
 ییات دانشجویت نشریضوابط ناظر بر فعال ییدستورالعمل اجراخالصه 

 مقدمه

 ینقد و گفت و گو یشیآزاد اند ینه ساختن فضاینهاد ت ها،ین گونه فعالیو قانونمند كردن ا یات دانشگاهیت نشریت از فعالیو حما یبه منظور سامانده

ان، یدانشگاه یو تخصص یسطح دانش عموم یو ارتقا یروزنامه نگارهای مهارت یریفراگی هاجاد فرصتیا نیان و همچنیب ید بر حق آزادیسازنده و تأك

ن یا یی(، د ستورالعمل اجرا یانقالب فرهنگ یعال یشورا 83/3/26 مورخ 540) مصوب جلسه  یات دانشگاهیت نشریضوابط ناظر بر فعال 5بر اساس ماده 

 رسد: یم بیل به تصویضوابط به شرح ذ

 یكیات الكترونیز نشریا تك شماره نی، گاهنامه یادوار كه به صورت یاتیه نشری،كلیات دانشگاهیت نشریضوابط ناظر بر فعال1ماده 1بق بند مطا  -1ماده 

تشكل ها و  ان،یك از دانشجویتوسط هر  یو ورزش ی، ادبی، هنری، اقتصادی، علمیاسی، سی،اجتماعیفرهنگهای نهیخ نشردر زمیكه با نام ثابت وتار

 یات دانشگاهیشوند، نشر یع میمنتشر و در محدوده دانشگاه ها توز شان در دانشگاه هایاز ا یا گروهی یأت علمیه ی، استادان و اعضایدانشگاه یهادهان

 رند.یگ یدستورالعمل قرار م نیمحسوب و تحت شمول ا

 رند.یگ یز در بر مینا و طنز ر ی، خبریو رفاه ی، صنفیدتیعقهای نهی، زمیو اجتماع یفرهنگهای عنوان -1تبصره 

نامه نیین آیشوند، مشمول ایمنتشر م ییدانشجو یعلم یهاا انجمنی ییدانشجو یهاان، تشكلی، دانشجویأت علمیكه توسط ه یات علمینشر -2 تبصره

 هستند.

 :ر استیته ناظر به شرح زیب كمیترك -4ماده 

 ته(یس كمییدانشگاه)ر یفرهنگ ییمعاون دانشجو -1

در  یمقام معظم رهبر یندگیم دفتر نهاد نمایار و داینده تام االختینما  -2

 دانشگاه

 س دانشگاهییك حقوق دان به انتخاب ری  -3

 دانشگاه یفرهنگ یدانشگاه به انتخاب شورا یأت علمیسه نفر عضو ه  -4

 ته(یر كمیدانشگاه)دب یر امور فرهنگیمد  -5

ران مسئول یدبه انتخاب م یات دانشگاهیران مسئول نشریسه نفر از مد  -6

 شود. یالبدل محسوب میشان عضو علیك نفر از ای ات دانشگاه كهینشر

ن یا یران مسئول را برگزار كنند و طیندگان مدینما ك ماه فرصت دارند تا انتخاباتیل نشده است یته در آنها تشكین كمیكه ا ییدانشگاه ها -1تبصره 

 ل شود.یتشك یات دانشگاهیران مسئول نشریمد ندگانیتواند بدون حضور نمایته میك ماه كمی

 :ر استیبه شرح ز یات دانشگاهیته ناظر بر نشریف كمیوظا -6ماده 

 ن دستورالعملیدرخواست و صدور مجوز انتشار مطابق بخش دوم ا یبررس  -1

 ه در صورت لزومیو تذكر اول یات دانشگاهینظارت بر عملكرد نشر  -2

 دستورالعملن یا 6مطابق بخش  یات دانشگاهیلكرد نشراز عم یات ناشیبه تخلفات و شكا یدگیرس  -3

 .ناظر یمركز یشوراهای نامهوهین دستورالعمل، مصوبات و شیا ینظارت بر حسن اجرا  -4

 ناظر یمركز یج آن به شورایته ناظر و ارسال نتایانه كمیات دانشگاه در جلسه ماهینشر یمحتوا یبررس  -5

بر اساس برنامه  ییر عوامل اجرایران و سایمسئول، سردب رانیاز، مدیاعم از صاحبان امت ییات دانشجوینشر انیمتقاض یبرا یآموزش یهادوره یبرگزار  -6

 ناظر یمركز یشورا یآموزش

 دانشگاه است. ته ناظر همانیمات وآراء كمید نظر در تصمیهر دانشگاه مرجع تجد یفرهنگ یشورا -7ماده 

