آئين نامه نشريات دانشگاهی
دستورالعمل اجرايی ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاه
مقدمه
به منظور ساماندهی و حمايت از فعاليت نشريات دانشگاهی و قانونمند کردن اينگونه فعاليت ها  ،نهادينه ساختن فضای آزادانديشی ،نقد و گفتوگوی
سازنده و تأکيد بر حق آزادی بيان ،همچنين ايجاد فرصتهای فراگيری مهارت های روزنامهنگاری و ارتقای سطح دانش عمومی و تخصصی
دانشگاهيان ،و براساس ماده  5ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهی (مصوب جلسه  545مورخ  33/3/62شورای عالی انقالب فرهنگی)،
دستورالعمل اجرايی اين ضوابط به شرح ذيل به تصويب میرسد:
بخش اول :تعاريف و کليات
ماده 1ـ مطابق بند  1ماده  1ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهی ،کليه نشرياتی که به صورت ادواری ،گاهنامه يا تک شماره ،نيز نشريات
الکترونيکی که با نام ثابت و تاريخ نشر در زمينههای فرهنگی ،اجتماعی ،سياسی ،علمی ،اقتصادی ،هنری ،ادبی و ورزشی توسط هر يک از دانشجويان،
تشکلها و نهادهای دانشگاهی ،استادان و اعضای هيئت علمی يا گروهی از ايشان در دانشگاهها منتشر و در محدوده دانشگاهها توزيع میشوند ،نشريه
دانشگاهی محسوب و تحت شمول اين دستورالعمل قرار میگيرند.
تبصره 1ـ عنوانهای فرهنگی و اجتماعی ،زمينههای عقيدتی ،صنفی و رفاهی ،خبری و طنز را نيز در برمیگيرند.
تبصره 6ـ نشريات علمی که توسط اعضای هيئت علمی ،دانشجويان ،تشکلهای دانشجويی يا انجمنهای علمی دانشجويی منتشر میشوند مشمول اين
آييننامه هستند.
تبصره 3ـ نشريات دانشگاهی میتوانند ويژهنامههايی به مناسبتهای مختلف منتشر کنند.
تبصره 4ـ وبالگها و سايتهای شخصی دانشجويان و اعضای هيأت علمی که از نشان دانشگاه يا تشکلهای دانشگاه استفاده نمیکنند از شمول اين
آييننامه خارجاند.
تبصره 5ـپرديسهای دانشگاهی ،خوابگاهها ،بيمارستانهای آموزشی ،مراکز بهداشتیـ درمانی و اردوگاهها در حکم محدوده دانشگاه محسوب میشوند
و توزيع نشريات دانشگاهی در خارج از محدوده دانشگاهها ،منوط به کسب مجوز از مراجع ذيربط است.
تبصره 2ـ عالوه بر توزيع نشريات دانشگاهی در محل دفتر نشريه يا دفتر تشکل (اعم از تشکلهای اسالمی ،شوراهای صنفی ،انجمنهای علمی،
کانونهای فرهنگی و )...يا دستگاه صاحب امتياز نشريه ،دانشگاهها موظف به تعيين محلهايی مناسب در داخل محدوده دانشگاه (براساس تعريف
تبصره  )5برای توزيع نشريات دانشگاهی میباشند .توزيع نشريات در خارج از اين مکانها تخلف محسوب میشود.
ماده 6ـ منظور از دانشگاه در اين دستورالعمل کليه دانشگاهها ،مراکز آموزش عالی و مراکز و واحدهای مرتبط دانشگاهی و واحدهای دانشگاهی است.
تبصرهـوزارت علوم ،تحقيقات و فناوری ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی از اين پس در اين دستورالعمل به اختصار «دستگاه»
ناميده میشوند.
ماده 3ـکميته ناظر بر نشريات دانشگاهی
براساس بند  1ماده  6ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهی ،در هر دانشگاه کميتهای تحت عنوان «کميته ناظر بر نشريات دانشگاهی»ـ که در اين
دستورالعمل به اختصار «کميته ناظر» ناميده میشودـ زير نظر «شورای فرهنگی دانشگاه» تشکيل میشود.
