه ابرالغ     مدت يك ماه از تاريخ دريافت اعتراض توسط دبيربانه، به صورت مكتوب به م

 كند.

روز از تاريخ ابالغ، قابل اعتراض به شورای مركزی نارر  65تصميم شورای فرهنگي دانشگاه ررف  ـ47ماده    

است. شورای مركزی نارر مورف است ررف دو ماه از تاريخ دريافت اعتراض رأی بود را صرادر و آن را ابرالغ كنرد.    

 االجرا است.  ، قطعي و الزمآرای شورای مركزی نارر

 

 

  



 بخش هفتم: نحوه ابالغ، اجرا و تفسير اين دستورالعمل

ندوه صدور مجوز نشريات دانشگاهي، نظارت بر آنها، رسيدگي به تخلفات و شكايات تنها براساس ـ 48ماده     

ننده عالوه برر مفراد ايرن    دستورالعمل حاضر بواهد بود. تعيين و تصويب هرگونه شرايط و مقررات مراير يا مددود ك

 نامه نظير صدور مجوزهای مشروط يا موقت ممنوع است.  آئين

يابند مدت هشت مراه از   به كليه نشريات دانشگاهي كه قرل از تصويب اين دستورالعمل انتشار مي ـ49ماده    

 العمل منطرق كنند. شود تا بود را با ضوابط و مقررات اين دستور تاريخ ابالغ اين دستورالعمل فرصت داده مي

 در صورت عدم انطراق در مهلت مقرر مجوز نشريه با صالحديد كميته نارر لرو بواهد شد.ـ  تبصره

بره تصرويب    ترصرره در تراريخ ......................   44ماده و  55دستورالعمل اجرايي نشريات دانشگاهي در  ـ51ماده    

 د.شوراهای مركزی نارر بر نشريات دانشگاهي رسي

شرورای   62/3/1333مرورخ   545ضوابط نارر بر فعاليت نشريات دانشگاهي، مصوبه جلسه شرماره   5طرق ماده 

هرای علروم، تدقيقرات و      عالي انقالب فرهنگي، و بنا به مصوبه شوراهای مركزی نارر بر نشريات دانشگاهي وزارتخانره 

دستورالعمل اجرايي اين ضروابط جهرت اجررا بره      فناوری و بهداشت، درمان و آموزا پزشكي و دانشگاه آزاد اسالمي

 گردد های آموزشي و پژوهشي ابالغ مي دانشگاهها و موسسه

 




