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

ابزاری قدرتمند و یک گروه مرجع در جامعه دانشگاهی -با همه فراز  امروزه نشریات دانشجویی به عنوان گزینه و 
و فرودهایش- از یک سو نیازمند توجه ویژه و تأکید بر نقش وجایگاه اجتماعی خود 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.
»ائتالف طلوع آزادی« که از سال 1394 و در خالل برگزاری نشست انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در شورای 
مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم و با حضور تعداد باالیی از مدیران مسئول نشریات دانشجویی کشور 
شکل گرفت، تمامی تالش خود را در طول سالهای گذشته بر این محور قرار داده که با آینده نگری و آگاهی از ویژگی 

تکثرگرای جامعه امروزین و درک شرایط کنونی، به دنبال توسعه و نوسازی این فضا مبتنی بر عقالنیت باشد.
ائتالف طلوع آزادی با تأکید بر همین زمینه های اجتماعی، بر ضرورت احیای محمل های قانونی برای رشد خودباوری 
اجتماعی  بدنه  پویای  به عنوان رسانه  اجتماعی و اعتالی جایگاه نشریات دانشجویی  علمی و فرهنگی و سیاسی و 
دانشگاه و تأمین آزادی های مشروع و تضمین حقوق قانونی فعاالن دانشجویی در این عرصه و خصوصا صیانت از 
آزادی بیان )که در اصل بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بدان تصریح شده است( و الزامات آن 
تأکید دارد و دست تمامی دست اندرکاران حوزه نشریات دانشجویی و مدیران و عالقه مندان به این حوزه را برای نقش 
آفرینی و مشارکت در 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.
آگاهی فعالین نشریاتی در سراسر کشور از حقوق خود از سویی و اطالع ایشان از 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 
و آزاد برای فعالیت 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.
تدوین، چاپ و انتشار این کتابچه، یکی از نخستین گام های ضروری برای نیل به اهداف فوق است که با منظور تحقق 

فضای قانونمندی و آزاداندیشی صورت پذیرفته است.

همواره پیروز و سربلند باشید
ائتالف طلوع آزادی
اردیبهشت 1397

مقدمه
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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 پانزدهم: »زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی 
باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات 

آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.«
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 هیأت  منصفه  در 
محاکم  دادگستری  صورت  می گیرد. نحوه  انتخاب ، شرایط، اختیارات  هیأت  منصفه  و تعریف  جرم  سیاسی  را قانون  بر 

اساس  موازین  اسالمی  معین  می کند.«

اصولی از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
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نشریات  فعالیت های  نمودن  ضابطه  مند  منظور  به   1383/3/26 مورخ   540 جلسه  در  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 
دانشگاهی و در راستای نهادینه کردن حقوق این نشریات ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی را به شرح ذیل 

تصویب کرد:
ماده ۱- تعریف نشریات دانشگاهی

1-1- کلیه نشریاتی که به صورت ادواری یا گاهنامه و نیز نشریات الکترونیکی که با نام ثابت در زمینه های فرهنگی، 
تشکل های  دانشجویان،  هیأت علمی،  اعضای  و  اساتید  از  یک  هر  توسط  ورزشی  و  ادبی  هنری،  سیاسی،  اجتماعی، 
اسالمی و یا گروهی از اعضای هیأت علمی یا دانشجویان در 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.
1-2- توزیع نشریات دانشگاهی در خارج از محدوده دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و واحدهای دانشگاهی منوط به 

کسب مجوز از مراجع ذی ربط است.
ماده2- مراجع رسیدگی به درخواست های صدور مجوز انتشار، نظارت بر نشریات، 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 کمیته ای تحت عنوان »کمیته ناظر بر 
نشریات دانشگاهی« خواهد بود که زیر نظر شورای فرهنگی 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 هیأت علمی دانشگاه به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه.

ـ دو نفر نماینده از مدیران مسئول نشریات موجود در دانشگاه به انتخاب مدیران مسئول نشریات دانشگاهی دانشگاه 
یا واحد دانشگاهی که یک نفر از آن ها به عنوان عضو علی البدل محسوب می گردد.

ـ مدیر امور فرهنگی دانشگاه یا واحد دانشگاهی )دبیر کمیته(.
2-3- شورای فرهنگی هر دانشگاه مرجع تجدیدنظر نسبت به تصمیمات و آرای کمیته ناظر همان دانشگاه، مرکز 

آموزش عالی و یا واحد دانشگاهی می باشد.
از تصمیمات و  ناشی  اعتراضات  به  به منظور تجدید نظر در تصمیمات شورای فرهنگی دانشگاه و رسیدگی   -4-2
عملکرد این شورا و انجام سایر وظایفی که در دستورالعمل اجرایی پیش بینی می شود در هر وزارتخانه یا دستگاه مربوطه 

ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی
مصوب جلسه 540 مورخ 1383/3/26 شورای عالی انقالب فرهنگی
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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- سیدمحمد خاتمی
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شرح: 
شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه 584 مورخ 85/3/9 اصالح بندهایی از مصوبه ضوابط 
ذیل  به شرح  را   ) مورخ 83/3/26  )مصوب جلسه 540  دانشگاهی  نشریات  فعالیت  بر  ناظر 

تصویب نمود:
»1- در شق 4 و 5 بند 2 ماده 2 به ترتیب تعداد اعضای هیأت 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

اصالح مصوبه ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی
مصوب پانصد و هشتاد و چهارمین جلسه مورخ 1385/3/9 شورای عالی انقالب فرهنگی
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فصل سوم: حقوق مطبوعات۱ 
ماده ۳- مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با 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 ۱- 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 دایم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

ماده 26- 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 فحشا 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.

و  نقشه  اسالمی،  جمهوری  مسلح  نیروهای  اسرار  محرمانه،  مسائل  و  دستورها  و  اسناد  انتشار  و  نمودن  فاش   -6
استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسالمی و محاکم غیرعلنی 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 ۱- سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته های 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.

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

مواد مرتبط با نشریات دانشگاهی در قانون مطبوعات
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 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 ۱- اگر نشریه عالوه بر پاسخ مذکور، مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگویی مجدد برای 
معترض باقی است. درج قسمتی از پاسخ به صورتی که آن را ناقص یا نامفهوم سازد و 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 آنکه حداقل 

شش ساعت پیش از زیر چاپ رفتن نشریه، پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.
تبصره ۳- 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.
قضایی  مراجع  به  در جهت شکایت  اختیارات شاکی  نافی  آن  تبصره های  و  ماده  این  موضوع  اقدامات  تبصره ۴- 

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.
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.

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

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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و قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده ۳٠- 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.  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 ۱- 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.

تبصره- در مورد مواد 30 و 31 تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد 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.
که  نحوی  به  توقیف شده  نشریه  جای  به  دیگر  نشریه  نوع  هر  انتشار  نشریه،  یک  توقیف  از  پس  ب- 
توقیف  بالفاصله  جدید  نشریه  و  است  ممنوع  شود  مشتبه  شکل  و  عالمت  نام،  نظر  از  مذکور  نشریه  با 
میلیون  دو  از  نقدی  جزای  و  ماه  شش  تا  ماه  سه  از  تعزیری  حبس  مجازات  به  مرتکب   می گردد. 

)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 هیأت 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.

تبصره- دادگاه می تواند در جریم مطبوعاتی مجازات حبس و شالق را به یکی از مجازات های ذیل 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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موضوع استفسار:
آیا منظور از عبارت )اهانت، توهین و یا هتک حرمت( مندرج در مقررات جزایي از جمله مواد 
)513(، )514(، )608( و )609( قانون مجازات اسالمي1 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(

قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت 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
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مقدمه
به منظور ساماندهي و حمایت از فعالیت نشریات دانشگاهي و قانونمند کردن اینگونه فعالیت ها، نهادینه ساختن فضاي 
مهارت های  فراگیري  فرصت هاي  ایجاد  و همچنین  بیان  آزادي  بر حق  تأکید  و  و گفت و گوي سازنده  نقد  آزاداندیشي، 
روزنامه نگاري و ارتقاي سطح دانش عمومي و تخصصي دانشگاهیان، و بر اساس ماده 5 ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات 
دانشگاهي )مصوب جلسه 540 مورخ 83/3/26 شوراي عالي انقالب فرهنگي(، دستورالعمل اجرایي این ضوابط به شرح 

ذیل به تصویب مي رسد:
بخش اول: تعاریف و كلیات 

ماده ۱- مطابق بند 1 ماده 1 ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهي، کلیه نشریاتي که به صورت ادواري، گاهنامه یا 
تک شماره، نیز نشریات الکترونیکي که با نام ثابت و تاریخ نشر در زمینه هاي فرهنگي، اجتماعي، سیاسي، علمي، اقتصادي، 
هنري، ادبي و ورزشي توسط هر یک از دانشجویان، تشکل ها و نهادهاي دانشگاهي، استادان و اعضاي هیأت علمی یا 
گروهي از ایشان در دانشگاه ها منتشر و در محدوده دانشگاه ها توزیع مي شوند، نشریات دانشگاهي محسوب و تحت شمول 

این دستورالعمل قرار مي گیرند. 
تبصره ۱- عنوان هاي فرهنگي و اجتماعي، زمینه هاي عقیدتي، صنفي و رفاهي، خبري و طنز را نیز در برمي گیرند.  

علمي  انجمن هاي  یا  دانشجویي  تشکل هاي  دانشجویان،  هیأت علمی،  اعضاي  توسط  که  علمي  نشریات  تبصره 2- 
دانشجویي منتشر مي شوند مشمول این آیین نامه هستند. 

تبصره ۳- نشریات دانشگاهي مي توانند ویژه نامه هایي به مناسبت هاي مختلف منتشر کنند. 
تبصره ۴- وبالگ ها و سایت هاي شخصي دانشجویان و اعضاي هیأت علمی که از نشان دانشگاه یا تشکل هاي دانشگاه 

استفاده نمي کنند از شمول این آیین نامه خارج اند.
تبصره ۵- پردیس هاي دانشگاهي، خوابگاه ها، بیمارستان هاي آموزشي، مراکز بهداشتي -درماني و اردوگاه ها در حکم 
محدوده دانشگاه محسوب مي شوند و توزیع نشریات دانشگاهي در خارج از محدوده دانشگاه ها، منوط به کسب مجوز از 

مراجع ذی ربط است.
تبصره 6- عالوه بر توزیع نشریات دانشگاهي در محل دفتر نشریه یا دفتر تشکل )اعم از تشکل هاي اسالمي، شوراي 
صنفي، انجمن هاي علمي، کانون هاي فرهنگي و...( یا دستگاه صاحب امتیاز نشریه، دانشگاه ها موظف به تعیین محل هایي 
مناسب در داخل محدوده دانشگاه )بر اساس تعریف تبصره 5( براي توزیع نشریات دانشگاهي مي باشد. توزیع نشریات در 

خارج از این مکان ها تخلف محسوب مي شود. 
ماده 2- منظور از دانشگاه در این دستورالعمل کلیه دانشگاه ها، مراکز آموزش عالي و مراکز و واحدهاي مرتبط دانشگاهي 

و واحدهاي دانشگاهي است. 
تبصره- وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاه آزاد اسالمي از این پس در این 

دستورالعمل به اختصار »دستگاه« نامیده مي شوند.
ماده ۳- کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهي 

بر اساس بند 1 ماده 2 ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهي، در هر دانشگاه کمیته اي تحت عنوان »کمیته ناظر بر 
نشریات دانشگاهي«  -که در این دستورالعمل به اختصار »کمیته ناظر« نامیده مي شود  - زیر نظر »شوراي فرهنگي دانشگاه« 

تشکیل مي شود.

دستورالعمل اجرایي ضوابط ناظر بر فعالیت 
نشریات دانشگاهي
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ماده ۴- ترکیب کمیته ناظر به شرح زیر است:
1ـ معاون دانشجویي- فرهنگي دانشگاه )رئیس کمیته(.

2ـ نماینده تام االختیار و دایم دفتر نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه.
3ـ یک حقوق دان به انتخاب رییس دانشگاه.

4ـ سه نفر عضو هیأت علمی دانشگاه به انتخاب شوراي فرهنگي دانشگاه.
5ـ مدیر امور فرهنگي دانشگاه )دبیر کمیته(.

6ـ سه نفر از مدیران مسئول نشریات دانشگاهي به انتخاب مدیران مسئول نشریات دانشگاه که یک نفر از ایشان عضو 
علي البدل محسوب مي شود.

تبصره ۱- دانشگاه هایی که این کمیته در آن ها تشکیل نشده است یک ماه فرصت دارند تا انتخابات نمایندگان مدیران 
مسئول را برگزار کنند و طي این یک ماه کمیته مي تواند بدون حضور نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهي تشکیل 

شود. 
تبصره 2- شیوه نامه انتخاب نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهي توسط شوراي مرکزي ناظر هر دستگاه )ماده 

8( تصویب خواهد شد. 
تبصره ۳- معاونت دانشجویی- فرهنگي هر دانشگاه موظف است بر اساس شیوه نامه مصوب شوراي مرکزي ناظر نسبت 

به برگزاري انتخابات جهت تعیین نمایندگان مدیران مسئول اقدام کند. 
تبصره ۴- اعضاي انتخابي کمیته ناظر براي مدت یک سال با ابالغ رییس دانشگاه انتخاب مي شوند.

تبصره ۵- چنانچه نماینده اصلي مدیران مسئول عضو کمیته ناظر بر اساس شیوه نامه مصوب شوراي مرکزي ناظر، شرایط 
عضویت در کمیته ناظر را از دست بدهد عضو علي البدل جایگزین وي خواهد شد.

تبصره 6- دبیرخانه کمیته ناظر در حوزه معاونت دانشجویي و فرهنگي دانشگاه مستقر و با مسئولیت دبیر متولي انجام 
امور اداري و اجرایي کمیته ناظر است. 

ماده ۵ - جلسات کمیته ناظر ماهانه یک بار با دعوت مکتوب از کلیه اعضا تشکیل مي شود. جلسات با حضور حداقل سه 
نفر از اعضاي داراي حق رأي، رسمي است و مصوبات آن نیز با رأي اکثریت معتبر است. ضروري است دعوت نامه اعضاي 

جلسه حداقل سه روز پیش از موعد جلسه با اعالم دستور جلسه توسط دبیر کمیته ارسال شود.
تبصره ۱- در صورتي که هر یک از اعضا شاکي خصوصي یا مشتکي عنه باشد، در زمان رسیدگي به شکایت مطروحه، 

حق رأي نخواهد داشت. 
تبصره 2- دبیرخانه کمیته ناظر موظف است صورت جلسات کمیته را به طور مرتب به دبیرخانه شوراي مرکزي ناظر هر 

دستگاه ارسال کند. 
تبصره ۳- در موارد خاص بنا به نظر رییس کمیته، جلسه ویژه مي تواند با دعوت شفاهي یا کتبي وي از اعضاي جلسه و 

بدون در نظر گرفتن ارسال دعوت نامه معقول به صورت فوق العاده و فوري )حتي در همان روز( تشکیل شود. 
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 رسیدگي به تخلفات و شکایات ناشي از عملکرد نشریات دانشگاهي مطابق بخش 6 این دستورالعمل.
4ـ نظارت بر حسن اجراي این دستورالعمل، مصوبات و شیوه نامه هاي شوراي مرکزي ناظر.

5- بررسي محتوایی نشریات دانشگاه در جلسه ماهیانه کمیته ناظر و ارسال نتایج آن به شوراي مرکزي ناظر.
6- برگزاري دوره هاي آموزشي براي متقاضیان نشریات دانشجویي اعم از صاحبان امتیاز، مدیران مسئول، سردبیران و سایر 

عوامل اجرایي بر اساس برنامه آموزشي شوراي مرکزي ناظر.
ماده ٧- شوراي فرهنگي هر دانشگاه مرجع تجدید نظر در تصمیمات و آراي کمیته ناظر همان دانشگاه است. 



15

ماده ٨ - بر اساس بند 4 ماده 2 ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهي، در هر دستگاه شورایي با عنوان »شوراي مرکزي 
ناظر بر نشریات دانشگاهي« که در این دستورالعمل به اختصار »شوراي مرکزي ناظر« نامیده مي شود، تشکیل 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 معاون فرهنگي نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها یا نماینده تام االختیار رئیس نهاد.

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

6ـ سه نفر از مدیران مسئول نشریات دانشگاهي به انتخاب مدیران مسئول نشریات دانشگاه های کشور که یک نفر از آن ها 
عضو علي البدل محسوب مي شود.

تبصره ۱- در صورت نبودن پست معاون فرهنگي یا مدیرکل امور فرهنگي یا عناوین مشابه، انتخاب رییس و دبیر شورا 
بر عهده رییس دستگاه و در سطح معاونان و مدیران کل دستگاه مي باشد. 

تبصره 2- دبیر شورا طبق شیوه نامه مصوب شوراي مرکزي ناظر، نسبت به برگزاري انتخابات نمایندگان مدیران مسئول 
نشریات دانشگاهي جهت عضویت در شوراي مرکزي ناظر اقدام خواهد کرد.

تبصره ۳- اعضاي انتخابي شوراي مرکزي ناظر براي مدت یک سال با ابالغ رئیس شورا انتخاب مي شوند.
تبصره ۴- چنانچه نماینده اصلي مدیران مسئول عضو شوراي مرکزي ناظر شرایط عضویت در شورا را - بر اساس 
شیوه نامه مصوب شوراي مرکزي ناظرـ از دست بدهد عضو علي البدل جایگزین وي خواهد شد. مسئولیت تشخیص استمرار 

شرایط عضویت نماینده مدیران مسئول بر عهده دبیر شوراست.
تبصره ۵- دبیرخانه شوراي مرکزي ناظر در اداره کل امور فرهنگي وزارت یا دستگاه متبوع یا عناوین مشابه مستقر و دبیر 

شوراي مرکزي ناظر متولي انجام امور اداري و اجرایي شورا است. 
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- رسیدگي به اعتراضات ناشي از تصمیمات و عملکرد شوراي فرهنگي دانشگاه در زمینه نشریات 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- اخذ و بررسی نتایج گزارش محتوایی نشریات دانشگاهی از کمیته هاي ناظر و ارائه ی آن به رییس دستگاه.

تبصره - مصوبات شوراي مرکزي ناظر قطعي و الزم االجرا است. 
ماده ۱۱- جلسات شوراي مرکزي ناظر حداقل هر 2 ماه یک بار با دعوت مکتوب از کلیه اعضا یک هفته قبل از زمان 
جلسه با اعالم دستور جلسه توسط دبیر شورا تشکیل مي شود و جلسات با حضور حداقل 5 تن از اعضاي داراي حق رأي، 

رسمي و مصوبات آن با رأي اکثریت معتبر است.
بخش دوم: نحوه درخواست مجوز و شرایط انتشار نشریات دانشگاهي

ماده ۱2- متقاضي امتیاز انتشار نشریه دانشگاهي باید درخواست کتبي خود را با اعالم مشخصات خود و مدیرمسئول، 
سردبیر، نام نشریه، زمینه و ترتیب انتشار )موضوع ماده 1( به انضمام تصریح به پایبندي به قانون اساسي، قوانین موضوعه 
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و این دستورالعمل، به دبیرخانه کمیته ناظر طبق فرم پیوست شماره1 تسلیم کند.1
تبصره ۱- زمینه انتشار نشریه اي که صاحب امتیاز آن شخص حقوقي است نباید مغایرتي با اساسنامه آن تشکل یا نهاد 

داشته باشد.
تبصره 2- نشریات دانشجویي موظفند صرفاً در زمینه هایي که مجوز اخذ کرده اند به فعالیت بپردازند.

