
    گاهیآئين نامه نشريات دانش

 ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاه یدستورالعمل اجراي

 مقدمه

 یگو و نقد و گفت ،یشيآزاداند یساختن فضا نهيها ، نهاد تيفعال نگونهيو قانونمند کردن ا یدانشگاه اتينشر تياز فعال تيو حما یمنظور سامانده به

 یو تخصص یسطح دانش عموم یو ارتقا ینگار روزنامه یمهارت ها یريفراگ یها فرصت جاديا نيهمچن ان،يب یآزادبر حق  ديسازنده و تأک

(، یانقالب فرهنگ یعال یشورا 62/3/33مورخ  545)مصوب جلسه  یدانشگاه اتينشر تيضوابط ناظر بر فعال 5و براساس ماده  ان،ينشگاهدا

 :رسد یم بيبه تصو ليضوابط به شرح ذ نيا يیدستورالعمل اجرا

 اول: تعاريف و کليات  بخش

 اتينشر زيتک شماره، ن ايگاهنامه  ،یکه به صورت ادوار یاتينشر هيکل ،یدانشگاه اتينشر تيضوابط ناظر بر فعال 1ماده  1ـ مطابق بند 1 ماده

 ان،يجواز دانش کيتوسط هر  یو ورزش یادب ،یهنر ،یاقتصاد ،یعلم ،یاسيس ،یاجتماع ،یفرهنگ یها نهينشر در زم خيکه با نام ثابت و تار یکيالکترون

 هينشر شوند، یم عيدر دانشگاهها منتشر و در محدوده دانشگاهها توز شانياز ا یگروه اي یعلم ئتيه یاستادان و اعضا ،یدانشگاه یها و نهادها تشکل

 . رنديگ یدستورالعمل قرار م نيمحسوب و تحت شمول ا یدانشگاه

 . رنديگ یدر برم زيو طنز را ن یخبر ،یو رفاه یصنف ،یدتيعق یها نهيزم ،یو اجتماع یفرهنگ یها وانـ عن1 تبصره

 نيمشمول ا شوند یمنتشر م يیدانشجو یعلم یها انجمن اي يیدانشجو یها تشکل ان،يدانشجو ،یعلم ئتيه یکه توسط اعضا یعلم اتيـ نشر6 تبصره

 هستند.  نامه نييآ

 مختلف منتشر کنند.  یها به مناسبت يیها نامه ژهيو توانند یم ینشگاهدا اتيـ نشر3 تبصره

 نياز شمول ا کنند یدانشگاه استفاده نم یها تشکل ايکه از نشان دانشگاه  یعلم أتيه یو اعضا انيدانشجو یشخص یها تيها و سا ـ وبالگ4 تبصره

 اند. خارج نامه نييآ

 شوند یو اردوگاهها در حکم محدوده دانشگاه محسوب م یدرمان ـ یمراکز بهداشت ،یآموزش یها مارستانيبخوابگاهها،  ،یدانشگاه یها سيـپرد5 تبصره

 است. ربطيدر خارج از محدوده دانشگاهها، منوط به کسب مجوز از مراجع ذ یدانشگاه اتينشر عيو توز

 ،یعلم یها انجمن ،یصنف یشوراها ،یاسالم یها اعم از تشکلدفتر تشکل ) اي هيدر محل دفتر نشر یدانشگاه اتينشر عيـ عالوه بر توز2 تبصره

 فيمناسب در داخل محدوده دانشگاه )براساس تعر يیها محل نييدانشگاهها موظف به تع ه،ينشر ازيدستگاه صاحب امت ايو...(  یفرهنگ یها کانون

 . شود یها تخلف محسوب م مکان نيدر خارج از ا اتينشر عي. توزباشند یم یدانشگاه اتينشر عيتوز ی( برا5 صرهتب

 است.  یدانشگاه یو واحدها یمرتبط دانشگاه یو مراکز و واحدها یها، مراکز آموزش عال دانشگاه هيدستورالعمل کل نيـ منظور از دانشگاه در ا6 ماده

« دستگاه»دستورالعمل به اختصار  نيپس در ا نياز ا یو دانشگاه آزاد اسالم یبهداشت، درمان و آموزش پزشک ،یو فناور قاتيعلوم، تحق ـوزارت تبصره

 .شوند یم دهينام

 یـکميته ناظر بر نشريات دانشگاه3 ماده

 نيکه در ا ـ «یدانشگاه اتيناظر بر نشر تهيکم»تحت عنوان  یا تهيدر هر دانشگاه کم ،یدانشگاه اتينشر تيضوابط ناظر بر فعال 6ماده  1بند  براساس

 .شود یم ليتشک« دانشگاه یفرهنگ یشورا»نظر  ريز ـ  شود یم دهينام« ناظر تهيمک»دستورالعمل به اختصار 