 :استر یناظر به شرح ز یمركز یب شورایترك -9ماده 

 (س شوراییدستگاه متبوع )ر یمعاون فرهنگ -1

 یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یمعاون مطبوعات -2

نده یا نمایدر دانشگاه ها  یمقام معظم رهبر یندگینهاد نما یمعاون فرهنگ -3

 نهاد سییار ریتام االخت

 دستگاه متبوع یك نفر حقوق دان به انتخاب معاون فرهنگی -4

 ر شورا(یمتبوع)دبدستگاه  یر كل امور فرهنگیمد -5

ران مسئول یبه انتخاب مد یات دانشگاهیران مسئول نشریسه نفر از مد -6

 شود.یالبدل محسوب میك نفر از آنها عضو علیكشور كه  یهاهات دانشگاینشر

 یات دانشگاهیط انتشار نشرینحوه درخواست مجوز و شرا

نه و یه، زمیر، نام نشریر مسئول، سردبیمشخصات خود و مد خود را با اعالم یت كتبد درخواسیبا یات دانشگاهیاز انتشار نشریامت یمتقاض -12ماده 

طبق فرم  ته ناظریرخانه كمین دستورالعمل، به دبین موضوعه و ای، قوانیبه قانون اساس یبندیح به پایتصر ( به انضمام1ب انتشار )موضوع ماده یترت

 م كند.یتسل 1وست شماره یپ



 :ر باشدیط زیشرا ید دارایه بایز نشرایامت یمتقاض  -13ماده 

 یا هر شخص حقوقیدانشگاه  یاز بخشها یكیا یكانون  ا تشكل، نهاد، انجمن،ی یقیبه عنوان شخص حق یأت علمیه یا اعضایان یاز دانشجو یكی -1

 .گر در دانشگاهید

 یأت علمیه یموقت از خدمت درمورد اعضا ان و انفصالیا باالتر در مورد دانشجویو درج در پرونده  یخ كتبیت منج ر به توبیعدم محكوم - 2

ت كنند و در صورت یفعال یات دانشگاهیاز نشریامت توانند به عنوان صاحب یت م یك سال از اتمام محرومیپس از  2افراد مشمول بند  -1تبصره 

 .شوند یت مجدد به طور دائم محروم میمحكوم

از یتواند درخواست انتقال امت یته ناظر میابالغ كم ك ماه پس ازیط فوق را از دست بدهد، ظرف یرااز ش یكیاز یكه صاحب امت یدر صورت -2تبصره 

 2ته ناظر موظف است ظرف مدت یشود. كم یه لغو میاز نشرین صورت امتیر ایناظر ارسال كند، در غ تهیگر به كمیط دیشرا ه را به شخص واجدینشر

 خود را اعالم كند. ، نظریخ وصول درخواست متقاضیهفته از تار

 :ر استیر مسئول به شرح زیط مدیشرا -14ماده 

 همان دانشگاه یاز واحدها یكیر یا مدی یأت علمیت در هیا عضویدانشجو بودن  -1

و عدم  یأت علمیه یموقت از خدمت درمورد اعضا ان، انفصالیا باالتر در مورد دانشجویو درج در پرونده  یخ كتبیت منجر به توبیعدم محكوم -2

 .كاركنان یبرا یته تخلفات اداریا باالتر در كمی و درج در پرونده یخ كتبیت منجر به توبیمحكوم

 ر مسئولیبه عنوان مد یهنگام معرف ان دریدانشجو یم سال متناوب برایا سه نی یم سال متوالیدو ن یبرا یعدم سابقه مشروط -3

ارشد  یو كارشناس ناپیوسته یان كارشناسیدانشجو .( یو كارشناس یكاردانهای ) دوره یسواحد در 28و حداقل  یلیم سال تحصیگذراندن دو ن -4

 .هستند یاز شمول مستثن یوسته و دكتریناپ

 عدم شهرت به فساد اخالق -5

 .ته ناظر قابل احراز استیكم یه اعضایشهرت به فساد اخالق صرفاً با اجماع كل -1تبصره 

 .ه اداره متبوع خود باشدیر مسئول نشریتواند مد یفقط م یر واحد اداریمد -2تبصره 

ت كنند و در صورت یفعال یات دانشگاهیرمسئول نشریتوانند به عنوان مد یت میخ اتمام محرومیك سال از تاریپس از  2افراد مشمول بند  -3تبصره 

 .شوندیم ن افراد به طور دائم محرومیت مجدد ایمحكوم

ته ناظر ید را به كمیر مسئول جدیك ماه مدیظرف  از موظف استیط را از دست بدهد، صاحب امتیاز شرا یكیول ر مسئیكه مد یدر صورت -4تبصره 