ماده 4ـ ترکيب کميته ناظر به شرح زير است:
معاون دانشجويی فرهنگی دانشگاه (رئيس کميته)
نماينده تاماالختيار و دائم دفتر نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
يک حقوقدان به انتخاب رئيس دانشگاه
سه نفر عضو هيأت علمی دانشگاه به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه
مدير امور فرهنگی دانشگاه (دبير کميته)
سه نفر از مديران مسئول نشريات دانشگاهی به انتخاب مديران مسئول نشريات دانشگاه که يک نفر از ايشان عضو علیالبدل محسوب میشود.
تبصره 1ـ دانشگاههايی که اين کميته در آنها تشکيل نشده است يک ماه فرصت دارند تا انتخابات نمايندگان مديران مسئول را برگزار کنند و طی اين
يک ماه کميته میتواند بدون حضور نمايندگان مديران مسئول نشريات دانشگاهی تشکيل شود.
تبصره 6ـ شيوهنامه انتخاب نمايندگان مديران مسئول نشريات دانشگاهی توسط شورای مرکزی ناظر هر دستگاه (ماده )3تصويب خواهد شد.
تبصره 3ـ معاونت دانشجويی و فرهنگی هر دانشگاه موظف است براساس شيوهنامه مصوب شورای مرکزی ناظر نسبت به برگزاری انتخابات جهت تعيين
نمايندگان مديران مسئول اقدام کند.
تبصره 4ـ اعضای انتخابی کميته ناظر برای مدت يک سال با ابالغ رئيس دانشگاه انتخاب میشوند.
تبصره 5ـ چنانچه نماينده اصلی مديران مسئول عضو کميته ناظر بر اساس شيوهنامه مصوب شورای مرکزی ناظر ،شرايط عضويت در کميته ناظر را از
دست بدهد عضو علیالبدل جايگزين وی خواهد شد.

تبصره 2ـ دبيرخانه کميته ناظر در حوزه معاونت دانشجويی و فرهنگی دانشگاه مستقر و با مسئوليت دبير ،متولی انجام امور اداری و اجرايی کميته ناظر
است.
ماده 5ـ جلسات کميته ناظر ماهانه يکبار با دعوت مکتوب از کليه اعضا تشکيل میشود .جلسات با حضور حداقل سه نفر از اعضای دارای حق رأی،
رسمی است و مصوبات آن نيز با رأی اکثريت معتبر است .ضروری است دعوتنامه اعضای جلسه حداقل سه روز پيش از موعد جلسه با اعالم دستور
جلسه توسط دبير کميته ارسال شود.
تبصره 1ـ در صورتی که هر يک از اعضا ،شاکی خصوصی يا مشتکیعنه باشد ،در زمان رسيدگی به شکايت مطروحه ،حق رأی نخواهد داشت.
تبصره 6ـ دبيرخانه کميته ناظر موظف است صورتجلسات کميته را به طور مرتب به دبيرخانه شورای مرکزی ناظر هر دستگاه ارسال کند.
تبصره 3ـ در موارد خاص بنا به نظر رئيس کميته ،جلسة ويژه میتواند با دعوت شفاهی يا کتبی وی از اعضای جلسه و بدون در نظر گرفتن ارسال
دعوتنامه معمول به صورت فوقالعاده و فوری (حتی در همان روز) تشکيل شود.
ماده  2ـ وظايف کميته ناظر بر نشريات دانشگاهی به شرح زير است:
بررسی درخواست و صدور مجوز انتشار مطابق بخش دوم اين دستورالعمل
نظارت بر عملکرد نشريات دانشگاهی و تذکر اوليه در صورت لزوم
رسيدگی به تخلفات و شکايات ناشی از عملکرد نشريات دانشگاهی مطابق بخش  2اين دستورالعمل
نظارت بر حسن اجرای اين دستورالعمل ،مصوبات و شيوهنامههای شورای مرکزی ناظر
بررسی محتوايی نشريات دانشگاه در جلسه ماهيانه کميته ناظر و ارسال نتايج آن به شورای مرکزی ناظر
برگزاری دورههای آموزشی برای متقاضيان نشريات دانشجويی اعم از صاحبان امتياز ،مديران مسئول ،سردبيران و ساير عوامل اجرايی بر اساس برنامه
آموزشی شورای مرکزی ناظر
ماده 7ـ شورای فرهنگی هر دانشگاه مرجع تجديد نظر در تصميمات و آرای کميته ناظر همان دانشگاه است.
ماده 3ـ براساس بند  4ماده  6ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهی ،در هر دستگاه شورايی با عنوان «شورای مرکزی ناظر بر نشريات دانشگاهی»
که در اين دستورالعمل به اختصار «شورای مرکزی ناظر» ناميده میشود ،تشکيل میگردد.
