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مقدمه
یکی از عرصه های مهم حضور و مشارکت دانشجویان، حوزه مطبوعات دانشجویی است 
بر هیچکس  تریبون زنده و صدای رسای جامعه دانشگاهی  به عنوان  که اهمیت آن 

پوشیده نیست.
در  مرجع  گروه  یک  و  قدرتمند  ابزاری  و  گزینه  عنوان  به  دانشجویی  نشریات  امروزه 
جامعه دانشگاهی - با همه فراز و فرودهایش- از یک سو نیازمند توجه ویژه و تأکید 
بر نقش وجایگاه اجتماعی است و از سوی دیگر نیازمند تشکیالتی فراگیر است که از 
یک طرف واجد آستانه تحملی باال باشد و از طرف دیگر آستانه دگرسازی و ناخودی 
سازی پایینی داشته باشد و بکوشد تا افراد گوناگون با هویت های مختلف را در ذیل 

خود ساماندهی کند.
اداره کل فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با آینده نگری و آگاهی از 
ویژگی تکثرگرای جامعه امروزین و درک شرایط کنونی، به دنبال توسعه و نوسازی این 

فضا مبتنی بر عقالنیت است.
امروزه اداره کل فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر همین 
خودباوری  رشد  برای  قانونی  های  محمل  احیای  ضرورت  بر  اجتماعی،  زمینه های 
بدنه  پویای  رسانه  عنوان  به  دانشجویی  نشریات  جایگاه  اعتالی  و  فرهنگی  و  علمی 
اجتماعی دانشگاه و تأمین آزادی های مشروع و تضمین حقوق قانونی فعالین دانشجویی 
قانون  چهارم  و  بیست  اصل  در  )که  بیان  آزادی  از  صیانت  به ویژه  و  عرصه  این  در 
تأکید دارد و دست تمامی  به آن تصریح شده است(  ایران  اساسی جمهوری اسالمی 
دست اندرکاران حوزه نشریات دانشجویی و مدیران و عالقه مندان به این عرصه را برای 
نقش آفرینی و مشارکت در دست یابی به این هدف واال به گرمی می فشارد و تالش 
دارد تا با نگاه فراتشکلی و تغییر نگاه فوق برنامه ای و اوقات فراغتی به فعالیت های حوزه 
نشریات دانشجویی و تدبیر سازوکارهای حمایتی دقیق و جدی، به رشد و اعتالی فضای 

فعالیت در نشریات دانشجویی اهتمام ورزد.
از  ایشان  اطالع  و  سویی  از  خود  حقوق  از  کشور  سراسر  در  نشریاتی  فعالین  آگاهی 
چارچوب های فعالیت در قالب نشریات دانشجویی از سوی دیگر و هم چنین آشنایی با 
روند کار و امور اداری مربوطه، گامی بزرگ در راستای تأمین فضایی امن برای فعالیت 
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دانشجویی و هم چنین کاستن از مخاطراتی است که گاها معلول همین ناآگاهی هاست. 
از طرف دیگر، اشراف دست اندرکاران دانشجویی و یا اجرایی فعال در این عرصه بر 
مقررات موجود، مانعی جدی برای هرگونه رفتار سلیقه ای بوده و فضای قانون محوری 

و مطالبه گری بر مبنای آن را در کشور نهادینه می سازد.
به  نیل  برای  گام های ضروری  نخستین  از  یکی  کتابچه،  این  انتشار  و  تدوین، چاپ 
اهداف فوق است که به منظور تحقق فضای قانونمندی و آزاداندیشی صورت پذیرفته 

است.

همواره پیروز و سربلند باشید

اداره کل امور فرهنگی  

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مرداد ماه 1395
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اصولی از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
اصل سوم: »دولت  جمهوری اسالمی  ایران  موظف  است  برای  نیل  به  اهداف  مذکور در اصل  دوم ، همه  

امکانات  خود را برای  امور زیر به  کار برد:
...7- تأمین  آزادی های  سیاسی  و اجتماعی  در حدود قانون.. .«

اصل  نهم: »در جمهوری  اسالمی  ایران  آزادی  و استقالل  و وحدت  و تمامیت  ارضی  کشور از یک دیگر 
تفکیک  ناپذیرند و حفظ آن ها وظیفه  دولت  و آحاد ملت  است . هیچ  فرد یا گروه  یا مقامی  حق  ندارد به  نام  
استفاده  از آزادی به  استقالل  سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی ، نظامی  و تمامیت  ارضی  ایران  کم ترین  خدشه ای  
وارد کند و هیچ  مقامی  حق  ندارد به  نام  حفظ استقالل  و تمامیت  ارضی  کشور آزادی های  مشروع  را، هر 

چند با وضع قوانین  و مقررات ، سلب  کند.«
اصل  نوزدهم: »    مردم  ایران  از هر قوم  و قبیله  که  باشند از حقوق  مساوی  برخوردارند و رنگ ، نژاد، زبان  

و مانند این ها سبب  امتیاز نخواهد بود.«
اصل بیستم: »همه  افراد ملت  اعم  از زن  و مرد یکسان  در حمایت  قانون  قرار دارند و از همه  حقوق  

انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی  و فرهنگی  با رعایت  موازین  اسالم  برخوردارند.«
اصل  بیست و دوم: »حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن  و شغل  اشخاص  از تعرض  مصون  است  مگر 

در مواردی  که  قانون  تجویز کند.«
اصل  بیست و سوم: »تفتیش  عقاید ممنوع  است  و هیچکس  را نمی توان  به  صرف  داشتن  عقیده ای  

مورد تعرض  و مؤاخذه  قرار داد.«
اصل  بیست و چهارم: »نشریات  و مطبوعات  در بیان  مطالب  آزادند مگر آنکه  مخل  به  مبانی  اسالم  

یا حقوق  عمومی  باشد. تفصیل  آن  را قانون  معین  می  کند.«
اصل  سی و پنجم: »در همه  دادگاه ها طرفین  دعوی  حق  دارند برای  خود وکیل  انتخاب  نمایند و اگر 

توانایی  انتخاب  وکیل  را نداشته  باشند باید برای  آن ها امکانات  تعیین  وکیل  فراهم  گردد.«
اصل  سی و ششم: »حکم  به  مجازات  و اجرای آن  باید تنها از طریق  دادگاه  صالح  و به موجب  قانون  

باشد.«
اصل  سی و هفتم: »اصل ، برائت  است  و هیچکس  از نظر قانون  مجرم  شناخته  نمی شود، مگر این  که  

جرم  او در دادگاه  صالح  ثابت  گردد.«
اصل  سی و هشتم: »هرگونه  شکنجه  برای  گرفتن  اقرار و یا کسب  اطالع  ممنوع  است . اجبار شخص  به  
شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست  و چنین  شهادت  و اقرار و سوگندی  فاقد ارزش  و اعتبار است . متخلف  

از این  اصل  طبق  قانون  مجازات  می شود.«
اصل  سی و نهم: »هتک  حرمت  و حیثیت  کسی  که  به  حکم  قانون  دستگیر، بازداشت ، زندانی  یا تبعید 

شده ، به  هر صورت  که  باشد ممنوع  و موجب  مجازات  است .«
اصل یکصد و شصت و هشتم: »رسیدگی  به  جرایم  سیاسی  و مطبوعاتی  علنی  است  و با حضور 
و  منصفه   هیئت   اختیارات   شرایط،  انتخاب ،  نحوه   می گیرد.  دادگستری  صورت   محاکم   در  هیئت  منصفه  

تعریف  جرم  سیاسی  را قانون  بر اساس  موازین  اسالمی  معین  می کند.«
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ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی
مصوب جلسه 540 مورخ 1383/3/26 شورای عالی انقالب فرهنگی

شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه 540 مورخ 1383/3/26 به منظور ضابطه  مند نمودن فعالیت های 
نشریات  فعالیت  بر  ناظر  ضوابط  نشریات  این  حقوق  کردن  نهادینه  راستای  در  و  دانشگاهی  نشریات 

دانشگاهی را به شرح ذیل تصویب کرد:
ماده ۱- تعریف نشریات دانشگاهی

در  ثابت  نام  با  که  الکترونیکی  نشریات  نیز  و  گاهنامه  یا  ادواری  صورت  به  که  نشریاتی  کلیه   -1-1
اعضای  و  اساتید  از  یک  هر  توسط  ورزشی  و  ادبی  هنری،  سیاسی،  اجتماعی،  فرهنگی،  زمینه های 
در  دانشجویان  یا  هیئت علمی  اعضای  از  گروهی  یا  و  اسالمی  تشکل های  دانشجویان،  هیئت علمی، 
دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و واحدهای دانشگاهی منتشر و در محدوده دانشگاه ها توزیع می شوند، 

نشریات دانشگاهی محسوب و تحت شمول این ضوابط قرار می گیرند.
تبصره- نشریات علمی که توسط دانشگاه ها، انجمن های علمی و یا سایر سازمان ها با مجوز وزارتخانه های 
علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی منتشر می شوند از 

شمول این ماده مستثنی هستند.
واحدهای  و  عالی  آموزش  مراکز  دانشگاه ها،  محدوده  از  خارج  در  دانشگاهی  نشریات  توزیع   -2-1

دانشگاهی منوط به کسب مجوز از مراجع ذی ربط است.
نشریات،  بر  نظارت  انتشار،  مجوز  درخواست های صدور  به  رسیدگی  مراجع  ماده2- 

رسیدگی به تخلفات و شکایات ناشی از عملکرد نشریات دانشگاهی
2-1- رسیدگی ابتدایی به درخواست های صدور مجوز انتشار نشریات دانشگاهی و نظارت بر عملکرد 
آن ها و همچنین رسیدگی به تخلفات نشریات دانشگاهی و انجام سایر وظایفی که در این خصوص در 
دستورالعمل اجرایی پیش بینی می شود، در هر دانشگاه، مرکز آموزش عالی و واحد دانشگاهی در صالحیت 
فرهنگی  شورای  نظر  زیر  که  بود  خواهد  دانشگاهی«  نشریات  بر  ناظر  »کمیته  عنوان  تحت  کمیته ای 

دانشگاه یا مرکز آموزش عالی و یا واحد دانشگاهی فعالیت می نماید.
تبصره- به منظور رعایت اختصار در این ضوابط شورای فرهنگی دانشگاه یا مرکز آموزش عالی و یا واحد 

دانشگاهی »شورای فرهنگی دانشگاه« عنوان می شود.
2-2- ترکیب »کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی« به شرح ذیل می باشد:

ـ معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، مرکز آموزش عالی و یا واحد دانشگاهی )رییس کمیته(.
ـ نماینده تام االختیار دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و یا واحد دانشگاهی.

ـ یک حقوقدان به انتخاب رییس دانشگاه یا واحد دانشگاهی.
ـ دو نفر عضو هیئت علمی دانشگاه به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه.

نشریات  مسئول  مدیران  انتخاب  به  دانشگاه  در  موجود  نشریات  مسئول  مدیران  از  نماینده  نفر  دو  ـ 
دانشگاهی دانشگاه یا واحد دانشگاهی که یک نفر از آن ها به عنوان عضو علی البدل محسوب می گردد.
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ـ مدیر امور فرهنگی دانشگاه یا واحد دانشگاهی )دبیر کمیته(.
همان  ناظر  کمیته  آرای  و  تصمیمات  به  نسبت  تجدیدنظر  مرجع  دانشگاه  هر  فرهنگی  شورای   -3-2

دانشگاه، مرکز آموزش عالی و یا واحد دانشگاهی می باشد.
از  2-4- به منظور تجدید نظر در تصمیمات شورای فرهنگی دانشگاه و رسیدگی به اعتراضات ناشی 
تصمیمات و عملکرد این شورا و انجام سایر وظایفی که در دستورالعمل اجرایی پیش بینی می شود در هر 
وزارتخانه یا دستگاه مربوطه شورایی با عنوان »شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی« با ترکیب 

ذیل تشکیل می شود:
ـ معاون فرهنگی وزارت یا دستگاه متبوع )رییس شورا(.
ـ مدیرکل فرهنگی وزارت یا دستگاه متبوع )دبیر شورا(.

ـ معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها یا نماینده تام االختیار رییس نهاد.
ـ یک نفر حقوقدان به انتخاب معاون فرهنگی وزارت یا دستگاه متبوع.

ـ دو نفر از نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی به انتخاب مدیران مسئول نشریات دانشگاهی 
دانشگاه های کشور که یک نفر از آن ها به عنوان عضو علی البدل محسوب می گردد.

تبصره- تصمیمات شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی، قطعی و الزم االجرا است.
ماده ۳- حقوق و حدود نشریات دانشگاهی

3-1- نشریات دانشگاهی از کلیه حقوق مصرح در قانون مطبوعات جمهوری اسالمی ایران برخوردار بوده 
و در انتشار مطالب و تصاویر جز در موارد اخالل به مبانی و احکام اسالمی و حقوق عمومی و خصوصی 

مطابق ماده 6 قانون مطبوعات آزاد هستند.
3-2- کسب و انتشار اخبار داخل و خارج دانشگاه که به منظور افزایش آگاهی جامعه دانشگاهی و حفظ 
مصالح جامعه باشد با رعایت قانون مطبوعات و این ضوابط و دستورالعمل های اجرایی ذی ربط، حق مسلم 

نشریات دانشگاهی است.
3-3- اعمالی که از نظر این ضوابط برای نشریات دانشگاهی، تخلف محسوب و مستلزم رسیدگی و صدور 
رأی در مراجع پیش بینی شده در ماده 2 می باشد، همان موارد مصرح در فصل ششم قانون مطبوعات است. 
ضمانت اجرای نحوه رسیدگی به تخلفات و صدور رأی در این موارد با در نظر داشتن صالحیت مراجع 

فوق الذکر مطابق با دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 5 این ضوابط خواهد بود.
3-4- در کلیه مواردی که تخلف ارتکابی نشریه بر اساس قوانین موضوعه کشور جرم تلقی شود، شورای 
فرهنگی دانشگاه می تواند مدیرمسئول نشریه را به کمیته انضباطی دانشگاه و یا واحد دانشگاهی معرفی 

کند و کمیته مزبور پس از رسیدگی می تواند مراتب را به دادگاه های صالحه منعکس نماید.
ماده ۴- وزیر یا رییس دستگاه، مسئول نظارت بر حسن اجرای این ضوابط می باشد.