 .ن خصوص اعالم نظر كندیهفته در ا 2ته ناظر موظف است ظرف مدت یشود. كمیم ه لغویاز نشرین صورت امتیر ایكند، در غ یمعرف

 دارا باشد.ط فوق را یه شراید كلیه بایر نشریسردب -5تبصره 

ر بر اساس برنامه یر مسئول و سردبیاز، مدیتوسط صاحب امت ان دورهیپا یو اخذ گواه یدوره آموزش یه منوط به طین شماره نشریانتشار نخست -15ماده 

 است. یات دانشگاهینشر ناظر بر یمركز یمصوب شورا یآموزش

ات یناظر بر نشر یمركز یمصوب شورا یبرنامه آموزش بر اساس یدو دوره آموزشحداقل  یلیم سال تحصیته ناظر موظف است در هر نیهر كم  -تبصره

 آن دستگاه برگزار كند. یدانشگاه

 ه باشد.ینشر كیش از یر بیر مسئول و سردبیاز، مدیتواند در زمان واحد صاحب امتیچ كس نمیه -16ماده 

ته ناظر موظف ین دستورالعمل باشند، كمیط مقرر در ایشرا ات فاقدیران مسئول نشریدا میاز یان امتیا متقاضیها ناقص كه تقاضانامه یدر صورت -17ماده 

 اعالم كند. انیافت و ثبت درخواست به متقاضیخ دریروز از تار 20ل و مدارك الزم حداكثر ظرف یاستناد به دال است، مراتب را به صورت مكتوب و با

ته ناظر دانشگاه یع به كمیخود را با ذكر محدوده توز یتقاضا دیها باشد بار دانشگاهیع آن در سایتوز یمتقاض یاهیاز نشریچنانچه صاحب امت -19ماده 

ته ناظر یبه كم ییخ وصول، درخواست را جهت اعالم نظر نهایصورت موافقت، موظف است ظرف مدت ده روز از تار ته ناظر دانشگاه دریم كند. كمیتسل

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

 ناظر اعالم كند. یمركز یشورا تواند اعتراض خود را بهیم یته ناظر دانشگاه، متقاضیدر صورت عدم موافقت كم -1تبصره 

 صادر كننده مجوز)دانشگاه مبدا( است. ته ناظر دانشگاهیات بر عهده كمین نشریات ایا شكایبه تخلفات  یدگینظارت و رس -2تبصره 



 روز نسبت به صدور مجوز اقدام كند. 20ظرف  ه، حداكثریانتشار نشر یط قانونیته ناظر موظف است در صورت فراهم بودن شرایكم -21ماده 

ل عدم موافقت، اقدام یدال یبه صدور مجوز با اعالم كتب روز نسبت 20 ا ظرفیه مخالفت كند، یته ناظر با صدور مجوز نشریكه كم یدر صورت -22ماده 

موضوع  روز 30موظف است ظرف  یفرهنگ یدانشگاه اعالم كند. شورا یفرهنگ یصورت مكتوب به شورا تواند اعتراض خود را به یم ینكند، متقاض

 و اعالم نظر كند. یاعتراض را بررس

است سه نسخه از هر شماره را بالفاصله پس از انتشار به  موظف یر مسئول است و ویه به عهده مدیر نشره مطالب مندرج دیت كلیمسئول -23ماده 

 .ل دهدیته ناظر دانشگاه تحویرخانه كمیدب

 ناظر ارسال كند. یمركز یرخانه شورایه را به دبیته ناظر دانشگاه موظف است دو نسخه از نشریرخانه كمیدب -تبصره

ه یك ماهه اقدام به انتشار نشریو مهلت  یاخطار كتب از ظرف مدت حداكثر شش ماه از زمان صدور مجوز پس ازیصاحب امتكه  یدرصورت -24ماده 

 نكند مجوز صادره از اعتبار ساقط است.

از یانتشار ، صاحب امتعدم  یپس از سه مرحله متوال صورتنیر ایت كنند . در غیاز خود را رعایانتشار مندرج در امت یات موظفند توالینشر -25ماده 

 شود. یه لغو میل قانع كننده، مجوز نشریصورت عدم ارائه دال ار و درحضته ناظر ایبه كم ییپاسخگو یبرا

 یدانشگاه اتینشر حقوق

 :. از جملهبرخوردارند یاسالم یدر قانون مطبوعات جمهور رحصّه حقوق میاز كل یه دانشگاهینشر -27ماده 

 .و حفظ مصالح جامعه ین قانونیت موازیبا رعا یدانشگاه جامعه یش آگاهیار داخل و خارج دانشگاه به منظور افزاجستجو، كسب و انتشار اخب -1

ات ینشر یا به سانسور و كنترل محتواید، یبرآ اتینشر درصدد اعمال فشار بر یاا مقالهیچاپ مطلب  یحق ندارد برا یر دولتیو غ یچ مقام دولتیه -2

 .مبادرت ورزد

و مصالح  ین اسالمیت موازیدانشگاه را با رعا مسئوالن ان ویانشجوحات دیشنهادها و توضیسازنده، پ یحق دارند نظرها، انتقادها یینشجوات داینشر  -3

 دانشگاه و جامعه درج كنند.