 است: ريناظر به شرح ز تهيکم بيـ ترک4 ماده

 (تهيکم سيدانشگاه )رئ یفرهنگ يیدانشجو معاون

 در دانشگاه یمقام معظم رهبر یندگيو دائم دفتر نهاد نما ارياالخت تام ندهينما 

 دانشگاه سيرئدان به انتخاب  حقوق کي 

 دانشگاه یفرهنگ یدانشگاه به انتخاب شورا یعلم أتيسه نفر عضو ه 

 (تهيکم ريدانشگاه )دب یامور فرهنگ ريمد 

 .شود یمحسوب م البدل یعضو عل شانينفر از ا کيدانشگاه که  اتيمسئول نشر رانيبه انتخاب مد یدانشگاه اتيمسئول نشر رانينفر از مد سه

 نيا یمسئول را برگزار کنند و ط رانيمد ندگانيماه فرصت دارند تا انتخابات نما کينشده است  ليدر آنها تشک تهيکم نيکه ا یيـ دانشگاهها1 تبصره

 شود.  ليتشک یدانشگاه اتيمسئول نشر رانيمد ندگانيبدون حضور نما تواند یم تهيماه کم کي

 خواهد شد.  بي(تصو3ناظر هر دستگاه )ماده  یمرکز یتوسط شورا یانشگاهد اتيمسئول نشر رانيمد ندگانيانتخاب نما نامه وهيـ ش6 تبصره

 نييانتخابات جهت تع یناظر نسبت به برگزار یمرکز یمصوب شورا نامه وهيهر دانشگاه موظف است براساس ش یو فرهنگ يیـ معاونت دانشجو3 تبصره

 مسئول اقدام کند.  رانيمد ندگانينما

 .شوند یدانشگاه انتخاب م سيسال با ابالغ رئ کيمدت  یناظر برا تهيکم یانتخاب یـ اعضا4 تبصره

ناظر را از  تهيدر کم تيعضو طيناظر، شرا یمرکز یمصوب شورا نامه وهيناظر بر اساس ش تهيمسئول عضو کم رانيمد یاصل ندهيـ چنانچه نما5 تبصره

 خواهد شد. یو نيگزيجا البدل یدست بدهد عضو عل



ناظر  تهيکم يیو اجرا یانجام امور ادار یمتول ر،يدب تيدانشگاه مستقر و با مسئول یو فرهنگ يیناظر در حوزه معاونت دانشجو تهيکم رخانهيـ دب2 تبصره

 است. 

 ،یحق رأ یدارا ی. جلسات با حضور حداقل سه نفر از اعضاشود یم لياعضا تشک هيبا دعوت مکتوب از کل کباريناظر ماهانه  تهيـ جلسات کم 5 ماده

از موعد جلسه با اعالم دستور  شيجلسه حداقل سه روز پ یاست دعوتنامه اعضا یمعتبر است. ضرور تياکثر یبا رأ زياست و مصوبات آن ن یرسم

 ارسال شود. تهيکم ريتوسط دب لسهج

 نخواهد داشت.  یحق رأ مطروحه، تيبه شکا یدگيباشد، در زمان رس عنه یمشتک اي یخصوص یاز اعضا، شاک کيکه هر  یـ در صورت1 تبصره

 ناظر هر دستگاه ارسال کند.  یمرکز یشورا رخانهيرا به طور مرتب به دب تهيناظر موظف است صورتجلسات کم تهيکم رخانهيـ دب6 تبصره

نظر گرفتن ارسال  جلسه و بدون در یاز اعضا یو یکتب اي یبا دعوت شفاه تواند یم ژهيجلسة و ته،يکم سيـ در موارد خاص بنا به نظر رئ3 تبصره

 شود.  ليدر همان روز( تشک ی)حت یالعاده و فور دعوتنامه معمول به صورت فوق

 است: ريبه شرح ز یدانشگاه اتيناظر بر نشر تهيکم فيـ وظا 2 ماده

 دستورالعمل نيدرخواست و صدور مجوز انتشار مطابق بخش دوم ا یبررس

 در صورت لزوم  هيو تذکر اول یدانشگاه اتيبر عملکرد نشر نظارت

 دستورالعمل نيا 2مطابق بخش  یدانشگاه اتياز عملکرد نشر یناش اتيبه تخلفات و شکا یدگيرس

 ناظر یمرکز یشورا یها نامه وهيدستورالعمل، مصوبات و ش نيا یبر حسن اجرا نظارت

 ناظر یمرکز یآن به شورا جيناظر و ارسال نتا تهيکم انهيدانشگاه در جلسه ماه اتينشر يیمحتوا یبررس

بر اساس برنامه  يیعوامل اجرا ريو سا رانيمسئول، سردب رانيمد از،ياعم از صاحبان امت يیدانشجو اتينشر انيمتقاض یبرا یآموزش یها دوره یبرگزار