ماده ۵- دستورالعمل اجرایی این ضوابط با محتوا و شکل واحد در جلسه مشترک شوراهای مرکزی ناظر 
بر نشریات دانشگاهی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 
دانشگاه آزاد اسالمی در محل دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی ظرف مدت دو ماه به تصویب نهایی 

می رسد و پس از ابالغ از سوی وزیر و یا رییس دستگاه متبوع الزم االجرا است.
این ضوابط مشتمل بر 5 ماده و 3 تبصره در جلسه 540 مورخ 1383/3/26 به تصویب شورای عالی 

انقالب فرهنگی رسید.
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقالب فرهنگی- سید محمد خاتمی
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اصالح مصوبه ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی
مصوب پانصد و هشتاد و چهارمین جلسه مورخ 1385/3/9 شورای عالی انقالب فرهنگی

شرح: 
شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه 584 مورخ 85/3/9 اصالح بندهایی از مصوبه ضوابط ناظر بر 

فعالیت نشریات دانشگاهی )مصوب جلسه 540 مورخ 83/3/26 ( را به شرح ذیل تصویب نمود:
»1- در شق 4 و 5 بند 2 ماده 2 به ترتیب تعداد اعضای هیئت علمی و نمایندگان مدیران مسئول نشریات 

از 2 نفر به 3 نفر افزایش می یابد.
2ـ در شق 2 بند 4 ماده 2 معاونت امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی جایگزین مدیر کل 

فرهنگی وزارت یا دستگاه متبوع می شود.«
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقالب فرهنگی- محمود احمدی نژاد
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مواد مرتبط با نشریات دانشگاهی در قانون مطبوعات
فصل سوم: حقوق مطبوعات۱ 

با  را  پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین  انتقادات سازنده،  دارند نظرات،  ماده ۳- مطبوعات حق 
رعایت موازین اسالمی و مصالح جامعه درج و به اطالع عموم برسانند.

تبصره - انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدالل و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می باشد.
 ماده ۴- هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر 

مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.
ماده ۵- کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه 

باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است.
 تبصره 1- متخلف از مواد )4( و )5( به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه 

تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
ماده26- نشریات جز در موارد اخالل به مبانی و احکام اسالم و حقوق عمومی  و خصوصی که در این 

فصل مشخص می شوند آزادند:
1- نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسالمی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسالمی لطمه 

وارد کند.
2- اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خالف عفت عمومی.

3- تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.
4- ایجاد اختالف مابین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.

5- تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسالمی 
ایران در داخل یا خارج.

6- فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسالمی، 
غیرعلنی  محاکم  و  اسالمی  شورای  مجلس  غیرعلنی  مذاکرات  انتشار  نظامی،  استحکامات  و  نقشه 

دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.
7- اهانت به دین مبین اسالم و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم 

تقلید.
8- افترا به مقامات، نهادها، ارگان ها و هریک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که 

حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.
9- سرقت های ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه های منحرف و مخالف اسالم 

) داخلی و خارجی( به نحوی که تبلیغ از آن ها باشد. ) حدود موارد فوق را آیین نامه مشخص می کند.(
تبصره 1- سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته های 

1- موضوع بند 1 از ماده 3 مصوبه ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاهی
2- موضوع بند 1 از ماده 3 مصوبه ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاهی
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دیگران به خود یا غیر ولو به صورت ترجمه.
10- استفاده ابزاری از افراد ) اعم از زن و مرد( در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ 

تشریفات و تجمالت نامشروع و غیرقانونی.
11- پخش شایعات و مطالب خالف واقع و یا تحریف مطالب دیگران.

12- انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.
 تبصره 2- متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازات های مقرر در ماده )698(3 قانون مجازات 

اسالمی خواهد بود و در صورت اصرار  مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می باشد.
فصل ششم: جرایم۴

ماده 2۳- هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خالف واقع و یا انتقاد نسبت به 
شخص ) اعم از حقیقی یا حقوقی( مشاهده شود ، ذی نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتبًا برای 
همان نشریه بفرستد. و نشریه مزبور موظف است آنگونه توضیحات و پاسخ ها را در یکی از دو شماره ای 
که پس از وصول پاسخ منتشر می شود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر 
شده است، مجانی به چاپ برساند،  به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و 

افترا به کسی نباشد.
تبصره 1- اگر نشریه عالوه بر پاسخ مذکور، مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگویی 
و  نامفهوم سازد  یا  ناقص  را  آن  به صورتی که  پاسخ  از  باقی است. درج قسمتی  برای معترض  مجدد 

همچنین افزودن مطلبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود.
تبصره 2- پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد. به شرط 
به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت  از زیر چاپ رفتن نشریه، پاسخ  آنکه حداقل شش ساعت پیش 

شده باشد.
تبصره 3- در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می تواند به 
دادگستری شکایت کند و رییس دادگستری در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه 
اخطار می کند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه که مدت 

آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد، به دادگاه ارسال می کند.
تبصره 4- اقدامات موضوع این ماده و تبصره های آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع 

قضایی نمی باشد.
 ماده 2۴- اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه های قالع 
و استحکامات نظامی را در زمان جنگ یا صلح به وسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به دادگاه 

تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود.
ماده 2۵- هرکس به وسیله مطبوعات، مردم را صریحًا به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی 
یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی5 پیش بینی شده است، تحریص و تشویق نماید در 
صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم و در صورتی که اثری بر آن 

مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
3- ماده 698 قانون تعزیرات )مصوب 1375/3/6(

4-  موضوع بند 3 از ماده 3 مصوبه ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاهی
5- قانون مجازات اسالمی و قانون تعزیرات جایگزین شده است.
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ماده 26- هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسالم و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که 
به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نیانجامد طبق نظر حاکم شرع بر 

اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده 2٧- هرگاه در نشریه ای به رهبر جمهوری اسالمی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه 

آن نشریه لغو و مدیر مسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.
تبصره- رسیدگی به جرایم موضوع مواد 24، 25، 26، 27، تابع شکایت مدعی خصوصی نیست.

ماده 2٨- انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خالف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است 
و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.

ماده 2٩- انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسالمی و مذاکرات غیرعلنی محاکم دادگستری 
یا تحقیقات مراجع اطالعاتی و قضایی که طبق قانون افشای آن مجاز نیست ممنوع است و در صورت 

تخلف طبق نظر حاکم شرع و قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
نسبت های  یا  رکیک  الفاظ  و  فحش  یا  افترا  یا  تهمت  بر  مشتمل  مطلب  نوع  هر  انتشار  ماده ۳٠- 
توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است.  مدیرمسئول جهت مجازات به محاکم قضایی 
معرفی می گردد، و تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد 

 شکایت تعقیب در هر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد.
تبصره 1- در موارد فوق شاکی ) اعم از حقیقی و حقوقی( می تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب 
مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و 

حکم متناسب صادر نماید.
 تبصره 2- هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفا هتاکی به 
بازماندگان وی به حساب آید، هر یک از ورثه قانونی می تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره 

فوق اقامه دعوی نماید.
ماده ۳۱- انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی 
باشد ممنوع است و مدیرمسئول به محاکم قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.

مورد  نشریه  است،  رسیدگی  و  تحقیق  مرحله  در  پرونده  که  زمانی  تا  و 31  مواد 30  مورد  در  تبصره- 
شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد، در صورت تخلف رییس دادگاه باید قبل از 
ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند. این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابالغ می شود و در 

صورت تکرار تا موقع صدور رأی دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می شود.
 ماده ۳2- هرکس در نشریه ای خود را بر خالف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیرمسئول معرفی کند، یا 
بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد. مقررات 
این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئولی که سمت های مزبور را طبق قانون از دست داده اند 

نیز می شود.
 ماده ۳۳-  الف- هرگاه در انتشار نشریه، نام یا عالمت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود 
به طوری که برای خواننده امکان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری شصت 
و یک روز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون )000 000 1( ریال تا ده میلیون )000 000 10( ریال  

محکوم می شود. تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است.
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نحوی  به  توقیف شده  نشریه  جای  به  دیگر  نشریه  نوع  هر  انتشار  نشریه،  یک  توقیف  از  پس  ب- 
بالفاصله  جدید  نشریه  و  است  ممنوع  شود  مشتبه  شکل  و  عالمت  نام،  نظر  از  مذکور  نشریه  با  که 
 توقیف می گردد. مرتکب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی از دو میلیون 

)000000 2(  ریال تا بیست میلیون )000 000 20(  ریال محکوم می شود.
ماده ۳۴- رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صالحیت ذاتی می تواند در محاکم 
عمومی یا انقالب یا سایر مراجع قضایی باشد.  در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه الزامی 

است.
تبصره- به جرایم مطبوعاتی در محاکم صالح مراکز استان ها رسیدگی می شود.

ماده ۳۵- تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسالمی و این قانون برای 
آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یکی از مجازات های ذیل محکوم می شود:

 الف- جزای نقدی از یک میلیون )000 000 1( تا بیست میلیون )000 000 20( ریال.
ب- تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و حداکثر تا یک سال در مورد سایر نشریات.

ذیل  مجازات های  از  یکی  به  را  و شالق  مجازات حبس  مطبوعاتی  جریم  در  می تواند  دادگاه  تبصره- 
تبدیل نماید:

 الف- جزای نقدی از دو میلیون )000 000 2( تا پنجاه میلیون )000 000 50( ریال.
ب- تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و تا یک سال در مورد سایر نشریات.

ج- محرومیت از مسئولیت های مطبوعاتی حداکثر تا پنج سال.
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حرمت  هتک  یا  و  توهین  اهانت،  کلمه  به  نسبت  استفساریه  قانون 
مندرج در مقررات جزایي مواد )513(، )514(، )608( و )609( قانون مجازات 
اسالمي1 و بندهاي )7( و )8( ماده )6( و مواد )26( و )27( قانون مطبوعات

موضوع استفسار:
از عبارت )اهانت، توهین و یا هتک حرمت( مندرج در مقررات جزایي از جمله مواد )513(،  آیا منظور 
)514(، )608( و )609( قانون مجازات اسالمي2 و بندهاي )7( و )8( ماده )6( و مواد )26( و )27( قانون 
مطبوعات عبارت است از به کار بردن الفاظي که داللت صریح بر فحاشي و سب و لعن دارد یا خیر؟ و 
در صورت عدم صراحت مطلب و انکار متهم بر قصد اهانت و هتک حرمت آیا موضوع از مصادیق مواد 

مورد ذکر می باشد یا خیر؟
نظر مجلس:

ماده واحده- از نظر مقررات کیفري اهانت و توهین و... عبارت است از به کار بردن الفاظي که صریح 
یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتي که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط 
زماني و مکاني و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقي 

نمی گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز یکشنبه مورخ چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و 
هفتاد و نه مجلس شوراي اسالمي تصویب و در تاریخ 79/10/10 به تأیید شوراي نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسالمی- مهدی کروبی

1 و 2- قانون تعزیرات )مصوب 1375/3/6(
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دستورالعمل اجرایي ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهي
مقدمه

بـه منظـور سـاماندهي و حمایـت از فعالیـت نشـریات دانشـگاهي و قانونمنـد کـردن اینگونـه فعالیت ها، 
نهادینـه سـاختن فضـاي آزاداندیشـي، نقد و گفت و گوي سـازنده و تأکیـد بر حق آزادي بیـان و همچنین 
ایجـاد فرصت هـاي فراگیـري مهارت هـای روزنامه نـگاري و ارتقـاي سـطح دانش عمومـي و تخصصي 
دانشـگاهیان، و بـر اسـاس مـاده 5 ضوابـط ناظـر بـر فعالیت نشـریات دانشـگاهي )مصوب جلسـه 540 
مـورخ 83/3/26 شـوراي عالـي انقـالب فرهنگـي(، دسـتورالعمل اجرایـي ایـن ضوابط به شـرح ذیل به 

مي رسـد: تصویب 
بخش اول: تعاریف و كلیات 

مـاده ۱- مطابـق بنـد 1 مـاده 1 ضوابـط ناظـر بر فعالیـت نشـریات دانشـگاهي، کلیه نشـریاتي که به 
صـورت ادواري، گاهنامـه یـا تک شـماره، نیـز نشـریات الکترونیکـي کـه بـا نـام ثابـت و تاریخ نشـر در 
زمینه هـاي فرهنگـي، اجتماعـي، سیاسـي، علمـي، اقتصادي، هنري، ادبي و ورزشـي توسـط هـر یک از 
دانشـجویان، تشـکل ها و نهادهـاي دانشـگاهي، اسـتادان و اعضـاي هیئت علمی یا گروهي از ایشـان در 
دانشـگاه ها منتشـر و در محـدوده دانشـگاه ها توزیـع مي شـوند، نشـریات دانشـگاهي محسـوب و تحـت 

شـمول ایـن دسـتورالعمل قـرار مي گیرند. 
تبصـره 1- عنوان هـاي فرهنگـي و اجتماعـي، زمینه هـاي عقیدتـي، صنفـي و رفاهـي، خبـري و طنز را 

نیـز در برمي گیرنـد.  
تبصـره 2- نشـریات علمـي کـه توسـط اعضـاي هیئت علمـی، دانشـجویان، تشـکل هاي دانشـجویي یا 

انجمن هـاي علمـي دانشـجویي منتشـر مي شـوند مشـمول ایـن آیین نامه هسـتند. 
تبصره 3- نشریات دانشگاهي مي توانند ویژه نامه هایي به مناسبت هاي مختلف منتشر کنند. 

تبصـره 4- وبالگ هـا و سـایت هاي شـخصي دانشـجویان و اعضـاي هیئت علمی که از نشـان دانشـگاه 
یـا تشـکل هاي دانشـگاه اسـتفاده نمي کنند از شـمول ایـن آیین نامـه خارج اند.