ماده 9ـترکيب شورای مرکزی ناظر به شرح زير است:
معاون فرهنگی دستگاه متبوع (رئيس شورا)
معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
معاون فرهنگی نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها يا نماينده تاماالختيار رئيس نهاد
يک نفر حقوقدان به انتخاب معاون فرهنگی دستگاه متبوع
مديرکل امور فرهنگی دستگاه متبوع (دبير شورا)
سه نفر از مديران مسئول نشريات دانشگاهی به انتخاب مديران مسئول نشريات دانشگاههای کشور که يک نفر از آنها عضو علیالبدل محسوب میشود.
تبصره 1ـ در صورت نبودن پست معاون فرهنگی يا مديرکل امور فرهنگی يا عناوين مشابه انتخاب رئيس و دبير شورا بر عهده رئيس دستگاه و در سطح
معاونان و مديران کل دستگاه میباشد.
تبصره 6ـ دبير شورا طبق شيوهنامه مصوب شورای مرکزی ناظر ،نسبت به برگزاری انتخابات نمايندگان مديران مسئول نشريات دانشگاهی جهت
عضويت در شورای مرکزی ناظر اقدام خواهد کرد.
تبصره 3ـ اعضای انتخابی شورای مرکزی ناظر برای مدت يک سال با ابالغ رئيس شورا انتخاب میشوند.
تبصره 4ـ چنانچه نماينده اصلی مديران مسئول عضو شورای مرکزی ناظر شرايط عضويت در شورا راـ براساس شيوهنامه مصوب شورای مرکزی ناظرـ از
دست بدهد عضو علیالبدل جايگزين وی خواهد شد .مسئوليت تشخيص استمرار شرايط عضويت نماينده مديران مسئول بر عهده دبير شوراست.
تبصره 5ـ دبيرخانه شورای مرکزی ناظر در اداره کل امور فرهنگی وزارت يا دستگاه متبوع يا عناوين مشابه مستقر و دبير شورای مرکزی ناظر متولی
انجام امور اداری و اجرايی شورا است.
ماده 15ـ وظايف و اختيارات شورای مرکزی ناظر به شرح زير است:
سياستگذاری در حوزه کالن نشريات دانشگاهی
رسيدگی به اعتراضات در خصوص عدم صدور مجوز نشريات دانشگاهی
تجديد نظر در تصميمات شورای فرهنگی دانشگاه در خصوص نشريات دانشگاهی
رسيدگی به اعتراضات ناشی از تصميمات و عملکرد شورای فرهنگی دانشگاه در زمينه نشريات دانشگاهی
تدوين شيوهنامههای اجرايی
تفسير مفاد دستورالعمل حاضر
نظارت بر عملکرد کميتههای ناظر بر نشريات دانشگاهها
ايجاد وحدت رويه بين کميتههای ناظر دانشگاهها

تدوين برنامه آموزشی برای متقاضيان نشريات دانشگاهی
اخذ و بررسی نتايج گزارش محتوايی نشريات دانشگاهی از کميتههای ناظر و ارائه آن به رييس دستگاه
تبصرهـ مصوبات شورای مرکزی ناظر قطعی و الزماالجرا است.
ماده 11ـ جلسات شورای مرکزی ناظر حداقل هر  6ماه يک بار با دعوت مکتوب از کليه اعضا يک هفته قبل از زمان جلسه با اعالم دستور جلسه توسط
دبير شورا تشکيل میشود و جلسات با حضور حداقل  5تن از اعضای دارای حق رأی ،رسمی و مصوبات آن با رأی اکثريت معتبر است.
بخش دوم :نحوه درخواست مجوز و شرايط انتشار نشريات دانشگاهی
ماده 16ـمتقاضی امتياز انتشار نشريه دانشگاهی بايد درخواست کتبی خود را با اعالم مشخصات خود و مدير مسئول ،سردبير ،نام نشريه ،زمينه و
ترتيب انتشار (موضوع ماده  )1به انضمام تصريح به پايبندی به قانون اساسی ،قوانين موضوعه و اين دستورالعمل ،به دبيرخانه کميته ناظر طبق فرم
پيوست شماره  1تسليم کند.