تبصره ۳- متقاضي امتیاز انتشار گاهنامه باید حداقل و حداکثر زمان انتشار نشریه خود را در درخواست کتبي خود مشخص 
نماید.

ماده ۱۳- متقاضي امتیاز نشریه باید داراي شرایط زیر باشد:
1 - یکي از دانشجویان یا اعضاي هیأت علمی به عنوان شخص حقیقي یا تشکل، نهاد، انجمن، کانون یا یکي از بخش هاي 

دانشگاه یا هر شخص حقوقي دیگر در دانشگاه.
2- عدم محکومیت منجر به توبیخ کتبي و درج در پرونده یا باالتر در مورد دانشجویان و انفصال موقت از خدمت در مورد 

اعضاي هیأت علمی.
به عنوان صاحب امتیاز نشریات  اتمام محرومیت مي توانند  تاریخ  از  از یک سال  بند 2 پس  افراد مشمول  تبصره ۱- 

دانشگاهي فعالیت کنند و در صورت محکومیت مجدد به طور دایم محروم مي شوند.
تبصره 2- در صورتي که صاحب امتیاز یکي از شرایط فوق را از دست بدهد، ظرف یک ماه پس از ابالغ کمیته ناظر 
مي تواند درخواست انتقال امتیاز نشریه را به شخص واجد شرایط دیگر به کمیته ناظر ارسال کند، در غیر این  صورت امتیاز 
نشریه لغو مي شود. کمیته ناظر موظف است ظرف مدت 2 هفته از تاریخ وصول درخواست متقاضي، نظر خود را اعالم کند.

ماده ۱۴- شرایط مدیرمسئول به شرح زیر است:
1ـ دانشجو بودن یا عضویت در هیأت علمی یا مدیر یکي از واحدهاي اداري همان دانشگاه.

2 - عدم محکومیت منجر به توبیخ کتبي و درج در پرونده یا باالتر در مورد دانشجویان، انفصال موقت از خدمت در مورد 
اعضاي هیأت علمی و عدم محکومیت منجر به توبیخ کتبي و درج در پرونده یا باالتر در کمیته تخلفات اداري براي کارکنان.

3- عدم سابقه مشروطي براي دو نیم سال متوالي یا سه نیم سال متناوب براي دانشجویان در هنگام معرفي به عنوان 
مدیرمسئول. 

4- گذراندن دو نیم سال تحصیلي و حداقل 28 واحد درسي )دوره هاي کارداني و کارشناسي(. دانشجویان کارشناسي و 
کارشناسي ارشد ناپیوسته و دکتري از شمول مستثني هستند.

5- عدم شهرت به فساد اخالق.
تبصره ۱- شهرت به فساد اخالق صرفاً با اجماع کلیة اعضاي کمیته ناظر قابل احراز است. 

تبصره 2- مدیر واحد اداري فقط مي تواند مدیرمسئول نشریه اداره متبوع خود باشد.
نشریات  به عنوان مدیرمسئول  اتمام محرومیت مي توانند  تاریخ  از  از یک سال  بند 2 پس  افراد مشمول  تبصره ۳ - 

دانشگاهي فعالیت کنند و در صورت محکومیت مجدد این افراد به طور دایم محروم مي شوند.
ماه  یک  ظرف  است  موظف  صاحب امتیاز  بدهد،  دست  از  را  شرایط  از  یکي  مدیرمسئول  که  صورتي  در  تبصره ۴- 
مدیرمسئول جدید را به کمیته ناظر معرفي کند، در غیر این صورت امتیاز نشریه لغو مي شود. کمیته ناظر موظف است ظرف 

مدت 2 هفته در این خصوص اعالم نظر کند.
تبصره ۵- سردبیر نشریه باید کلیه شرایط فوق را دارا باشد.

توسط صاحب امتیاز،  دوره  پایان  گواهي  اخذ  و  آموزشي  دوره  به طي  منوط  نشریه  شماره  نخستین  انتشار  ماده ۱۵- 
مدیرمسئول و سردبیر بر اساس برنامه آموزشي مصوب شوراي مرکزي ناظر بر نشریات دانشگاهي است.

تبصره - هر کمیته ناظر موظف است در هر نیم سال تحصیلي حداقل دو دوره آموزشي بر اساس برنامه آموزشي مصوب 
شوراي مرکزي ناظر بر نشریات دانشگاهي آن دستگاه برگزار کند.

1- نمونه این فرم در صفحه 56 این کتابچه آمده است.
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ماده ۱6- هیچ کس نمي تواند در زمان واحد صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر بیش از یک نشریه باشد.
ماده ۱٧- در صورتي که تقاضانامه ها ناقص یا متقاضیان امتیاز یا مدیران مسئول نشریات فاقد شرایط مقرر در این 
دستورالعمل باشند کمیته ناظر موظف است مراتب را به صورت مکتوب و با استناد به دالیل و مدارک الزم حداکثر ظرف 

20 روز از تاریخ دریافت و ثبت درخواست به متقاضیان اعالم کند.
ماده ۱٨- درج شناسنامه نشریه شامل زمینه نشر، نام صاحب امتیاز، مدیرمسئول، سردبیر یا شوراي سردبیري، دانشگاه 

صادرکننده مجوز، شماره، تاریخ انتشار و دوره نشر در هر شماره نشریه الزامي است. 
ماده ۱٩- چنانچه صاحب امتیاز نشریه اي متقاضي توزیع آن در سایر دانشگاه ها باشد  باید تقاضاي خود را با ذکر محدوده 
توزیع به کمیته ناظر دانشگاه تسلیم کند. کمیته ناظر دانشگاه در صورت موافقت، موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ 
وصول، درخواست را جهت اعالم نظر نهایي به کمیته ناظر دانشگاه مقصد ارسال کند. شوراي مرکزي ناظر موظف است 

پس از اعالم نظر دانشگاه مقصد ظرف دو ماه نسبت به درخواست مزبور اعالم نظر کند. 
تبصره ۱- در صورت عدم موافقت کمیته ناظر دانشگاه، متقاضي مي تواند اعتراض خود را به شوراي مرکزي ناظر اعالم 

کند.
تبصره 2-  نظارت و رسیدگي به تخلفات یا شکایات این نشریات بر عهده کمیته ناظر دانشگاه صادرکننده مجوز )دانشگاه 

مبدأ( است.
ماده 2٠- اتحادیه ها و تشکل هاي دانشگاهي، مجامع فرهنگي و شورا هاي صنفي دانشجویي داراي مجوز رسمي که در 
بیش از یک دانشگاه فعالیت داشته و متقاضي انتشار نشریه باشند مي توانند درخواست خود را به شوراي مرکزي دستگاه 

مربوطه اعالم کنند. نظارت و رسیدگي به شکایات و تخلفات این گونه نشریات بر عهده شوراي مرکزي ناظر است.
تبصره-  شرایط ناظر بر صدور مجوز، صاحب امتیاز و مدیرمسئول و سردبیر این گونه نشریات تابع این دستورالعمل است.

ماده 2۱- کمیته ناظر موظف است در صورت فراهم بودن شرایط قانوني انتشار نشریه، حداکثر ظرف 20 روز نسبت به 
صدور مجوز اقدام کند.

ماده 22- در صورتي که کمیته ناظر با صدور مجوز نشریه مخالفت کند یا ظرف 20 روز نسبت به صدور مجوز با اعالم 
کتبي دالیل عدم موافقت اقدام نکند، متقاضي مي تواند اعتراض خود را به صورت مکتوب به شوراي فرهنگي دانشگاه اعالم 

کند. شوراي فرهنگي موظف است ظرف 30 روز موضوع اعتراض را بررسي و اعالم نظر کند.
ماده 2۳- مسئولیت کلیه مطالب مندرج در نشریه به عهده مدیرمسئول است و وي موظف است سه نسخه از هر شماره 

را بالفاصله پس از انتشار به دبیرخانه کمیته ناظر دانشگاه تحویل دهد.
تبصره- دبیرخانه کمیته ناظر دانشگاه موظف است دو نسخه از نشریه را به دبیرخانه شوراي مرکزي ناظر ارسال کند.

ماده 2۴- در صورتي که صاحب امتیاز ظرف مدت حداکثر شش ماه از زمان صدور مجوز پس از اخطار کتبي و مهلت 
یک ماهه اقدام به انتشار نشریه نکند، مجوز صادره از اعتبار ساقط است.

ماده 2۵- نشریات موظفند توالي انتشار مندرج در امتیاز خود را رعایت کنند. در غیر این صورت پس از سه مرحله متوالي 
عدم انتشار، صاحب امتیاز براي پاسخگویي به کمیته ناظر احضار و در صورت عدم ارائه دالیل قانع کننده، مجوز نشریه لغو 

مي شود.
ماده 26- صاحب امتیاز مي تواند درخواست خود را مبني بر انتقال امتیاز نشریه به دیگري یا تغییر مشخصات ذکرشده در 
فرم درخواست مجوز نشریه )اعم از مدیرمسئول، نام نشریه، دوره انتشار و زمینه انتشار( به کمیته ناظر ارائه کند و کمیته ناظر 

موظف است ظرف یک ماه مراتب موافقت یا عدم موافقت خود را به صورت مکتوب به صاحب امتیاز اعالم کند.
بخش سوم: حقوق نشریات دانشگاهي

ماده 2٧- نشریات دانشگاهي از کلیه حقوق مصرح در قانون مطبوعات جمهوري اسالمي ایران برخوردارند. از جمله:
1ـ جستجو، کسب و انتشار اخبار داخل و خارج دانشگاه به منظور افزایش آگاهي جامعه دانشگاهي با رعایت موازین قانوني 

و حفظ مصالح جامعه.
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2- هیچ مقام دولتي و غیردولتی حق ندارد براي چاپ مطلب یا مقاله اي درصدد اعمال فشار بر نشریات برآید یا به سانسور 
و کنترل محتواي نشریات مبادرت ورزد.

3- نشریات دانشجویي حق دارند نظرها، انتقادهاي سازنده، پیشنهادها و توضیحات دانشجویان و مسئوالن دانشگاه را با 
رعایت موازین اسالمي و مصالح دانشگاه و جامعه درج کنند.

ماده 2٨- معاونت دانشجویي و فرهنگي و سایر نهادهاي فرهنگي دانشگاه باید در چارچوب قوانین و در حدود اختیارات و 
امکانات از نشریات دانشگاهي حمایت کنند. 

تبصره - معاونت دانشجویي - فرهنگي دانشگاه ساالنه از محل بودجه فرهنگي مبلغي را براي حمایت و کمک به انتشار 
نشریات دانشگاهي پیش بیني مي کند و مطابق ضوابط و مقررات در اختیار آنان قرار مي دهد.

ماده 2٩- دستگاه ها موظفند جشنواره کشوري نشریات دانشگاهی را با هماهنگي کلیه دستگاه ها و مسئولیت یک دستگاه 
حداقل سالي یک بار برگزار نمایند و نشریات برتر را شناسایي و تشویق کنند.

تبصره ۱- دستگاه ها می توانند به صورت مستقل جشنواره های منطقه ای یا مشابه آن را برگزار نمایند.
تبصره 2 - نشریات داراي رتبه هاي اول، دوم و سوم عالوه بر جوایز جشنواره مشمول حمایت هاي مادي و معنوي دستگاه 

مربوطه تا جشنواره بعدي خواهند بود.
بخش چهارم: حدود نشریات دانشگاهي

ماده ۳٠- نشریات دانشگاهي در انتشار مطالب و تصاویر جز در موارد اخالل به مباني و احکام اسالم و حقوق عمومي و 
خصوصي مطابق ماده 6 قانون مطبوعات، آزاد هستند.

ماده ۳۱- هرگاه نشریه اي مطالبي مشتمل بر توهین، افترا، خالف واقع یا انتقاد نسبت به اشخاص )اعم از حقیقي یا 
حقوقي( منتشر کند، ذي نفع حق دارد پاسخ آن را حداکثر تا دو ماه از تاریخ انتشار به صورت مکتوب براي همان نشریه ارسال 
کند و نشریه مزبور نیز موظف است توضیح یا پاسخ دریافت شده را حداکثر یک ماه پس از وصول پاسخ در همان صفحه و 
ستون و با همان حروفي که اصل مطلب منتشر شده است به رایگان به چاپ برساند، منوط به آنکه جواب از دو برابر اصل 

مطلب تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسي نباشد.
تبصره ۱- اگر نشریه عالوه بر پاسخ مذکور مطالب یا توضیحات مجددي چاپ کند، در این صورت حق پاسخگویي مجدد 
براي معترض باقي است، بدیهي است درج قسمتي از پاسخ، در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره و به 

طور کامل درج شود.
تبصره 2- در صورتي که نشریه پاسخ را منتشر نکند ذي نفع مي تواند به کمیته ناظر شکایت کند و کمیته ناظر در صورت 
محق شناختن شاکي، جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار خواهد کرد و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، کمیته ناظر، نشریه 

را به یکي از تنبیهات بندهاي 4 تا 6 ماده 40 محکوم مي کند.
تبصره ۳- مفاد این ماده و تبصره هاي آن نافي حق ذي نفع در خصوص پیگیري شکایت از طریق کمیته ناظر یا مراجع 

ذي صالح نخواهد بود.
ماده ۳2- در صورت شکایت شاکي خصوصي از یک نشریه مبني بر انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت، افترا، فحش و 
الفاظ رکیک یا نسبت هاي توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص، تهدید به هتک شرف یا حیثیت یا افشاي اسرار شخصي، 

نشریه به یکي از تنبیهات بندهاي 5 تا 9 ماده 40 محکوم مي گردد.
ماده ۳۳- نشریات دانشگاهي که بنا به تشخیص کمیته ناظر مرتکب تخلفات مواد 24، 25، 26 و 27 قانون مطبوعات 

می شوند، به یکي از تنبیهات بندهاي 10 تا 13 ماده 40 محکوم مي شوند. 
ماده ۳۴- در صورت انتشار عکس ها، تصاویر و مطالب خالف عفت عمومي، کمیته ناظر، نشریه را به یکي از بندهاي 5 
تا 9 ماده 40 محکوم مي کند و در صورت تکرار جرم پس از محکومیت اولیه، نشریه به یکي از تنبیهات بندهاي 10 تا 13 

این ماده محکوم مي شود.
ماده ۳۵- نشریات دانشگاهي که بنا به تشخیص کمیته ناظر مرتکب تخلفات موضوع ماده 29 قانون مطبوعات شوند به 
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یکي از تنبیهات بندهاي 8 و 9 ماده 40 محکوم مي شوند.
ماده ۳6- هرگاه نشریه اي مطالب و تصاویري مانند توهین، تهمت، فحش، الفاظ رکیک، نسبت های توهین آمیز، استهزا، 
تحقیر، تهدید به هتک حرمت یا حیثیت و نظایر آن منتشر نماید، تخلف عمومي محسوب مي گردد. در این صورت رئیس 
کمیته ناظر مي تواند از ادامه فعالیت نشریه جلوگیري نماید و موضوع را جهت بررسي به کمیته ناظر ارجاع دهد. کمیته ناظر 
موظف است موضوع را خارج از نوبت بررسي و در صورت احراز تخلف، متخلف به یکي از تنبیهات بندهاي 5 تا 9 ماده 40 

محکوم مي شود.
تبصره- مدت رسیدگي به پرونده نشریه اي که از ادامه انتشار آن جلوگیري شده است نباید از 10 روز بیشتر شود.

ماده ۳٧- در صورت تخلف از تبصره 5 ماده 1 یا مواد 17، 19 و 24 این دستورالعمل براي بار اول نشریه به یکي از تنبیهات 
بندهاي 1 تا 3 و در صورت تکرار به یکي از تنبیهات بندهاي 4 تا 7 ماده 40 محکوم مي شود.

ماده ۳٨- در صورتي که »نشریه اي« بدون اخذ مجوز از کمیته ناظر منتشر شود توقیف شده و انتشاردهنده به مدت یک 
سال نمي تواند صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر نشریه جدیدي باشد و در صورت تکرار اگر متخلف شخص حقیقي و 
دانشجو باشد تا پایان مقطع تحصیلي و در صورتي که متخلف شخص حقوقي یا عضو هیأت علمی باشد تا سه سال حق 

انتشار و شرکت در انتشار هیچ نشریه اي را نخواهد داشت.
ماده ۳٩- در مواردي که تخلف ارتکابي نشریه بر اساس قوانین موضوعه کشور جرم تلقي شود بنا به تشخیص کمیته ناظر 

مدیرمسئول نشریه جهت تصمیم گیري مقتضي به کمیته انضباطي معرفي مي شود. 
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 دایم انتشار نشریه.
12ـ منع دایم انتشار نشریه و محرومیت مدیرمسئول از تصدي این سمت تا یک سال.

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

ماده ۴۱- کمیته ناظر موظف است به شکایات مکتوب حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت و ثبت آن در دبیرخانه، 
رسیدگي کرده و رأي خود را صادر کند.

ماده ۴2- کمیته ناظر، مدیرمسئول نشریه اي را که تخلف کرده یا از آن شکایت شده است به صورت کتبي و با ذکر دقیق 
موارد تخلف یا شکایت و با ارائه مهلت یک هفته ای از تاریخ ابالغ جهت اداي توضیحات دعوت مي کند و در صورت عدم 

حضور غیرموجه وي یا عدم ارائه توضیحات کتبي، کمیته ناظر مي تواند حکم مقتضي را در مورد نشریه صادر کند.
ماده ۴۳- کمیته ناظر باید آراي خود را با ذکر موارد تخلف یا شکایت مستند به مواد 30 تا 39 صادر و آن را به صورت 

کتبي حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از صدور به مدیرمسئول و شاکي خصوصي نشریه ابالغ کند.
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ماده ۴۴- آراي صادره، ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض و درخواست تجدید نظر در شوراي فرهنگي 
دانشگاه است. در صورت عدم اعتراض در مهلت تعیین شده، حکم، قطعي محسوب مي شود.

ماده ۴۵  - احکام صادره از سوي کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهي تا زماني که نقض نشده اند الزم االجرا هستند.
ماده ۴6- شوراي فرهنگي دانشگاه موظف است رأي خود را در مورد اعتراضات مکتوب واصله حداکثر ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ دریافت اعتراض توسط دبیرخانه، به صورت مکتوب به معترض و کمیته ناظر دانشگاه ابالغ کند.
ماده ۴٧- تصمیم شوراي فرهنگي دانشگاه ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ، قابل اعتراض به شوراي مرکزي ناظر است. 
شوراي مرکزي ناظر موظف است ظرف دو ماه از تاریخ دریافت اعتراض رأي خود را صادر و آن را ابالغ کند. آراي شوراي 

مرکزي ناظر، قطعي و الزم االجرا است. 
بخش هفتم: نحوه ابالغ، اجرا و تفسیر این دستورالعمل

ماده ۴٨- نحوه صدور مجوز نشریات دانشگاهي، نظارت بر آن ها، رسیدگي به تخلفات و شکایات تنها بر اساس دستورالعمل 
حاضر خواهد بود. تعیین و تصویب هرگونه شرایط و مقررات مغایر یا محدودکننده عالوه بر مفاد این آئین نامه نظیر صدور 

مجوزهاي مشروط یا موقت ممنوع است. 
ماده ۴٩- به کلیه نشریات دانشگاهي که قبل از تصویب این دستورالعمل انتشار مي یابند مدت هشت ماه فرصت داده 

مي شود تا خود را با ضوابط و مقررات این دستورالعمل منطبق کنند.
تبصره - در صورت عدم انطباق در مهلت مقرر مجوز نشریه با صالحدید کمیته ناظر لغو خواهد شد.