 ناظر  یمرکز یشورا یآموزش

 گاه است. ناظر همان دانش تهيکم یو آرا ماتينظر در تصم ديهر دانشگاه مرجع تجد یفرهنگ یـ شورا7 ماده

 «یدانشگاه اتيناظر بر نشر یمرکز یشورا»با عنوان  يیدر هر دستگاه شورا ،یدانشگاه اتينشر تيضوابط ناظر بر فعال 6ماده  4ـ براساس بند  3 ادهم

 . گردد یم ليتشک شود، یم دهينام« ناظر یمرکز یشورا»دستورالعمل به اختصار  نيکه در ا

 است: ريبه شرح ز ناظر یمرکز یشورا بيـترک9 ماده

 شورا( سيدستگاه متبوع )رئ یفرهنگ معاون

 یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یمطبوعات معاون

 نهاد سيرئ ارياالخت تام ندهينما ايدر دانشگاهها  یمقام معظم رهبر یندگينهاد نما یفرهنگ معاون

 دستگاه متبوع یدان به انتخاب معاون فرهنگ نفر حقوق کي

 شورا(  ريدستگاه متبوع )دب یگامور فرهن رکليمد

 . شود یمحسوب م البدل ینفر از آنها عضو عل کيکشور که  یدانشگاهها اتيمسئول نشر رانيبه انتخاب مد یدانشگاه اتيمسئول نشر رانينفر از مد سه

دستگاه و در سطح  سيشورا بر عهده رئ ريو دب سيمشابه انتخاب رئ نيعناو اي یامور فرهنگ رکليمد اي یـ در صورت نبودن پست معاون فرهنگ1 تبصره

 . باشد یکل دستگاه م رانيمعاونان و مد

جهت  یدانشگاه اتيمسئول نشر رانيمد ندگانيانتخابات نما یناظر، نسبت به برگزار یمرکز یمصوب شورا نامه وهيشورا طبق ش ريـ دب6 تبصره

 ناظر اقدام خواهد کرد.  یمرکز یدر شورا تيعضو

 . شوند یشورا انتخاب م سيسال با ابالغ رئ کيمدت  یناظر برا یمرکز یشورا یانتخاب یـ اعضا3 تبصره

ناظرـ از  یمرکز یمصوب شورا نامه وهيدر شورا راـ براساس ش تيعضو طيناظر شرا یمرکز یمسئول عضو شورا رانيمد یاصل ندهيـ چنانچه نما4 تبصره

 شوراست. ريمسئول بر عهده دب رانيمد ندهينما تيعضو طياستمرار شرا صيتشخ تيئولخواهد شد. مس یو نيگزيجا البدل یدست بدهد عضو عل

 یناظر متول یمرکز یشورا ريمشابه مستقر و دب نيعناو ايدستگاه متبوع  ايوزارت  یناظر در اداره کل امور فرهنگ یمرکز یشورا رخانهيـ دب5 تبصره

 شورا است.  يیو اجرا یانجام امور ادار

 است: ريناظر به شرح ز یمرکز یشورا اراتيو اخت فيظاـ و15 ماده

 یدانشگاه اتيدر حوزه کالن نشر یاستگذاريس

 یدانشگاه اتيبه اعتراضات در خصوص عدم صدور مجوز نشر یدگيرس

 یدانشگاه اتيدانشگاه در خصوص نشر یفرهنگ یشورا ماتينظر در تصم ديتجد

 یدانشگاه اتينشر نهيدانشگاه در زم یفرهنگ یشورا و عملکرد ماتياز تصم یبه اعتراضات ناش یدگيرس

 يیاجرا یها نامه وهيش نيتدو

 مفاد دستورالعمل حاضر ريتفس

 دانشگاهها اتيناظر بر نشر یها تهيبر عملکرد کم نظارت

 ناظر دانشگاهها یها تهيکم نيب هيوحدت رو جاديا



 یدانشگاه اتينشر انيمتقاض یبرا یبرنامه آموزش نيتدو

 دستگاه سييناظر و ارائه آن به ر یها تهياز کم یدانشگاه اتينشر يیگزارش محتوا جينتا یسو برر اخذ

 االجرا است.  و الزم یناظر قطع یمرکز یمصوبات شورا ـ تبصره

دستور جلسه توسط هفته قبل از زمان جلسه با اعالم  کياعضا  هيبار با دعوت مکتوب از کل کيماه  6ناظر حداقل هر  یمرکز یـ جلسات شورا11 ماده

 معتبر است.  تياکثر یو مصوبات آن با رأ یرسم ،یحق رأ یدارا یتن از اعضا 5و جلسات با حضور حداقل  شود یم ليشورا تشک ريدب

 یدوم: نحوه درخواست مجوز و شرايط انتشار نشريات دانشگاه بخش

و  نهيزم ه،ينام نشر ر،يمسئول، سردب ريود را با اعالم مشخصات خود و مدخ یدرخواست کتب ديبا یدانشگاه هيانتشار نشر ازيامت یـمتقاض16 ماده