تبصره 1ـزمينه انتشار نشريهای که صاحب امتياز آن شخص حقوقی است نبايد مغايرتی با اساسنامه آن تشکل يا نهاد داشته باشد.
تبصره 6ـ نشريات دانشجويی موظفند صرفاً در زمينههايی که مجوز اخذ کردهاند به فعاليت بپردازند.
تبصره 3ـ متقاضی امتياز انتشار گاهنامه بايد حداقل و حداکثر زمان انتشار نشريه خود را در درخواست کتبی خود مشخص نمايد.
ماده 13ـ متقاضی امتياز نشريه بايد دارای شرايط زير باشد:
1ـ يکی از دانشجويان يا اعضای هيأت علمی به عنوان شخص حقيقی يا تشکل ،نهاد ،انجمن ،کانون ،يا يکی از بخشهای دانشگاه يا هر شخص حقوقی
ديگر در دانشگاه
6ـ عدم محکوميت منجر به توبيخ کتبی و درج در پرونده يا باالتر در مورد دانشجويان و انفصال موقت از خدمت در مورد اعضای هيأت علمی
تبصره 1ـ افراد مشمول بند  6پس از يک سال از تاريخ اتمام محروميت میتوانند به عنوان صاحب امتياز نشريات دانشگاهی فعاليت کنند و در صورت
محکوميت مجدد به طور دائم محروم میشوند.
تبصره 6ـ در صورتی که صاحب امتياز يکی از شرايط فوق را از دست بدهد ،ظرف يک ماه پس از ابالغ کميته ناظر میتواند درخواست انتقال امتياز
نشريه را به شخص واجد شرايط ديگر به کميته ناظر ارسال کند ،در غير اين صورت امتياز نشريه لغو میشود .کميته ناظر موظف است ظرف مدت 6
هفته از تاريخ وصول درخواست متقاضی ،نظر خود را اعالم کند.
ماده 14ـ شرايط مدير مسئول به شرح زير است:
1ـ دانشجو بودن يا عضويت در هيأت علمی يا مدير يکی از واحدهای اداری همان دانشگاه
6ـ عدم محکوميت منجر به توبيخ کتبی و درج در پرونده يا باالتر در مورد دانشجويان ،انفصال موقت از خدمت در مورد اعضای هيأت علمی و عدم
محکوميت منجر به توبيخ کتبی و درج در پرونده يا باالتر در کميته تخلفات اداری برای کارکنان.
3ـ عدم سابقه مشروطی برای دو نيمسال متوالی يا سه نيم سال متناوب برای دانشجويان در هنگام معرفی به عنوان مدير مسئول.
4ـ گذراندن دو نيم سال تحصيلی و حداقل  63واحد درسی (دورههای کاردانی و کارشناسی) .دانشجويان کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپيوسته و
دکتری از شمول اين بند مستثنی هستند.
 -5عدم شهرت به فساد اخالق.
تبصره  1ـ شهرت به فساد اخالق صرفاً با اجماع کلية اعضای کميته ناظر قابل احراز است.
تبصره 6ـ مدير واحد اداری فقط میتواند مدير مسئول نشريه اداره متبوع خود باشد.
تبصره 3ـ افراد مشمول بند  6پس از يک سال از تاريخ اتمام محروميت میتوانند به عنوان مدير مسئول نشريات دانشگاهی فعاليت کنند و در صورت
محکوميت مجدد اين افراد به طور دائم محروم میشوند.
تبصره 4ـ در صورتی که مدير مسئول يکی از شرايط را از دست بدهد ،صاحب امتياز موظف است ظرف يک ماه مدير مسئول جديد را به کميته ناظر
معرفی کند ،در غير اين صورت امتياز نشريه لغو میشود .کميته ناظر موظف است ظرف مدت  6هفته در اين خصوص اعالم نظر کند.
تبصره 5ـ سردبير نشريه بايد کليه شرايط فوق را دارا باشد.
ماده 15ـانتشار نخستين شماره نشريه منوط به طی دوره آموزشی و اخذ گواهی پايان دوره توسط صاحب امتياز ،مدير مسئول و سردبير براساس برنامه
آموزشی مصوب شورای مرکزی ناظر بر نشريات دانشگاهی است.
تبصرهـ هر کميته ناظر موظف است در هر نيم سال تحصيلی حداقل دو دوره آموزشی براساس برنامه آموزشی مصوب شورای مرکزی ناظر بر نشريات
دانشگاهی آن دستگاه برگزار کند.