ماده ۵٠- دستورالعمل اجرایي نشریات دانشگاهي در 50 ماده و 44 تبصره در تاریخ ...................... به تصویب شوراهاي 
مرکزي ناظر بر نشریات دانشگاهي رسید.

طبق ماده 5 ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهي، مصوبه جلسه شماره 540 مورخ 1383/3/26 شوراي عالي انقالب 
فرهنگي، و بنا به مصوبه شوراهاي مرکزي ناظر بر نشریات دانشگاهي وزارتخانه  هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکي و دانشگاه آزاد اسالمي دستورالعمل اجرایي این ضوابط جهت اجرا به دانشگاه ها و مؤسسه هاي 

آموزشي و پژوهشي ابالغ مي گردد.
1386/6/24 آخرین ویرایش
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ماده ۴- ...
تبصره ۱- چنانچه تخلف توسط اعضای تشکل ها یا نشریات واقع شده باشد، اخذ نظر 
بر  ناظر  دانشجویان و رأی قطعی کمیته مرکزی  بر تشکل های اسالمی  نظارت  هیأت 

نشریات دانشگاهی نیز، حسب مورد، برای شروع رسیدگی ضروری است...

تبصره 1  ماده 4 دستورالعمل اجرایی رسیدگی به 
تخلفات انضباطی دانشجویان

مصوب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 1394/12/1
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بخش اول- كلیات:
ماده ۱- بنا به مصوبه جلسه چهارم شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 
سال 1395، با نظر به ترکیب مندرج در بند های 2 و 4 از ماده 2 مصوبه ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی و بر 
اساس تبصره های 2 و 3 و 4 ماده 4 و تبصره های 2 و 3 ماده 9 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات 
مسئول  مدیران  نمایندگان  »انتخابات  برگزاری  قانونی  و  اجرایی  ترتیبات  شرح  منظور  به  شیوه نامه  این  دانشگاهی، 
نشریات دانشگاهی در کمیته ناظر بر نشریات هر دانشگاه « و »انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی 

کشور در شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری« تدوین گردیده است.
تبصره ۱- مستندا به ماده 2 دستورالعمل اجرایی، منظور از دانشگاه در این شیوه نامه، کلیه دانشگاه ها، مراکز آموزش 

عالی و مراکز و واحدهای مرتبط دانشگاهی و واحدهای دانشگاهی است.
تبصره 2- معاونت فرهنگی کلیه دانشگاه ها، موظفند انتخابات کمیته ناظر دانشگاه را در نیمسال تحصیلی دوم و 
نهایتا تا پایان اسفند ماه هر سال در دانشگاه و با شرکت کلیه مدیران مسئول نشریات دانشگاهی فعال طبق ترتیبات 
ذیل برگزار کنند. نشریه فعال، نشریه دانشگاهی است که در یک سال قبل از انتخابات، حداقل یک شماره منتشر شده 
باشد یا در صورتی که دوره زمانی ترتیب انتشار آن باالتر از یک سال است، در موعد مقرر در دوره زمانی اش منتشر 

شده باشد.
مسئول  مدیران  نمایندگان  انتخابات  است  موظف  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  فرهنگی  مدیرکل  تبصره ۳- 
نشریات دانشگاهی کشور در شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را طبق ترتیبات ذیل، 
ظرف یک ماه پس از برگزاری انتخابات کمیته های ناظر در دانشگاه ها و نهایتا تا نیمه خرداد ماه هر سال برگزار نماید.

تبصره ۴- در صورت عدم برگزاری انتخابات به ترتیب مندرج در تبصره های 2 و 3، برگزاری جلسات کمیته ناظر 
و یا شورای مرکزی ناظر بدون حضور نمایندگان مدیران مسئول و یا با حضور نمایندگان سابق، فاقد هرگونه وجاهت 

قانونی بوده و مصوبات کمیته و یا شورا، هیچ گونه اعتبار و الزامی ندارد.
تبصره ۵- چنانچه عدم برگزاری انتخابات منجر به تشکیل جلسه به صورت غیرقانونی )به شرح مذکور در تبصره 
4( شود و یا جلسه در مواعد قانونی مندرج در ماده 5 و ماده 11 دستورالعمل اجرایی تشکیل نگردد، کلیه مسئولیت 
ناشی از تخلف از مفاد دستورالعمل اجرایی و شیوه نامه حاضر، حسب مورد بر عهده رئیس دانشگاه و یا وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری خواهد بود.
تبصره 6- انتخابات با برگ رأی و به صورت عمومي و با رأي مخفي خواهد بود و در هر مرحله انتخاباتي هر شخص 

واجد شرایط فقط مي تواند یک بار با ارائه کارت شناسایی معتبر رأي دهد.
تبصره ٧- در این شیوه نامه، اختصارات ذیل استفاده شده است:

شورای مركزی: شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
كمیته ناظر: کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه.

نشریه: نشریه دانشگاهی )با تعریف مندرج در ماده 1 مصوبه ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی و ماده 1 
دستورالعمل اجرایی آن(.

مصوبه ضوابط ناظر: مصوبه ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی )مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی(.
دستورالعمل: دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی.

هیأت نظارت: هیأت نظارت بر انتخابات.

شیوه نامه برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات 
دانشگاهی در کمیته های ناظر بر نشریات دانشگاه ها و شورای مرکزی 

ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
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كمیته اجرایی: کمیته اجرایی انتخابات.
كارشناس نشریات دانشگاه: کارشناس فرهنگی مسئول در دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه.

كارشناس نشریات وزارتخانه: کارشناس فرهنگی مسئول در دبیرخانه شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

بخش دوم- انتخابات كمیته ناظر بر نشریات دانشگاه:
ماده 2ـ روند رسمی برگزاری انتخابات کمیته ناظر هر دانشگاه با طرح موضوع برگزاری انتخابات در کمیته ناظر 
دانشگاه آغاز می شود. حضور حداقل پنج نفر از اعضا در این جلسه کمیته ناظر الزامی است و مصوبات و تصمیمات 
با رأی بیش از نیمی از آرای حاضرین اعتبار دارد. پس از طرح کلیت موضوع، ابتدا در همان جلسه، نسبت به انتخاب 
اعضای هیأت نظارت و کمیته اجرایی اقدام می شود. سپس زمان ثبت نام کاندیداها و زمان و مکان برگزاری انتخابات 

تعیین می شود.
تبصره- کمیته ناظر موظف است در این جلسه، کلیه درخواست های صدور پروانه انتشار نشریه و یا اعمال تغییراتی 
که تا قبل از زمان جلسه و در مواعد قانونی مقرر در ماده 21 و یا تبصره 4 ماده 14 دستورالعمل تحویل دبیرخانه کمیته 
ناظر شده است را رسیدگی کرده و موافقت یا مخالفت مکتوب خود را مطابق مواد 17، 21، 22، 26 و تبصره 4 ماده 
14 دستورالعمل اعالم نماید، به گونه ای که هیچ درخواست دیگری باقی نماند. مخالفت با درخواست های فوق، می 

بایست با اعالم کتبی دالیل مخالفت و مستند به مقررات مربوطه باشد. 
فصل اول- كمیته اجرایی انتخابات:

ماده ۳- کمیته اجرایی انتخابات، مسئولیت کلیه روند اجرایی انتخابات در روز یا روزهای برگزاری انتخابات )در صورت 
تمدید( را بر عهده داشته و ترکیب آن به شرح ذیل می باشد:

کارشناس نشریات دانشگاه به عنوان دبیر کمیته.- 1
دو یا چهار نفر دانشجو از میان فعاالن نشریات آن دانشگاه )به نسبت حجم کار و گستردگی انتخابات(.- 2

تبصره ۱- روند اجرایی اطالع رسانی زمان ثبت نام کاندیداها و فرآیند ثبت نام از کاندیداها و اطالع رسانی زمان 
برگزاری انتخابات )چه دور اول و چه دور دوم(، بر عهده کارشناس نشریات دانشگاه می باشد.

از اطالع رسانی عمومی توسط  از میان دانشجویانی که پس  این ماده،  بند دوم  تبصره 2- دانشجویان مذکور در 
کارشناس نشریات، در مهلت حداقل سه روزه، نسبت به همکاری و عضویت در این کمیته اعالم آمادگی کرده اند و 
لیست آنها پیش از برگزاری جلسه کمیته ناظر توسط کارشناس نشریات تهیه شده است، در همان جلسه کمیته ناظر و 
به قید قرعه انتخاب می شوند. ثبت نام کنندگان و یا نمایندگان شان، در زمان قرعه کشی حق حضور در جلسه را دارند.

فصل دوم- هیأت نظارت بر انتخابات:
ماده ۴- هیأت نظارت بر انتخابات، مسئولیت نظارت بر کل روند انتخابات از ابتدا تا انتها اعم از ثبت نام کاندیداها، 
اخذ رأی، شمارش آرا و ... و اعالم نتایج نهایی انتخابات، رسیدگی به تخلفات و شکایات و تنظیم صورتجلسه نهایی 
انتخابات را به شرح مقرر در این شیوه نامه بر عهده دارد. ترکیب اعضای هیأت نظارت بر انتخابات به شرح ذیل می 

باشد:
مدیر فرهنگی دانشگاه به عنوان دبیر کمیته بدون حق رأی.- 1
عضو حقوقدان کمیته ناظر.- 2
دو نفر دانشجو از میان فعاالن نشریات دانشگاهی آن دانشگاه.- 3

تبصره ۱- دانشجویان مذکور در بند سوم این ماده، از میان دانشجویانی که پس از اطالع رسانی عمومی توسط 
کارشناس نشریات، در مهلت حداقل سه روزه، نسبت به همکاری و عضویت در این کمیته اعالم آمادگی کرده اند و 
لیست آنها پیش از برگزاری جلسه کمیته ناظر توسط کارشناس نشریات تهیه شده است، در همان جلسه کمیته ناظر و 
به قید قرعه انتخاب می شوند. اعضای دانشجویی هیأت نظارت، با رعایت اولویت برای صاحبان امتیاز و مدیران مسئول 
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و سردبیران نشریات دانشگاهی انتخاب خواهند شد. 
تبصره 2- فعاالن نشریات دانشگاهی مذکور در بند 2 ماده 3 و بند 3 ماده 4، اعم از صاحبان امتیاز، مدیران مسئول، 

سردبیران، اعضای هیأت تحریریه و کلیه افرادی است که در نشریات به هر نوع فعالیت دارند.
ماده ۵- هیج کدام از اعضای کمیته اجرایی و هیأت نظارت و معاون فرهنگی و مدیر فرهنگی و سایر مسئوالن 
دانشگاهی و مسئوالن وزارت علوم در هر سطح و سمت نباید در همان انتخابات کاندیدا باشند. ضمنا چنانچه هرکدام از 
اعضای کمیته ناظر در انتخابات کاندیدا باشند، درباره کلیه مسائل و موضوعات مربوط به همان دوره انتخابات )اعم از 
انتخاب اعضای کمیته اجرایی و هیأت نظارت و رسیدگی به اعتراضات و اظهارنظر نهایی درباره انتخابات و صورتجلسه 

آن و ...( حق رأی نخواهد  داشت.
تبصره - چنانچه عضو کاندیدا از نمایندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر باشد، عضو علی البدل به جای وی صرفا 
درباره مسائل و موضوعات مرتبط با انتخابات که در جلسه کمیته مطرح می شود، حق رأی خواهد داشت. در این مورد، 
چنانچه موضوعات متفاوتی در دستور جلسه کمیته مطرح باشد، با تفکیک مسائل و موضوعات انتخاباتی، دو صورت 
جلسه تنظیم و ذیل صورت جلسه مشتمل بر مسائل و موضوعات انتخاباتی از سایر اعضای حاضر )به استنثای عضو 
کاندیدا( و عضو علی البدل نماینده مدیران مسئول امضا گرفته می شود و ذیل صورت جلسه دیگر، اعضای اصلی 

حاضر امضا می کنند.
فصل سوم- ثبت نام كاندیداها:

ماده 6- پس از تنظیم صورت جلسه موضوع ماده 2 و امضای آن توسط حاضرین در جلسه کمیته ناظر در همان 
جلسه، اطالعیه ثبت نام کاندیداها توسط کارشناس نشریات تهیه و به اطالع کلیه مدیران مسئول نشریات می رسد.

تبصره ۱- زمان درنظر گرفته شده برای ثبت نام کاندیداها نباید کمتر از سه روز کاری باشد.
تبصره 2- اطالعیه ثبت نام با درج کلیه اطالعات الزم از قبیل موضوع برگزاری انتخابات و زمان برگزاری انتخابات 
و شرایط کاندیداها و روزها و ساعات ثبت نام و محل ثبت نام و مدارک الزم و ...، می بایست به مدیران مسئول کلیه 
نشریات دانشگاه )اعم از فعال و غیرفعال( اعالم شود. کارشناس نشریات موظف است اطالعیه مذکور را بر روی پایگاه 
اطالع رسانی معاونت فرهنگی و یا دانشگاه قرار داده و هم چنین مفاد اطالعیه را از طریق ایمیل و پیامک و دیگر نرم 
افزارهای اینترنتی اطالع رسانی و... برای کلیه مدیران مسئول ارسال نماید و آن را بر روی تابلو های اعالنات نصب و 
هم چنین جهت اطالع رسانی و نصب در تابلو اعالنات، برای کلیه معاونین فرهنگی دانشکده ها و پردیس ها و خوابگاه 

ها و ... زیر مجموعه دانشگاه ارسال نماید.
تبصره ۳- فاصله میان زمان اتمام فرآیند اطالع رسانی و روز آغاز ثبت نام، نباید کمتر از سه روز کاری باشد.

ماده ٧- شرایط کاندیداتوری در انتخابات کمیته ناظر دانشگاه به شرح ذیل است:
کاندیدا، مدیرمسئول نشریه فعال باشد.- 1
کاندیدا، واحد درسی یا پایان نامه یا رساله داشته باشد و حداقل دو نیمسال تحصیلی از سنوات مجاز تحصیلی وی - 2

)بدون احتساب نیمسال جاری( باقی مانده باشد.
تبصره ۱- عدم تحویل به موقع سه نسخه از هر شماره منتشر شده نشریه )مفاد ماده 23 دستورالعمل(، نافی حق 

مدیرمسئول برای کاندیداتوری نیست.
تبصره 2- هرگونه تنبیه و یا تذکر و ... که منجر به لغو مجوز یا منع دایم انتشار نشریه نگردد، از جمله تنبیهات مندرج 
در بندهای 1، 2، 3، 4، 7، 8، 9 و 10 ماده 40 و یا تذکر بند 2 ماده 6 و یا اخطار ماده 24 دستورالعمل و مانند آن، نافی 
حق کاندیداتوری یا شرکت در انتخابات نمی باشد. تنبیهات مندرج در بندهای 5، 6، 11، 12 و 13 ماده 40، تنها در 
صورت قطعیت، حق کاندیداتوری یا شرکت در انتخابات را از بین می برد. تنبیه مندرج در بندهای 5 و 6 ماده 40، تنها 
در صورتی که مدیرمسئول در حال گذراندن دوران محرومیت باشد و فقط در خصوص همان مدیرمسئولی که متحمل 

این محرومیت شده، حق کاندیداتوری و شرکت در انتخابات را از بین می برد.
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ماده ٨- کاندیداها می بایست در هنگام ثبت نام، رونوشت مدارک ذیل را به پیوست فرم ثبت نام در انتخابات تحویل 
دهند:

کارت دانشجویی یا گواهی اشتغال به تحصیل در نیمسال جاری درخصوص دانشجویان و یا کارت پرسنلی و یا - 1
عضویت هیأت علمی در خصوص کارکنان و اعضای هیأت علمی.

پروانه انتشار نشریه.- 2
یک نسخه از یکی از شماره های نشریه که در یک سال گذشته منتشر شده باشد.- 3

تبصره ۱- به همراه داشتن اصل مدرک شناسایی، جهت احراز هویت توسط کارشناس نشریات الزامی  است.
تبصره 2- مسئول ثبت نام موظف است فرم ثبت نام و مدارک را بررسی و در صورت وجود هرگونه نقص یا ابهامی و 
یا فقدان شرایط کاندیداتوری، مورد را به متقاضی کاندیداتوری اعالم نماید، اما در صورت اصرار فرد متقاضی بر تحویل 
فرم ثبت نام و یا مدارک به همان شکل، مسئول ثبت نام به هیچ عنوان حق عدم دریافت فرم تقاضای کاندیداتوری 
و یا مدارک پیوست را ندارد. مسئول ثبت نام می بایست پس از اخذ  فرم تقاضا و مدارک، رسید دریافت فرم تقاضای 
کاندیداتوری و مدارک پیوست را با ذکر دقیق عنوان یا عناوین مدارک دریافتی در آن، تهیه و به متقاضی کاندیداتوری 

ارائه دهد.
فصل چهارم- شرایط رأی دهندگان:

ماده ٩- شرایط رأی دهندگان در انتخابات کمیته ناظر دانشگاه به شرح ذیل است:
مدیرمسئول نشریه فعال باشند.- 1
فارغ التحصیل و یا اخراج نشده باشند.- 2
محرومیت از تحصیل و یا انصراف وی از تحصیل، قطعی نشده باشد.- 3

تبصره ۱- عدم تحویل به موقع سه نسخه از هر شماره منتشر شده توسط نشریه )مفاد ماده 23 دستورالعمل(، نافی 
حق مدیرمسئول برای شرکت در انتخابات نیست. 

تبصره 2- تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو، روزی است که آخرین نمره قطعی درس دانشجو در آموزش موسسه ثبت 
می شود و مراد از اخراج، قطعیت یافتن و اجرای تصمیم یا حکم قانونی مبنی بر اخراج است.