فرم  طبقناظر  تهيکم رخانهيدستورالعمل، به دب نيموضوعه و ا نيقوان ،یبه قانون اساس یبنديبه پا حي( به انضمام تصر1انتشار )موضوع ماده  بيترت

 کند. ميتسل 1شماره  وستيپ

 نهاد داشته باشد. ايبا اساسنامه آن تشکل  یرتيمغا دياست نبا یآن شخص حقوق ازيکه صاحب امت یا هيانتشار نشر نهيـزم1   تبصره

 بپردازند. تياند به فعال که مجوز اخذ کرده يیها نهيموظفند صرفاً در زم يیدانشجو اتيـ نشر6 تبصره

 .ديخود مشخص نما یخود را در درخواست کتب هيرحداقل و حداکثر زمان انتشار نش ديانتشار گاهنامه با ازيامت یـ متقاض3 تبصره

 باشد: ريز طيشرا یدارا ديبا هينشر ازيامت یـ متقاض13 ماده

 یهر شخص حقوق ايدانشگاه  یها از بخش یکي ايتشکل، نهاد، انجمن، کانون،  اي یقيبه عنوان شخص حق یعلم أتيه یاعضا اي انياز دانشجو یکيـ  1

 در دانشگاه گريد

  یعلم أتيه یو انفصال موقت از خدمت در مورد اعضا انيباالتر در مورد دانشجو ايو درج در پرونده  یکتب خيمنجر به توب تيحکومـ عدم م6

کنند و در صورت  تيفعال یدانشگاه اتينشر ازيبه عنوان صاحب امت توانند یم تياتمام محروم خيسال از تار کيپس از  6ـ افراد مشمول بند 1 تبصره

 . شوند یمجدد به طور دائم محروم م تيمحکوم

 ازيدرخواست انتقال امت تواند یناظر م تهيماه پس از ابالغ کم کيفوق را از دست بدهد، ظرف  طياز شرا یکي ازيکه صاحب امت یـ در صورت6 تبصره

 6 تناظر موظف است ظرف مد تهي. کمشود یو ملغ هينشر ازيصورت امت  نيا ريناظر ارسال کند، در غ تهيبه کم گريد طيرا به شخص واجد شرا هينشر

 نظر خود را اعالم کند.  ،یوصول درخواست متقاض خيهفته از تار

 است: ريمسئول به شرح ز ريمد طيـ شرا14 ماده

 همان دانشگاه  یادار یاز واحدها یکي ريمد اي یعلم أتيدر ه تيعضو ايـ دانشجو بودن 1

و عدم  یعلم أتيه یانفصال موقت از خدمت در مورد اعضا ان،يباالتر در مورد دانشجو ايو درج در پرونده  یکتب خيمنجر به توب تيـ عدم محکوم 6

 کارکنان. یبرا یتخلفات ادار تهيباالتر در کم ايو درج در پرونده  یکتب خيمنجر به توب تيمحکوم

 مسئول.  ريبه عنوان مد یدر هنگام معرف انيدانشجو یسال متناوب برا ميسه ن اي یمتوال سال ميدو ن یبرا یـ عدم سابقه مشروط3

و  وستهيارشد ناپ یو کارشناس یکارشناس اني(. دانشجویو کارشناس یکاردان یها )دوره یواحد درس 63و حداقل  یليسال تحص  ميـ گذراندن دو ن4

 هستند. یبند مستثن نياز شمول ا یدکتر

 عدم شهرت به فساد اخالق.  -5

 ناظر قابل احراز است.  تهيکم یاعضا ةيبه فساد اخالق صرفاً با اجماع کل ـ شهرت 1 تبصره

 اداره متبوع خود باشد. هيمسئول نشر ريمد تواند یفقط م یواحد ادار ريـ مد6 تبصره

کنند و در صورت  تيفعال یدانشگاه اتيمسئول نشر ريبه عنوان مد توانند یم تياتمام محروم خيسال از تار کيپس از  6ـ افراد مشمول بند  3 تبصره

 . شوند یافراد به طور دائم محروم م نيمجدد ا تيمحکوم

ناظر  تهيرا به کم ديمسئول جد ريماه مد کيموظف است ظرف  ازيرا از دست بدهد، صاحب امت طياز شرا یکيمسئول  ريکه مد یـ در صورت4 تبصره

 خصوص اعالم نظر کند.  نيهفته در ا 6ناظر موظف است ظرف مدت  تهي. کمشود یلغو م هينشر ازيصورت امت نيا ريکند، در غ یمعرف

 فوق را دارا باشد. طيشرا هيکل ديبا هينشر ريـ سردب5 تبصره

براساس برنامه  ريمسئول و سردب ريمد از،يدوره توسط صاحب امت انيپا یو اخذ گواه یدوره آموزش یمنوط به ط هيشماره نشر نيـانتشار نخست15 ادهم