 یات دانشگاهیامكانات از نشرارات و ین و در حدود اختیقوان د در چارچوبیدانشگاه با یفرهنگ یر نهادهایو سا یو فرهنگ ییمعاونت دانشجو -28ماده 

 .ت كندیحما

 یم ینیش بیپ یات دانشگاهیت و كمك به انتشار نشریماح یرا برا یمبلغ یدانشگاه ساالنه از محل بودجه فرهنگ یفرهنگ  ییمعاونت دانشجو -تبصره

 دهد.یآنها قرار م اریكند و مطابق ضوابط و مقررات در اخت

 یات دانشگاهیحدود نشر

قانون  6، مطابق ماده یو خصوص یاسالم و حقوق عموم و احكام یر جز در موارد اخالل به مبانیدر انتشار مطالب و تصاو یات دانشگاهیرنش -30ماده 

 مطبوعات، آزاد هستند.

نفع حق یمنتشر كند، ذ ( یا حقوقی یقیاشخاص ) اعم از حق ا انتقاد نسبت بهین، افترا، خالف واقع یمشتمل بر توه یمطالب یاهیهر گاه نشر -31ماده 

افت یا پاسخ دری حیز موظف است توضیه مذبور نیه ارسال كند و نشریهمان نشر یخ انتشار به صورت مكتوب برایتار دارد پاسخ آن را حداكثر تا دو ماه از

گان به چاپ برساند، منوط یبه را كه اصل مطلب منتشر شده است یحروف ك ماه پس از وصول پاسخ در همان صفحه و ستون و با همانیشده را حداكثر 

 نباشد. ین و افترا به كسیاصل مطلب تجاوز نكند و متضمن توه به آنكه جواب از دو برابر

 یهیاست، بد یمعترض باق یمجدد برا ییپاسخگو قح ن صورتیچاپ كند، در ا یحات مجددیا توضیه عالوه بر پاسخ مذكور مطالب یاگر نشر -1تبصره

 .ك شماره و به طور كامل درج شودید در یدرج است و متن پاسخ با اسخ، در حكم عدماز پ یاست درج قسمت

، جهت یته ناظر در صورت محق شناختن شاكیكم ت كند ویته ناظر شكایتواند به كم ینفع میه پاسخ را منتشر نكند ذیكه نشر یدر صورت -2تبصره 

 محكوم 40ماده  6تا  4 یهات بندهایاز تنب یكیه را به یته ناظر، نشریؤثر واقع نشود، كمن اخطار میا ه اخطار خواهد كرد و هر گاهینشر پاسخ به نشر

 كند.یم

ر آن یز و نظاین آمیتوه یهاا نسبتیك یفحش و الفاظ رك بر مشتمل بر تهمت، افترا، یه مبنیك نشریاز  یخصوص یت شاكیدر صورت شكا -32ماده 

 گردد.یمحكوم م 40ماده  9تا  5 یهات بندهایاز تنب یكی، به یاسرار شخص یا افشای تیثیا حی د و هتك شرفینسبت به اشخاص، تهد



كند و در صورت یمحكوم م 40ماده  9تا  5 یبندها از یكیه را، به یته ناظر نشری، كمیر و مطالب خالف عفت عمومیها، تصاوانتشار عكس -34ماده 

 شود.ین ماده محكوم میا 13تا  10 یندهااز ب یكی ه بهیه، نشریت اولیتكرار جرم پس از محكوم

ا ید، هتك حرمت یر، تهدیز، استهزا، تحقین آمیتوههای نسبت ك،ین، تهمت، فحش، الفاظ ركیمانند توه یریمطالب و تصاو یاهیهر گاه نشر -36ماده 

د و ینما یریجلوگ هیت نشریتواند از ادامه فعال یته ناظر میس كمیین صورت ریگردد. در ایمحسوب م یتخلف عموم د،یر آن منتشر نمایت و نظایثیح

 شود.یمحكوم م 40ماده  9تا  5 یهات بندهایتنب از یكیو در صورت احراز تخلف، متخلف به  یموضوع را خارج از نوبت بررس