فصل پنجم- تهیه لیست رأی دهندگان و كاندیداها:
ماده ۱٠- نهایتا تا پنج روز کاری پس از تکمیل فرآیند ثبت نام کاندیداها، هیأت نظارت بر انتخابات تشکیل و شرایط 
کاندیداها بررسی می شود. استعالم آموزشی کاندیداها در صورت لزوم می بایست تا پیش از تشکیل جلسه هیأت نظارت 

توسط کارشناس نشریات انجام شود.
ماده ۱۱- لیست کلیه مدیران مسئول نشریات از حیث شرایط مندرج درماده 9 برای رأی دادن، در همان جلسه مذکور 
)در ماده فوق( هیأت نظارت بررسی خواهد شد. کارشناس نشریات موظف است تا پیش از جلسه، طی جدولی اسامی 
کلیه نشریات و مدیران مسئول آنها را تهیه کرده و در همان جدول، توالی انتشار و وضعیت انتشار یا عدم انتشار حداقل 
یک شماره در یک سال قبل را اعالم نماید. لیست نشریات فعال بر اساس همان جدول تهیه می شود. اعضای هیأت 
نظارت می توانند از کارشناس نشریات بخواهند که مستندات جدول تنظیم شده را ارائه دهد و کارشناس موظف است 
در همان جلسه، مستندات مورد درخواست را ارائه دهد. در نهایت و پس از بررسی جدول ارائه شده، لیست واجدین 

شرایط شرکت در انتخابات توسط هیأت نظارت تنظیم می شود. 
ماده ۱2-پس از تنظیم و تأیید لیست کاندیداها و رأی دهندگان در جلسه هیأت نظارت، کارشناس نشریات موظف 
است نهایتا ظرف 48 ساعت اطالعیه برگزاری انتخابات را با ذکر زمان و مکان انتخابات و لیست کاندیداها و لیست 
رأی دهندگان و مهلت اعتراض به لیست کاندیداها یا لیست رأی دهندگان تهیه و نسبت به اطالع رسانی آن به کلیه 

مدیران مسئول نشریات )فعال و غیرفعال( طبق ترتیبات مذکور در تبصره 2 ماده 6 اقدام نماید.
تبصره- کاندیداهایی که نامشان در لیست کاندیداها نبوده و یا مدیران مسئولی که نامشان در لیست واجدین شرایط 



26

شرکت در انتخابات نیست و یا دیگر مدیران مسئول نشریات که نسبت به وجود یا عدم درج نام کاندیدا یا مدیرمسئولی 
در لیست های فوق الذکر اعتراضی دارند، نهایتا تا 5 روز می توانند اعتراض خود را به همراه مستندات به دبیرخانه 

کمیته ناظر بر نشریات یا دبیرخانه ذیربط تحویل دهند.
لیست  به  اعتراض  از  )اعم  انتخابات  با  مرتبط  مسأله  هر  به  نسبت  اعتراضی  هرگونه  وجود  در صورت  ماده ۱۳- 
کاندیداها یا لیست رأی دهندگان و ...(، جلسه فوق العاده کمیته ناظر نهایتا ظرف 7 روز و با حضور حداقل 5 نفر از اعضا 

تشکیل و اعتراضات وارده بررسی و تصمیمات مقتضی با رأی بیش از نیمی از آرای حاضرین اخذ می شود.
یا رأی دهندگان، کارشناس نشریات موظف است  و  لیست کاندیداها  تغییری در  بروز هرگونه  تبصره- در صورت 
بالفاصله در همان روز نسبت به تنظیم اطالعیه جدید برگزاری انتخابات با ذکر زمان برگزاری و اسامی کاندیداها و 

رأی دهندگان و اطالع رسانی به همان ترتیب مندرج در تبصره 2 ماده 6 اقدام نماید.
ماده ۱۴- از زمان اطالع رسانی )حسب مورد مندرج در ماده 12 یا تبصره  ماده 13( تا زمان برگزاری انتخابات، حداقل 

می بایست 7 روز فاصله باشد.
ماده ۱۵- هیأت نظارت می بایست در بررسی های خود درباره شرایط کاندیداها و شرکت کنندگان در انتخابات، از 
هرگونه اعمال سلیقه و یا انجام استعالمات بی مورد و یا تحقیق و تفحص و نظارت های غیرقانونی خودداری نماید. 
در نظر گرفتن هر شرط دیگر و یا توسعه دامنه شروط مذکور )و یا ارائه و اعمال تفاسیر موسع از این شروط( و به طور 
کلی لحاظ هرگونه ترتیبات دیگر مغایر یا محدود کننده عالوه بر شروط سه گانه مندرج در ماده 7 و شروط سه گانه 

مندرج در ماده 9 فوق الذکر ممنوع است. 
تبصره- چنانچه هیأت نظارت، فرد یا افرادی را فاقد شرایط کاندیداتوری بداند، می بایست نظر خود را به صورت 

مکتوب و با ذکر مستند قانونی و دالیل و مدارک و به صورت جداگانه به هر کاندیدا ابالغ نماید.  
ماده ۱6-کاندیداها در هر مرحله ای که قصد انصراف داشته باشند، موظفند مراتب را به صورت کتبی به دبیرخانه 
کمیته ناظر یا دبیرخانه ذیربط اعالم نمایند. در هر مرحله ای که کاندیدا اعالم انصراف نماید، می بایست بالفاصله 

نامش از لیست کاندیداها حذف شود. با شروع فرآیند رأی گیری،  دیگر امکان انصراف از کاندیداتوری وجود ندارد.
فصل ششم- معرفی نماینده:

ماده ۱٧- مدیرمسئول می تواند برای شرکت در انتخابات، نماینده ای را معرفی نماید. هر فرد تنها می تواند نماینده 
یک مدیر مسئول باشد و یک مدیر مسئول نمی تواند هم با حق رأی خود و هم با نمایندگی از مدیر مسئول دیگر در 
انتخابات شرکت کند. نماینده با معرفی نامه مکتوب از سوی مدیرمسئول، به جای وی در انتخابات رأی خواهد داد. 
معرفی نامه می بایست شامل نام و نام خانوادگی مدیرمسئول و نماینده و نام نشریه و موضوع نمایندگی )رأی دادن در 

انتخابات کمیته ناظر( و امضای مدیرمسئول و تاریخ امضا و ترجیحا در کاغذ سربرگ دار نشریه باشد.
تبصره ۱- در صورت ادعای دست اندرکاران اجرایی یا ناظر یا هر کدام از کاندیداها یا نمایندگان ناظرشان مبنی بر 
وجود هرگونه خدشه یا ایرادی در معرفی نامه مکتوب، کارشناس دبیرخانه نشریات موظف است طی تماس )تلفنی یا از 
طریق ایمیل و یا دیگر نرم افزارهای ارتباطی اینترنتی و ...( از مدیرمسئولی که نامه نمایندگی از طرف وی ارائه شده )در 
حضور مسئوالن اجرایی و ناظر و نمایندگان ناظر کاندیداها(، درباره صحت و اصالت امضای وی و تأیید یا رد موضوع 
اعطای نمایندگی سوال کند و مراتب تأیید یا رد معرفی نامه از سوی مدیرمسئول را ذیل برگ معرفی نامه، صورت 
جلسه کرده و شخصا امضا نماید و به تأیید اعضای کمیته اجرایی و هیأت نظارت )با اخذ امضا( برساند. در صورت عدم 
پاسخ گویی مدیرمسئول تا پایان زمان انتخابات، نماینده معرفی شده حق شرکت در انتخابات را نخواهد داشت. مفاد 
این تبصره، نافی حق کاندیداها و دیگر مدیران مسئول نشریات دانشگاهی برای اعتراض در خصوص معرفی نامه ها، 
پس از اتمام روند اجرایی انتخابات نیست. در هرحال پاسخ مدیرمسئول نشریه ای که نامه نمایندگی از سوی وی ارائه 

شده، مالک عمل خواهد بود.
تبصره 2- معرفی نامه نمایندگی، در صورت وجود یکی از شرایط ذیل، از سوی دیگر اشخاص قابل اعتراض نیست:
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مدیرمسئول شخصا تا پیش از شروع روند اجرایی انتخابات، مراجعه و معرفی نامه نمایندگی را به مسئوالن فرهنگی - 1
یا کارشناس نشریات دانشگاه و یا اعضای کمیته اجرایی یا هیأت نظارت تحویل داده باشد.

صحت امضای مدیرمسئول، به طریقی  )مانند گواهی امضای وی توسط دفترخانه اسناد رسمی( محرز باشد.- 2
مدیرمسئول به وسیله دیگر طرق ارتباطی که خود در هنگام در خواست مجوز در فرم های مربوطه ارائه داده یا - 3

اینکه از طریق ایمیل   متعاقبا در دیگر مکاتبات خود اعالم داشته، معرفی نامه نمایندگی را ارسال کرده باشد؛ مانند 
اعالم شده از سوی خود، معرفی نامه نماینده را به آدرس پست الکترونیک دبیرخانه کمیته ناظر دانشگاه ارسال کند. 

فصل هفتم- تبلیغات كاندیداها:
ماده ۱٨- هر کاندیدا می تواند چه به صورت فردی و چه گروهی )با دیگر کاندیداها( تبلیغات نماید. زمان تبلیغات 
از هنگام اعالم لیست کاندیداها شروع و تا دو ساعت قبل از آغاز فرآیند رأی گیری ادامه دارد. پخش، انتشار، الصاق 

و ... هر گونه تبلیغات مکتوب در خارج از ساعات مقرر چه از سوی کاندیداها و چه از سوی دیگران ممنوع می باشد.
تبصره ۱- هرگونه انتشار، پخش، الصاق و ... هرنوع تبلیغات و یا مطالبی )چه به صورت مکتوب و چه به طرق دیگر( 
به هر شکل و هر نوع که حاوی مواردی در راستای تخریب سایر کاندیداها و مصداق فعل یا افعال مجرمانه باشد، 

ممنوع بوده و تخلف انتخاباتی به حساب می آید.
تبصره 2- در صورت حمایت یک شخص، تشکل یا نهاد یا کانون و ... از یک کاندیدا و یا گروهی از ایشان، الزم 
است مدرک یا مدارک این حمایت وجود داشته و یک نسخه از آن به کمیته اجرایی تحویل داده شده باشد، در غیر این 

صورت هرگونه پخش، انتشار و ... موضوع حمایت فوق الذکر، تخلف انتخاباتی محسوب می شود.
ادارات، شرکت هاي دولتي،  به وزارت خانه ها،  امکانات دولتی متعلق  یا سایر  و  نوع وسایل  از هر  استفاده  تبصره ۳- 
مؤسسات وابسته به دولت، شهرداري ها، شرکت ها و سازمان هاي وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتي که از بودجه 
عمومي به هر مقدار استفاده مي کنند، در فعالیت های تبلیغاتي ممنوع است. مؤسسات و نهادهایي که دارایي آنان از 
اموال عمومي است، مشمول این حکم مي باشند. هم چنین نشریات و مطبوعات متعلق به )با صاحب امتیازی( سازمان 
ها، وزارتخانه ها، ادارات، نهادها و مؤسسات مذکور، حق تبلیغ براي کاندیداها را ولو به صورت درج آگهي ندارند. ضمنا 
اعضای کمیته اجرایي و هیأت نظارت و کمیته ناظر و یا شورای مرکزی و کلیه مسئوالن و کارکنان دانشگاهی و 

شاغلین در وزارت علوم، حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از کاندیداها را نخواهند داشت.
تبصره ۴- توزیع هرگونه نشریه حاوی هرگونه مطلب یا تصویر و ... مرتبط با انتخابات، در هنگام رأی گیری در محل 

برگزاری فرآیند رأی گیری ممنوع است.
تبصره ۵- پس از اتمام زمان تبلیغات، کلیه اقالم تبلیغاتی از محل برگزاری انتخابات توسط کارشناس نشریات جمع 
آوری می گردد. هم چنین وی موظف است که تا پیش از شروع روند اخذ آرا، لیست نهایی اسامی کاندیداها را در چند 
محل مناسب و در معرض دید عموم و نزدیک به محل رأی گیری نصب کند و نظارت نماید که لیست تا زمان اتمام 

انتخابات، مخدوش نشده و یا دارای هیچ عالمت، نشانه و یا مواردی از این دست نباشد.
فصل هشتم- برگزاری انتخابات:

ماده ۱٩- انتخابات در روز مقرر در اطالعیه و در طول ساعت اداری )به گونه ای که فرآیند رأی گیری نهایتا تا 
دارای حق رأی در  از مدیران مسئول نشریات  نیمی  از  برگزار و در صورت حضور بیش  برسد(  اتمام  به  ساعت 18 
انتخابات، رسمیت خواهد داشت. در صورتی که مدیران مسئول یا نمایندگان شان به میزان حد نصاب تعیین شده در 
انتخابات شرکت نکنند، انتخابات مجدد حداکثر طی دو هفته بعد از آن تاریخ برگزار و با رأی حاضران )به هر تعداد( 

انجام خواهد شد.
انتخابات می توانند ناظرانی را برای نظارت بر کل روند رأی گیری )از لحظه الک و مهر  تبصره۱- کاندیداهای 
کردن صندوق تا اتمام انتخابات( و شمارش آرا و اعالم نتایج معرفی نمایند. اداره کل فرهنگی دانشگاه و کمیته اجرایی 
و هیأت نظارت موظفند در راستای شفاف سازی روند انتخابات، با این ناظران کمال همکاری را داشته باشد. ناظران 
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کاندیداها حق دخالت مستقیم در فرآیند اجرایی انتخابات را نداشته و موظف به رعایت نظم انتخابات می باشند و در 
صورت مشاهده یا وجود هر موردی، می بایست گزارش ها و یا تذکرات خود را به اعضای هیأت نظارت بدهند.

تبصره2- در پایان انتخابات و در هنگام تنظیم صورت جلسات انتخابات، از ناظران کاندیداها خواسته می شود تا 
ذیل صورت جلسات را با امضا تأیید نمایند. ناظران در صورت اعتراض به هر مسأله ای در روند برگزاری انتخابات یا 
شمارش آرا یا اعالم نتایج و ...، می توانند ذیل امضای خود در صورت جلسه و یا طی نامه ای جداگانه، مراتب اعتراض 
خود را با ذکر مستندات و ادله قانونی، اعالم نمایند. عدم امضای ناظر کاندیدا، به معنای عدم تأیید مفاد صورتجلسه 

توسط وی خواهد بود.
ماده 2٠- حداقل نیم ساعت قبل از آغاز زمان اخذ رأی، با حضور اعضای کمیته اجرایی و هیأت نظارت و نمایندگان 
ناظر کاندیداها، صندوق اخذ آرا بررسی و پس از حصول اطمینان از خالی بودن صندوق و صحت و سالمت فیزیکی 

آن، صندوق توسط کارشناس نشریات بسته و الک و مهر خواهد شد.
ماده 2۱- اخذ رأی از شرکت کنندگان با هر کدام از مدارک شناسایی معتبر )کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، کارت 

دانشجویی، کارت پرسنلی، کارت عضویت هیأت علمی( به عمل خواهد آمد.
ماده 22- روند اجرایی اخذ آرا توسط سه عضو کمیته اجرایی و با نظارت اعضای هیأت نظارت و نمایندگان ناظر 

کاندیداها )در صورت وجود( به شکل زیر انجام می شود:
ابتدا یکی از اعضای کمیته اجرایی، اصل مدرک شناسایی فرد رأی دهنده )و در صورتی که رأی دهنده نماینده - 1

مدیرمسئول باشد، نامه نمایندگی از جانب مدیرمسئول( را دریافت نموده و پس از احراز هویت، کنار نام وی در  فهرست 
نشریات و مدیران مسئول نهایی شده عالمت زده و مدرک شناسایی را به عضو دیگر کمیته اجرایی تحویل می دهد.

مشخصات مدیرمسئول و رأی دهنده )در صورتی که رأی دهنده، نماینده مدیرمسئول باشد( و نام نشریه توسط - 2
عضو دیگر کمیته اجرایی در ته برگ تعرفه رأی ثبت و سپس توسط وی و فرد رأی دهنده امضا می شود. هم چنین 
نام و نام خانوادگی رأی دهنده و مدیرمسئول و نام نشریه در فرمی که از قبل تهیه شده، نوشته می شود و نهایتا برگ 

رأی مهر شده، به رأی دهنده داده می شود.
رأی دهنده پس از نوشتن نام کاندیدا یا کاندیداهای مدنظر خود، برگ رأی را در صندوق رأی خواهد انداخت. دیگر - 3

عضو کمیته اجرایی، پس از اطمینان از انداختن برگ رأی در صندوق، مدرک شناسایی رأی دهنده را به وی باز می 
گرداند، اما معرفی نامه نمایندگی نزد کمیته اجرایی باقی مانده و پیوست صورت جلسه انتخابات می شود.

ماده 2۳- هر فرد می تواند در برگ تعرفه خود حداکثر نام 2 نفر از کاندیداها را نوشته و در صندوق بیندازد. زمان 
مقرر برای برگزاری انتخابات، دو ساعت بوده که در صورت تشخیص هیأت نظارت، حداکثر دو بار و هر بار حداکثر 

یک ساعت قابل تمدید می باشد.
ماده 2۴- مالک پیروزی در انتخابات، کسب بیشترین آرا می باشد و کسب حد نصاب خاصی از رأی دهندگان شرط 

نیست.
تبصره ۱- در صورت تساوی آرا به هر صورت )به جز موارد مذکور در تبصره 3 همین ماده(، انتخابات مجدد میان 
نفراتی که رأی مساوی آورده اند، برای تعیین ترتیب نهایتا ظرف دو هفته برگزار می شود. رعایت حد نصاب مندرج در 
ماده 19 در این انتخابات الزم نیست، اما کارشناس نشریات موظف است اطالعیه برگزاری دور دوم انتخابات با درج 
نام کاندیداها را تنظیم و به همان ترتیب مقرر در تبصره 2 ماده 6 به اطالع کلیه مدیران مسئول نشریات دانشگاهی 
برساند. شرکت در این انتخابات برای تمامی مدیران مسئول نشریات دانشگاهی )چه در دور نخست شرکت کرده و چه 

شرکت نکرده باشند( آزاد است.
تبصره 2- در صورت تجدید انتخابات به دلیل عدم حضور حدنصاب موضوع ماده 19 و یا در وضعیت مذکور در تبصره 
فوق، کلیه نشریاتی که پروانه انتشار خود را در جلسات بعدی کمیته ناظر )بعد از جلسه مندرج در تبصره ماده 2( دریافت 

می کنند، امکان شرکت در دور دوم انتخابات را نخواهند داشت.
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تبصره ۳- تنها در صورت تساوی آرای نفرات دوم و سوم و یا نفرات سوم و چهارم، تعیین ترتیب افراد به قید قرعه 
صورت خواهد گرفت.