تبصـره 5- پردیس هـاي دانشـگاهي، خوابگاه هـا، بیمارسـتان هاي آموزشـي، مراکـز بهداشـتي -درماني 
و اردوگاه هـا در حکـم محـدوده دانشـگاه محسـوب مي شـوند و توزیـع نشـریات دانشـگاهي در خارج از 

محـدوده دانشـگاه ها، منـوط بـه کسـب مجـوز از مراجع ذی ربط اسـت.
تبصـره 6- عـالوه بـر توزیـع نشـریات دانشـگاهي در محـل دفتـر نشـریه یـا دفتـر تشـکل )اعـم از 
تشـکل هاي اسـالمي، شـوراهاي صنفـي، انجمن هـاي علمـي، کانون هـاي فرهنگـي و...( یـا دسـتگاه 
صاحب امتیـاز نشـریه، دانشـگاه ها موظـف بـه تعیین محل هایي مناسـب در داخـل محدوده دانشـگاه )بر 
اسـاس تعریـف تبصـره 5( بـراي توزیع نشـریات دانشـگاهي مي باشـند. توزیع نشـریات در خـارج از این 

مکان هـا تخلـف محسـوب مي شـود. 
مـاده 2- منظـور از دانشـگاه در ایـن دسـتورالعمل کلیـه دانشـگاه ها، مراکـز آمـوزش عالـي و مراکز و 

واحدهـاي مرتبـط دانشـگاهي و واحدهاي دانشـگاهي اسـت. 
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تبصره- وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکي و دانشـگاه آزاد اسـالمي 
از ایـن پـس در این دسـتورالعمل به اختصار »دسـتگاه« نامیده مي شـوند.

ماده ۳- کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهي 
بـر اسـاس بنـد 1 مـاده 2 ضوابـط ناظر بر فعالیت نشـریات دانشـگاهي، در هـر دانشـگاه کمیته اي تحت 
عنـوان »کمیتـه ناظـر بر نشـریات دانشـگاهي«  -کـه در ایـن دسـتورالعمل به اختصـار »کمیتـه ناظر« 

نامیـده مي شـود  - زیـر نظر »شـوراي فرهنگي دانشـگاه« تشـکیل مي شـود.
ماده ۴- ترکیب کمیته ناظر به شرح زیر است:

1ـ معاون دانشجویي- فرهنگي دانشگاه )رئیس کمیته(.
2ـ نماینده تام االختیار و دائم دفتر نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه.

3ـ یک حقوق دان به انتخاب رییس دانشگاه.
4ـ سه نفر عضو هیئت علمی دانشگاه به انتخاب شوراي فرهنگي دانشگاه.

5ـ مدیر امور فرهنگي دانشگاه )دبیر کمیته(.
6ـ سـه نفـر از مدیـران مسـئول نشـریات دانشـگاهي به انتخاب مدیران مسـئول نشـریات دانشـگاه که 

یـک نفـر از ایشـان عضـو علي البدل محسـوب مي شـود.
تبصـره 1- دانشـگاه هایی کـه ایـن کمیتـه در آن هـا تشـکیل نشـده اسـت یـک مـاه فرصـت دارنـد تا 
انتخابـات نماینـدگان مدیـران مسـئول را برگـزار کننـد و طي این یک مـاه کمیته مي توانـد بدون حضور 

نمایندگان مدیران مسـئول نشـریات دانشـگاهي تشـکیل شـود. 
تبصـره 2- شـیوه نامه انتخـاب نمایندگان مدیران مسـئول نشـریات دانشـگاهي توسـط شـوراي مرکزي 

ناظـر هر دسـتگاه )مـاده 8( تصویب خواهد شـد. 
تبصـره 3- معاونـت دانشـجویی- فرهنگـي هـر دانشـگاه موظـف اسـت بـر اسـاس شـیوه نامه مصـوب 
شـوراي مرکـزي ناظـر نسـبت بـه برگـزاري انتخابـات جهـت تعیین نماینـدگان مدیـران مسـئول اقدام 

 . کند
تبصـره 4- اعضـاي انتخابـي کمیتـه ناظـر بـراي مـدت یـک سـال بـا ابـالغ رییـس دانشـگاه انتخاب 

مي شـوند.
تبصـره 5- چنانچـه نماینـده اصلـي مدیـران مسـئول عضـو کمیتـه ناظـر بر اسـاس شـیوه نامه مصوب 
شـوراي مرکـزي ناظـر، شـرایط عضویـت در کمیتـه ناظـر را از دسـت بدهد عضـو علي البـدل جایگزین 

وي خواهد شـد.
تبصـره 6- دبیرخانـه کمیتـه ناظـر در حـوزه معاونـت دانشـجویي و فرهنگـي دانشـگاه مسـتقر و بـا 

مسـئولیت دبیـر متولـي انجـام امـور اداري و اجرایـي کمیتـه ناظـر اسـت. 
مـاده ۵ - جلسـات کمیتـه ناظـر ماهانـه یـک بـار بـا دعـوت مکتـوب از کلیه اعضا تشـکیل مي شـود. 
جلسـات بـا حضـور حداقل سـه نفر از اعضـاي داراي حق رأي، رسـمي اسـت و مصوبات آن نیـز با رأي 
اکثریـت معتبـر اسـت. ضـروري اسـت دعوت نامه اعضـاي جلسـه حداقل سـه روز پیش از موعد جلسـه 

بـا اعالم دسـتور جلسـه توسـط دبیر کمیته ارسـال شـود.
تبصـره 1- در صورتـي کـه هـر یک از اعضا شـاکي خصوصي یا مشـتکي عنه باشـد، در زمان رسـیدگي 
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به شـکایت مطروحـه، حق رأي نخواهد داشـت. 
تبصـره 2- دبیرخانـه کمیتـه ناظـر موظـف اسـت صورت جلسـات کمیتـه را به طـور مرتب بـه دبیرخانه 

شـوراي مرکـزي ناظـر هر دسـتگاه ارسـال کند. 
تبصـره 3- در مـوارد خـاص بنـا بـه نظر رییس کمیته، جلسـه ویـژه مي تواند بـا دعوت شـفاهي یا کتبي 
وي از اعضـاي جلسـه و بـدون در نظـر گرفتن ارسـال دعوت نامه معمـول به صورت فوق العـاده و فوري 

)حتي در همان روز( تشـکیل شـود. 
ماده 6 - وظایف کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهي به شرح زیر است:

1ـ بررسي درخواست و صدور مجوز انتشار مطابق بخش دوم این دستورالعمل.
2ـ نظارت بر عملکرد نشریات دانشگاهي و تذکر اولیه در صورت لزوم.

3ـ رسـیدگي بـه تخلفـات و شـکایات ناشـي از عملکـرد نشـریات دانشـگاهي مطابـق بخـش 6 ایـن 
دسـتورالعمل.

4ـ نظارت بر حسن اجراي این دستورالعمل، مصوبات و شیوه نامه هاي شوراي مرکزي ناظر.
5- بررسـي محتوایـی نشـریات دانشـگاه در جلسـه ماهیانـه کمیتـه ناظـر و ارسـال نتایج آن به شـوراي 

ناظر. مرکـزي 
6- برگـزاري دوره هـاي آموزشـي براي متقاضیان نشـریات دانشـجویي اعـم از صاحبان امتیـاز، مدیران 

مسـئول، سـردبیران و سـایر عوامـل اجرایـي بر اسـاس برنامه آموزشـي مصوب شـوراي مرکـزي ناظر.
مـاده ٧- شـوراي فرهنگـي هر دانشـگاه مرجـع تجدید نظـر در تصمیمـات و آراي کمیتـه ناظر همان 

دانشـگاه است. 
مـاده ٨ - بـر اسـاس بنـد 4 مـاده 2 ضوابـط ناظـر بـر فعالیـت نشـریات دانشـگاهي، در هـر دسـتگاه 
شـورایي بـا عنـوان »شـوراي مرکزي ناظر بر نشـریات دانشـگاهي« که در این دسـتورالعمل بـه اختصار 

»شـوراي مرکـزي ناظـر« نامیـده مي شـود، تشـکیل مي گردد. 
ماده ٩- ترکیب شوراي مرکزي ناظر به شرح زیر است:

1ـ معاون فرهنگي دستگاه متبوع )رییس شورا(.
2ـ معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.

3ـ معـاون فرهنگـي نهـاد نمایندگـي مقـام معظم رهبـري در دانشـگاه ها یا نماینـده تام االختیـار رئیس 
د. نها

4ـ یک نفر حقوق دان به انتخاب معاون فرهنگي دستگاه متبوع.
5ـ مدیرکل امور فرهنگي دستگاه متبوع )دبیر شورا(.

6ـ سـه نفر از مدیران مسـئول نشـریات دانشـگاهي به انتخاب مدیران مسـئول نشـریات دانشـگاه های 
کشـور کـه یک نفـر از آن ها عضـو علي البدل محسـوب مي شـود.

تبصـره 1- در صـورت نبـودن پسـت معـاون فرهنگـي یـا مدیـرکل امـور فرهنگـي یـا عناوین مشـابه، 
انتخـاب رییـس و دبیـر شـورا بـر عهـده رییـس دسـتگاه و در سـطح معاونـان و مدیـران کل دسـتگاه 

مي باشـد. 
تبصـره 2- دبیـر شـورا طبـق شـیوه نامه مصـوب شـوراي مرکـزي ناظر، نسـبت بـه برگـزاري انتخابات 
نماینـدگان مدیران مسـئول نشـریات دانشـگاهي جهـت عضویت در شـوراي مرکزي ناظر اقـدام خواهد 
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. کرد
تبصـره 3- اعضـاي انتخابـي شـوراي مرکـزي ناظر براي مدت یک سـال بـا ابالغ رئیس شـورا انتخاب 

مي شوند.
تبصـره 4- چنانچـه نماینـده اصلـي مدیـران مسـئول عضـو شـوراي مرکـزي ناظـر شـرایط عضویـت 
در شـورا را - بـر اسـاس شـیوه نامه مصـوب شـوراي مرکـزي ناظـرـ از دسـت بدهـد عضـو علي البـدل 
جایگزیـن وي خواهـد شـد. مسـئولیت تشـخیص اسـتمرار شـرایط عضویت نماینـده مدیران مسـئول بر 

عهـده دبیر شوراسـت.
تبصـره 5- دبیرخانـه شـوراي مرکـزي ناظـر در اداره کل امـور فرهنگـي وزارت یـا دسـتگاه متبـوع یـا 
عناویـن مشـابه مسـتقر و دبیـر شـوراي مرکـزي ناظـر متولـي انجام امـور اداري و اجرایي شـورا اسـت. 

ماده ۱٠- وظایف و اختیارات شوراي مرکزي ناظر به شرح زیر است:
1ـ سیاست گذاری در حوزه کالن نشریات دانشگاهي.

2ـ رسیدگي به اعتراضات در خصوص عدم صدور مجوز نشریات دانشگاهي.
3ـ تجدید نظر در تصمیمات شوراي فرهنگي دانشگاه در خصوص نشریات دانشگاهي.

4- رسـیدگي به اعتراضات ناشـي از تصمیمات و عملکرد شـوراي فرهنگي دانشـگاه در زمینه نشـریات 
دانشگاهي.

5ـ تدوین شیوه نامه هاي اجرایي.
6ـ تفسیر مفاد دستورالعمل حاضر.

7ـ نظارت بر عملکرد کمیته هاي ناظر بر نشریات دانشگاه ها.
8ـ ایجاد وحدت رویه بین کمیته هاي ناظر دانشگاه ها.

9ـ تدوین برنامه آموزشي براي متقاضیان نشریات دانشگاهي.
10- اخـذ و بررسـی نتایـج گـزارش محتوایـی نشـریات دانشـگاهی از کمیته هـاي ناظر و ارائـه ی آن به 

رییس دسـتگاه.
تبصره - مصوبات شوراي مرکزي ناظر قطعي و الزم االجرا است. 

مـاده ۱۱- جلسـات شـوراي مرکـزي ناظـر حداقل هر 2 مـاه یک بار با دعـوت مکتـوب از کلیه اعضا 
یـک هفتـه قبـل از زمان جلسـه با اعالم دسـتور جلسـه توسـط دبیر شـورا تشـکیل مي شـود و جلسـات 
بـا حضـور حداقـل 5 تـن از اعضاي داراي حق رأي، رسـمي و مصوبـات آن با رأي اکثریت معتبر اسـت.

بخش دوم: نحوه درخواست مجوز و شرایط انتشار نشریات دانشگاهي
ماده ۱2- متقاضي امتیاز انتشـار نشـریه دانشـگاهي باید درخواسـت کتبي خود را با اعالم مشـخصات 
خـود و مدیرمسـئول، سـردبیر، نـام نشـریه، زمینـه و ترتیب انتشـار )موضوع مـاده 1( به انضمـام تصریح 
بـه پایبنـدي بـه قانـون اساسـي، قوانیـن موضوعـه و این دسـتورالعمل، بـه دبیرخانـه کمیتـه ناظر طبق 

فرم پیوسـت شـماره1 تسـلیم کند.
تبصـره   1- زمینـه انتشـار نشـریه اي کـه صاحب امتیـاز آن شـخص حقوقـي اسـت نبایـد مغایرتـي بـا 

اساسـنامه آن تشـکل یـا نهـاد داشـته باشـد.
تبصـره 2- نشـریات دانشـجویي موظفنـد صرفـًا در زمینه هایـي کـه مجـوز اخـذ کرده انـد بـه فعالیـت 

بپردازند.
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تبصـره 3- متقاضـي امتیـاز انتشـار گاهنامـه بایـد حداقـل و حداکثـر زمـان انتشـار نشـریه خـود را در 
درخواسـت کتبـي خـود مشـخص نمایـد.