و در صورت تكرار  3تا  1هات یاز تنب یكیه به یاول نشر بار ، ین دستورالعمل برایا 24و 19،17ا مواد ی 1ماده  5در صورت تخلف از تبصره  -37ماده 

 شود.یمحكوم م 40ماده  7تا  4 یهات بندهایاز تنب یكیبه 

از، یتواند صاحب امتیك سال نمیانتشار دهنده به مدت  ف شده ویته ناظر منتشر شود توقیبدون اخذ مجوز از كم «یاهینشر»  كه یدر صورت -38ماده 

كه متخلف یو در صورت یلیان مقطع تحصیو دانشجو باشد تا پا یقیو در صورت تكرار اگر متخلف شخص حق دباش یدیه جدیر نشریر مسئول و سردبیمد

 را نخواهد داشت. یاهینشر چیباشد، تا سه سال حق انتشار و شركت در انتشار ه یأت علمیا عضو هی یشخص حقوق

 

 هاتیتنب

 :ر استیمتخلفان به شرح ز یهیموارد تنب -40ماده 

 یته ناظر و تذكر شفاهیبه كم احضار -1

 یتذكر كتب -2

 یاخطار كتب -3

 تا شش ماه یالت دانشگاهیه از تسهیت موقت نشریمحروم -4

 ماه 6ن سمت تا یا یه از تصدیر مسئول نشریت موقت مدیمحروم -5

ك یماه تا  6ن سمت از یا یه از تصدیر مسئول نشریت مدیمحروم -6

 سال

 ماه 3ه تا یف موقت نشریتوق -7

 ماه 6ه از سه ماه تا یف موقت نشریتوق -8

 ك سالیماه تا  6ه از یف موقت نشریتوق -9

 ك تا دو سالیه از یف موقت نشریتوق -10

 هیمنع دائم نشر -11

ن یا یر مسئول از تصدیت مدیه و محرومیمنع دائم انتشار نشر -12

 ك سالیسمت تا 

ن یا یز تصدر مسئول ایت مدیه و محرومیمنع دائم انتشار نشر -13

 یلیتحص ان مقطعیسمت تا پا

 

 اتیبه تخلفات و شكا یدگیرس

خود را  یكرده و رأ یدگیرخانه رسیافت و ثبت آن در دبیدر خیروز از تار 15ات مكتوب حداكثر ظرف مدت یته ناظر موظف است به شكایكم -41ماده 

 صادر كند.

ت و با یا شكایق موارد تخلف یو با ذكر دق یصورت كتب ت شده است بهیا از آن شكایده را كه تخلف كر یاهیر مسئول نشریته ناظر مدیكم -42ماده 

ته یكم ،یحات كتبیا عدم ارائه توضی، یر موجه ویكند و در صورت عدم حضور غ یحات دعوت میتوض یادا خ ابالغ جهتیاز تار یاك هفتهیارائه مهلت 

 .نده صادر كیرا در مورد نشر یتواند حكم مقتضیناظر م

ك یحداكثر ظرف مدت  یصادر و آن را به صورت كتب 39تا  30ت مستند به مواد یا شكایخود را با ذكر موارد تخلف  ید آرایته ناظر بایكم -43ماده 

 .ه ابالغ كندینشر یخصوص یرمسئول و شاكیهفته، پس از صدور به مد

دانشگاه است . در صورت عدم اعتراض  یفرهنگ یدر شورا د نظریاض و درخواست تجدخ ابالغ قابل اعتریروز از تار 20صادره، ظرف مدت  یآرا -44ماده 

 .شودیمحسوب م ین شده، حكم، قطعییدر مهلت تع

 .االجرا هستندالزم كه نقض نشده اند، یتا زمان یات دانشگاهیته ناظر بر نشریكم یاحكام صادره از سو -45ماده 

افت اعتراض یخ دریك ماه از تاریحداكثر ظرف مدت  خود را در مورد اعتراضات مكتوب واصله، یت رأدانشگاه موظف اس یفرهنگ یشورا -46ماده 

 .ته ناظر دانشگاه ابالغ كندیكم رخانه، به صورت مكتوب به معترض ویتوسط دب

ناظر موظف است  یمركز ی. شورا ناظر است یمركز یخ ابال غ قابل اعتراض به شورایروز از تار 20دانشگاه ظرف  یفرهنگ یم شورایتصم -47ماده 

 االجرا است.و الزم یناظر قطع یمركز یشورا یا صادر و آن را ابالغ كند. آرار خود یافت اعتراض رأیخ دریظرف دو ماه از تار