فصل نهم- شمارش آرا:
ماده 2۵- بالفاصله پس از پایان رأی گیری، در حضور اعضای کمیته اجرایی و هیأت نظارت و در مرئی و منظر 
عموم شرکت کنندگان )و یا اقال نمایندگان کاندیداها( الک و مهر صندوق باز شده، تمامی آرای مأخوذه بدون آنکه باز 
و یا خوانده شوند توسط اعضای کمیته اجرایی شمارش و با تعداد تعرفه های ثبت شده و تعداد آرای مستخرج از لیست 
های مندرج در بندهای 1 و 2 ماده 22 تطبیق داده می شوند و سپس اسامی مندرج در آرا توسط کارشناس نشریات 
خوانده شده و در سه لیست مجزا توسط دو عضو دیگر کمیته اجرایی و یک عضو هیأت نظارت نوشته می شود. دیگر 

اعضای هیأت نظارت بر قرائت، ثبت و شمارش آرا نظارت خواهند کرد.
تبصره ۱- در صورتی که بین آمار تعداد تعرفه های ثبت شده و تعداد برگ رأی شمارش شده و تعداد مستخرج از 
لیست های مندرج در بندهای 1 و 2 ماده 22 اختالفی باشد، در صورت وجود رقم برابر در آمار تعرفه های ثبت شده و 
آرای شمارش شده و یکی از لیست ها، لیست دیگر نادیده گرفته می شود، اما در صورت وجود اختالف، مجددا لیست 
های تهیه شده با ته برگ تعرفه های موجود و عنداللزوم برگ رأی های ریخته شده در صندوق تطبیق داده می شود 

تا علت اختالف مشخص و برطرف شده و یا در صورت عدم امکان رفع آن، مراتب در صورت جلسه قید گردد.
تبصره 2- در صورتی که بین آمار سه لیست ثبت نتایج اختالف وجود داشته باشد، اگر آمار دو لیست دقیقا یکسان 
باشد، لیست سوم با آن دو هماهنگ خواهد شد. در صورت وجود اختالف بین هر سه لیست، جهت رفع اختالف، آرا 

مجددا شمارش خواهد شد.
ماده 26- آرای ناخوانا و آرای حاوی کلمات یا اسامی دیگری غیر از نام کاندیداها و آرای فاقد متن، آرای باطله 
محسوب ولی جزو آرای مأخوذه محسوب می گردد. آرای فاقد مهر یا آرای مندرج در برگ های غیر از تعرفه رأی های 
انتخاباتی یا آرائی که در صندوق انتخابات فاقد الک و مهر ریخته شده باشد یا آرای زائد بر تعداد تعرفه استفاده شده 
یا آرای داده شده با مدرک شناسایی غیر و یا مدرک شناسایی یا معرفی نامه جعلی یا آرای با شماره تعرفه یکسان یا 
آرائی که توسط یک نفر داده شده باشد، آرای باطله محسوب و جزو آرای مأخوذه محسوب نمی گردد و در محاسبه حد 

نصاب انتخابات نیز لحاظ نمي شود.
تبصره- در صورتی که در برگ رأی عالوه بر نام کاندیداهای اعالم شده )مطابق فهرست نهایی( هر نوشته و یا 
اسامی دیگری نوشته شده باشد یا نام یک داوطلب چند بار تکرار شده باشد، برگ رأی باطل نمی باشد. در صورتی که 
بیش از 2 نفر نام هایی در برگ رأی نوشته شده باشد، به تعداد 2 نفر از ابتدای فهرست اسامی نوشته شده در برگ 
رأی )که نامشان در فهرست کاندیداها موجود است( خوانده می شود و اسامی اضافی بعدی حذف می گردد. ضمنا همه 

تکرارهای یک اسم، تنها یک رأی محسوب می گردد. 
ماده 2٧- پس از پایان انتخابات و اعالم نتایج اولیه، گزارش روند اجرایی انتخابات از ابتدا تا پایان توسط کمیته 
اجرایی صورت جلسه شده و به امضای اعضای آن و نمایندگان ناظر کاندیداها می رسد و به همراه کلیه مدارک و 
صورت جلسات و تعرفه های رأی و دیگر اوراق مرتبط با انتخابات به دبیر هیأت نظارت بر انتخابات تحویل می گردد.

فصل دهم- رسیدگی به تخلفات، اعتراضات و شکایات:
ماده 2٨- در صورت مشاهده هر گونه تخلفی در هر مرحله ای از روند انتخابات، مشاهده کننده می تواند مراتب را 
شخصا یا از طریق معاونت فرهنگی یا اداره کل فرهنگی یا دبیرخانه کمیته ناظر به هیأت نظارت گزارش نماید. در 
صورت احراز تخلف هرکدام از شرکت کنندگان در انتخابات و یا کاندیداها از مراتب مقرر در این شیوه نامه و یا سایر 
مقررات )توسط هیأت نظارت(، با توجه به موقعیت فرد متخلف و نوع تخلف صورت گرفته و سابقه اقدام به تخلف 

انتخاباتی و دیگر شرایط و اوضاع و احوال، به ترتیب یکی از تنبیهات ذیل توسط این کمیته مقرر خواهد شد:
تذکر شفاهی به متخلف با درج مراتب در صورت جلسه تنظیمی توسط هیأت نظارت.- 1
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تذکر کتبی به متخلف.- 2
محرومیت از تبلیغات در انتخابات.- 3
الزام متخلف به انتشار متن توضیح و عذرخواهی از فرد زیان دیده )در صورت شکایت وی(.- 4
محرومیت از رأی دادن در انتخابات.- 5
حذف یا ابطال آرائی که با تخلف کسب شده باشد.- 6

تبصره ۱- هیأت نظارت می تواند با گزارش اشخاص و یا رأسا درخصوص بررسی تخلف یا تخلفات صورت گرفته 
تشکیل جلسه داده و تصمیم مقتضی بگیرد. تصمیم هیأت نظارت در این خصوص بالفاصله اجرا می شود.

تبصره 2- تنبیهات مندرج در این ماده در خصوص تخلفاتی است که منجر به تغییر نتیجه انتخابات نشود.
ماده 2٩- هر کدام از مدیران مسئول نشریات دانشگاهی که به هر دلیل نسبت به هر کدام از مراحل روند برگزاری 
انتخابات و یا نتایج حاصله اعتراض دارند، می توانند نهایتا تا دو روز پس از اعالم نتایج اولیه، شکایت خود را با ذکر 

دالیل و مستندات قانونی، کتبا به هیأت نظارت بر انتخابات تسلیم نمایند.
ماده ۳٠- هیأت نظارت بالفاصله پس از دریافت موارد مذکور در مواد 27 و 29 و نهایتا ظرف دو روز، اقدام به تشکیل 
جلسه نموده و با بررسی کلیه اوراق و مدارک و هم چنین شکایات احتمالی، نظر نهایی خود را نسبت به نتایج اعالم 

شده و تأیید یا ابطال انتخابات اعالم می نماید. 
تبصره ۱- در صورت وصول شکایت در خصوص ارتکاب تخلف در شمارش آرا و یا در صورتی که هیأت نظارت به 
هر دلیلی الزم بداند، می تواند نسبت به بازشماری آرا در همان جلسه اقدام نماید و نظر نهایی خود را بر اساس آن 

اعالم نماید.
تبصره2- موارد ابطال انتخابات عبارتند از:

کاندیداهایی که به عنوان عضو اصلی یا علی البدل کمیته ناظر برگزیده می شوند شرایط مذکور در ماده 7 را دارا نباشند.- 1
شرکت کنندگان در انتخابات )به تعداد موثر در نتیجه(، حایز شرایط قانونی نباشند.- 2
حدنصاب تعیین شده در ماده 19 رعایت نشده باشد.- 3
محرز گردد که در اطالع رسانی زمان دقیق برگزاری جلسه انتخابات به مدیران مسئول کوتاهی شده است.- 4
تعداد آرای ریخته شده در صندوق از تعداد ته برگ های تعرفه رأی استفاده شده بیشتر باشد.- 5
صندوق رأی مطابق ترتیبات مندرج در ماده 20 الک و مهر نشده باشد.- 6
در صورت محرز شدن تخلفی که منجر به تغییر نتیجه انتخابات گردد.- 7

در صورت احراز موارد فوق، انتخابات با نظر هیأت نظارت ابطال و ضمن ارائه گزارش مستدل و مستند در این خصوص، 
بالفاصله روند اجرایی برگزاری انتخابات مجدد نهایتا ظرف 2 هفته آغاز می شود. اما در غیر این صورت، صورتجلسه 

نهایی انتخابات در همان جلسه تنظیم و توسط اعضای هیأت نظارت )با ذکر نظر موافق یا مخالف(، امضا می شود.
ماده ۳۱- در صورت اعتراض مجدد هرکدام از مدیران مسئول نشریات دانشگاهی به انتخابات ظرف مهلت سه روز 
پس از تنظیم صورتجلسه نهایی، کمیته ناظر در اسرع وقت و نهایتا ظرف 7 روز پس از اتمام موعد اعتراض، تشکیل 
و موضوع در کمیته ناظر طرح و بررسی می شود. تصمیم اخذ شده در این کمیته دال بر تأیید یا ابطال انتخابات قطعی 

بوده و جز در موارد مندرج در تبصره 2 همین ماده قابل اعتراض نیست.
تبصره ۱- در صورت وصول شکایت در خصوص ارتکاب تخلف در شمارش آرا و یا در صورتی که کمیته ناظر به 
هر دلیلی الزم بداند، می تواند نسبت به بازشماری آرا در همان جلسه اقدام نماید و نظر نهایی خود را بر اساس آن 

اعالم نماید.
تبصره2- پس از تأیید نتیجه انتخابات به ترتیب فوق، اعتراض نسبت به انتخابات تنها در صور ذیل قابل رسیدگی 
در شورای مرکزی می باشد. اعتراضات مذکور می بایست نهایتا ظرف مهلت پنج روزه پس از اعالم صورتجلسه نهایی 
یا اعالم تصمیم کمیته ناظر و با ذکر دالیل و مدارک و مستندات قانونی و با پیوست کردن آنها، به دبیرخانه شورای 
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مرکزی تحویل داده شود:
تعدادی از واجدین شرایط رأی که در هرحال می بایست بیش از نیمی از شرکت کنندگان در انتخابات باشند، کتبا - 1

نسبت به انتخابات برگزار شده اعتراض نمایند.
مفاد صورتجلسه تنظیمی توسط کمیته اجرایی و هیأت نظارت بر انتخابات با هم متفاوت باشد و انتخابات، مورد - 2

اعتراض یک یا چند نفر از واجدین شرایط رأی قرار بگیرد.
عضو حقوقدان در هیأت نظارت )یا کمیته ناظر( نظر مخالف خود را با تأیید انتخابات اعالم داشته و انتخابات مورد - 3

اعتراض یک یا چند نفر از مدیران مسئول نشریات دانشگاه قرار بگیرد.
در این حالت کارشناس دبیرخانه شورای مرکزی در اسرع وقت، رونوشت کلیه مدارک برگزاری انتخابات را از کمیته 
ناظر دانشگاه اخذ نموده و موضوع در کوتاه ترین زمان ممکن )نهایتا ظرف بیست روز پس از دریافت اعتراض( در 
اولین جلسه شورای مرکزی طرح و مورد بررسی قرار می گیرد. رأی شورای مرکزی در این باره، قطعی و الزم االجرا 

خواهد بود.
ماده ۳2- در کلیه مواردی که انتخابات به هر دلیلی تجدید و یا به دور دوم کشیده می شود، فاصله میان اطالع رسانی 

برگزاری انتخابات تا روز برگزاری انتخابات، نباید کمتر از 3 روز کاری باشد.
فرآیند  از شروع  تا دو ساعت پیش  انتخابات  برگزاری  از زمان اطالع رسانی  تبصره- کاندیداها در چنین شرایطی 
رأی گیری در انتخابات مجدد یا دور دوم، امکان انجام تبلیغات انتخاباتی با همان شرایط مندرج در فصل هفتم از این 

بخش را دارند.
ماده ۳۳- در پایان هر مرحله از انتخابات )تأیید کاندیداها و اعالم اسامی اولیه، رسیدگی به شکایات و تخلفات، اعالم 
اسامی نهایی کاندیداها، برگزاری انتخابات، رسیدگی به اعتراضات و شکایات انتخاباتی، شمارش آرا و اعالم نتایج و...( 
صورتجلسات مربوطه حسب مورد توسط کمیته اجرایی یا هیأت نظارت بر انتخابات و یا کمیته ناظر تنظیم و به تأیید 

اعضا می رسد.
ماده ۳۴- معاونت فرهنگی دانشگاه موظف است بالفاصله پس از تأیید نهایی انتخابات، صورت جلسه نهایی انتخابات 
را برای دبیرخانه شورای مرکزی ارسال نماید. در صورت ابطال یا تجدید انتخابات و یا برگزاری دور دوم، صورت جلسات 
تمامی دوره های انتخاباتی برگزار شده می بایست ارسال شود. هرگونه مسئولیت ناشی از عدم ارسال صورت جلسه 

نهایی انتخابات تا اسفندماه، بر عهده معاونت فرهنگی دانشگاه خواهد بود.
تبصره- صورت جلسه نهایی انتخابات می بایست مشتمل بر موارد ذیل باشد:

تعداد نشریات دانشگاه با تفکیک نشریات فعال و غیرفعال و نشریات حاضر و غایب در انتخابات )لیست نشریات به - 1
همراه وضعیت فعال یا غیرفعال و حاضر یا غایب در انتخابات و اسامی مدیران مسئول آنها و شماره تماس و ایمیلشان 

به پیوست صورتجلسه ضمیمه می گردد(.
زمان و مکان برگزاری انتخابات.- 2
اسامی اعضای کمیته اجرایی و هیأت نظارت انتخابات با ذکر وظیفه هرکدام )بندهای 1 تا 3 ماده 22(.- 3
اسامی کلیه کاندیداها به همراه وضعیت احراز یا عدم احراز شرایط کاندیداتوری یا انصراف آنها و هم چنین میزان - 4

آرای حاصله و شماره تماس و آدرس ایمیل.
زمان آغاز و اتمام انتخابات و در صورت تمدید، دفعات آن و میزان هربار تمدید.- 5
طرح کلیه مسائل و موارد مطروحه درباره انتخابات و یا تخلفات و یا اعتراضات و شکایات صورت گرفته و تصمیم - 6

اخذ شده توسط اعضای هیأت نظارت در هر مورد به تفکیک.
در صورت اعتراض به هر مسأله ای در انتخابات در کمیته ناظر، کلیه مدارک اعتراض و هم چنین صورتجلسه - 7

کمیته ناظر در این خصوص می بایست به پیوست صورتجلسه نهایی باشد.
تعداد دقیق کل آرا و آرای صحیح و آرای باطله شمرده شده )با ذکر دلیل( و آرای باطله شمرده نشده )با ذکر دلیل(.- 8
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شماره دوره انتخابات )در صورتی که انتخابات ابطال یا تجدید و یا به دور دوم کشیده شده باشد(.- 9
بخش سوم- انتخابات شورای مركزی ناظر:

ماده ۳۵ـ روند رسمی برگزاری انتخابات شورای مرکزی با طرح موضوع برگزاری انتخابات در جلسه شورای مرکزی 
)که نهایتا تا آخر فروردین ماه برگزار می شود(، آغاز می گردد. پس از طرح کلیت موضوع، ابتدا گزارشی که توسط 
کارشناس نشریات از وضعیت انتخابات کمیته های ناظر دانشگاه ها تهیه شده، قرائت می گردد و سپس زمان و مکان 
تعیین شده برای برگزاری انتخابات به اطالع اعضا می رسد و در نهایت جدول تهیه شده توسط کارشناس نشریات 
)مذکور در ماده 36 و تبصره ماده 37( به همراه صورتجلسات و دیگر مستندات موجود مورد بررسی قرار گرفته و لیست 
نهایی مدیران مسئول نشریات واجد شرایط شرکت در انتخابات و فهرست مدیران مسئول واجد شرایط کاندیداتوری 

تنظیم و تصویب می گردد.
یا  و   31 2ماده  تبصره  در  مندرج  اعتراضات  کلیه  به  جلسه،  این  تا  نهایتا  است  موظف  مرکزی  شورای  تبصره۱- 
گزارشات مندرج در ماده 73 رسیدگی کرده و مراتب تأیید یا ابطال انتخابات را به صورت مکتوب به کمیته ناظر دانشگاه 
اعالم نماید، به گونه ای که هیچ مورد بالتکلیفی باقی نماند. نظر مکتوب شورای مرکزی، می بایست با اعالم کتبی 

دالیل تأیید و یا ابطال انتخابات و مستند به مقررات موجود باشد.
در  مرکزی،  شورای  در  دانشگاهی  نشریات  مسئول  مدیران  نمایندگان  انتخابات  نشست  برگزاری  زمان  تبصره2- 
هرحال نباید کمتر از دو روز باشد. تعیین جزئیات برنامه ریزی زمانی انتخابات در روزهای تعیین شده، بر عهده مدیر 

کل فرهنگی وزارت علوم است.
فصل اول- شرایط رأی دهندگان:

 ماده ۳6- کارشناس نشریات وزارت علوم موظف است تا پیش از برگزاری جلسه مذکور در ماده 35، طی نامه نگاری 
و ارتباط با دانشگاه ها، صورت جلسات نهایی انتخابات کمیته های ناظر دانشگاه ها را )که در آن کلیه موارد مندرج 
در تبصره ماده 34 ذکر شده باشد( جمع آوری کرده و با تهیه جدولی، میزان حق رأی هر دانشگاه را بر اساس تعداد 
نشریات فعال هر دانشگاه و مطابق با جدول ذیل تعیین و به ترتیب میزان آرای کسب شده توسط کاندیداهای انتخابات 
هر کمیته ناظر، واجدین شرایط شرکت در انتخابات شورای مرکزی برای هر دانشگاه را مشخص نماید. در صورتی که 
سهمیه حق رأی دانشگاه بیش از تعداد کاندیداهای حاضر در انتخابات کمیته ناظر آن دانشگاه باشد، اداره کل فرهنگی 
وزارت علوم بالفاصله مراتب را با ذکر تعداد حق رأی مازاد، به اداره کل فرهنگی دانشگاه اعالم می نماید. اداره کل 
فرهنگی دانشگاه موظف است در اسرع وقت نسبت به اطالع رسانی به کلیه مدیران مسئول نشریات فعال دانشگاه اقدام 
و با اختصاص بازه زمانی سه روزه پس از اطالع رسانی، از مدیران مسئول عالقه مند به شرکت در انتخابات شورای 
مرکزی ثبت نام به عمل آورد. در صورتی که تعداد ثبت نام کنندگان بیش از میزان حق رأی مازاد اعالم شده باشد، 
در جلسه فوری عمومی که زمان آن به اطالع کلیه مدیران مسئول نشریات دانشگاه می رسد، حق رأی های مازاد با 
قرعه کشی تعیین و بالفاصله به اداره کل فرهنگی وزارت علوم اعالم می شود. در هرحال فاصله میان ابالغ میزان حق 
رأی های مازاد به دانشگاه تا اعالم اسامی توسط دانشگاه به اداره کل فرهنگی وزارت علوم، نباید بیش از ده روز باشد.

سهمیه حق رأیتعداد نشریات فعالردیف
3 نفراز 1 تا 20 نشریه۱

تبصره ۱- در دانشگاه هایی که تعداد نشریات فعال بیشتر باشد، به ازای هر 10 نشریه مازاد، یک نفر به تعداد سهمیه 
حق رأی آن دانشگاه افزوده می شود.