ماده ۱۳- متقاضي امتیاز نشریه باید داراي شرایط زیر باشد:
1 - یکـي از دانشـجویان یـا اعضـاي هیئت علمـی بـه عنـوان شـخص حقیقي یا تشـکل، نهـاد، انجمن، 

کانـون یـا یکـي از بخش هـاي دانشـگاه یا هر شـخص حقوقـي دیگر در دانشـگاه.
2- عـدم محکومیـت منجـر بـه توبیـخ کتبـي و درج در پرونده یـا باالتر در مـورد دانشـجویان و انفصال 

موقـت از خدمـت در مـورد اعضـاي هیئت علمی.
تبصـره 1- افـراد مشـمول بنـد 2 پـس از یـک سـال از تاریـخ اتمـام محرومیـت مي تواننـد بـه عنـوان 
صاحب امتیـاز نشـریات دانشـگاهي فعالیـت کننـد و در صـورت محکومیـت مجـدد به طور دائـم محروم 

مي شـوند.
تبصـره 2- در صورتـي کـه صاحب امتیـاز یکـي از شـرایط فـوق را از دسـت بدهـد، ظرف یـک ماه پس 
از ابـالغ کمیتـه ناظـر مي توانـد درخواسـت انتقـال امتیـاز نشـریه را بـه شـخص واجـد شـرایط دیگر به 
کمیتـه ناظـر ارسـال کنـد، در غیـر ایـن  صـورت امتیـاز نشـریه لغو مي شـود. کمیتـه ناظر موظف اسـت 

ظـرف مـدت 2 هفتـه از تاریـخ وصـول درخواسـت متقاضـي، نظر خـود را اعـالم کند.
ماده ۱۴- شرایط مدیرمسئول به شرح زیر است:

1ـ دانشجو بودن یا عضویت در هیئت علمی یا مدیر یکي از واحدهاي اداري همان دانشگاه.
2 - عـدم محکومیـت منجـر بـه توبیـخ کتبـي و درج در پرونـده یـا باالتر در مـورد دانشـجویان، انفصال 
موقـت از خدمـت در مـورد اعضـاي هیئت علمـی و عـدم محکومیـت منجـر بـه توبیـخ کتبـي و درج در 

پرونـده یـا باالتـر در کمیتـه تخلفـات اداري بـراي کارکنان.
3- عـدم سـابقه مشـروطي بـراي دو نیم سـال متوالـي یـا سـه نیم سـال متنـاوب بـراي دانشـجویان در 

هنـگام معرفـي به عنـوان مدیرمسـئول. 
4- گذرانـدن دو نیم سـال تحصیلـي و حداقـل 28 واحـد درسـي )دوره هـاي کاردانـي و کارشناسـي(. 
دانشـجویان کارشناسـي و کارشناسـي ارشـد ناپیوسـته و دکتـري از شـمول ایـن بنـد مسـتثني هسـتند.

5- عدم شهرت به فساد اخالق.
تبصره 1- شهرت به فساد اخالق صرفًا با اجماع کلیة اعضاي کمیته ناظر قابل احراز است. 

تبصره 2- مدیر واحد اداري فقط مي تواند مدیرمسئول نشریه اداره متبوع خود باشد.
تبصـره 3 - افـراد مشـمول بنـد 2 پـس از یـک سـال از تاریـخ اتمـام محرومیـت مي تواننـد بـه عنـوان 
مدیرمسـئول نشـریات دانشـگاهي فعالیـت کننـد و در صـورت محکومیت مجـدد این افراد بـه طور دائم 

محـروم مي شـوند.
تبصـره 4- در صورتـي کـه مدیرمسـئول یکـي از شـرایط را از دسـت بدهـد، صاحب امتیاز موظف اسـت 
ظـرف یـک مـاه مدیرمسـئول جدیـد را بـه کمیتـه ناظر معرفـي کنـد، در غیر این صـورت امتیاز نشـریه 

لغـو مي شـود. کمیتـه ناظـر موظف اسـت ظـرف مـدت 2 هفتـه در این خصـوص اعالم نظـر کند.
تبصره 5- سردبیر نشریه باید کلیه شرایط فوق را دارا باشد.

مـاده ۱۵- انتشـار نخسـتین شـماره نشـریه منـوط به طـي دوره آموزشـي و اخـذ گواهي پایـان دوره 
توسـط صاحب امتیـاز، مدیرمسـئول و سـردبیر بر اسـاس برنامه آموزشـي مصوب شـوراي مرکـزي ناظر 
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بر نشـریات دانشـگاهي است.
تبصـره - هـر کمیتـه ناظـر موظـف اسـت در هر نیم سـال تحصیلـي حداقل دو دوره آموزشـي بر اسـاس 

برنامـه آموزشـي مصـوب شـوراي مرکزي ناظر بر نشـریات دانشـگاهي آن دسـتگاه برگـزار کند.
مـاده ۱6- هیچ کـس نمي توانـد در زمـان واحـد صاحب امتیـاز، مدیرمسـئول و سـردبیر بیـش از یـک 

باشد. نشـریه 
مـاده ۱٧- در صورتـي کـه تقاضانامه هـا ناقـص یـا متقاضیـان امتیـاز یـا مدیـران مسـئول نشـریات 
فاقـد شـرایط مقـرر در ایـن دسـتورالعمل باشـند کمیته ناظر موظف اسـت مراتـب را به صـورت مکتوب 
و بـا اسـتناد بـه دالیـل و مـدارک الزم حداکثـر ظـرف 20 روز از تاریـخ دریافـت و ثبـت درخواسـت به 

متقاضیـان اعـالم کند.
مـاده ۱٨- درج شناسـنامه نشـریه شـامل زمینـه نشـر، نـام صاحب امتیـاز، مدیرمسـئول، سـردبیر یـا 
شـوراي سـردبیري، دانشـگاه صادرکننده مجوز، شـماره، تاریخ انتشـار و دوره نشـر در هر شـماره نشـریه 

اسـت.  الزامي 
مـاده ۱٩- چنانچـه صاحب امتیـاز نشـریه اي متقاضـي توزیـع آن در سـایر دانشـگاه ها باشـد  بایـد 
تقاضـاي خـود را بـا ذکـر محدوده توزیـع به کمیته ناظر دانشـگاه تسـلیم کنـد. کمیته ناظر دانشـگاه در 
صـورت موافقـت، موظـف اسـت ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ وصـول، درخواسـت را جهت اعـالم نظر 
نهایـي بـه کمیتـه ناظر دانشـگاه مقصد ارسـال کنـد. شـوراي مرکزي ناظر موظف اسـت پس از کسـب 

نظـر دانشـگاه مقصـد ظـرف دو ماه نسـبت بـه درخواسـت مزبـور اعالم نظـر کند. 
تبصـره 1- در صـورت عـدم موافقـت کمیتـه ناظـر دانشـگاه، متقاضـي مي توانـد اعتـراض خـود را بـه 

شـوراي مرکـزي ناظـر اعـالم کند.
تبصـره 2-  نظـارت و رسـیدگي بـه تخلفـات یا شـکایات این نشـریات بـر عهـده کمیته ناظر دانشـگاه 

صادرکننـده مجوز )دانشـگاه مبدأ( اسـت.
مـاده 2٠- اتحادیه هـا و تشـکل هاي دانشـگاهي، مجامـع فرهنگـي و شـورا هاي صنفـي دانشـجویي 
داراي مجـوز رسـمي کـه در بیـش از یـک دانشـگاه فعالیـت داشـته و متقاضـي انتشـار نشـریه باشـند 
مي تواننـد درخواسـت خـود را بـه شـوراي مرکزي دسـتگاه مربوطـه اعالم کننـد. نظارت و رسـیدگي به 

شـکایات و تخلفـات این گونـه نشـریات بـر عهـده شـوراي مرکـزي ناظر اسـت.
تبصـره-  شـرایط ناظـر بـر صدور مجـوز، صاحب امتیـاز و مدیرمسـئول و سـردبیر این گونه نشـریات تابع 

است. این دسـتورالعمل 
مـاده 2۱- کمیتـه ناظـر موظف اسـت در صـورت فراهم بودن شـرایط قانوني انتشـار نشـریه، حداکثر 

ظـرف 20 روز نسـبت به صـدور مجوز اقـدام کند.
مـاده 22- در صورتـي کـه کمیتـه ناظر بـا صدور مجوز نشـریه مخالفـت کند یا ظرف 20 روز نسـبت 
بـه صـدور مجـوز بـا اعالم کتبـي دالیل عـدم موافقت اقـدام نکنـد، متقاضـي مي تواند اعتـراض خود را 
بـه صـورت مکتوب به شـوراي فرهنگي دانشـگاه اعـالم کند. شـوراي فرهنگي موظف اسـت ظرف 30 

روز موضـوع اعتراض را بررسـي و اعـالم نظر کند.
مـاده 2۳- مسـئولیت کلیـه مطالب مندرج در نشـریه به عهده مدیرمسـئول اسـت و وي موظف اسـت 

سـه نسـخه از هـر شـماره را بالفاصله پس از انتشـار بـه دبیرخانه کمیتـه ناظر دانشـگاه تحویل دهد.
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تبصـره- دبیرخانـه کمیتـه ناظـر دانشـگاه موظـف اسـت دو نسـخه از نشـریه را بـه دبیرخانـه شـوراي 
مرکـزي ناظـر ارسـال کند.

مـاده 2۴- در صورتـي کـه صاحب امتیـاز ظـرف مـدت حداکثـر شـش ماه از زمـان صـدور مجوز پس 
از اخطـار کتبـي و مهلـت یک ماهـه اقـدام به انتشـار نشـریه نکند، مجـوز صادره از اعتبار سـاقط اسـت.

مـاده 2۵- نشـریات موظفنـد توالـي انتشـار مندرج در امتیـاز خود را رعایـت کنند. در غیـر این صورت 
پـس از سـه مرحلـه متوالـي عـدم انتشـار، صاحب امتیـاز بـراي پاسـخگویي به کمیتـه ناظر احضـار و در 

صـورت عـدم ارائـه دالیـل قانع کننـده، مجوز نشـریه لغو مي شـود.
مـاده 26- صاحب امتیـاز مي توانـد درخواسـت خـود را مبنـي بـر انتقـال امتیـاز نشـریه بـه دیگـري یا 
تغییـر مشـخصات ذکرشـده در فـرم درخواسـت مجـوز نشـریه )اعـم از مدیرمسـئول، نـام نشـریه، دوره 
انتشـار و زمینـه انتشـار( بـه کمیتـه ناظـر ارائـه کنـد و کمیته ناظـر موظف اسـت ظرف یک مـاه مراتب 

موافقـت یـا عـدم موافقـت خـود را بـه صـورت مکتـوب بـه صاحب امتیاز اعـالم کند.
بخش سوم: حقوق نشریات دانشگاهي

مـاده 2٧- نشـریات دانشـگاهي از کلیـه حقوق مصـرح در قانون مطبوعـات جمهوري اسـالمي ایران 
برخوردارنـد. از جمله:

1ـ جسـتجو، کسـب و انتشـار اخبـار داخل و خارج دانشـگاه به منظـور افزایش آگاهي جامعه دانشـگاهي 
بـا رعایـت موازیـن قانوني و حفظ مصالـح جامعه.

2- هیـچ مقـام دولتـي و غیردولتـی حـق نـدارد براي چـاپ مطلب یـا مقاله اي درصـدد اعمال فشـار بر 
نشـریات برآیـد یا بـه سانسـور و کنترل محتواي نشـریات مبـادرت ورزد.

3- نشـریات دانشـجویي حـق دارنـد نظرهـا، انتقادهاي سـازنده، پیشـنهادها و توضیحات دانشـجویان و 
مسـئوالن دانشـگاه را بـا رعایـت موازیـن اسـالمي و مصالح دانشـگاه و جامعـه درج کنند.

مـاده 2٨- معاونـت دانشـجویي و فرهنگـي و سـایر نهادهـاي فرهنگـي دانشـگاه بایـد در چارچـوب 
قوانیـن و در حـدود اختیـارات و امکانـات از نشـریات دانشـگاهي حمایـت کننـد. 

تبصـره - معاونـت دانشـجویي - فرهنگـي دانشـگاه سـاالنه از محـل بودجـه فرهنگـي مبلغـي را بـراي 
حمایـت و کمـک بـه انتشـار نشـریات دانشـگاهي پیش بینـي مي کنـد و مطابـق ضوابـط و مقـررات در 

اختیـار آنـان قـرار مي دهـد.
ماده 2٩- دسـتگاه ها موظفند جشـنواره کشـوري نشـریات دانشـجویي را با هماهنگي کلیه دسـتگاه ها 
و مسـئولیت یـک دسـتگاه حداقـل سـالي یک بـار برگـزار نمایند و نشـریات برتر را شناسـایي و تشـویق 

. کنند
تبصـره 1- دسـتگاه ها می تواننـد بـه صـورت مسـتقل جشـنواره های منطقـه ای یـا مشـابه آن را برگـزار 

. یند نما
تبصـره 2 - نشـریات داراي رتبه هـاي اول، دوم و سـوم عـالوه بـر جوایز جشـنواره مشـمول حمایت هاي 

مـادي و معنـوي دسـتگاه مربوطه تا جشـنواره بعـدي خواهند بود.
بخش چهارم: حدود نشریات دانشگاهي

مـاده ۳٠- نشـریات دانشـگاهي در انتشـار مطالـب و تصاویـر جـز در موارد اخـالل به مبانـي و احکام 
اسـالم و حقـوق عمومـي و خصوصـي مطابق مـاده 6 قانـون مطبوعات، آزاد هسـتند.
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مـاده ۳۱- هـرگاه نشـریه اي مطالبـي مشـتمل بـر توهیـن، افتـرا، خـالف واقـع یـا انتقـاد نسـبت به 
اشـخاص )اعـم از حقیقـي یـا حقوقـي( منتشـر کند، ذي نفـع حـق دارد پاسـخ آن را حداکثر تـا دو ماه از 
تاریـخ انتشـار بـه صـورت مکتـوب بـراي همان نشـریه ارسـال کنـد و نشـریه مزبـور نیز موظف اسـت 
توضیـح یـا پاسـخ دریافت شـده را حداکثـر یـک ماه پس از وصـول پاسـخ در همان صفحه و سـتون و با 
همـان حروفـي کـه اصل مطلب منتشـر شـده اسـت به رایـگان به چـاپ برسـاند، منوط به آنکـه جواب 