ماده 12ـهيچکس نمیتواند در زمان واحد صاحب امتياز ،مدير مسئول و سردبير بيش از يک نشريه باشد.
ماده 17ـدر صورتی که تقاضانامهها ناقص يا متقاضيان امتياز يا مديران مسئول نشريات فاقد شرايط مقرر در اين دستورالعمل باشند کميته ناظر موظف
است مراتب را به صورت مکتوب و با استناد به داليل و مدارک الزم حداکثر ظرف  65روز از تاريخ دريافت و ثبت درخواست به متقاضيان اعالم کند.
ماده 13ـدرج شناسنامه نشريه شامل زمينه نشر ،نام صاحب امتياز ،مدير مسئول ،سردبير يا شورای سردبيری دانشگاه صادر کننده مجوز ،شماره ،تاريخ
انتشار و دوره نشر در هر شماره نشريه الزامی است.

ماده 19ـ چنانچه صاحب امتياز نشريهای متقاضی توزيع آن در ساير دانشگاهها باشد بايد تقاضای خود را با ذکر محدوده توزيع به کميته ناظر دانشگاه
تسليم کند .کميته ناظر دانشگاه در صورت موافقت ،موظف است ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول ،درخواست را جهت اعالم نظر نهايی به کميته ناظر
دانشگاه مقصد ارسال کند .شورای مرکزی ناظر موظف است پس از اعالم نظر دانشگاه مقصد ظرف دو ماه نسبت به درخواست مزبور اعالم نظر کند.
تبصره 1ـ در صورت عدم موافقت کميته ناظر دانشگاه ،متقاضی میتواند اعتراض خود را به شورای مرکزی ناظر اعالم کند.
تبصره 6ـ نظارت و رسيدگی به تخلفات يا شکايات اين نشريات بر عهده کميته ناظر دانشگاه صادر کننده مجوز (دانشگاه مبدأ) است.
ماده 65ـاتحاديهها و تشکلهای دانشگاهی ،مجامع فرهنگی و شوراهای صنفی دانشجويی دارای مجوز رسمی که در بيش از يک دانشگاه فعاليت داشته
و متقاضی انتشار نشريه باشند میتوانند درخواست خود را به شورای مرکزی دستگاه مربوطه اعالم کنند .نظارت و رسيدگی به شکايات و تخلفات
اينگونه نشريات بر عهده شورای مرکزی ناظر است.
تبصرهـ شرايط ناظر بر صدور مجوز ،صاحب امتياز و مدير مسئول و سردبير اينگونه نشريات تابع اين دستورالعمل است.
ماده 61ـکميته ناظر موظف است در صورت فراهم بودن شرايط قانونی انتشار نشريه ،حداکثر ظرف  65روز نسبت به صدور مجوز اقدام کند.
ماده 66ـدر صورتی که کميته ناظر با صدور مجوز نشريه مخالفت کند يا ظرف  65روز نسبت به صدور مجوز با اعالم کتبی داليل عدم موافقت ،اقدام
نکند ،متقاضی میتواند اعتراض خود را به صورت مکتوب به شورای فرهنگی دانشگاه اعالم کند .شورای فرهنگی موظف است ظرف  35روز موضوع
اعتراض را بررسی و اعالمنظر کند.
ماده 63ـمسئوليت کليه مطالب مندرج در نشريه به عهده مدير مسئول است و وی موظف است سه نسخه از هر شماره را بالفاصله پس از انتشار به
دبيرخانه کميته ناظر دانشگاه تحويل دهد.
تبصرهـ دبيرخانه کميته ناظر دانشگاه موظف است دو نسخه از نشريه را به دبيرخانه شورای مرکزی ناظر ارسال کند.
ماده 64ـدر صورتی که صاحب امتياز ظرف مدت حداکثر شش ماه از زمان صدور مجوز پس از اخطار کتبی و مهلت يک ماهه اقدام به انتشار نشريه
نکند ،مجوز صادره از اعتبار ساقط است.
ماده 65ـ نشريات موظفند توالی انتشار مندرج در امتياز خود را رعايت کنند .در غير اين صورت پس از سه مرحله متوالی عدم انتشار ،صاحب امتياز
برای پاسخگويی به کميته ناظر احضار و در صورت عدم ارائه داليل قانع کننده ،مجوز نشريه لغو میشود.