 است. یدانشگاه اتيناظر بر نشر یمرکز یمصوب شورا یآموزش

 اتيناظر بر نشر یمرکز یمصوب شورا یبراساس برنامه آموزش یحداقل دو دوره آموزش یليسال تحص ميناظر موظف است در هر ن تهيهر کم ـ تبصره

 آن دستگاه برگزار کند. یدانشگاه

 باشد. هينشر کياز  شيب ريمسئول و سردب ريمد از،يدر زمان واحد صاحب امت تواند ینم کس چيـه12 ماده

ناظر موظف  تهيدستورالعمل باشند کم نيمقرر در ا طيفاقد شرا اتيمسئول نشر رانيمد اي ازيامت انيمتقاض ايها ناقص  که تقاضانامه یـدر صورت17 ماده

 اعالم کند.  انيو ثبت درخواست به متقاض افتيدر خيروز از تار 65و مدارک الزم حداکثر ظرف  لياست مراتب را به صورت مکتوب و با استناد به دال

 خيدانشگاه صادر کننده مجوز، شماره، تار یريسردب یشورا اي ريمسئول، سردب ريمد از،ينشر، نام صاحب امت نهيشامل زم هيـدرج شناسنامه نشر13 ماده

 است.  یالزام هيانتشار و دوره نشر در هر شماره نشر



ناظر دانشگاه  تهيبه کم عيخود را با ذکر محدوده توز یتقاضا ديبا دانشگاهها باشد  ريآن در سا عيتوز یمتقاض یا هينشر ازيانچه صاحب امتـ چن19 ماده

 ناظر تهيبه کم يیوصول، درخواست را جهت اعالم نظر نها خيناظر دانشگاه در صورت موافقت، موظف است ظرف مدت ده روز از تار تهيکند. کم ميتسل

 ناظر موظف است پس از اعالم نظر دانشگاه مقصد ظرف دو ماه نسبت به درخواست مزبور اعالم نظر کند.  یمرکز یدانشگاه مقصد ارسال کند. شورا

 ناظر اعالم کند.  یمرکز یاعتراض خود را به شورا تواند یم یناظر دانشگاه، متقاض تهيـ در صورت عدم موافقت کم1 تبصره

 ناظر دانشگاه صادر کننده مجوز )دانشگاه مبدأ( است.  تهيبر عهده کم اتينشر نيا اتيشکا ايبه تخلفات  یدگيو رسـ نظارت 6 تبصره

داشته  تيدانشگاه فعال کياز  شيکه در ب یمجوز رسم یدارا يیدانشجو یصنف یها و شورا یمجامع فرهنگ ،یدانشگاه یها و تشکل ها هيـاتحاد65 ماده

 اتو تخلف اتيبه شکا یدگيدستگاه مربوطه اعالم کنند. نظارت و رس یمرکز یدرخواست خود را به شورا توانند یباشند م هيانتشار نشر یو متقاض

 ناظر است.  یمرکز یبر عهده شورا اتينشر گونه نيا

 مل است. دستورالع نيتابع ا اتينشر گونه نيا ريمسئول و سردب ريو مد ازيناظر بر صدور مجوز، صاحب امت طيشرا ـ تبصره

 روز نسبت به صدور مجوز اقدام کند. 65حداکثر ظرف  ه،يانتشار نشر یقانون طيناظر موظف است در صورت فراهم بودن شرا تهيـکم61 ماده

اقدام  عدم موافقت، ليدال یروز نسبت به صدور مجوز با اعالم کتب 65ظرف  ايمخالفت کند  هيناظر با صدور مجوز نشر تهيکه کم یـدر صورت66 ماده

روز موضوع  35موظف است ظرف  یفرهنگ یدانشگاه اعالم کند. شورا یفرهنگ یاعتراض خود را به صورت مکتوب به شورا تواند یم ینکند، متقاض

 نظر کند.  و اعالم یرا بررس عتراضا

هر شماره را بالفاصله پس از انتشار به موظف است سه نسخه از  یمسئول است و و ريبه عهده مد هيمطالب مندرج در نشر هيکل تيـمسئول63 ماده

 دهد.  ليناظر دانشگاه تحو تهيکم رخانهيدب

 ناظر ارسال کند. یمرکز یشورا رخانهيرا به دب هيناظر دانشگاه موظف است دو نسخه از نشر تهيکم رخانهيدب ـ تبصره

 هيماهه اقدام به انتشار نشر کيو مهلت  یپس از اخطار کتبظرف مدت حداکثر شش ماه از زمان صدور مجوز  ازيکه صاحب امت یـدر صورت64 ماده

 نکند، مجوز صادره از اعتبار ساقط است.