از دو برابـر اصـل مطلـب تجـاوز نکنـد و متضمـن توهین و افترا به کسـي نباشـد.
تبصـره 1- اگـر نشـریه عـالوه بـر پاسـخ مذکـور مطالـب یـا توضیحـات مجـددي چـاپ کنـد، در این 
صـورت حـق پاسـخگویي مجـدد بـراي معتـرض باقـي اسـت، بدیهي اسـت درج قسـمتي از پاسـخ، در 

حکـم عـدم درج اسـت و متـن پاسـخ بایـد در یـک شـماره و بـه طـور کامل درج شـود.
تبصـره 2- در صورتـي کـه نشـریه پاسـخ را منتشـر نکند ذي نفـع مي تواند بـه کمیته ناظر شـکایت کند 
و کمیتـه ناظـر در صـورت محـق شـناختن شـاکي، جهـت نشـر پاسـخ به نشـریه اخطـار خواهـد کرد و 
هـرگاه ایـن اخطـار مؤثـر واقع نشـود، کمیتـه ناظر، نشـریه را به یکـي از تنبیهـات بندهاي 4 تـا 6 ماده 

40 محکـوم مي کنـد.
تبصـره 3- مفـاد ایـن مـاده و تبصره هـاي آن نافي حـق ذي نفع در خصـوص پیگیري شـکایت از طریق 

کمیتـه ناظـر یا مراجـع ذي صـالح نخواهد بود.
مـاده ۳2- در صـورت شـکایت شـاکي خصوصـي از یـک نشـریه مبنـي بـر انتشـار هـر نـوع مطلب 
مشـتمل بـر تهمـت، افتـرا، فحـش و الفـاظ رکیـک یـا نسـبت هاي توهین آمیـز و نظایـر آن نسـبت بـه 
اشـخاص، تهدیـد بـه هتـک شـرف یـا حیثیت یا افشـاي اسـرار شـخصي، نشـریه بـه یکـي از تنبیهات 

بندهـاي 5 تـا 9 مـاده 40 محکـوم مي گـردد.
مـاده ۳۳- نشـریات دانشـگاهي که بنا به تشـخیص کمیتـه ناظر مرتکـب تخلفات مـواد 24، 25، 26 
و 27 قانـون مطبوعـات می شـوند، بـه یکـي از تنبیهـات بندهاي 10 تـا 13 ماده 40 محکوم مي شـوند. 
مـاده ۳۴- در صـورت انتشـار عکس هـا، تصاویـر و مطالب خالف عفـت عمومي، کمیته ناظر، نشـریه 
را بـه یکـي از بندهـاي 5 تـا 9 مـاده 40 محکـوم مي کنـد و در صـورت تکـرار جـرم پـس از محکومیت 

اولیـه، نشـریه بـه یکـي از تنبیهـات بندهـاي 10 تا 13 ایـن ماده محکوم مي شـود.
مـاده ۳۵- نشـریات دانشـگاهي کـه بنا به تشـخیص کمیتـه ناظر مرتکـب تخلفات موضـوع ماده 29 

قانـون مطبوعـات شـوند به یکـي از تنبیهـات بندهـاي 8 و 9 ماده 40 محکوم مي شـوند.
مـاده ۳6- هـرگاه نشـریه اي مطالـب و تصاویـري ماننـد توهیـن، تهمـت، فحـش، الفـاظ رکیـک، 
نسـبت های توهین آمیـز، اسـتهزا، تحقیـر، تهدیـد بـه هتک حرمت یـا حیثیـت و نظایر آن منتشـر نماید، 
تخلـف عمومـي محسـوب مي گـردد. در ایـن صـورت رییـس کمیتـه ناظـر مي توانـد از ادامـه فعالیـت 
نشـریه جلوگیـري نمایـد و موضـوع را جهـت بررسـي بـه کمیته ناظـر ارجاع دهـد. کمیته ناظـر موظف 
اسـت موضـوع را خـارج از نوبت بررسـي و در صورت احراز تخلـف، متخلف به یکـي از تنبیهات بندهاي 

5 تـا 9 مـاده 40 محکـوم مي شـود.
تبصـره- مـدت رسـیدگي بـه پرونده نشـریه اي کـه از ادامه انتشـار آن جلوگیري شـده اسـت نباید از 10 

روز بیشـتر شود.
مـاده ۳٧- در صـورت تخلـف از تبصـره 5 مـاده 1 یـا مـواد 17، 19 و 24 این دسـتورالعمل بـراي بار 
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اول نشـریه بـه یکـي از تنبیهـات بندهـاي 1 تـا 3 و در صـورت تکرار به یکـي از تنبیهـات بندهاي 4 تا 
7 مـاده 40 محکوم مي شـود.

مـاده ۳٨- در صورتـي کـه »نشـریه اي« بـدون اخذ مجوز از کمیته ناظر منتشـر شـود توقیف شـده و 
انتشـاردهنده بـه مـدت یک سـال نمي تواند صاحب امتیاز، مدیرمسـئول و سـردبیر نشـریه جدیدي باشـد 
و در صـورت تکـرار اگر متخلف شـخص حقیقي و دانشـجو باشـد تـا پایان مقطع تحصیلـي و در صورتي 
کـه متخلـف شـخص حقوقـي یا عضو هیئت علمی باشـد تا سـه سـال حق انتشـار و شـرکت در انتشـار 

هیچ نشـریه اي را نخواهد داشـت.
مـاده ۳٩- در مـواردي کـه تخلـف ارتکابي نشـریه بر اسـاس قوانین موضوعه کشـور جرم تلقي شـود 
بنـا بـه تشـخیص کمیتـه ناظر مدیرمسـئول نشـریه جهـت تصمیم گیـري مقتضي بـه کمیتـه انضباطي 

مي شـود.  معرفي 
بخش پنجم: تنبیهات

ماده ۴٠- موارد تنبیهي متخلفان به شرح زیر است:
1ـ احضار به کمیته ناظر و تذکر شفاهي.

2ـ تذکر کتبي.
3ـ اخطار کتبي.

4ـ محرومیت موقت نشریه از تسهیالت دانشگاهي تا شش ماه.
5ـ محرومیت موقت مدیرمسئول نشریه از تصدي این سمت تا 6 ماه.

6ـ محرومیت موقت مدیرمسئول نشریه از تصدي این سمت از 6 ماه تا یک سال.
7ـ توقیف موقت نشریه تا 3 ماه.

8ـ توقیف موقت نشریه از سه ماه تا 6 ماه.
9ـ توقیف موقت نشریه از 6 ماه تا یک سال.
10ـ توقیف موقت نشریه از یک تا دو سال.

11ـ منع دائم انتشار نشریه.
12ـ منع دائم انتشار نشریه و محرومیت مدیرمسئول از تصدي این سمت تا یک سال.

13ـ منع دائم انتشار نشریه و محرومیت مدیرمسئول از تصدي این سمت تا پایان مقطع تحصیلي.
بخش ششم: رسیدگي به تخلفات و شکایات

مـاده ۴۱- کمیتـه ناظـر موظـف اسـت بـه شـکایات مکتـوب حداکثـر ظـرف مـدت 15 روز از تاریخ 
دریافـت و ثبـت آن در دبیرخانـه، رسـیدگي کـرده و رأي خـود را صـادر کنـد.

مـاده ۴2- کمیتـه ناظـر، مدیرمسـئول نشـریه اي را کـه تخلف کرده یا از آن شـکایت شـده اسـت به 
صـورت کتبـي و بـا ذکـر دقیـق مـوارد تخلف یا شـکایت و بـا ارائه مهلـت یک هفتـه ای از تاریـخ ابالغ 
جهـت اداي توضیحـات دعـوت مي کند و در صـورت عدم حضـور غیرموجه وي یا عـدم ارائه توضیحات 

کتبـي، کمیتـه ناظـر مي توانـد حکم مقتضـي را در مورد نشـریه صـادر کند.
مـاده ۴۳- کمیتـه ناظـر بایـد آراي خـود را با ذکـر موارد تخلف یا شـکایت مسـتند به مـواد 30 تا 39 
صـادر و آن را بـه صـورت کتبـي حداکثـر ظرف مـدت یک هفته پس از صدور به مدیرمسـئول و شـاکي 

خصوصي نشـریه ابـالغ کند.
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مـاده ۴۴- آراي صـادره، ظـرف مـدت 20 روز از تاریـخ ابالغ قابل اعتـراض و درخواسـت تجدید نظر 
در شـوراي فرهنگـي دانشـگاه اسـت. در صـورت عـدم اعتـراض در مهلـت تعیین شـده، حکـم، قطعـي 

محسـوب مي شـود.
مـاده ۴۵  - احـکام صـادره از سـوي کمیتـه ناظر بر نشـریات دانشـگاهي تـا زماني که نقض نشـده اند 

الزم االجرا هسـتند.
مـاده ۴6- شـوراي فرهنگـي دانشـگاه موظف اسـت رأي خـود را در مـورد اعتراضات مکتـوب واصله 
حداکثـر ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ دریافـت اعتـراض توسـط دبیرخانـه، بـه صـورت مکتـوب به 

معتـرض و کمیتـه ناظـر دانشـگاه ابـالغ کند.
مـاده ۴٧- تصمیـم شـوراي فرهنگي دانشـگاه ظـرف 20 روز از تاریخ ابالغ، قابل اعتراض به شـوراي 
مرکـزي ناظـر اسـت. شـوراي مرکزي ناظر موظف اسـت ظـرف دو ماه از تاریـخ دریافت اعتـراض رأي 

خـود را صـادر و آن را ابـالغ کند. آراي شـوراي مرکـزي ناظر، قطعي و الزم االجرا اسـت. 
بخش هفتم: نحوه ابالغ، اجرا و تفسیر این دستورالعمل

مـاده ۴٨- نحـوه صدور مجوز نشـریات دانشـگاهي، نظارت بر آن ها، رسـیدگي به تخلفات و شـکایات 
تنهـا بـر اسـاس دسـتورالعمل حاضـر خواهد بـود. تعییـن و تصویـب هرگونه شـرایط و مقـررات مغایر یا 

محدودکننـده عـالوه بـر مفاد ایـن آیین نامـه نظیر صـدور مجوزهاي مشـروط یا موقت ممنوع اسـت. 
مـاده ۴٩- بـه کلیه نشـریات دانشـگاهي که قبـل از تصویب ایـن دسـتورالعمل انتشـار مي یابند مدت 
هشـت مـاه از تاریـخ ابـالغ ایـن دسـتورالعمل فرصت داده مي شـود تـا خود را بـا ضوابط و مقـررات این 

دسـتورالعمل منطبق کنند.
تبصـره - در صـورت عـدم انطبـاق در مهلـت مقـرر مجوز نشـریه بـا صالحدید کمیتـه ناظر لغـو خواهد 

. شد
مـاده ۵٠- دسـتورالعمل اجرایـي نشـریات دانشـگاهي در 50 مـاده و 44 تبصره در تاریـخ1386/6/24 

بـه تصویـب شـوراهاي مرکزي ناظر بر نشـریات دانشـگاهي رسـید.
طبـق مـاده 5 ضوابـط ناظـر بـر فعالیـت نشـریات دانشـگاهي، مصوبـه جلسـه شـماره 540 مـورخ 
1383/3/26 شـوراي عالـي انقـالب فرهنگـي، و بنـا بـه مصوبـه شـوراهاي مرکـزي ناظـر بر نشـریات 
دانشـگاهي وزارتخانه  هـاي علـوم، تحقیقات و فناوري و بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکي و دانشـگاه 
آزاد اسـالمي دسـتورالعمل اجرایـي ایـن ضوابـط جهـت اجـرا به دانشـگاه ها و مؤسسـه هاي آموزشـي و 

پژوهشـي ابـالغ مي گـردد.
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تبصره 1  ماده 4 شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان
مصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ 1388/3/16

ماده ۴-...
تبصره 1- چنانچه تخلف توسط اعضای تشکل ها یا نشریات واقع شده باشد، اخذ نظر کمیته های ناظر بر 

تشکل ها یا نشریات دانشگاهی نیز، حسب مورد، برای آغاز رسیدگی ضروری است...
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دستورالعمل اجـرایی ضوابط ناظر بر برگزاری انتخابات نمایندگان 
 مدیـران مسئـول نشـریات دانشـگاهی عضو کمیته های ناظر

 و شـورای مرکزی ناظر بر نشـریات دانشگاهی
مقدمه

   بنابر مصوبه جلسه شماره 16 شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی و طبق تبصره 2 ماده 4 و تبصره 2 ماده 9 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت 
دانشگاهی  انتخابات مدیران مسئول نشریات  برگزاری  به منظور  نامه حاضر  نشریات دانشگاهی، شیوه 
دانشگاه ها جهت برگزیدن نمایندگان عضو کمیته های ناظر و نمایندگان ایشان برای شرکت در انتخابات 

شورای مرکزی ناظر تدوین گردیده است.
فصل اول: تعاریف و اختصارات

كمیته  ناظر: کمیته های ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی مستقر در معاونت های دانشجویی و فرهنگی 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور.

شورای مركزی: شورای مرکزی ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی مستقر در معاونت دانشجویی و 
فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور.

انتخابات كمیته های ناظر: انتخاباتی که به منظور انتخاب سه عضو مدیر مسئول نشریات دانشگاهی 
عضو کمیته های ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می شوند.

انتخابات شورای مركزی: انتخاباتی که به منظور انتخاب سه عضو مدیر مسئول نشریات دانشگاهی 
عضو شورای مرکزی ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می شوند.