تبصره 2- در صورت فوت یا سلب شرایط یا انصراف هر یک از رأی دهندگان از شرکت در نشست تا زمان برگزاری 
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انتخابات شورای مرکزی، اولین فردی که نام او در فهرست شمارش آرای انتخابات کمیته ناظر دانشگاه پس از شخص 
مزبور بوده است، جایگزین وی می شود و یا مطابق روند مندرج در این ماده  )ثبت نام از عالقه مندان و عنداللزوم قرعه 

کشی( اقدام می گردد.
تبصره ۳- برای شرکت در انتخابات، صرف حضور شخص تا پبش از زمان شروع فرآیند رأی گیری کفایت می کند 

و الزم نیست وی در تمام طول برگزاری نشست حاضر باشد.
فصل دوم- شرایط كاندیداها:

ماده ۳٧- شرایط کاندیداتوری در انتخابات شورای مرکزی به شرح ذیل است:
مدیرمسئول نشریه دانشگاهی باشد.- 1
در چهارده ماه قبل از تاریخ روز انتخابات، حداقل یک شماره از نشریه منتشر کرده باشد.- 2
واحد درسی یا پایان نامه یا رساله داشته باشد و حداقل دو نیمسال تحصیلی از سنوات مجاز تحصیلی وی )بدون - 3

احتساب نیمسال جاری( باقی مانده باشد.
تبصره ۱- کارشناس نشریات وزارت علوم موظف است تا پیش از برگزاری جلسه مذکور در ماده 35، لیست واجدین 
شرایط کاندیداتوری را بر اساس صورتجلسات نهایی انتخابات کمیته های ناظر دانشگاه ها تهیه نماید. استعالم آموزشی 
واجدین شرایط کاندیداتوری در صورت لزوم می بایست تا پیش از تشکیل جلسه مذکور در ماده 35 توسط کارشناس 

نشریات انجام شود.
تبصره 2- شرط مندرج در بند 2 این ماده، مشمول نشریاتی که بازه زمانی ترتیب انتشارشان بیش از چهارده ماه است، 

نمی شود. درباره این نشریات، انتشار در بازه زمانی مندرج در پروانه انتشار، جایگزین شرط مذکور می گردد.
تبصره ۳- هرگونه تنبیه و یا تذکر و ... که منجر به لغو مجوز یا منع دایم انتشار نشریه نگردد، از جمله تنبیهات مندرج 
در بندهای 1، 2، 3، 4، 7، 8، 9 و 10 ماده 40 و یا تذکر بند 2 ماده 6 و یا اخطار ماده 24 دستورالعمل و مانند آن، نافی 
حق کاندیداتوری یا شرکت در انتخابات نمی باشد. تنبیهات مندرج در بندهای 5، 6، 11، 12 و 13 ماده 40، تنها در 
صورت قطعیت، حق کاندیداتوری یا شرکت در انتخابات را از بین می برد. تنبیه مندرج در بندهای 5 و 6 ماده 40، تنها 
در صورتی که مدیرمسئول در حال گذراندن دوران محرومیت باشد و فقط در خصوص همان مدیرمسئولی که متحمل 

این محرومیت شده، حق کاندیداتوری و شرکت در انتخابات را از بین می برد. 
ماده ۳٨- برای احراز شرایط کاندیداتوری یا شرکت در انتخابات شورای مرکزی، صورتجلسه نهایی انتخابات کمیته 

ناظر و نامه مذکور در ماده 36 مالک عمل خواهد بود.
تبصره- هیأت نظارت می بایست در بررسی های خود، صرفا سه شرط مندرج در ماده 37  را مالک قرار دهد و از 
هرگونه اعمال سلیقه و یا انجام استعالمات بی مورد و یا تحقیق و تفحص و نظارت های غیرقانونی خودداری نماید. 
در نظر گرفتن هر شرط دیگر و یا توسعه دامنه شروط مذکور )و یا ارائه و اعمال تفاسیر موسع از این شروط( و به طور 

کلی لحاظ هرگونه ترتیبات دیگر مغایر یا محدود کننده عالوه بر شروط سه گانه مذکور ممنوع است.  
فصل سوم- معرفی نماینده:

ماده ۳٩- مدیرمسئول می تواند برای شرکت در انتخابات، نماینده ای را معرفی نماید. هر فرد تنها می تواند نماینده 
یک مدیر مسئول باشد و یک مدیر مسئول نمی تواند هم با حق رأی خود و هم با نمایندگی از مدیر مسئول دیگر در 
انتخابات شرکت کند. نماینده با معرفی نامه مکتوب از سوی مدیرمسئول، به جای وی در انتخابات رأی خواهد داد. مفاد 
معرفی نامه همان موارد مندرج در ماده 17 می باشد اما معرفی نامه می بایست نهایتا تا 24 ساعت پیش از آغاز فرآیند 

رأی گیری ارسال و یا تحویل داده شود. نماینده باید حتما دانشجو باشد.
تبصره ۱- در صورت ادعای دست اندرکاران اجرایی یا ناظر یا هر کدام از کاندیداها یا نمایندگان ناظرشان مبنی بر 
وجود هرگونه خدشه یا ایرادی در معرفی نامه مکتوب، به همان ترتیب مندرج در تبصره 1 ماده 17 اقدام خواهد شد. 
برای برقراری ارتباط با مدیرمسئول، آدرس ایمیل و شماره تماس مندرج در صورت جلسه موضوع تبصره ماده 34 
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و لیست های پیوست آن مالک عمل خواهد بود. ضمنا مفاد این تبصره، نافی حق کاندیداها و دیگر مدیران مسئول 
نشریات دانشگاهی برای اعتراض در خصوص معرفی نامه ها، پس از اتمام روند اجرایی انتخابات نیست. در هرحال 

پاسخ مدیرمسئول نشریه ای که نامه نمایندگی از سوی وی ارائه شده، مالک عمل خواهد بود.
تبصره 2- معرفی نامه نمایندگی، در صورت وجود یکی از شرایط ذیل، از سوی دیگر اشخاص قابل اعتراض نیست:

مدیرمسئول شخصا تا پیش از شروع روند اجرایی انتخابات، مراجعه و معرفی نامه نمایندگی را به مسئوالن فرهنگی - 1
یا کارشناس نشریات وزارت علوم و یا اعضای کمیته اجرایی یا هیأت نظارت تحویل داده باشد.

صحت امضای مدیرمسئول، به طریقی  )مانند گواهی امضای وی توسط دفترخانه اسناد رسمی( محرز باشد.- 2
مدیرمسئول به وسیله دیگر طرق ارتباطی که در صورتجلسه نهایی انتخابات یا لیست های پیوست آن موجود - 3

است، معرفی نامه نمایندگی را ارسال کرده باشد؛ مانند اینکه از طریق ایمیل اعالم شده از وی )در صورتجلسه نهایی 
انتخابات کمیته ناظر یا لیست های پیوست آن(، معرفی نامه نماینده به آدرس پست الکترونیک دبیرخانه شورای مرکزی 

ارسال شده باشد.
مدیرمسئول معرفی نامه نمایندگی را به اداره کل فرهنگی دانشگاه برده و صحت و اصالت امضای وی ذیل برگ - 4

معرفی نامه توسط اداره کل فرهنگی دانشگاه تأیید شده باشد. 
فصل چهارم- كمیته اجرایی انتخابات:

ماده ۴٠- هم زمان با شروع برگزاری نشست انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در شورای مرکزی ناظر بر نشریات 
وزارت علوم، دبیر کمیته اجرایی که از سوی مدیرکل فرهنگی وزارت علوم منصوب می شود، نسبت به تشکیل کمیته 

اجرایی و هیأت نظارت با ترکیب زیر و مطابق ترتیبات مذکور در مواد بعدی اقدام می کند.
ماده ۴۱- کمیته اجرایی انتخابات، مسئولیت کلیه روند اجرایی انتخابات )اعم از اطالع رسانی زمان ثبت نام کاندیداها 
و ثبت نام از کاندیداها و اطالع رسانی زمان برگزاری انتخابات و اخذ رأی و ...( را بر عهده داشته و ترکیب آن به شرح 

ذیل می باشد:
دبیر کمیته اجرایی.- 1
 سه نفر منشی )از میان کارکنان اداره کل فرهنگی-اجتماعی وزارت علوم(.- 2
سه نفر بازرس )سه نفر دانشجو از میان شرکت کنندگان واجد شرایط رأی در نشست(.- 3

 تبصره- سه بازرس مذکور در بند سوم موظفند بر کل روند انتخابات از ابتدای زمان ثبت نام کاندیداها تا زمان اعالم 
نتایج نهایی، نظارت داشته باشند و در صورت مشاهده تخلفات یا اعالم دیگران، مراتب را صورتجلسه و کتبا به هیأت 

نظارت ارائه دهند.
فصل پنجم- هیأت نظارت بر انتخابات:

ماده ۴2- هیأت نظارت بر انتخابات، مسئولیت نظارت بر کل روند انتخابات از ابتدا تا انتها اعم از ثبت نام کاندیداها، 
اخذ رأی، شمارش آرا و ... و اعالم نتایج نهایی انتخابات، بررسی گزارش های بازرسان، رسیدگی به تخلفات و شکایات 
و تنظیم صورتجلسه نهایی انتخابات را به شرح مندرج در این شیوه نامه بر عهده دارد. ترکیب اعضای هیأت نظارت 

به شرح ذیل می باشد:
دبیر هیأت نظارت )که توسط مدیرکل فرهنگی وزارت علوم منصوب می شود(.- 1
عضو حقوقدان شورای مرکزی یا عنداللزوم یک حقوقدان به نمایندگی از وی.- 2
یک نفر دانشجو از میان شرکت کنندگان در نشست.- 3

تبصره - دانشجویان مذکور در بند سوم این ماده و بند سوم ماده 41، از میان دانشجویانی که پس از اعالم همگانی 
به  بود(، نسبت  اولیه برگزاری نشست خواهد  توسط دبیر کمیته اجرایی، در مهلت حداقل دو ساعته )که در ساعات 
همکاری و عضویت در کمیته اجرایی و هیأت نظارت اعالم آمادگی کرده اند، به قید قرعه انتخاب می شوند. مراسم 
قرعه کشی به صورت عمومی بوده و زمان و مکان برگزاری آن همزمان با پایان ثبت نام برای عضویت در کمیته 
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اجرایی و هیأت نظارت و در همان مکان ثبت نام می باشد.
ماده ۴۳- هیچ کدام از اعضای کمیته اجرایی و هیأت نظارت و معاون فرهنگی و مدیر کل فرهنگی و سایر مسئوالن 
باشند. ضمنا چنانچه  انتخابات کاندیدا  وزارت علوم و مدیران دانشگاهی در هر سطح و سمت نمی توانند در همان 
هرکدام از اعضای شورای مرکزی در انتخابات کاندیدا باشند، در جلسات شورای مرکزی درباره کلیه مسائل و موضوعات 

مربوط به همان دوره انتخابات حق رأی نخواهد داشت و مطابق ترتیب مقرر در تبصره ماده 5 عمل خواهد شد.
نام  ثبت  كاندیداتوری،  شرایط  واجدین  و  دهندگان  رأی  لیست  رسانی  اطالع  ششم-  فصل 

كاندیداها و تبلیغات:
ماده ۴۴- پس از تنظیم صورتجلسه و لیست و فهرست مذکور در ماده 35 و امضای آن توسط حاضرین در جلسه  
در شورای  نشریات  مدیران مسئول  نمایندگان  انتخابات  نشست  برگزاری  اطالعیه  در همان جلسه،  مرکزی  شورای 
مرکزی، توسط کارشناس نشریات وزارت علوم تهیه و به همراه لیست و فهرست فوق الذکر به  صورت عمومی اطالع 
رسانی شده و به تمامی دانشگاه ها نیز ابالغ می شود تا مراتب توسط اداره کل فرهنگی دانشگاه به تمامی اشخاص 
افزارهای  نرم  پیامک و دیگر  ایمیل و  تلفنی و  از طریق تماس  یا کاندیداتوری،  انتخابات و  واجد شرایط شرکت در 
و  لیست  و  برگزاری نشست  اطالعیه  است  علوم موظف  وزارت  فرهنگی  اداره کل  داده شود. ضمنا  اطالع  اینترنتی 
فهرست فوق الذکر را از طریق آدرس ایمیل یا شماره تماس های موجود در صورتجلسات نهایی انتخابات کمیته های 
ناظر دانشگاه ها و لیست های پیوست آن )مذکور در تبصره ماده 34(، به کلیه واجدین شرایط شرکت در انتخابات 

ابالغ کند.
تبصره ۱- فاصله میان اطالع رسانی نشست تا زمان برگزاری آن، می بایست حداقل دو هفته باشد.

تبصره 2- در صورت اعتراض هر کدام از مدیران مسئول نشریات دانشگاهی به لیست یا فهرست مندرج در ماده 
35، مراتب اعتراض وی می بایست به صورت مکتوب به اداره کل فرهنگی وزارت علوم ارائه گردد. چنانچه مدیرکل 
اما در غیر این  یا فهرست مذکور اصالح شده و اطالع رسانی می شود،  فرهنگی اعتراض وارده را پذیرفت، لیست 
صورت، اعتراضات وارده بالفاصله در اولین جلسه هیأت نظارت مطرح شده و پس از رسیدگی، نظر این هیأت اعالم 

می گردد. نظر هیأت نظارت در این خصوص قطعی است.
تبصره ۳- کلیه دانشگاه ها موظفند تمامی مقدمات، امکانات و شرایط الزم را برای حضور واجدین شرایط در نشست 
انتخاباتی شورای مرکزی فراهم نمایند. هرگونه مسئولیت ناشی از عدم اطالع رسانی و یا فراهم نکردن امکانات الزم 
جهت حضور واجدین شرایط رأی دادن و کاندیداتوری، بر عهده معاونت فرهنگی دانشگاه است. مدیرمسئولی که نامش 
در لیست و یا فهرست مندرج در ماده 35 است، می تواند با هزینه یا امکانات شخصی در نشست انتخابات نمایندگان 
مدیران مسئول در شورای مرکزی حضور یابد و دانشگاه موظف است مخارج متعارف حضور مدیرمسئول یا نماینده اش 

در نشست را )اعم از هزینه های متعارف بلیط رفت و برگشت و ...( به وی پرداخت نماید.
ماده ۴۵- هم زمان با اعالم همگانی مندرج در تبصره ماده 42، زمان ثبت نام کاندیداها و مهلت ثبت نام توسط دبیر 

کمیته اجرایی به اطالع حاضرین در نشست می رسد.
تبصره ۱- کاندیدا می بایست در هنگام ثبت نام، اصل و رونوشت کارت دانشجویی یا کارت پرسنلی یا کارت عضویت 
هیأت علمی خود را ارائه دهد تا پس از احراز هویت وی و تطبیق اصل و رونوشت کارت ارائه شده توسط مسئول ثبت 

نام، اصل کارت به کاندیدا مسترد و رونوشت به فرم ثبت نام تکمیل شده ضمیمه گردد.
تبصره 2- مسئول ثبت نام از کاندیداها موظف است فرم ثبت نام و مدارک را بررسی و در صورت وجود هرگونه 
نقص یا ابهامی و یا در صورتی که نام کاندیدا در فهرست مذکور در ماده 35 نباشد، مورد را به متقاضی کاندیداتوری 
اعالم نماید، اما در صورت اصرار فرد متقاضی بر تحویل فرم ثبت نام و یا مدارک به همان شکل، مسئول ثبت نام به 
هیچ عنوان حق عدم دریافت فرم تقاضای کاندیداتوری و یا مدارک پیوست را ندارد. مسئول ثبت نام می بایست پس 
از اخذ فرم تقاضا و مدارک، رسید دریافت فرم تقاضای کاندیداتوری و مدارک پیوست را با ذکر دقیق عنوان یا عناوین 
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مدارک دریافتی در آن، تهیه و به متقاضی کاندیداتوری ارائه دهد.
تبصره ۳- مهلت ثبت نام کاندیداها نباید کمتر از دو ساعت باشد. این مهلت حداکثر دو بار و برای هر بار حداکثر یک 

ساعت با تصمیم کمیته اجرایی قابل تمدید است.
ماده ۴6- بالفاصله پس از اتمام مهلت ثبت نام، فرم های ثبت نام و مدارک پیوست، توسط دبیر کمیته اجرایی به 
دبیر هیأت نظارت ارائه می شود و هیأت نظارت بالفاصله با تشکیل جلسه، ابتدا به اعتراضات مذکور در تبصره 2 ماده 
44 رسیدگی می کند. نظر هیأت نظارت در این زمینه قطعی است و پس از اتمام زمان اولین جلسه، اعتراض دیگری 
نسبت به لیست و فهرست مذکوردر ماده 35 مسموع نخواهد بود. هیأت نظارت سپس در همان جلسه بر اساس مدارک 
و مستندات موجود شرایط کاندیداها را با توجه به فهرست مذکور در ماده 35 بررسی نموده و لیست کاندیداهای واجد 

شرایط را اعالم عمومی می کند.
تبصره ۱- چنانچه هیأت نظارت، فرد یا افرادی را فاقد شرایط کاندیداتوری بداند، می بایست نظر خود را به صورت 

مکتوب و با ذکر مستند قانونی و دالیل و مدارک و به صورت جداگانه به هر کاندیدا ابالغ نماید.
تبصره 2- بالفاصله پس از اعالم عمومی هیأت نظارت، کاندیداهایی که نامشان در لیست منتشر شده نباشد و یا 
دیگر شرکت کنندگان در نشست، می توانند در زمانی که نباید کمتر از یک ساعت باشد، نسبت به عدم یا وجود نام 
ارائه  کاندیدایی در لیست به هیأت نظارت اعتراض کرده و چنانچه اسناد و مدارکی دارند، به پیوست اعتراض خود 
نمایند. بالفاصله پس از اتمام مهلت اعتراض، هیأت نظارت تشکیل جلسه داده و پس از بررسی اعتراضات، لیست نهایی 

کاندیداها را اعالم عمومی می نماید. تصمیم هیأت نظارت در این زمینه قطعی است.
ماده ۴٧- فرصت تبلیغات کاندیداها بالفاصله پس از اعالم لیست کاندیداها شروع و تا یک ساعت قبل از شروع 
فرآیند رأی گیری، ادامه دارد. زمان تبلیغات در هرحال نباید کمتر از 16 ساعت باشد. تبلیغات انتخاباتی تابع همان موارد 

مذکور در فصل هفتم از بخش دوم می باشد. 
تبصره - پس از اتمام زمان تبلیغات، کلیه اقالم تبلیغاتی از محل برگزاری انتخابات توسط دبیر کمیته اجرایی جمع 
آوری می گردد. هم چنین وی موظف است که تا پیش از شروع روند اخذ آرا، لیست نهایی اسامی کاندیداها را در چند 
محل مناسب و در معرض دید عموم و نزدیک به محل رأی گیری نصب کند و نظارت نماید که لیست تا زمان اتمام 

انتخابات، مخدوش نشده و یا دارای هیچ عالمت، نشانه و یا مواردی از این دست نباشد.
ماده ۴٨- کاندیداها در هر مرحله ای که قصد انصراف داشته باشند، موظفند مراتب را به صورت کتبی به دبیر کمیته 
اجرایی اعالم نمایند. در هر مرحله ای که کاندیدا اعالم انصراف نماید، می بایست بالفاصله نامش توسط دبیر کمیته 

اجرایی از لیست کاندیداها حذف شود. با شروع فرآیند رأی گیری، دیگر امکان انصراف از کاندیداتوری وجود ندارد.
فصل هفتم- برگزاری انتخابات:

ماده ۴٩- انتخابات در روز و ساعت و محل مقرر در اطالعیه با هر تعداد از واجدین شرایط برگزار می شود.
تبصره۱- کاندیداهای انتخابات می توانند ناظرانی را برای نظارت بر کل فرآیند رأی گیری )از لحظه الک و مهر 
کردن صندوق تا اتمام انتخابات( و شمارش آرا و اعالم نتایج معرفی نمایند. اداره کل فرهنگی وزارت علوم و کمیته 
اجرایی و هیأت نظارت موظفند در راستای شفاف سازی روند انتخابات، با این ناظران کمال همکاری را داشته باشند. 
ناظران کاندیداها حق دخالت مستقیم در فرآیند اجرایی انتخابات را نداشته و موظف به رعایت نظم انتخابات می باشند 

و در صورت مشاهده یا وجود هر موردی، می بایست گزارش ها و یا تذکرات خود را به اعضای هیأت نظارت بدهند.
تبصره2- در پایان انتخابات و در هنگام تنظیم صورت جلسات انتخابات، از ناظران کاندیداها خواسته می شود تا ذیل 
صورت جلسات را با امضا تأیید نمایند. ناظران در صورت اعتراض به هر مسأله ای در روند برگزاری انتخابات یا شمارش 
آرا یا اعالم نتایج و...، می توانند ذیل امضای خود در صورت جلسه و یا طی نامه ای جداگانه، مراتب اعتراض خود را 
با ذکر مستندات و ادله قانونی، اعالم نمایند. عدم امضای نماینده ناظر کاندیدا، به معنای عدم تأیید مفاد صورتجلسه 

توسط وی خواهد بود.
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ماده ۵٠- حداقل نیم ساعت قبل از آغاز زمان اخذ رأی، با حضور اعضای کمیته اجرایی و هیأت نظارت و نمایندگان 
ناظر کاندیداها، صندوق اخذ آرا بررسی و پس از حصول اطمینان از خالی بودن صندوق و صحت و سالمت فیزیکی 

آن، صندوق توسط دبیر کمیته اجرایی بسته و الک و مهر خواهد شد.
ماده ۵۱- اخذ رأی از شرکت کنندگان با هر کدام از مدارک شناسایی معتبر )کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، کارت 

دانشجویی، کارت پرسنلی یا کارت عضویت هیأت علمی( به عمل خواهد آمد.
ماده ۵2- روند اجرایی اخذ آرا توسط سه منشی عضو کمیته اجرایی مندرج در بند 2 ماده 41 و با نظارت بازرسان 

و اعضای هیأت نظارت و نمایندگان ناظر کاندیداها )در صورت معرفی توسط کاندیداها( به شکل زیر انجام می شود:
ابتدا یکی از اعضای کمیته اجرایی، اصل مدرک شناسایی فرد رأی دهنده )و در صورتی که رأی دهنده نماینده - 1

مدیرمسئول باشد، نامه نمایندگی مدیرمسئول( را دریافت نموده و پس از احراز هویت، کنار نام وی در لیست نهایی 
واجدین شرایط شرکت عالمت زده و مدرک شناسایی را به عضو دیگر کمیته اجرایی تحویل می دهد.