ماده 62ـ صاحب امتياز میتواند درخواست خود را مبنی بر انتقال امتياز نشريه به ديگری يا تغيير مشخصات ذکر شده در فرم درخواست مجوز نشريه
(اعم از مدير مسئول ،نام نشريه ،دوره انتشار و زمينه انتشار) به کميته ناظر ارائه کند و کميته ناظر موظف است ظرف يک ماه مراتب موافقت يا عدم
موافقت خود را به صورت مکتوب به صاحب امتياز اعالم کند.
بخش سوم :حقوق نشريات دانشگاهی
ماده 67ـنشريات دانشگاهی از کليه حقوق مصّرح در قانون مطبوعات جمهوری اسالمی ايران برخوردارند .از جمله:
1ـ جستجو ،کسب و انتشار اخبار داخل و خارج دانشگاه به منظور افزايش آگاهی جامعه دانشگاهی با رعايت موازين قانونی و حفظ مصالح جامعه.
6ـ هيچ مقام دولتی و غير دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب يا مقالهای درصدد اعمال فشار بر نشريات برآيد يا به سانسور و کنترل محتوای نشريات
مبادرت ورزد.
3ـ نشريات دانشجويی حق دارند نظرها ،انتقادهای سازنده ،پيشنهادها وتوضيحات دانشجويان و مسئوالن دانشگاه را با رعايت موازين اسالمی و مصالح
دانشگاه و جامعه درج کنند.
ماده 63ـمعاونت دانشجويی و فرهنگی و ساير نهادهای فرهنگی دانشگاه بايد در چارچوب قوانين و در حدود اختيارات و امکانات از نشريات دانشگاهی
حمايت کنند.
تبصرهـ معاونت دانشجويیـ فرهنگی دانشگاه ساالنه از محل بودجه فرهنگی مبلغی را برای حمايت و کمک به انتشار نشريات دانشگاهی پيشبينی
میکند و متناسب با شرايط و مطابق ضوابط و مقررات در اختيار آنان قرار میدهد.
ماده 69ـدستگاهها موظفند جشنواره کشوری نشريات دانشجويی را با هماهنگی کليه دستگاهها و مسئوليت يک دستگاه حداقل سالی يکبار برگزار
نمايند و نشريات برتر را شناسايی و تشويق کنند.
تبصره 1ـ دستگاه ها ميتوانند بصورت مستقل جشنواره های منطقه ای يا مشابه آن را برگزار نمايند.
تبصره 6ـ نشريات دارای رتبههای اول ،دوم و سوم عالوه بر جوايز جشنواره مشمول حمايتهای مادی و معنوی دستگاه مربوطه تا جشنواره بعدی
خواهند بود.
بخش چهارم :حدود نشريات دانشگاهی
ماده 35ـنشريات دانشگاهی در انتشار مطالب و تصاوير جز در موارد اخالل به مبانی و احکام اسالم و حقوق عمومی و خصوصی مطابق ماده  2قانون
مطبوعات ،آزاد هستند.
ماده 31ـهرگاه نشريهای مطالبی مشتمل بر توهين ،افترا ،خالف واقع يا انتقاد نسبت به اشخاص (اعم از حقيقی يا حقوقی) منتشر کند ،ذينفع حق
دارد پاسخ آن را حداکثر تا دو ماه از تاريخ انتشار به صورت مکتوب برای همان نشريه ارسال کند و نشريه مزبور نيز موظف است توضيح يا پاسخ

دريافتشده را حداکثر يک ماه پس از وصول پاسخ در همان صفحه و ستون و با همان حروفی که اصل مطلب منتشر شده است به رايگان به چاپ
برساند ،منوط به آنکه جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز نکند و متضمن توهين و افترا به کسی نباشد.
تبصره 1ـ اگر نشريه عالوه بر پاسخ مذکور مطالب يا توضيحات مجددی چاپ کند ،در اين صورت حق پاسخگويی مجدد برای معترض باقی است،
بديهی است درج قسمتی از پاسخ ،در حکم عدم درج است و متن پاسخ بايد در يک شماره و به طور کامل درج شود.
تبصره 6ـ در صورتی که نشريه پاسخ را منتشر نکند ذينفع میتواند به کميته ناظر شکايت کند و کميته ناظر در صورت محق شناختن شاکی ،جهت
نشر پاسخ به نشريه اخطار خواهد کرد و اگر اين اخطار مؤثر واقع نشود ،کميته ناظر ،نشريه را به يکی از تنبيهات بندهای  4تا  2ماده  45محکوم
میکند.