فصل دوم: برگزاری انتخابات
ناظر  کمیته های  عضو  دانشگاهی  نشریات  مسئول  مدیران  انتخاب  منظور  به  انتخابات  این  ماده ۱- 
نشریات  مدیران مسئول  انتخاب  و  همچنین  پزشکی کشور  علوم  دانشگاه های  دانشگاهی  نشریات  بر 
دانشگاهی عضو شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به 

صورت ساالنه برگزار می شود.
1-1- مدیران مسئول نشریات دانشگاهی عضو کمیته های ناظر دانشگاه ها پس از انتخاب توسط مدیران 
مسئول نشریات آن دانشگاه، در انتخابات شورای مرکزی ناظر شرکت نموده و 3 نفر نمایندگان مدیران 

مسئول نشریات دانشگاهی این شورا را انتخاب می نمایند.
تبصره1- در کلیه دانشگاه ها نفر اول و دوم منتخبان، اعضای اصلی و نفر سوم عضو علی البدل کمیته 

ناظر دانشگاه خواهد بود.
در  دانشگاهی،  نشریات  فعالیت  بر  ناظر  اجرایی ضوابط  آیین نامه   4 ماده   5 تبصره  اساس  بر  تبصره2- 
صورت سلب شرایط یا استعفا و یا عدم حضور به هر دلیل هریک از نمایندگان منتخب مدیران مسئول 
انتخابات کمیته های ناظر بر نشریات و شورای مرکزی ناظر، عضو  تا زمان برگزاری  نشریات دانشگاه 
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علی البدل جایگزین وی خواهد بود.
و  شرکت  به  مجاز  دانشگاه  نیمه فعال  و  فعال  دانشگاهی  نشریات  مسئول  مدیران  تمام   -2 ماده 

کاندیداتوری در انتخابات هستند.
1-2- نشریه فعال به نشریاتی دارای مجوز انتشار اطالق می شود که به صورت منظم و براساس دوره 

انتشاری که در مجوز آن اشاره شده است منتشر می شود.
2-2- نشریات نیمه فعال به نشریاتی دارای مجوز انتشار اطالق می شود که ترتیب انتشار را رعایت 

نکرده لیکن از انتشار آخرین شماره آن بیش از شش ماه نگذشته باشد.
3-2- نشریه غیرفعال نشریه ای دارای مجوز انتشار است که بیش از شش ماه از انتشار آخرین شماره 

آن گذشته باشد.
ماده ۳- انتخابات کمیته های ناظر در آبان ماه هر سال تحصیلی برگزار و در پی آن در آذرماه هر سال 

انتخابات شورای مرکزی برگزار خواهد شد.
فصل سوم: نظارت بر انتخابات

ماده ۴- کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه باید قبل از برگزاری انتخابات مجوز برگزاری را صادر و نیز 
مسئولیت نظارت بر کلیه روند انتخابات به ترتیب شامل اطالع رسانی، زمان برگزاری انتخابات، ثبت نام 
کاندیداها، اعالم اسامی اولیه کاندیداها و افراد دارای حق رأی، بررسی اعتراضات و شکایات، اعالم اسامی 
نهایی کاندیداها و افراد دارای حق رأی، برگزاری انتخابات، شمارش آرا، اعالم نتایج اولیه، رسیدگی به 

اعتراضات و شکایات و اعالم نتایج نهایی را برعهده دارد. 
ماده ۵- مدیر فرهنگی دانشگاه به عنوان دبیر کمیته ناظر، مسئولیت اجرای انتخابات را بر عهده دارد.

تبصره- مدیر فرهنگی دانشگاه موظف است قبل از برگزاری انتخابات مجوز برگزاری انتخابات را از کمیته  
ناظر دانشگاه مربوطه دریافت نماید.

نتایج  اعالم  انتخابات و مرحله  برگزاری  اخذ مجوز  انتخابات -مرحله  از  پایان دو مرحله  در  ماده 6- 
نهایی- صورت جلسه مربوطه توسط کمیته ناظر تنظیم و به تأیید اعضا می رسد.

ماده ٧- مسئولیت اجرای انتخابات شورای مرکزی را مدیر کل فرهنگی و فوق برنامه معاونت دانشجویی 
و فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برعهده دارد. این انتخابات در آذرماه هر سال به 

صورت یک روزه برگزار و شورای مرکزی وظیفه نظارت بر این انتخابات را عهده دار است.
فصل چهارم: شرایط كاندیداها و رأی دهندگان

ماده ٨- کاندیداها باید حائز شرایط زیر باشند:
1-8- مدیر مسئول نشریه دارای مجوز انتشار باشد.

2-8- حداقل 2 ترم از تحصیل ایشان باقی مانده باشد و معدل آخرین ترم تحصیلی ایشان کمتر از 14 
نباشد.

3-8- نشریه ایشان دارای مجوز انتشار از کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه بوده و جزء نشریات دانشگاهی 
فعال و نیمه فعال )ماده2( دانشگاه محسوب گردد.

4-8- عدم محکومیت منجر به توبیخ کتبي و درج در پرونده یا باالتر در مورد دانشجویان، انفصال موقت 
از خدمت در مورد اعضای هیئت علمي و عدم محکومیت منجر به توبیخ کتبي و درج در پرونده یا باالتر 

در کمیته تخلفات اداري براي کارکنان.
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5-8- عدم محکومیت نشریه ایشان به محرومیت موقت مدیر مسئول نشریه از تصدي این سمت تا 6 ماه 
و باالتر بر اساس ماده40 دستورالعمل اجرایي ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهي.

تبصره 1- افراد مشمول بند 4 و 5 پس از یک سال از تاریخ اتمام محرومیت، مي توانند به عنوان کاندیدا 
در انتخابات شرکت کنند و در صورت محکومیت مجدد، به طور دائم از کاندیداتوری در انتخابات محروم 

مي شوند.
تبصره 2- مدیران مسئولی که عضو هیئت علمی یا کارمند دانشگاه هستند از شرایط بند2 ماده8 معاف 

هستند. 
معاونت  رهبری،  نهاد  علمی، شورای صنفی،  انجمن های  )کانون ها،  1- شخصیت های حقوقی  تبصره3 
امتیاز  صاحب  که   )... و  اسالمی  تشکل های  دانشجویی،  بسیج  دانشگاهی،  جهاد  دانشجویی،  فرهنگی 
1 تا 5 نشریه، 6  تا 8 نشریه و 9 نشریه یا بیشتر هستند، به ترتیب فقط یک، دو و سه نفر از مدیران 
مسئول نشریات آن ها دارای حق رأی در انتخابات می باشند. این فرد یا افراد با معرفی نامه کتبی صاحب 
امتیاز حقوقی می توانند در انتخابات شرکت کنند در صورت عدم معرفی، مدیر مسئول یا مدیران مسئول 

قدیمی ترین نشریه یا نشریات صاحب این حق رأی خواهند بود.
ماده ٩- کاندیداها باید در زمان ثبت نام عالوه بر تکمیل فرم ثبت نام، تصویر کارت دانشجویی، کارمندی 
و یا عضو هیئت علمی دانشگاه، تصویر مجوز انتشار نشریه و یک نسخه از آخرین شماره نشریه خود را 

جهت تشکیل پرونده ارائه دهند.
فعال  نیمه  و  فعال  دانشگاهی  نشریات  تنها مدیران مسئول  ناظر،  انتخابات کمیته های  در  ماده ۱٠- 
دانشگاه مربوطه مجاز به شرکت و کاندیداتوری در انتخابات هستند و هیچ فرد حقیقي یا حقوقي دیگر 
به جز مدیران مسئول نشریات دانشگاه مجاز به شرکت در انتخابات نمي باشد و نیز در انتخابات شورای 
مرکزی تنها مدیران مسئول عضو کمیته های ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

مجاز به شرکت هستند.
فصل پنجم: انجام تبلیغات و اخذ رأی

ماده ۱۱- دبیرخانه کمیته های ناظر موظف اند دو هفته قبل از برگزاری انتخابات، زمان دقیق برگزاری 
انتخابات را به صورت مکتوب اعالم و جهت ثبت نام کاندیداهای انتخاباتی حداقل 3 روز اداری در نظر 

گرفته شود و این مهلت به طور مکتوب به اطالع مدیران مسئول نشریات دانشگاه برسد.
تبصره- کاندیداها در هر مرحله ای که قصد انصراف داشته باشند، موظفند مراتب را به صورت کتبی به 

کمیته ناظر اعالم نمایند.
ماده ۱2- فهرست اسامی اولیه کاندیداها و مدیران مسئول نشریاتی که دارای حق رأی می باشند، باید 
حداقل یک هفته پیش از زمان برگزاری انتخابات و به صورت مکتوب به اطالع کلیه مدیران مسئول 

نشریات دانشگاه برسد.
تبصره- افرادی که به فهرست اسامی کاندیداها و افراد دارای حق رأی اعتراض دارند باید ظرف 2 روز 
اداری پس از اعالم اسامی اولیه، مراتب را به صورت کتبی به کمیته ناظر اعالم و کمیته ناظر پس از 

بررسی، فهرست نهایی را 3 روز قبل از برگزاری انتخابات اعالم نماید.

1- تبصـره الحاقـی مصـوب جلسـه شـورای مرکـزی ناظـر بـر نشـریات دانشـگاهی وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی 
مـورخ 1394/7/22
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ماده ۱۳- پس از اعالم اسامی نهایی کاندیداها، کاندیداها 2 روز مجاز به تبلیغات در محدوده دانشگاه 
هستند و این زمان 24 ساعت مانده به زمان برگزاری انتخابات پایان می یابد.

ماده ۱۴- جلسه انتخابات با حضور اکثریت )نصف به عالوه 1( مدیران مسئول نشریات دارای حق رأی 
رسمیت می یابد. در صورتی که جلسه انتخابات حد نصاب تعیین شده را کسب ننماید، جلسه مجدد حداکثر 

طی یک هفته بعد از آن تاریخ برگزار و انتخابات با رأی حاضران انجام خواهد شد.
تبصره- در دانشگاه هایی که کمتر از 3 نشریه فعال و نیمه فعال وجود دارد، انتخابات برگزار نشده و مدیر یا 

مدیران مسئول در صورت احراز صالحیت الزم )ماده8(، به عضویت کمیته ناظر در خواهند آمد.
ماده ۱۵- در هر برگ رأی به تعداد نمایندگان اصلی )2نفر( اسامی کاندیداها ثبت می گردد و پس از 
شمارش آرا، نفر اول و دوم به عنوان اعضای اصلی کمیته ناظر و نفر سوم به عنوان عضو علی البدل 

خواهند بود.
تبصره1- در هر دانشگاه 3 نفر به عنوان اعضای اصلی و علی البدل مدیر مسئول عضو کمیته  ناظر انتخاب 
شده و این افراد حق شرکت در انتخابات شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی را دارند.
تبصره2- در صورتی که نفرات اول و دوم و یا دوم و سوم که بیشترین رأی را کسب نموده اند از آرای 
یکسانی برخوردار باشند، انتخابات به دور دوم کشیده شده و کلیه رأی دهندگان می بایست به نفراتی که 

دارای رأی یکسانی هستند رأی دهند.
فصل ششم: شمارش آرا

ماده ۱6- آرای مخدوش، آرای حاوی اسامی دیگری غیر از نامزد های انتخاباتی و آرای سفید جزء آرای 
باطله محسوب ولی به عنوان آرای مأخوذه شمارش می گردد.

ماده ۱٧- آرای فاقد مهر و آرای مندرج در برگه های غیر از تعرفه های انتخاباتی، باطل بوده و شمارش 
نمی شود.

ماده ۱٨- در صورتی که در برگ رأی عالوه بر نام کاندیداهای اعالم شده )مطابق فهرست نهایی( از 
سوی کمیته ناظر یا شورای مرکزی اسامی دیگری نوشته شده باشد، یا نام یک داوطلب چند بار تکرار 

شده باشد، برگ رأی باطل نبوده و فقط اسامی اضافی شمارش نمی شود.
تبصره- در صورتی که بیشتر از تعداد اسامی دو نفر، نام هایی در برگ رأی درج شده باشد، اسامی اضافی 

حذف می شود.
ماده ۱٩- کمیته ناظر بر انتخابات موظف است بعد از شمارش آرا در روز برگزاری انتخابات و در حضور 
رأی دهندگان، نتایج اولیه انتخابات را اعالم و حداکثر تا 5 روز پس از برگزاری انتخابات در خصوص 

تأیید  نهایی انتخابات اعالم نظر نماید.
فصل هفتم: تأیید و ابطال انتخابات

ماده 2٠- تنها مرجع ذی صالح جهت تأیید و ابطال انتخابات در دانشگاه ها، کمیته های ناظر بر نشریات 
دانشگاه است و در صورت ارائه شکایات به شورای فرهنگی دانشگاه و شورای مرکزی ناظر بر نشریات 
دانشگاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این دو شورا به ترتیب عهده دار تأیید و یا ابطال 

انتخابات می شوند.
شده  حاصل  نتایج  یا  انتخابات  برگزاری  نحوه  به  نسبت  نشریات  مسئول  مدیران  چنانچه  ماده 2۱- 
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اعتراض داشته باشند می توانند تا 2 روز اداری پس از اعالم نتایج، شکایت خود را به صورت کتبی و 
مستند به کمیته ناظر بر نشریات تسلیم نمایند. کمیته ناظر نیز باید طی 3 روز شکایات را بررسی و  نظر 

نهایی را اعالم نماید.
تبصره- کمیته ناظر می تواند در صورت وصول شکایت در خصوص ارتکاب تخلف در شمارش آرا نسبت 

به بازشماری آرا اقدام نماید.
ماده 22- موارد ابطال انتخابات عبارتند از:

1-22- کاندیداهایی که به عنوان عضو اصلی و یا علی البدل انتخاب شده اند شرایط مذکور در ماده 8 
را دارا نباشند.

2-22- حد نصاب تعیین شده در ماده14 رعایت نشده باشد.
3-22- در اطالع رسانی زمان دقیق برگزاری جلسه انتخابات به مدیران مسئول نشریات مطابق ماده11 

کوتاهی شده باشد.
4-22- در صورت محرز شدن تخلفی که منجر به تغییر نتیجه انتخابات گردد.

ماده 2۳- چنانچه مدیران مسئول نسبت به عملکرد کمیته ناظر اعتراض داشته باشند می توانند شکایت 
خود را ظرف 3 روز اداری پس از اعالم اسامی برگزیدگان نهایی به همراه مستندات به شورای فرهنگی 
دانشگاه ارائه داده و این شورا موظف است ظرف 2 هفته به آن رسیدگی و در خصوص شکایت اعالم 

نظر کند.
ماده 2۴- در صورتی که مدیران مسئول نسبت به رأی شورای فرهنگی دانشگاه اعتراض داشته باشند، 

می توانند شکایت خود را به همراه مستندات به شورای مرکزی ناظر ارائه نمایند.
تبصره- مصوبات شوراي مرکزي ناظر قطعي و الزم االجرا است.