 ازيعدم انتشار، صاحب امت یصورت پس از سه مرحله متوال نيا ريکنند. در غ تيخود را رعا ازيانتشار مندرج در امت یموظفند توال اتيـ نشر65 ماده

 .شود یلغو م هيقانع کننده، مجوز نشر ليار و در صورت عدم ارائه دالناظر احض تهيبه کم يیپاسخگو یبرا

 هيمشخصات ذکر شده در فرم درخواست مجوز نشر رييتغ اي یگريبه د هينشر ازيبر انتقال امت یدرخواست خود را مبن تواند یم ازيـ صاحب امت62 ماده

عدم  اي افقتماه مراتب مو کيناظر موظف است ظرف  تهيناظر ارائه کند و کم تهيبه کمانتشار(  نهيدوره انتشار و زم ه،يمسئول، نام نشر ري)اعم از مد

 اعالم کند.  ازيموافقت خود را به صورت مکتوب به صاحب امت

 یسوم: حقوق نشريات دانشگاه بخش

 از جمله:  برخوردارند. رانيا یاسالم یحقوق مصّرح در قانون مطبوعات جمهور هياز کل یدانشگاه اتيـنشر67 ماده

 و حفظ مصالح جامعه. یقانون نيمواز تيبا رعا یجامعه دانشگاه یآگاه شيـ جستجو، کسب و انتشار اخبار داخل و خارج دانشگاه به منظور افزا1

 اتينشر یترل محتوابه سانسور و کن اي ديبرآ اتيدرصدد اعمال فشار بر نشر یا مقاله ايچاپ مطلب  یحق ندارد برا یدولت ريو غ یمقام دولت چيـ ه6

 مبادرت ورزد.

و مصالح  یاسالم نيمواز تيو مسئوالن دانشگاه را با رعا انيدانشجو حاتيوتوض شنهادهايسازنده، پ یحق دارند نظرها، انتقادها يیدانشجو اتيـ نشر3

 دانشگاه و جامعه درج کنند.

 یدانشگاه اتيو امکانات از نشر اراتيو در حدود اخت نيدر چارچوب قوان ديبادانشگاه  یفرهنگ ینهادها ريو سا یو فرهنگ يیـمعاونت دانشجو63 ماده

 کنند.  تيحما

 ینيب شيپ یدانشگاه اتيو کمک به انتشار نشر تيحما یرا برا یمبلغ یدانشگاه ساالنه از محل بودجه فرهنگ یفرهنگ ـ يیمعاونت دانشجو ـ تبصره

 . دهد یآنان قرار م اريررات در اختو مطابق ضوابط و مق طيو متناسب با شرا کند یم

برگزار  کباري یدستگاه حداقل سال کي تيدستگاهها و مسئول هيکل یرا با هماهنگ يیدانشجو اتينشر یـدستگاهها موظفند جشنواره کشور69 ماده

 کنند. قيو تشو يیبرتر را شناسا اتيو نشر ندينما

 . نديمشابه آن را برگزار نما اي یمنطقه ا یهابصورت مستقل جشنواره  تواننديـ دستگاه ها م1 تبصره

 یدستگاه مربوطه تا جشنواره بعد یو معنو یماد یها تيجشنواره مشمول حما زياول، دوم و سوم عالوه بر جوا یها رتبه یدارا اتيـ نشر 6 تبصره

 خواهند بود.

 یچهارم: حدود نشريات دانشگاه بخش

قانون  2مطابق ماده  یو خصوص یو احکام اسالم و حقوق عموم یجز در موارد اخالل به مبان ريطالب و تصاودر انتشار م یدانشگاه اتيـنشر35 ماده

 مطبوعات، آزاد هستند. 

حق  نفعي( منتشر کند، ذیحقوق اي یقيانتقاد نسبت به اشخاص )اعم از حق ايافترا، خالف واقع  ن،يمشتمل بر توه یمطالب یا هيـهرگاه نشر31 ماده

 پاسخ اي حيموظف است توض زيمزبور ن هيارسال کند و نشر هيهمان نشر یانتشار به صورت مکتوب برا خيسخ آن را حداکثر تا دو ماه از تاردارد پا



به چاپ  گانيکه اصل مطلب منتشر شده است به را یماه پس از وصول پاسخ در همان صفحه و ستون و با همان حروف کيرا حداکثر  شده افتيدر

 نباشد.  یو افترا به کس نيوط به آنکه جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز نکند و متضمن توهبرساند، من

است،  یمعترض باق یمجدد برا يیصورت حق پاسخگو نيچاپ کند، در ا یمجدد حاتيتوض ايعالوه بر پاسخ مذکور مطالب  هيـ اگر نشر1 تبصره

 شماره و به طور کامل درج شود. کيدر  ديمتن پاسخ با از پاسخ، در حکم عدم درج است و یاست درج قسمت یهيبد

جهت  ،یناظر در صورت محق شناختن شاک تهيکند و کم تيناظر شکا تهيبه کم تواند یم نفعيپاسخ را منتشر نکند ذ هيکه نشر یـ در صورت6 تبصره