مشخصات مدیرمسئول و رأی دهنده )در صورتی که رأی دهنده، نماینده مدیرمسئول باشد( و نام نشریه و دانشگاه - 2
توسط عضو دیگر کمیته اجرایی در ته برگ تعرفه رأی ثبت و سپس توسط وی و فرد رأی دهنده امضا می شود. هم 
چنین نام و نام خانوادگی رأی دهنده و مدیرمسئول و نام نشریه و دانشگاه در فرمی که از قبل تهیه شده، نوشته می 

شود و نهایتا برگ رأی مهر شده، به رأی دهنده داده می شود.
رأی دهنده پس از درج نام کاندیدا یا کاندیداهای مدنظر خود، برگ رأی را در صندوق رأی خواهد انداخت. دیگر - 3

عضو کمیته اجرایی، پس از اطمینان از انداختن برگ رأی در صندوق، مدرک شناسایی رأی دهنده را به وی بازمی 
گرداند، اما معرفی نامه نمایندگی )در صورت وجود( نزد کمیته اجرایی باقی مانده و پیوست صورت جلسه انتخابات می 

شود.
ماده ۵۳- هر فرد می تواند در برگ تعرفه رأی خود حداکثر نام 2 نفر از کاندیداها را نوشته و در صندوق بیندازد. زمان 
مقرر برای برگزاری انتخابات، دو ساعت بوده که در صورت تشخیص هیأت نظارت، حداکثر دو بار و هر بار حداکثر 

یک ساعت قابل تمدید می باشد.
ماده ۵۴- مالک پیروزی در انتخابات، کسب بیشترین آرا می باشد و کسب حد نصاب خاصی از رأی دهندگان شرط 

نیست.
تبصره- در صورت تساوی آرا به هر صورت، انتخابات مجدد میان نفراتی که رأی مساوی آورده اند، در بازه زمانی ای 
که نباید کمتر از نیم ساعت پس از اعالم نتایج انتخابات اولیه باشد، برگزار می شود. برگزاری انتخابات مجدد با درج 
نام کاندیداها می بایست بالفاصله به اطالع عموم شرکت کنندگان برسد. شرکت در این انتخابات برای تمامی واجدین 

شرایط رأی دادن )چه در دور نخست شرکت کرده و چه شرکت نکرده باشند( آزاد است.
فصل هشتم- شمارش آرا:

ماده ۵۵- بالفاصله پس از پایان رأی گیری، در حضور اعضای کمیته اجرایی و هیأت نظارت و در مرئی و منظر عموم 
شرکت کنندگان )و یا اقال نمایندگان کاندیداها( الک و مهر صندوق توسط دبیر کمیته اجرایی باز شده، تمامی آرای 
مأخوذه بدون آنکه باز و یا خوانده شوند توسط اعضای کمیته اجرایی شمارش و با تعداد تعرفه های ثبت شده و تعداد 
آرای مستخرج از لیست های مندرج در بندهای 1 و 2 ماده 52 تطبیق داده می شوند و سپس اسامی مندرج در آرا توسط 
دبیر کمیته اجرایی خوانده شده و در سه لیست مجزا توسط دو عضو کمیته اجرایی و یک عضو هیأت نظارت نوشته 
می شود. بازرسان و دیگر اعضای کمیته اجرایی و هیأت نظارت بر روند قرائت، ثبت و شمارش آرا نظارت خواهند کرد.

تبصره ۱- در صورتی که بین آمار تعداد تعرفه های ثبت شده و تعداد برگ رأی شمارش شده و تعداد مستخرج از 
لیست های مندرج در بندهای 1 و 2 ماده 52 اختالفی باشد، به همان ترتیب مقرر در تبصره 1 ماده 25 عمل می گردد.

تبصره 2- در صورتی که بین آمار سه لیست ثبت نتایج اختالف وجود داشته باشد، به همان ترتیب مقرر در تبصره 
2 ماده 25 عمل می گردد.
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ماده ۵6-  آرای باطله مأخوذه و غیرمأخوذه همانی است که در ماده 26 آمده است. هم چنین در صورتی که در برگ 
رأی عالوه بر نام کاندیداهای اعالم شده )مطابق فهرست نهایی( هر نوشته و یا اسامی دیگری نوشته شده باشد یا 
نام یک داوطلب چند بار تکرار شده باشد، برگ رأی باطل نمی باشد و به همان ترتیب مقرر در تبصره ماده 26 عمل 

می شود. 
ماده ۵٧- پس از پایان انتخابات و اعالم نتایج اولیه، گزارش روند اجرایی انتخابات از ابتدا تا پایان توسط کمیته 
اجرایی صورت جلسه شده و به امضای کلیه اعضای آن و نمایندگان ناظر کاندیداها می رسد و به همراه کلیه مدارک و 

صورت جلسات و تعرفه های رأی و دیگر اوراق مرتبط با انتخابات به دبیر هیأت نظارت تحویل می گردد.
فصل نهم- رسیدگی به تخلفات، اعتراضات و شکایات:

ماده ۵٨- در صورت مشاهده هر گونه تخلفی در هر مرحله ای از روند انتخابات، مشاهده کننده می تواند مراتب 
را شخصا یا از طریق بازرسان به هیأت نظارت بر انتخابات گزارش نماید. در صورت احراز تخلف هرکدام از شرکت 
کنندگان در انتخابات و یا کاندیداها از مراتب مقرر در این شیوه نامه و یا سایر مقررات )توسط هیأت نظارت(، با توجه 
به موقعیت فرد متخلف و نوع تخلف صورت گرفته و سابقه اقدام به تخلف انتخاباتی و دیگر شرایط و اوضاع و احوال، 

به ترتیب یکی از تنبیهات مقرر در ماده 28 توسط این هیأت برای شخص متخلف مقرر خواهد شد.
تبصره ۱- هیأت نظارت می تواند با گزارش اشخاص، بازرسان و یا راسا نسبت به بررسی تخلف یا تخلفات صورت 

گرفته تشکیل جلسه داده و تصمیم مقتضی بگیرد. تصمیم هیأت نظارت در این خصوص بالفاصله اجرا می شود.
تبصره 2- تنبیهات مذکور در خصوص تخلفاتی اعمال می شود که منجر به تغییر نتیجه در انتخابات نشود.

ماده ۵٩- هر کدام از مدیران مسئول نشریات دانشگاهی که به هر دلیل نسبت به هر کدام از مراحل روند برگزاری 
انتخابات و یا نتایج حاصله اعتراض دارند، می توانند نهایتا تا یک ساعت پس از اعالم نتایج اولیه، شکایت خود را با 

ذکر دالیل و مستندات قانونی، کتبا به هیأت نظارت تسلیم نمایند.
ماده 6٠- هیأت نظارت بالفاصله پس از دریافت موارد مذکور در مواد 57 و 59، اقدام به تشکیل جلسه نموده و با 
بررسی کلیه اوراق و مدارک و هم چنین شکایات احتمالی، نظر نهایی خود را نسبت به نتایج اعالم شده و تأیید یا ابطال 
انتخابات اعالم می نماید و صورتجلسه نهایی انتخابات در همان جلسه تنظیم و توسط اعضای هیأت نظارت امضا می 

شود. نظر هیأت نظارت قطعی است و جز در حالت مقرر در ماده 61 قابل اعتراض نمی باشد.
تبصره ۱- در صورت وصول شکایت در خصوص ارتکاب تخلف در شمارش آرا و یا در صورتی که هیأت نظارت به 
هر دلیلی الزم بداند، می تواند نسبت به بازشماری آرا در همان جلسه اقدام نماید و نظر نهایی خود را بر اساس آن 

اعالم نماید.
تبصره2- موارد ابطال انتخابات عبارتند از:

کاندیداهایی که به عنوان عضو اصلی یا علی البدل شورای مرکزی برگزیده می شوند، شرایط مذکور در ماده 37 - 1
را دارا نباشند.

شرکت کنندگان در انتخابات )به تعداد موثر در نتیجه(، حایز شرایط قانونی نباشند.- 2
محرز گردد که در اطالع رسانی زمان و مکان دقیق برگزاری جلسه انتخابات به مدیران مسئول کوتاهی شده است.- 3
تعداد آرای ریخته شده در صندوق از تعداد ته برگ های تعرفه رأی استفاده شده بیشتر باشد.- 4
صندوق رأی مطابق ترتیبات مندرج در ماده 50 الک و مهر نشده باشد. - 5
در صورت محرز شدن تخلفی که منجر به تغییر نتیجه انتخابات گردد.- 6

در صورت احراز موارد فوق، انتخابات با نظر هیأت نظارت ابطال و ضمن ارائه گزارش مستدل و مستند در این خصوص، 
بالفاصله روند اجرایی برگزاری انتخابات مجدد در زمانی که نباید کمتر از نیم ساعت باشد، آغاز می شود. در غیر این 
صورت، صورتجلسه نهایی انتخابات در همان جلسه تنظیم و توسط اعضای هیأت نظارت )با ذکر نظر موافق یا مخالف(، 

امضا می شود.
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ماده 6۱- پس از تأیید نتیجه انتخابات در هیأت نظارت، اعتراض به صورتجلسه نهایی انتخابات تنها در صور ذیل 
قابل رسیدگی در شورای مرکزی می باشد. اعتراضات مذکور می بایست نهایتا ظرف مهلت پنج روزه پس از اطالع 
رسانی عمومی روند برگزاری و نتیجه انتخابات با ذکر دالیل و مدارک و مستندات قانونی و با پیوست کردن آنها، به 

دبیرخانه شورای مرکزی تحویل داده شود:
تعدادی از واجدین شرایط رأی که در هرحال می بایست بیش از نیمی از شرکت کنندگان در انتخابات باشند، کتبا - 1

نسبت به انتخابات برگزار شده اعتراض نمایند.
مفاد صورتجلسه تنظیمی توسط هر کدام از کمیته اجرایی و یا هیأت نظارت بر انتخابات متفاوت باشد و انتخابات، - 2

مورد اعتراض یک یا چند نفر از واجدین شرایط شرکت در انتخابات قرار بگیرد.
عضو حقوقدان هیأت نظارت نظر مخالف خود را با تأیید انتخابات اعالم داشته و انتخابات مورد اعتراض یک یا - 3

چند نفر از واجدین شرایط شرکت در انتخابات قرار بگیرد.
در این حالت کارشناس دبیرخانه شورای مرکزی در اسرع وقت، کلیه مدارک برگزاری انتخابات را از کمیته اجرایی و 
هیأت نظارت اخذ نموده و موضوع در کوتاه ترین زمان ممکن )نهایتا ظرف یک ماه( در اولین جلسه شورای مرکزی 

طرح و مورد بررسی قرار می گیرد. رأی شورای مرکزی در این باره، قطعی و الزم االجرا خواهد بود.
ماده 62- در کلیه مواردی که انتخابات به هر دلیلی تجدید و یا به دور دوم کشیده می شود، فاصله میان اطالع رسانی 

برگزاری انتخابات تا زمان برگزاری انتخابات، نباید کمتر از نیم ساعت باشد.
ماده 6۳- در پایان هر مرحله از انتخابات )تأیید کاندیداها و اعالم اسامی اولیه، رسیدگی به تخلفات و شکایات، اعالم 
اسامی نهایی کاندیداها، برگزاری انتخابات، رسیدگی به تخلفات و اعتراضات و شکایات انتخاباتی، شمارش آرا و اعالم 
نتایج و...( صورتجلسات مربوطه حسب مورد توسط کمیته اجرایی، هیأت نظارت بر انتخابات و یا شورای مرکزی تنظیم 

و به تأیید اعضا می رسد.
ماده 6۴- مدیر کل فرهنگی وزارت علوم موظف است بالفاصله پس از تأیید نهایی انتخابات، صورت جلسه نهایی 
انتخابات را در دبیرخانه شورای مرکزی ثبت و در اولین جلسه شورای مرکزی ارائه دهد و هم چنین نسبت به اطالع 
رسانی عمومی روند برگزاری انتخابات و نتیجه شمارش آرا اقدام نماید. در صورت ابطال انتخابات و یا برگزاری دور 

دوم و...، صورت جلسات تمامی دوره های انتخاباتی برگزار شده می بایست در دبیرخانه ثبت و در جلسه ارائه شود.
تبصره- صورت جلسه نهایی انتخابات می بایست مشتمل بر موارد ذیل باشد:

با تفکیک نشریات حاضر و غایب )لیست واجدین شرایط شرکت در - 1 انتخابات  تعداد واجدین شرایط شرکت در 
انتخابات به پیوست صورتجلسه ضمیمه می گردد(.

زمان و مکان برگزاری انتخابات.- 2
اسامی اعضای کمیته اجرایی و هیأت نظارت با ذکر وظیفه هرکدام )بندهای 1 تا 3 ماده 52(.- 3
اسامی کلیه کاندیداها به همراه وضعیت احراز یا عدم احراز شرایط کاندیداتوری یا انصراف آنها و هم چنین میزان - 4

آرای حاصله و شماره تماس و آدرس ایمیل.
زمان آغاز و اتمام انتخابات و در صورت تمدید زمان، دفعات آن و میزان هربار تمدید.- 5
طرح کلیه مسائل و موارد مطروحه درباره انتخابات و یا تخلفات و یا اعتراضات و شکایات صورت گرفته و تصمیم - 6

اخذ شده توسط اعضای هیأت نظارت در هر مورد به تفکیک.
تعداد دقیق کل آرا و آرای صحیح و آرای باطله شمرده شده )با ذکر دلیل( و آرای باطله شمرده نشده )با ذکر دلیل(.- 7
شماره دوره انتخابات )در صورتی که انتخابات ابطال گردیده یا به دور دوم کشیده شده باشد و...(.- 8

بخش چهارم- تشکیل كمیته ناظر و شورای مركزی ناظر:
ماده 6۵- پس از قطعیت یافتن نتایج انتخابات، حکم کتبی عضویت یک ساله نمایندگان مدیران مسئول نشریات در 
کمیته ناظر و شورای مرکزی تهیه شده و به ترتیب توسط رئیس دانشگاه و معاون فرهنگی وزیر علوم امضا می گردد 
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و نهایتا ظرف یک ماه پس از قطعیت یافتن نتایج، کتبا به ایشان ابالغ می شود.
تبصره ۱- دوره زمانی عضویت نمایندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر از نیمه اول اردیبهشت ماه هر سال به مدت 
یک سال است و دوره زمانی عضویت یک ساله نمایندگان مدیران مسئول در شورای مرکزی از نیمه اول تیرماه به 

مدت یک سال خواهد بود.
البدل جایگزین  نمایندگان مذکور، عضو علی  از  استعفای هر کدام  یا  یا سلب شرایط  تبصره 2- در صورت فوت 
وی شده و در صورت فوت یا سلب شرایط یا استعفای عضو دیگر، حسب مورد معاونت فرهنگی دانشگاه یا مدیر کل 
فرهنگی وزارتخانه موظف است نسبت به برگزاری انتخابات میان دوره ای )برای تعیین نماینده یا نمایندگان مدیران 

مسئول در مدت باقی مانده( مطابق مقررات قانونی و ترتیبات فوق اقدام نماید. 
ماده 66- هر سه نماینده مدیران مسئول حق حضور در جلسات و اظهارنظر و سایر حقوق مربوط به عضویت در 
کمیته ناظر یا شورای مرکزی را دارند. عضو علی البدل صرفا فاقد حق رأی در جلسات است. نماینده مدیران مسئول 

تنها در حاالت ذیل، شرایط عضویت در کمیته ناظر یا شورای مرکزی را از دست می دهد:
فارغ التحصیل شده یا انصراف از تحصیل وی قطعی گردیده و یا محروم از تحصیل شود یا اخراج وی قطعی - 1

گردیده و اجرا شود.
حکم قطعی منع دایم انتشار یا لغو مجوز نشریه وی صادر شود.- 2
دو بار محکومیت قطعی انضباطی منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده و یا باالتر در یک دوره تحصیلی )برای - 3

دانشجویان( داشته باشد.
تبصره- تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو، روزی است که آخرین نمره قطعی درس دانشجو در آموزش دانشگاه ثبت 

می شود.
 بخش پنجم- موارد متفرقه:

و  شده  تنظیم  جلسه  در  غایبین  و  حاضرین  نام  ذکر  با  نامه،  شیوه  این  در  مذکور  صورتجلسات  کلیه   -6٧ ماده 
امضاکنندگان حق درج نظر، رأی یا توضیحات مدنظر خود را نسبت به هرکدام از مفاد آن در ذیل برگ صورتجلسه 
دارند. عدم امضای صورتجلسه توسط هرکدام از اعضا و یا اعالم رأی ممتنع، به عنوان نظر مخالف به حساب می آید، 
مگر آنکه وی به دلیلی در جلسه حضور نداشته و یا در صورت حضور و عدم امضا، بعدا خود کتبا نظرش را مبنی بر 

تأیید مفاد صورتجلسه اعالم نماید.
تبصره- کلیه اشخاص ذی نفع اعم از اعضای شورای مرکزی و تمامی مدیران مسئول نشریات دانشگاه و مسئوالن 
تمامی  از  توانند  و... می  دانشگاه  ناظر  اعضای کمیته  و هم چنین  نظارت  و هیأت  اجرایی  اعضای کمیته  و  اجرایی 
صورتجلسات انتخابات کمیته ناظر دانشگاه با هزینه شخصی خود کپی تهیه کرده یا عکس بگیرند. هم چنین تمامی 
اشخاص ذی نفع اعم از اعضای شورای مرکزی و همه مدیران مسئول نشریات کشور و مسئوالن اجرایی و اعضای 
کمیته اجرایی و هیأت نظارت و... می توانند از تمامی صورتجلسات انتخابات شورای مرکزی با هزینه شخصی خود 

کپی تهیه کرده یا عکس بگیرند.
ماده 6٨- در کلیه مواردی که در این شیوه نامه، فرد واجد حق رأی نماینده ای را معرفی می کند، نماینده تنها حق 
رأی دادن در انتخابات همان سال را به نمایندگی از سوی مدیرمسئول دارد. معرفی نماینده ممکن است در هر زمانی از 
روند برگزاری انتخابات تا قبل از شروع فرآیند رأی گیری صورت بگیرد. حق کاندیداتوری در انتخابات، قابل واگذاری 