ماده 2۵- در صورت ابطال انتخابات، کمیته ناظر موظف است زمان برگزاری مجدد انتخابات را حداکثر 
به اطالع مدیران  را  و مراتب  نموده  تعیین  اعالم رأی توسط مراجع ذی صالح-  از  تا یک هفته - بعد 

مسئول برساند.
ماده 26- تنها مرجع ذی صالح جهت تفسیر، تغییر، و اصالح این دستورالعمل، شورای مرکزی ناظر بر 

فعالیت نشریات دانشگاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
این دستورالعمل اجرایی در 7 فصل، 26 ماده، 12بند و 13تبصره در جلسه شماره 18 شورای مرکزی 
مورخ  سه شنبه  روز  در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  دانشگاهی  نشریات  فعالیت  بر  ناظر 
1392/9/13 به تصویب شورا رسیده و جهت اجرا به دبیرخانه های کمیته های ناظر بر فعالیت نشریات 

دانشگاهی دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابالغ گردید.
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استعالمات صورت گرفته از شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

پرسش ۱: منظور از ماده 16 دستورالعمل چیست؟ بدیهی است که طبق این ماده، مسئولیت هم زمان 
اما  امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر در دو نشریه به صورت هم زمان ممنوع است،  در سه سمت صاحب 
آیا مسئولیت همزمان تنها در یک یا دو سمت )هرچند مشابه( در بیش از یک نشریه ممنوع است؟ آیا 
مسئولیت هم زمان در یک سمت در یک نشریه و در سمتی دیگر در نشریه دیگر ممنوعیت قانونی دارد؟

پاسخ: مسئولیت هم زمان یک فرد چه در یک سمت مشابه و چه در سمت های متفاوت در بیش از یک 
نشریه ممنوع است.

پرسش 2: آیا کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه و یا رییس آن می تواند درباره تخلفاتی مانند توهین، 
تهمت، تهدید و یا نشر کذب و خالف واقع و نظایر آن که مخاطب خاص دارد، بدون شکایت شاکی 
خصوصی، اعالم تخلف عمومی نماید؟ آیا با عنایت به ماده 3-3 مصوبه ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاهی 
شورای عالی انقالب فرهنگی و مواد مندرج در فصل ششم قانون مطبوعات، اختیار اعالم تخلف عمومی 
مندرج در ماده 36 دستورالعمل تنها درباره توهین به رهبری و مراجع مسلم تقلید و دین مبین اسالم و 

مقدسات آن است و یا عمومیت دارد؟
پاسخ: با توجه به بند 3 ماده 3 ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی مصوب شورای عالی انقالب 
فرهنگی که مقرر می دارد: »اعمالی که از نظر این ضوابط برای نشریات دانشگاهی، تخلف محسوب و 
مستلزم رسیدگی و صدور رأی در مراجع پیش بینی شده در ماده 2 می باشد، همان موارد مصرح در فصل 
ششم قانون مطبوعات است« و همچنین با عنایت به ماده 30 قانون مطبوعات که بیان می دارد: »انتشار 
هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن 
نسبت به اشخاص ممنوع است.  مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می گردد و تعقیب 
جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد  شکایت تعقیب در هر مرحله ای 
که باشد متوقف خواهد شد« و با نظر به تبصره های 3 و 4 ماده 23 این قانون که همین مراتب را درباره 
جرایم مطبوعاتی توهین، افترا و خالف واقع مقرر کرده است، اعالم تخلف عمومی در این تخلفات خالف 
نظر قانونگزار می باشد. تنها استثنا در این باره مواد 26 و 27  قانون مطبوعات است که رسیدگی به جرایم 
مطبوعاتی توهین به دین مبین اسالم و مقدسات آن و رهبر جمهوری اسالمی و مراجع مسلم تقلید را 
تابع شکایت شاکی خصوصی ندانسته است. بنابراین رسیدگی به انتشار هرگونه مطلبی مشتمل بر تهمت، 
افترا، فحش و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و خالف واقع، نیازمند طرح شکایت از سوی شاکی 
خصوصی است و کمیته ناظر دانشگاه یا رییس آن نمی تواند در این زمینه رأسا اعالم تخلف عمومی نماید 
و اختیار اعالم تخلف عمومی و یا توقف 10 روزه انتشار نشریه در ماده 36 دستورالعمل اجرایی ضوابط 
ناظر بر نشریات در این تخلفات، در خصوص توهین به دین مبین اسالم و مقدسات آن و رهبر جمهوری 

اسالمی و مراجع مسلم تقلید است.«



32

پرسش ۳: آیا با نظر به فصل ششم قانون مطبوعات، هر انتقاد و یا تحقیر و استهزا و یا هتک حرمت 
یا حیثیتی، تخلف به حساب می آید؟

پاسخ: تفسیر شورای مرکزی ناظر به شرح ذیل است:
1- مطابق بند 3 ماده 27 دستورالعمل، انتقاد نه تنها تخلف نیست، بلکه از زمره حقوق نشریات دانشگاهی 

می باشد. 
2- با توجه به بند 3 ماده 3 مصوبه ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی و با در نظر گرفتن فصل 
ششم قانون مطبوعات، صرفا »تهدید به هتک شرف یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی« تخلف نشریاتی 
می باشد و هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی، هیچ کدام عنوان مجرمانه مستقلی نیست و 
تنها در صورتی تخلف محسوب می شود که مصداق یکی از عناوین مجرمانه مندرج در فصل ششم قانون 

مطبوعات )مانند توهین یا افترا یا خالف واقع و ...( باشد.
3- درباره تحقیر و استهزا نیز با توجه به اینکه ماده 3-3 مصوبه ضوابط ناظر، تخلفات نشریاتی را همان 
موارد مندرج در فصل ششم قانون مطبوعات دانسته و در این فصل از تحقیر و استهزا سخنی به میان 
نیامده، لذا این دو عنوان نمی تواند تخلفات نشریاتی مستقلی به شمار آید و از این رو تنها تحقیر و یا 
استهزایی می تواند تخلف محسوب شود که مصداق دیگر عناوین مجرمانه مندرج در فصل ششم قانون 
مطبوعات )از قبیل توهین یا نسبت های توهین آمیز یا تهمت یا فحش و الفاظ رکیک یا خالف واقع و...( 

باشد.
4. مالک در تفسیر کلمه توهین و یا اهانت و یا هتک حرمت، »قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، 
توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزائی مواد )513(، )514(، )608( و)609( قانون مجازات 
قانون مطبوعات« مصوب مجلس شورای  )6( و مواد )26( و )27(  ماده   )8( )7( و  بندهای  و  اسالمی 

اسالمی است.
پرسش ۴: انتشار نشریه صوتی و حمایت مالی از این نشریات چگونه است؟

پاسخ: با توجه به ماده 1 ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی، نشریه صوتی در صورتی که در 
قانونی  و  معنوی  و  مالی  و تحت حمایت  دانشگاهی محسوب شده  نشریه  توزیع شود،  دانشگاه  محیط 

دانشگاه قرار می گیرد.
پرسش ۵: آیا کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه می تواند مستند به ماده 15 دستورالعمل از صدور مجوز 

نشریه خودداری کند و یا مجوز موقت و مشروط صادر نماید؟
پاسخ: خیر، مستند به مواد 17، 21 و 22 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی، 
کمیته ناظر موظف است نهایتًا ظرف مدت 20 روز پس از دریافت درخواست  صدور امتیاز انتشار نشریه، 
ابالغ نماید. همچنین  انتشار نشریه  امتیاز  یا مخالف خود را صادر کرده و کتبًا به متقاضی  نظر موافق 
وفق ماده 15 دستورالعمل اجرایی مذکور، انتشار نخستین شماره نشریه منوط به شرکت صاحب امتیاز، 
مدیرمسئول و سردبیر در دوره آموزشی می باشد و هیچ ارتباطی با صدور امتیاز انتشار نشریه ندارد. ضمنًا 

صدور مجوزهای موقت یا مشروط مطابق ماده 48 دستورالعمل اجرایی مطلقا ممنوع است.
پرسش 6: آیا کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه می تواند در حالی که دوره های آموزشی مندرج در ماده 
15 را مطابق تبصره آن ماده برگزار نمی کند، از انتشار نخستین شماره نشریاتی که امتیاز انتشار آنها را 

صادر کرده است، جلوگیری به عمل آورد؟
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پاسخ: مطابق تبصره ماده 15، هر کمیته ناظر باید در هر نیم سال تحصیلی دو دوره آموزشی برگزار کند 
و عدم برگزاری این دوره ها در مواعد مقرر، موجب سلب حق انتشار نخستین شماره نشریه نمی گردد.

پرسش ٧: آیا کمیته انضباطی می تواند رأسا و بدون ارجاع امر از طریق کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه، 
نسبت به تخلفات ارتکابی در نشریه رسیدگی کند یا مستند به ماده 39 دستورالعمل، شروع به رسیدگی 

کمیته انضباطی، مشروط به ارجاع تخلف ارتکابی نشریه از طریق کمیته ناظر به کمیته انضباطی است؟
نشریات  بر  ناظر  کمیته  در  موضوع  باید  ابتدا  دانشجویی،  نشریات  در  تخلف  بروز  صورت  در  پاسخ: 
دانشگاهی بررسی تا این کمیته در صورت صالحدید و ضرورت نسبت به ارجاع امر به کمیته انضباطی 
وفق مفاد ماده 39 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی اقدام نماید و لذا مستند 
فوق الذکر، کمیته  ماده 39 دستورالعمل  و  دانشجویان  انضباطی  اجرایی  نامه  ماده 4 شیوه  تبصره 1  به 
انضباطی باید از رسیدگی ابتدایی )بدون ارجاع کمیته ناظر بر نشریات( به تخلفات واقع شده در نشریات 

دانشگاهی خودداری نماید.
استان خراسان رضوی  دانشگاه های  فرهنگی  فعالیت های  آیا مصوبه شورای هماهنگی  پرسش ٨: 
این  برای  دانشگاهی،  نشریات  در  انتخابات  کاندیداهای  تبلیغات  و  اخبار  درج  ممنوعیت  اعمال  درباره 

نشریات الزم االجراست؟
پاسخ: خیر، درج اخبار، گزارش ها، مقاالت، مصاحبه ها، تحلیل و... درباره انتخابات و کاندیداهای آن، 
هیچ گونه ممنوعیتی ندارد. هم چنین انتشار تبلیغات انتخاباتی کاندیداها در نشریات دانشگاهی ممنوعیتی 

ندارد.
پرسش ٩: ترتیب صدور مجوز برای نشریات الکترونیک چیست؟

پاسخ: نشریات دانشجویی می توانند به صورت چاپی و یا الکترونیک منتشر شوند. کلیه متقاضیان امتیاز 
انتشار نشریه  می  بایست در فرم درخواست مجوز خود نحوه انتشار )به صورت چاپی و یا الکترونیک و یا 
هردو( را تعیین کنند. چنانچه نحوه انتشار نشریه الکترونیک باشد، متقاضی می بایست در فرم درخواست 

خود، طریقه انتشار )مانند سایت، کانال، کد بارکد QR و...( را مشخص کند.
پرسش ۱٠: انتشار نشریات دانشجویی با زبان و یا گویش های غیر از زبان فارسی چگونه است؟

پاسخ: صدور پروانه امتیاز انتشار برای نشریات دانشجویی با هر زبان و گویشی به غیر از زبان فارسی 
بالمانع است و لذا زبان مورد استفاده در نشریات دانشجویی اختصاص به زبان فارسی ندارد. مفاد این 
مصوبه مشمول انتخاب نام نشریه به هر زبان و گویشی نیز می شود. فعالیت این نشریات در حدود ماده 

6 قانون مطبوعات و بند 4 آن می باشد.
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نشریات دانشگاهی در دیگر مقررات دانشگاهی
بند ٧ از ماده ۳ دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشکل های اسالمی دانشگاهیان:

ماده ۳- نحوه ی صدور مجوز فعالیت های تشکل های اسالمی دانشگاهیان:
...7- نصب تابلو نیاز به اخذ مجوز مکرر نداشته و تا زمان رعایت مقررات، مجوز اخذ شده به قوت خود 

باقی است و مطالب مندرج در آن طبق مقررات ناظر بر نشریات دانشجویی قابل رسیدگی است.

بند 6 از ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی:
ماده ی۳- وظایف بسیج دانشجویی عبارتند از:

نشریات  و  تألیف کتب، جزوات  و  مهارتی  و  فرهنگی، سیاسی، علمی  انتشار محصوالت  و  تولید   -6...
دانشجویی مطابق ضوابط مصوب مراجع ذی صالح و دستورالعمل های سازمان بسیج دانشجویی در قالب 

کتاب، جزوه، نشریه و لوح های فشرده و ...

ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی:
ماده 6- انتشار جزوات و نشریات بسیج دانشجویی مطابق ضوابط مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی 

و سازمان بسیج دانشجویی و مراجع ذی ربط می باشد.

ماده ۵ ضوابط كلی فعالیت كانون های فرهنگی دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی )مصوب جلسه ۱6۵ مورخ ۱۳٨٧/6/۳٠ شورای عالی انقالب فرهنگی(:

ماده ۵- عضو شورای مرکزی کانون نباید عضو مؤثر یا دبیر نشریات سیاسی دانشجویی، تشکل های 
اسالمی، شوراهای صنفی دانشجویان، انجمن های علمی و مسئول بسیج دانشجویی یا شورای مرکزی 

سایر کانون ها باشد.