 کوممح 45ماده  2تا  4 یبندها هاتياز تنب یکيرا به  هينشرناظر،  تهياخطار مؤثر واقع نشود، کم نياخطار خواهد کرد و اگر ا هينشر پاسخ به نشر

 . کند یم

 نخواهد بود.  صالح یمراجع ذ ايناظر  تهيکم قياز طر تيشکا یريگيدر خصوص پ نفعيحق ذ یآن ناف یها ماده و تبصره نيـ مفاد ا3 تبصره

 یها نسبت اي کيمطلب مشتمل بر تهمت، افترا، فحش و الفاظ رکبر انتشار هر نوع  یمبن هينشر کياز  یخصوص یشاک تيـ در صورت شکا36 ماده

 45ماده  9تا  5 یبندها هاتياز تنب یکيبه  هينشر ،یاسرار شخص یافشا اي تيثيح ايو هتک شرف  ديآن نسبت به اشخاص، تهد ريو نظا زيآم نيتوه

 . گردد یم وممحک

 یبندها هاتياز تنب یکيقانون مطبوعات شوند، به  67و  62، 65، 64کب تخلفات مواد ناظر مرت تهيکم صيکه بنا به تشخ یدانشگاه اتيـنشر33 ماده

 . شوند یمحکوم م 45ماده  13تا  15

و در  کند یمحکوم م 45ماده  9تا  5 یاز بندها یکيرا به  هيناظر، نشر تهيکم ،یو مطالب خالف عفت عموم ريها، تصاو ـدر صورت انتشار عکس34 ماده

 .شود یماده محکوم م نيا 13تا  15 یبندها هاتياز تنب یکيبه  هينشر ه،ياول تيم پس از محکومصورت تکرار جر

 9و  3 یبندها هاتياز تنب یکيقانون مطبوعات شوند به  69ناظر مرتکب تخلفات موضوع ماده  تهيکم صيکه بنا به تشخ یدانشگاه اتيـ نشر35 ماده

 . شوند یمحکوم م 45ماده 

 د،يآن منتشر نما ريو نظا تيثيح ايهتک حرمت  د،يتهد ر،يتحق ک،يتهمت، فحش، الفاظ رک ن،يمانند توه یريمطالب و تصاو یا هيشرـهرگاه ن32 ماده

 تهيبه کم یو موضوع را جهت بررس دينما یريجلوگ هينشر تياز ادامه فعال تواند یناظر م تهيکم سيصورت رئ ني. در اگردد یمحسوب م یتخلف عموم

 45ماده  9تا  5 یبندها هاتياز تنب یکيو در صورت احراز تخلف، متخلف به  یناظر موظف است موضوع را خارج از نوبت بررس تهيدهد. کمناظر ارجاع 

 . شود یمحکوم م

 شود. شتريروز ب 15از  ديشده است نبا یريکه از ادامه انتشار آن جلوگ یا هيبه پرونده نشر یدگي: مدت رستبصره

و در صورت  3تا  1 یبندها هاتياز تنب یکيبه  هيبار اول نشر یدستورالعمل برا نيا 64و  19، 17مواد  اي 1ماده  5تخلف از تبصره ـدر صورت 37 ماده

 .شود یمحکوم م 45ماده  7تا  4 یبندها هاتياز تنب یکيتکرار به 

 از،يصاحب امت تواند یسال نم کيده و انتشاردهنده به مدت ش فيناظر منتشر شود توق تهيبدون اخذ مجوز از کم «یا هينشر»که  یـدر صورت33 ماده

که  یو در صورت یليمقطع تحص انيو دانشجو باشد تا پا یقيباشد و در صورت تکرار اگر متخلف شخص حق یديجد هينشر ريمسئول و سردب ريمد

 را نخواهد داشت.  یا هيشرن چيباشد تا سه سال حق انتشار و شرکت در انتشار ه یعلم أتيعضو ه اي یشخص حقوق فمتخل

جهت  هيمسئول نشر ريناظر مد تهيکم صيشود بنا به تشخ یموضوعه کشور جرم تلق نيبراساس قوان هينشر یکه تخلف ارتکاب یـدر موارد39 ماده

 . شود یم یمعرف یانضباط تهيبه کم یمقتض یريگ ميتصم

 پنجم: تنبيهات بخش

 است: ريز متخلفان به شرح یهيـموارد تنب45 ماده

 یناظر و تذکر شفاه تهيـ احضار به کم1

 یـ تذکر کتب6

 یـ اخطار کتب3

 تا شش ماه یدانشگاه التياز تسه هيموقت نشر تيـ محروم4

 ماه 2سمت تا  نيا یمسئول از تصد ريموقت مد تيـ محروم5

 سال کيماه تا  2سمت از  نيا یمسئول از تصد ريموقت مد تيـ محروم2

 ماه 3تا  هيوقت نشرم فيـ توق7

 ماه 2از سه ماه تا  هيموقت نشر فيـ توق3

 سال کيماه تا  2از  هيموقت نشر فيـ توق9

 تا دو سال کياز  هيموقت نشر فيـ توق15

 هيـ منع دائم انتشار نشر11

 سال کيسمت تا  نيا یمسئول از تصد ريمد تيو محروم هيـ منع دائم انتشار نشر16

 یليمقطع تحص انيسمت تا پا نيا یمسئول از تصد ريمد تيو محروم هيار نشرـ منع دائم انتش13