تبصره 3ـ مفاد اين ماده و تبصرههای آن نافی حق ذينفع در خصوص پيگيری شکايت از طريق کميته ناظر يا مراجع ذیصالح نخواهد بود.
ماده 36ـ در صورت شکايت شاکی خصوصی از يک نشريه مبنی بر انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت ،افترا ،فحش و الفاظ رکيک يا نسبتهای
توهينآميز و نظاير آن نسبت به اشخاص ،تهديد و هتک شرف يا حيثيت يا افشای اسرار شخصی ،نشريه به يکی از تنبيهات بندهای  5تا  9ماده 45
محکوم میگردد.
ماده 33ـنشريات دانشگاهی که بنا به تشخيص کميته ناظر مرتکب تخلفات مواد  62 ،65 ،64و  67قانون مطبوعات شوند ،به يکی از تنبيهات بندهای
 15تا  13ماده  45محکوم میشوند.
ماده 34ـدر صورت انتشار عکسها ،تصاوير و مطالب خالف عفت عمومی ،کميته ناظر ،نشريه را به يکی از بندهای  5تا  9ماده  45محکوم میکند و در
صورت تکرار جرم پس از محکوميت اوليه ،نشريه به يکی از تنبيهات بندهای  15تا  13اين ماده محکوم میشود.
ماده 35ـ نشريات دانشگاهی که بنا به تشخيص کميته ناظر مرتکب تخلفات موضوع ماده  69قانون مطبوعات شوند به يکی از تنبيهات بندهای  3و 9
ماده  45محکوم میشوند.
ماده 32ـهرگاه نشريهای مطالب و تصاويری مانند توهين ،تهمت ،فحش ،الفاظ رکيک ،تحقير ،تهديد ،هتک حرمت يا حيثيت و نظاير آن منتشر نمايد،
تخلف عمومی محسوب میگردد .در اين صورت رئيس کميته ناظر میتواند از ادامه فعاليت نشريه جلوگيری نمايد و موضوع را جهت بررسی به کميته
ناظر ارجاع دهد .کميته ناظر موظف است موضوع را خارج از نوبت بررسی و در صورت احراز تخلف ،متخلف به يکی از تنبيهات بندهای  5تا  9ماده 45
محکوم میشود.
تبصره :مدت رسيدگی به پرونده نشريهای که از ادامه انتشار آن جلوگيری شده است نبايد از  15روز بيشتر شود.
ماده 37ـدر صورت تخلف از تبصره  5ماده  1يا مواد  19 ،17و  64اين دستورالعمل برای بار اول نشريه به يکی از تنبيهات بندهای  1تا  3و در صورت
تکرار به يکی از تنبيهات بندهای  4تا  7ماده  45محکوم میشود.
ماده 33ـدر صورتی که «نشريهای» بدون اخذ مجوز از کميته ناظر منتشر شود توقيف شده و انتشاردهنده به مدت يک سال نمیتواند صاحب امتياز،
مدير مسئول و سردبير نشريه جديدی باشد و در صورت تکرار اگر متخلف شخص حقيقی و دانشجو باشد تا پايان مقطع تحصيلی و در صورتی که
متخلف شخص حقوقی يا عضو هيأت علمی باشد تا سه سال حق انتشار و شرکت در انتشار هيچ نشريهای را نخواهد داشت.
ماده 39ـدر مواردی که تخلف ارتکابی نشريه براساس قوانين موضوعه کشور جرم تلقی شود بنا به تشخيص کميته ناظر مدير مسئول نشريه جهت
تصميمگيری مقتضی به کميته انضباطی معرفی میشود.