 بند هـ از ماده ۱۵ آیین نامه كانون های فرهنگی دانشجویان
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی:

ماده ۱۵- اعضای شورای مرکزی کانون متشکل از پنج تا هفت نفر عضو اصلی و دو عضو علی البدل 
می باشند که با برگزاری انتخابات مجمع عمومی کانون و از میان اعضای دارای واجد شرایط زیر برای 

مدت یک سال مطابق اساسنامه کانون انتخاب می شوند:
بسیج  مسئول  دانشجویان،  صنفی  شورای  اسالمی،  تشکل های  دبیر  یا  مرکزی  شورای  عضو  ...ه- 
دانشگاه  دانشجویی  سیاسی  نشریات  سردبیر  و  علمی  انجمن های  مدیران  شورای  عضو  و  دانشجویی 

نباشند...
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بند ۳ و ۴ از بند دوم ماده ی ۱۳ شیوه نامه اجرایی جشنواره دانشجوی نمونه
)امتیازات فرهنگی برای محاسبه امتیازات دانشجویان شركت كننده(:

ماده ۱۳- امتیازات فرهنگی:
...13-2- امتیازات بخش فرهنگی شامل بخش های زیر می شود:

...13-2-3- عضویت در نهادهای نظارتی.
13-2-4- نشریات دانشجویی....
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شیوه نامه استفاده از فرم های مربوط به نشریات
بر نشریات دانشگاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش  ناظر  در جلسه بیست و یکم شورای مرکزی 
پزشکی، ضمن تصویب فرم های نمونه پیوست، شیوه نامه استفاده از فرم های مربوط به نشریات به شرح 

ذیل مقرر گردید:
 الف- اعالم شکایت و تخلف عمومی

1- درصورت طرح شکایت، شاکی موظف است شکوائیه خود را مطابق فرم »اعالم شکایت« تنظیم و به 
دبیرخانه کمیته ناظر تحویل داده و پس از تحویل شکایت توسط شاکی، دبیرخانه نشریات موظف است 
شکایت را ثبت و شماره ثبت آن را در اختیار شاکی گذاشته و بالفاصله پس از تعیین شدن وقت جلسه 
رسیدگی  به شکایت  که باید حداکثر ظرف مدت 15 روز بعد از دریافت و ثبت شکایت باشد، برگه »ابالغ 
شکایت« را در دو نسخه تکمیل کرده و یک نسخه از برگه ابالغیه را به انضمام رونوشت شکوائیه و 
ضمایم آن به مدیرمسئول نشریه تحویل و ذیل نسخه دوم ابالغیه از وی با اخذ امضا رسید بگیرد و آن 

را در پرونده شکایت از نشریه بایگانی نماید.
2- شاکی خصوصی شخصی است که از تخلف واقع شده شخصا متضرر شده و هر فردی نمی تواند با 
این عنوان درباره تخلفاتی که ارتباط مستقیمی با وی ندارد، اعالم شکایت نماید. )مصوبات جلسه بیستم 
بود،  ابالغ شده  پیشتر  پزشکی که  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  نشریات  بر  ناظر  شورای مرکزی 

مدنظر قرار گیرد.(
3- درباره تخلفات عمومی مقرر گردید کلیه مکاتبات و گزارش ها و یا موارد اعالم بروز تخلف عمومی 
در خصوص نشریات دانشگاهی به رییس کمیته )معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه( ارسال گردد و 
ایشان در صورت تشخیص بروز تخلف عمومی، نسبت به تکمیل فرم »اعالم تخلف عمومی« و ارسال آن 
به دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه اقدام نماید و متعاقب آن دبیرخانه بالفاصله پس از تعیین شدن 
تاریخ جلسه رسیدگی در موعد مقرر قانونی، فرم »ابالغ تخلف عمومی« را در دو نسخه تهیه و یک نسخه 
از آن را به انضمام رونوشت فرم »اعالم تخلف عمومی« و ضمایم آن به مدیر مسئول نشریه تحویل و 

ذیل نسخه دوم ابالغیه، از وی با اخذ امضا رسید بگیرد و آن را در پرونده تخلف نشریه بایگانی نماید.
4- از آنجا که متهم به تخلف حق دارد که از موضوع دقیق اتهام خود مطلع باشد تا بتواند دفاع مناسبی 
در برابر آن داشته باشد، ضروری و الزامی است که تمامی بخش های فرم »اعالم شکایت« یا فرم »اعالم 

تخلف عمومی«، به ترتیب توسط شاکی یا ریاست کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه تکمیل گردد. 
5- بالفاصله پس از اعالم شکایت و یا اعالم تخلف عمومی، کارشناس دبیرخانه کمیته ناظر موظف به 
تهیه برگ ابالغیه آن در همان روز می باشد. سپس وی باید ابتدا با شماره تماس مدیرمسئول و در صورت 
عدم پاسخگویی با صاحب امتیاز و در صورت عدم پاسخگویی هر دو با سردبیر نشریه تماس گرفته و 
موضوع طرح تخلف را به مدیرمسئول )مستقیما یا از طریق صاحب امتیاز و سردبیر( اطالع داده و بخواهد 
نماید. همچنین  مراجعه  کمیته  دبیرخانه  به محل  آن  و ضمایم  ابالغیه  دریافت  مدیرمسئول جهت  که 
کارشناس مربوطه موظف است مراتب فوق الذکر را در همان روز از طریق ارسال ایمیل به آخرین آدرس 
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پست الکترونیک اعالمی از سوی مدیرمسئول )با ضمیمه کردن اوراق مذکور در بند 1 یا 2( به اطالع 
وی برساند و در متن ایمیل درخواست نماید که در صورت رؤیت، تحویل اوراق را تأیید نماید. در صورت 
عدم حضور مدیرمسئول ظرف سه روز پس از تماس، کارشناس موظف است برگه ابالغیه و ضمایم آن را 
از طریق پست پیشتاز برای آخرین نشانی اعالمی از سوی مدیرمسئول ارسال و رسید پستی را در پرونده 
یا تحویل بسته در محل نشانی  ابالغیه توسط مدیرمسئول و  تاریخ دریافت  نماید. در هرحال  ضمیمه 

اعالمی توسط وی، باید حداقل یک هفته قبل از روز تشکیل جلسه کمیته باشد.
6- مدیرمسئول می تواند در جلسه رسیدگی به تخلف نشریه خود حاضر شود تا با اختصاص فرصت کافی 
به وی، از اتهامات خود دفاع کند. وی همچنین می تواند تا پیش از جلسه رسیدگی، دفاعیه مکتوبی تهیه 
و به دبیرخانه کمیته تحویل نماید و یا از هر دو طریق دفاع مکتوب و حضوری استفاده کند. کارشناس 
مربوطه مکلف است الیحه مدیرمسئول را ثبت و در پرونده ضبط و شماره ثبت آن را به وی تحویل دهد.

ب- صدور رای كمیته ناظر
1- پس از صدور رأی، ریاست کمیته موظف است متن رأی را با کسب نظر اعضای کمیته و مطابق با فرم 
»رأی کمیته ناظر« تکمیل و ذیل آن را امضا نموده و به دبیرخانه کمیته ارسال نماید و دبیرخانه موظف 
است بالفاصله نسبت به تنظیم برگه »ابالغ رأی« مطابق فرم نمونه در دو نسخه اقدام نماید و سپس با 
شاکی و مدیرمسئول نشریه تماس گرفته و از ایشان بخواهد که جهت تحویل رأی مراجعه نمایند. ضمنا 
همزمان نسبت به ارسال برگه رأی به نشانی پست الکترونیک نامبردگان اقدام نماید و در متن ایمیل 
درخواست نماید که در صورت رؤیت، تحویل اوراق را تأیید نمایند. در صورت حضور ایشان، کارشناس 
مربوطه موظف است ذیل یکی از برگه های ابالغیه رأی با اخذ امضا از شاکی یا مدیرمسئول رسید بگیرد و 
برگه دوم ابالغیه را به پیوست رأی صادره تحویل دهد. اما در صورت عدم حضور ظرف مدت سه روز پس 
از تماس، کارشناس مربوطه موظف است برگه ابالغیه رأی را به همراه رأی به آخرین نشانی اعالمی از 
سوی مدیرمسئول و شاکی با پست پیشتاز ارسال نماید و رسید پستی را در پرونده بایگانی نماید. درهرحال 

ابالغ کتبی رأی باید ظرف مهلت مقرر در ماده 43 دستورالعمل به عمل آید.
ج-درخواست امتیاز نشریه

1- تقاضای صدور امتیاز نشریه با ارائه فرم تکمیل شده »درخواست امتیاز انتشار نشریات دانشگاهی« 
از سوی متقاضی صورت می گیرد. سپس فرم درخواست باید توسط کارشناس دبیرخانه کمیته ناظر، ثبت 
شده و متقاضی انتشار می تواند رونوشت درخواست ثبت شده خود را دریافت نماید و یا شماره و تاریخ ثبت 

تقاضا را از کارشناس مربوطه تحویل بگیرد.
2- در بخش ب از بند 2 فرم »درخواست امتیاز انتشار نشریات دانشگاهی«، باید نشانی دفتر مرکزی 

شخص حقوقی و شماره تماس دفتر و آدرس پست الکترونیک شخص حقوقی نوشته شود.
در صورتی که شخص حقوقی فاقد هر کدام از اطالعات تماس فوق باشد، اطالعات مربوطه از مسئول یا 
دبیر یا مدیر آن مجموعه حقوقی اخذ می شود و از وی تعهد گرفته می شود که به محض تغییر مسئول یا 

مدیر یا دبیر شخص حقوقی، اطالعات تماس فرد جدید به دبیرخانه کمیته ناظر اعالم گردد.
3- استعالم انضباطی برای صاحب امتیاز تنها در صورتی انجام می گیرد که صاحب امتیاز یک شخص 
درباره  تنها  باشد،  حقوقی  امتیاز شخص  که صاحب  در صورتی  انضباطی  استعالم  انجام  باشد.  حقیقی 
مدیرمسئول و سردبیر پیشنهادی الزامی است و انجام هرگونه استعالمی درباره دیگر اشخاص )از قبیل 
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اعضای شورای مرکزی و یا دبیر و یا مدیر آن مجموعه حقوقی و...( ممنوع است. همچنین به جز استعالم 
وضعیت آموزشی یا استخدامی از اداره آموزش یا کارگزینی دانشکده و استعالم سوابق انضباطی درباره 

صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر، انجام هرگونه استعالم دیگری ممنوع است.
انتشار نشریه می تواند در هنگام تقدیم تقاضای خود، به جای یک سردبیر، شورای  امتیاز  4- متقاضی 
آموزشی/ استعالمات  انجام  و  سردبیری  شورای  اعضای  کلیه  اطالعات  درج  نماید.  معرفی  سردبیری 

استخدامی و انضباطی در خصوص ایشان الزامی است  و در صورت موافقت با صدور مجوز نشریه، نام 
تمامی اعضای این شورا در فرم »امتیاز انتشار نشریه« خواهد آمد.

5- صاحب امتیاز می تواند هر شخصی )اعم از حقیقی یا حقوقی( باشد و انجام هرگونه استعالم دیگری 
)به غیر از دو استعالم آموزشی/استخدامی و استعالم انضباطی( و یا در نظر گرفتن هرگونه ترتیبات دیگری 
برای صدور مجوز و یا اعمال هرگونه محدودیت و یا ممنوعیت فراقانونی دیگری برای متقاضی انتشار 
در مواردی از قبیل نام نشریه و یا ترتیب انتشار و یا زمینه یا زمینه های انتشار و یا قطع نشریه و یا تعداد 

صفحات و یا نحوه نشر و...، ممنوع و غیرقانونی می باشد.
6- مخالفت کمیته ناظر با صدور امتیاز انتشار نشریه الزاما باید مستند و مستدل باشد و دالیل و مستندات 
قانونی طبق فرم »رد درخواست امتیاز انتشار« تنظیم گردد. در هرحال دبیرخانه کمیته ناظر موظف است 
مخالفت و یا موافقت این کمیته با صدور امتیاز انتشار نشریه را کتبا به اطالع متقاضی انتشار برساند که 
این امر باید با اعطای یک نسخه اصلی از برگه »رد درخواست امتیاز انتشار« و یا برگه »امتیاز انتشار 
نشریه« به متقاضی انجام شود. انتشار و فروش نشریه تنها نیازمند ارائه برگه امتیاز انتشار نشریه بوده 
و هیچ مقام و مسئول و یا کارمند و شخصی )اعم از حقیقی یا حقوقی(، حق نظارت قبل از چاپ و یا 
بررسی مفاد نشریه قبل از انتشار و یا اخالل و یا جلوگیری در فرآیند چاپ، انتشار، عرضه و یا فروش 
نشریه دارای امتیاز انتشار از کمیته ناظر را ندارد. ضمنا حمایت مالی طبق تبصره ماده 28 دستورالعمل، 
وظیفه معاونت فرهنگی دانشگاه است و این حمایت نمی تواند دلیلی برای اعمال هر نوع نظارتی قبل از 

انتشار نشریه باشد.
د- نکات متفرقه

1- کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه و شورای فرهنگی دانشگاه موظف است در مواعد قانونی مقرر در 
دستورالعمل، نسبت به انجام تکالیف قانونی خود )برای بررسی درخواست های صدور امتیاز انتشار و یا 
رسیدگی به شکایات و تخلفات عمومی و ...( اقدام نماید. ضمنا برگزاری جلسات ماهیانه کمیته مستندا 

به ماده 5 دستورالعمل الزامی است.
2- در صورتی که مدیرمسئول یا شاکی در پاسخ به ایمیل ارسالی در مهلت مقرر سه روزه، دریافت اوراق 
را تأیید نمودند، نیازی به ارسال پستی اوراق نیست، هرچند تأیید دریافت اوراق از طریق ایمیل، نافی حق 

مدیرمسئول یا شاکی در تحویل نسخه اصلی اوراق از دبیرخانه کمیته ناظر نمی باشد.
3- کلیه امضاهای موجود در فرم های مربوط به نشریات که از متقاضی امتیاز انتشار نشریه، صاحب امتیاز، 
مدیرمسئول یا شاکی اخذ می گردد، باید پس از احراز هویت نامبردگان با کارت شناسایی معتبر یا کارت 

دانشجویی و یا کارت پرسنلی باشد.
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