 



 

 به تخلفات و شکايات یششم: رسيدگ بخش

خود را  یکرده و رأ یدگيرس رخانه،يو ثبت آن در دب افتيدر خيروز از تار 15مکتوب حداکثر ظرف مدت  اتيناظر موظف است به شکا تهيـکم41 ماده

 صادر کند.

و با  تيشکا ايموارد تخلف  قيو با ذکر دق یشده است به صورت کتب تياز آن شکا ايرا که تخلف کرده  یا هيمسئول نشر ريناظر، مد تهيـکم46 ماده

 تهيکم ،یکتب حاتيعدم ارائه توض اي یو رموجهيو در صورت عدم حضور غ کند یدعوت م حاتيتوض یابالغ جهت ادا خياز تار یا هفته کيارائه مهلت 

 صادر کند.  هيرا در مورد نشر یحکم مقتض تواند یناظر م

 کيحداکثر ظرف مدت  یصادر و آن را به صورت کتب 39تا  35مستند به مواد  تيشکا ايخود را با ذکر موارد تخلف  یآرا ديناظر با تهيـکم43 ماده

 ابالغ کند.  هينشر یخصوص یمسئول و شاک ريهفته پس از صدور به مد

دانشگاه است. در صورت عدم اعتراض  یفرهنگ ینظر در شورا ديابالغ قابل اعتراض و درخواست تجد خيروز از تار 65، ظرف مدت صادره یـآرا44 ماده

 . شود یمحسوب م یشده، حکم، قطع نييدر مهلت تع

 ند.االجرا هست اند الزم که نقض نشده یتا زمان یدانشگاه اتيناظر بر نشر تهيکم یـاحکام صادره از سو  45 ماده

اعتراض  افتيدر خيماه از تار کيخود را در مورد اعتراضات مکتوب واصله حداکثر ظرف مدت  یدانشگاه موظف است رأ یفرهنگ یـشورا42 ماده

 ناظر دانشگاه ابالغ کند.  تهيبه صورت مکتوب به معترض و کم رخانه،يتوسط دب

ناظر موظف است  یمرکز یناظر است. شورا یمرکز یبالغ، قابل اعتراض به شوراا خيروز از تار 65دانشگاه ظرف  یفرهنگ یشورا ميـتصم47 ماده

 االجرا است.  و الزم یناظر، قطع یمرکز یشورا یخود را صادر و آن را ابالغ کند. آرا یاعتراض رأ افتيدر خيظرف دو ماه از تار

 هفتم: نحوه ابالغ، اجرا و تفسير اين دستورالعمل بخش

و  نييتنها براساس دستورالعمل حاضر خواهد بود. تع اتيبه تخلفات و شکا یدگينظارت بر آنها، رس ،یدانشگاه اتير مجوز نشرـ نحوه صدو43 ماده

 موقت ممنوع است.  ايمشروط  یصدور مجوزها رينظ نامه نيآئ نيمحدود کننده عالوه بر مفاد ا اي ريو مقررات مغا طيهرگونه شرا بيتصو

دستورالعمل فرصت داده  نيابالغ ا خيمدت هشت ماه از تار ابندي یدستورالعمل انتشار م نيا بيکه قبل از تصو یدانشگاه اتينشر هيـبه کل49 ماده

 دستورالعمل منطبق کنند.  نيتا خود را با ضوابط و مقررات ا شود یم

 شد.ناظر لغو خواهد  تهيکم ديبا صالحد هيدر صورت عدم انطباق در مهلت مقرر مجوز نشر ـ تبصره

 یدانشگاه اتيناظر بر نشر یمرکز یشوراها بي...................... به تصو خيتبصره در تار 44ماده و  55در  یدانشگاه اتينشر يیـ دستورالعمل اجرا55 ادهم

 . ديرس

و بنا به مصوبه  ،یالب فرهنگانق یعال یشورا 62/3/1333مورخ  545مصوبه جلسه شماره  ،یدانشگاه اتينشر تيضوابط ناظر بر فعال 5ماده  طبق

 یو دانشگاه آزاد اسالم یو بهداشت، درمان و آموزش پزشک یو فناور قاتيعلوم، تحق یها  وزارتخانه یدانشگاه اتيناظر بر نشر یمرکز یشوراها

 . گردد یابالغ م یو پژوهش یآموزش یها ضوابط جهت اجرا به دانشگاهها و مؤسسه نيا يیاجرا تورالعملدس

   