بخش پنجم :تنبيهات
ماده 45ـموارد تنبيهی متخلفان به شرح زير است:
1ـ احضار به کميته ناظر و تذکر شفاهی
6ـ تذکر کتبی
3ـ اخطار کتبی
4ـ محروميت موقت نشريه از تسهيالت دانشگاهی تا شش ماه
5ـ محروميت موقت مدير مسئول از تصدی اين سمت تا  2ماه
2ـ محروميت موقت مدير مسئول از تصدی اين سمت از  2ماه تا يک سال
7ـ توقيف موقت نشريه تا  3ماه
3ـ توقيف موقت نشريه از سه ماه تا  2ماه
9ـ توقيف موقت نشريه از  2ماه تا يک سال
15ـ توقيف موقت نشريه از يک تا دو سال
11ـ منع دائم انتشار نشريه
16ـ منع دائم انتشار نشريه و محروميت مدير مسئول از تصدی اين سمت تا يک سال
13ـ منع دائم انتشار نشريه و محروميت مدير مسئول از تصدی اين سمت تا پايان مقطع تحصيلی

بخش ششم :رسيدگی به تخلفات و شکايات
ماده 41ـکميته ناظر موظف است به شکايات مکتوب حداکثر ظرف مدت  15روز از تاريخ دريافت و ثبت آن در دبيرخانه ،رسيدگی کرده و رأی خود را
صادر کند.
ماده 46ـکميته ناظر ،مدير مسئول نشريهای را که تخلف کرده يا از آن شکايت شده است به صورت کتبی و با ذکر دقيق موارد تخلف يا شکايت و با
ارائه مهلت يک هفتهای از تاريخ ابالغ جهت ادای توضيحات دعوت میکند و در صورت عدم حضور غيرموجه وی يا عدم ارائه توضيحات کتبی ،کميته
ناظر میتواند حکم مقتضی را در مورد نشريه صادر کند.
ماده 43ـکميته ناظر بايد آرای خود را با ذکر موارد تخلف يا شکايت مستند به مواد  35تا  39صادر و آن را به صورت کتبی حداکثر ظرف مدت يک
هفته پس از صدور به مدير مسئول و شاکی خصوصی نشريه ابالغ کند.
ماده 44ـآرای صادره ،ظرف مدت  65روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض و درخواست تجديد نظر در شورای فرهنگی دانشگاه است .در صورت عدم اعتراض
در مهلت تعيين شده ،حکم ،قطعی محسوب میشود.
ماده 45ـاحکام صادره از سوی کميته ناظر بر نشريات دانشگاهی تا زمانی که نقض نشدهاند الزماالجرا هستند.
ماده 42ـشورای فرهنگی دانشگاه موظف است رأی خود را در مورد اعتراضات مکتوب واصله حداکثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ دريافت اعتراض
توسط دبيرخانه ،به صورت مکتوب به معترض و کميته ناظر دانشگاه ابالغ کند.
ماده 47ـتصميم شورای فرهنگی دانشگاه ظرف  65روز از تاريخ ابالغ ،قابل اعتراض به شورای مرکزی ناظر است .شورای مرکزی ناظر موظف است
ظرف دو ماه از تاريخ دريافت اعتراض رأی خود را صادر و آن را ابالغ کند .آرای شورای مرکزی ناظر ،قطعی و الزماالجرا است.
بخش هفتم :نحوه ابالغ ،اجرا و تفسير اين دستورالعمل
ماده 43ـ نحوه صدور مجوز نشريات دانشگاهی ،نظارت بر آنها ،رسيدگی به تخلفات و شکايات تنها براساس دستورالعمل حاضر خواهد بود .تعيين و
تصويب هرگونه شرايط و مقررات مغاير يا محدود کننده عالوه بر مفاد اين آئيننامه نظير صدور مجوزهای مشروط يا موقت ممنوع است.
ماده 49ـبه کليه نشريات دانشگاهی که قبل از تصويب اين دستورالعمل انتشار میيابند مدت هشت ماه از تاريخ ابالغ اين دستورالعمل فرصت داده
میشود تا خود را با ضوابط و مقررات اين دستورالعمل منطبق کنند.
تبصرهـ در صورت عدم انطباق در مهلت مقرر مجوز نشريه با صالحديد کميته ناظر لغو خواهد شد.
ماده 55ـ دستورالعمل اجرايی نشريات دانشگاهی در  55ماده و  44تبصره در تاريخ  ......................به تصويب شوراهای مرکزی ناظر بر نشريات دانشگاهی
رسيد.
طبق ماده  5ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهی ،مصوبه جلسه شماره  545مورخ  1333/3/62شورای عالی انقالب فرهنگی ،و بنا به مصوبه
شوراهای مرکزی ناظر بر نشريات دانشگاهی وزارتخانههای علوم ،تحقيقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی
دستورالعمل اجرايی اين ضوابط جهت اجرا به دانشگاهها و مؤسسههای آموزشی و پژوهشی ابالغ میگردد.