به غیر نیست.
تبصره- برگزار کننده انتخابات موظف است مقدمات، امکانات و ملزومات شرکت نماینده در انتخابات را فراهم کند؛ 

به گونه ای که اگر خود فرد در انتخابات شرکت می کرد، این امکانات و ملزومات فراهم می شد.
ماده 6٩- هرگونه اصالح و یا تغییر و... در روند و یا مراحل و یا هر مسأله مرتبط با انتخابات، می بایست در قالب 
اطالعیه، حسب مورد توسط کارشناس نشریات دانشگاه و یا دبیر کمیته اجرایی انتخابات شورای مرکزی،  اطالع رسانی 
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عمومی شود.
ماده ٧٠- در صورت وجود تشابه اسمی در لیست کاندیداها، حسب مورد کارشناس نشریات یا دبیرکمیته اجرایی 
در  و  نماید  تفکیک  قابل  کاندیداتوری(  )مانند کد  ای  اختصاص مشخصه  با  را  کاندیداها  اسامی مشابه  موظف است 

اطالعیه انتخابات، لزوم نوشتن آن مشخصه را در کنار نام کاندیدا در برگ رأی متذکر گردد.
تبصره ۱- چنانچه آرای ریخته شده به صندوق به علت تشابه اسمي نامزدهاي انتخاباتي به هیچ وجه قابل تشخیص 
و تفکیک نباشد، به نسبت آرای  نامزدهاي داراي تشابه اسمي در آن صندوق میان آنان تقسیم مي شود و در مورد رأي 

یا آرای باقیمانده غیرقابل تقسیم، به حکم قرعه عمل خواهد شد.
تبصره 2- در صورتی که نام مندرج بر روی تعرفه رأی همراه با غلط یا نقص یا ابهام یا عدم تطابق کامل و مواردی 
از این دست باشد و به گونه ای نوشته شده باشد که تنها قابلیت انطباق بر نام یکی از کاندیداها را داشته باشد، مانند 
اینکه در نگارش نام کاندیدا اشتباهی صورت گرفته اما نام خانوادگی اش به درستی نوشته شده باشد و در آن انتخابات 

کاندیدای دیگری با این مشخصات وجود نداشته باشد، رأی نوشته شده برای آن کاندیدا محسوب می گردد.
تبصره ۳- در صورتی که کاندیدایی نام یا نام خانوادگی دوم یا نام مستعار و یا شهرت دیگری داشته باشد، با اعالم 
کاندیدا، حسب مورد کارشناس نشریات دانشگاه یا دبیر کمیته اجرایی موظف است در کلیه اطالعیه ها )که نام کاندیداها 
در آن درج می شود( و لیست اسامی کاندیداها، نام و یا نام خانوادگی دوم و یا نام مستعار و یا شهرت آن کاندیدا را در 
کنار نام و نام خانوداگی اش قید کند. آرای مشتمل بر نام و یا نام خانوادگی دوم یا مستعار یا شهرت دیگر، به عنوان 

آرای همان کاندیدا محاسبه می شوند.
ماده ٧۱- در کلیه موارد مندرج در این شیوه نامه، اعتراضات و شکایاتي قابل رسیدگي خواهند بود که مشخصات 
شخص یا اشخاص معترض یا شاکي شامل نام، نام خانوادگي، شماره دانشجویی یا شماره پرسنلی، نشاني کامل، شماره 

تماس و امضا و تاریخ امضا را داشته باشد.
ماده ٧2- حق الزحمه کلیه دانشجویانی که در قالب این شیوه نامه به عنوان عوامل اجرایی و یا اعضای هیأت نظارت 
و اجرایی در برگزاری انتخابات همکاری می نمایند، معادل حداکثر حق الزحمه مقرر برای کار دانشجویی )با لحاظ مقطع 

تحصیلی( به ایشان پرداخت می شود.
ماده ٧۳- با پیشنهاد یکی از اعضای شورای مرکزی و تصویب در جلسه شورا و یا با تصمیم ریاست شورا و یا دبیر آن 
)و اطالع دیگر اعضای شورا( و یا در صورتی که حداقل یک سوم از مدیران مسئول نشریات یک دانشگاه کتبا درخواست 
کنند، شورای مرکزی، یک ناظر برای نظارت بر انتخابات کمیته ناظر دانشگاه اعزام می کند تا ضمن نظارت بر روند 
اجرای انتخابات طبق مفاد دستورالعمل اجرایی  و این شیوه نامه، در صورت بروز تخلفات و ... مراتب را به مسئوالن 
برگزاری انتخابات تذکر داده و هم چنین گزارش کاملی از روند برگزاری انتخابات تهیه نماید. کلیه مسئوالن اجرایی و 
اعضای کمیته اجرایی و هیأت نظارت انتخابات و مسئوالن و کارکنان دانشگاه موظفند با ناظر شورای مرکزی کمال 
همکاری را داشته باشند. شورای مرکزی می بایست در صورتی که گزارش ناظر مشتمل بر بروز تخلفات و یا وجود 
ابهامات و اشکاالتی در انتخابات باشد، رأسا و بدون رعایت ترتیبات مندرج در فصل دهم از بخش دوم این شیوه نامه، 
موضوع انتخابات آن کمیته ناظر را در اولین جلسه شورا مورد بررسی قرار داده و تصمیم مقتضی )ابطال انتخابات و یا 
دستور بازشماری آرا و یا تأیید آن( اخذ نماید. کمیته ناظر موظف به اجرای تصمیم شورای مرکزی در این زمینه میباشد. 

مفاد این تبصره نافی حق اعتراض مدیران مسئول نشریات دانشگاه با ترتیبات مندرج در تبصره 2 ماده 31 نیست.
ماده ٧۴- برای برگزاری انتخابات، می بایست حداقل نام سه کاندیدا در لیست نهایی کاندیداها وجود داشته باشد. 
در صورتی که در دانشگاهی کمتر از نصاب مذکور، نشریه دانشجویی وجود داشته باشد، برای تعیین نمایندگان مدیران 
مسئول در کمیته ناظر، نیازی به برگزاری انتخابات نیست. در غیر این صورت، حسب مورد کارشناس نشریات دانشگاه 
یا دبیر کمیته اجرایی می بایست مجددا نسبت به تهیه اطالعیه ثبت نام از کاندیداها و اطالع رسانی آن طبق مواد 6 و 

45 و ثبت نام از کاندیداهای دیگر و ... اقدام نماید.
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ماده ٧۵- تدوین یا تصویب هرگونه شرایط یا مصوبات یا ترتیبات دیگری مانند سهمیه بندی کرسی های انتخابی 
کمیته ناظر و یا تصویب مصوبات و تصمیمات درون دانشگاهی و یا به کارگیری هر روش دیگری به جز انتخابات به 
شیوه مذکور در این شیوه نامه، ممنوع است و هیچ شخصی نمی تواند نظر یا سلیقه شخصی و یا شرط و یا تصمیم و 
یا مصوبه و یا هر ترتیب دیگر مغایر یا مخالف یا محدودکننده یا عالوه بر مفاد دستورالعمل اجرایی و شیو نامه حاضر را 

تصویب و یا اجرا کند. تنها مرجع تغییر، اصالح و تفسیر این شیوه نامه، شورای مرکزی می باشد.
ماده ٧6- این شیوه نامه در پنج بخش و 19 فصل، 76 ماده و 88 تبصره در تاریخ 1395/9/3 به تصویب شورای 
مرکزی ناطر بر نشریات دانشگاهی رسید و ظرف مدت 10 روز به دانشگاه ها ابالغ شده و از این تاریخ الزم االجراست. 
ناظر و  انتخابات کمیته های  نامه، کلیه مقررات و مصوبات قبلی شورای مرکزی درباره  این شیوه  از زمان تصویب 
یا شورای مرکزی مانند شیوه نامه انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویي در کمیته هاي ناظر و 
شوراي مرکزي ناظر بر نشریات دانشگاهي مصوب 1392/11/30 و استعالمات صورت گرفته از این شورا به شماره 
پرسش های 13، 17، 19 و 58 نسخ شده و هم چنین کلیه مقررات و مصوبات مغایر با این شیوه نامه ملغی خواهد بود. 
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پرسش ۱: آیا شرکت  در دوره های آموزشی برای صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر نشریاتی که قبل از ابالغ 
دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی داری مجوز بوده اند الزامی است؟

پاسخ: با توجه به ماده 15 و 49 دستورالعمل اجرایی شرکت در دوره های آموزشی الزامی و در صورت عدم گذراندن 
دوره آموزشی فوق، مطابق تبصره ماده 49 عمل گردد.

پرسش 2: آیا تشکل ها، کانون ها و نهادهای حقوقی دانشجویی می توانند بیش از یک نشریه منتشر نمایند؟
پاسخ: با رعایت مفاد تبصره یک و دو ماده 12 و به شرط رعایت محدودیت و شرایط مدیر مسئول و سردبیر انتشار 

بیش از یک نشریه منعی ندارد.
پرسش ۳: در دانشگاه هایی که معاونت دانشجویی و فرهنگی به تفکیک وجود دارند ریاست کمیته ناظر بر نشریات 

دانشگاهی با کدام معاونت است؟
پاسخ: در این دسته از دانشگاه ها، ریاست کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی با معاونت فرهنگی است.

پرسش ۴: آیا تشکل های غیراداری کارمندی از جمله شورای صنفی کارمندان، حق انتشار نشریات دانشگاهی را 
دارند؟

پاسخ: با توجه به بند یک ماده 13 که مقرر می دارد متقاضی امتیاز نشریه می تواند یکی از دانشجویان یا اعضای هیأت 
علمی به عنوان شخص حقیقی یا تشکل، نهاد، انجمن، کانون یا یکی از بخش های دانشگاه یا هر شخص حقوقی دیگر 

باشد، این گونه تشکل ها نیز حق انتشار نشریه دانشگاهی را دارند.
پرسش ۵: نشریات دانشجویی که درخواست انتشار در کلیه دانشگاه های کشور را دارند چگونه باید نسبت به صدور 

مجوز اقدام کنند؟
پاسخ: طبق ماده 19 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی اقدام گردد.

پرسش 6: آیا تبلیغ نشریه قبل از اخذ مجوز جایز است یا خیر؟
پاسخ: بله جایز است.

پرسش ٧: آیا درج بیانیه ها، اطالعیه ها، و مواضع احزاب و گروه های سیاسی که طبق قانون ممنوعیت فعالیت داشته 
و غیرقانونی اند در نشریات دانشجویی جایز است؟

پاسخ: انتشار هرگونه محتوا در حدود ماده 6 قانون مطبوعات آزاد است. حدود فعالیت نشریات دانشگاهی در بند 1 
ماده 3 مصوبه ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاهی و ماده 30 دستورالعمل آن آمده است.

پرسش ٨: آیا استفاده از نام نشریاتی که سال ها قبل فعالیت داشته و به دلیل فارغ التحصیل شدن یا عدم معرفی 
جایگزین مدتی فعال نبوده اند، برای متقاضی جدید مجاز است؟

پاسخ: در صورت لغو امتیاز انتشار نشریه قبلی به یکی از دالیل قانونی مندرج در مواد 13 یا 14 یا 24 یا 25، استفاده 
از نام آن برای متقاضی انتشار نشریه جدید بالمانع است.

پرسش ٩: آیا دانشجو می تواند به طور همزمان در دو نشریه مسئولیت های متفاوتی داشته باشد، مثاًل در نشریه 
»الف« مدیر مسئول بوده و در نشریه »ب« صاحب امتیاز یا سردبیر باشد؟

پاسخ: بله. مفاد ماده 16 دستورالعمل تنها داللت بر منع تصدی هم زمان هر سه سمت در بیش از یک نشریه در 
زمان واحد دارد.

پرسش ۱٠: آیا انتشار نشریات دانشجویی که در گذشته مجوز گرفته و هنوز مجوز آن ها باطل نگردیده است، منوط 
به حضور در کارگاه آموزشی می باشد؟

استعالمات صورت گرفته از شورای مرکزی ناظر بر 
نشریات دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
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پاسخ: مستندا به ماده 15 دستورالعمل، تنها انتشار نخستین شماره یک نشریه منوط به گذراندن دوره آموزشی است.
پرسش ۱۱: آیا دانشجو می تواند هر سه مسئولیت یک نشریه را )صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر( به تنهایی 

دارا باشد؟
پاسخ: بله، با عنایت به مفاد ماده 16 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی منعی وجود ندارد.

پرسش ۱2: در صورتی که یکی از مسئوالن واحدهای اداری دانشگاه هیأت علمی و کارمند نباشد، ولی دارای قرارداد 
پژوهشی باشد، آیا می تواند صاحب امتیاز یا مدیر مسئول یا سردبیر شود؟

پاسخ: طبق بند 1 ماده 14 و تبصره های 2 و 5 آن هر یک از مدیران واحدهای اداری دانشگاه می تواند صرفا مدیر 
مسئول یا سردبیر نشریه دانشگاهی اداره متبوع خود باشد.

پرسش ۱۳: آیا کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه می تواند نشریه ای را به خاطر عدم درج نام نویسنده مطلب و عدم 
درج منبع مطلب نوشته شده در نشریه مورد مؤاخذه قرار دهد؟

پاسخ: خیر. 
پرسش ۱۴: آیا مصوبات کمیته ناظر بر نشریات را شورای فرهنگی دانشگاه باید تأیید کند یا نیازی به تأیید شورا 

نمی باشد؟
پاسخ: ضرورتی ندارد، مصوبات تنها در صورت شکایت یا اعتراض یا تجدیدنظرخواهی یا اختالف به شورای فرهنگی 

ارجاع داده می شود.
پرسش ۱۵: آیا به دلیل مشابهت اسمی یک نشریه دانشجویی با یک نشریه سراسری لزومی به تغییر نام نشریه 

وجود دارد یا خیر؟
پاسخ: خیر، نام متشکل از لوگو، اسم، محدوده فعالیت و ... است. اگر بین دو نشریه تشابه کامل وجود داشته باشد، 
ذی نفع )صاحب امتیاز نشریه ای که پیشتر امتیاز انتشار دریافت داشته( می تواند تغییر نام نشریه جدید را از کمیته ناظر 

بر نشریات دانشگاه درخواست نماید.
پرسش ۱6: چنانچه دانشجویی در سوابق تحصیلی خود دارای یک ترم مشروطی است، پس از اخذ مجوز و فعالیت 

در نشریه به عنوان مدیر مسئول، در ترم متوالی بعد نیز مشروط گردد وضعیت مدیر مسئولی وی چگونه خواهد بود؟
پاسخ: طبق بند 3 ماده 14 دستورالعمل، عدم سابقه مشروطی بیش از دو نیم سال متوالی یا سه نیم سال متناوب، 
تنها در هنگام معرفی فرد به عنوان مدیرمسئول یا سردبیر شرط است و پس از آن، اثری در امتیاز انتشار نشریه ای 

که قبال صادر شده ندارد.
آیین نامه تشکل های اسالمی دانشگاهیان مصوب شورای  اجرایی  بند 7 ماده 3 دستورالعمل  مطابق  پرسش ۱٧: 
عالی انقالب فرهنگی مورخ 1382/2/23 برد و تابلو مطابق نشریه در کمیته ناظر بایستی از لحاظ محتوا مورد بررسی 
و رسیدگی قرار گیرد. آیا تعیین مدیرمسئول برای بردها با توجه به اینکه ممکن است تخلفی صورت گیرد و یا شکایتی 

صورت بگیرد نیاز است یا خیر؟
پاسخ: خیر، الزم نیست. مسئولیت مطالب برد برعهده تشکل و مرجع رسیدگی هیأت نظارت بر تشکل ها می باشد.

پرسش ۱٨: لوگوی یک نشریه از نظر حقوقی متعلق به صاحب امتیاز است یا مدیر مسئول یا هر دوی آن ها؟
پاسخ: نام و لوگوی یک نشریه از نظر حقوقی متعلق به صاحب امتیاز است.

پرسش ۱٩: اعطای مجوز به نشریات کانونها و نهادهای دانشجویی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری چگونه 
است؟

پاسخ: طبق ماده 1 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر نشریات، باید مجوز نشریه خود را از کمیته ناظر بر نشریات 
اخذ نمایند.

پرسش 2٠: آیا نشریات دانشجویی مجاز به درج آگهی تبلیغاتی در نشریه به منظور تأمین بخشی از هزینه های 
خود می باشند؟
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پاسخ: بله، جذب و درج آگهی تبلیغاتی از جمله حقوق نشریات دانشگاهی است.
و سردبیر،  مسئول  مدیر  اخالقی  فساد  به  عدم شهرت  تعیین  آیا جهت   ،14 ماده   5 بند  به  توجه  با  پرسش 2۱: 

می بایست از حراست دانشگاه استعالم گردد یا خیر؟
پاسخ: خیر، تحقیق و تفحص در امور شخصی افراد به هرنحو ممنوع است.

پرسش 22: انتخاب نام و انتشار نشریات به زبان و یا گویش های غیر از زبان فارسی چگونه است؟
پاسخ: صدور پروانه امتیاز انتشار برای نشریات دانشگاهی با هر زبان و هر گویشی بالمانع است. ازاین رو زبان مورد 
استفاده در نشریات دانشگاهی اختصاصی به زبان فارسی ندارد. مفاد این مصوبه شامل انتخاب نام نشریه به هر زبان 
و گویشی نیز میشود. فعالیت این نشریات در حدود ماده 6 قانون مطبوعات و بند 4 آن ) ایجاد اختالف ما بین اقشار 

جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی( می باشد.
پرسش 2۳: آیا برای اعطای مجوز مدیر مسئولی و سردبیری نشریات، شرط داشتن فعالیت نشریاتی )فعالیت در 

نشریات دیگر به عنوان نویسنده یا هیأت تحریریه( را می توان جزو شروط اعطای مجوز در نظر گرفت؟
پاسخ: خیر، بر اساس ماده 15 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی انتشار نخستین شماره 
نشریه منوط به طی دوره آموزشی و اخذ گواهی پایان دوره توسط صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر بر اساس برنامه 

آموزشی مصوب شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی است.
پرسش 2۴: استفاده از نام مستعار یا خالصه نویسی نام مثاًل »ع.ک« در مقاالت دانشجویی مجاز است؟

پاسخ: بله، ضمنا طبق ماده 23 دستورالعمل، مسئولیت کلیه مطالب مندرج در نشریه بر عهده مدیرمسئول است.
پرسش 2۵: در صورتی که مدیر مسئول یا سردبیر از اساتید دانشگاه باشند آیا لزومی به گذراندن کارگاه آموزشی 

نشریات و اخذ گواهی است؟
پاسخ: این افراد ملزم هستند طی نامه ای اطالع از مقررات و التزام به آن ها را متعهد شوند. همچنین پیشنهاد می شود 

که بسته دوره های آموزشی برای این افراد ارسال شود.
پرسش 26: منظور از انتشاردهنده در ماده 38 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی فقط 

مدیر مسئول است و یا سردبیر و صاحب امتیاز نیز شامل می شود؟
پاسخ: در ماده 38 منظور از انتشار دهنده، فردی است که در انتشار نشریه نقش اصلی داشته و عامل اصلی انتشار 

نشریه بوده است.
پرسش 2٧: آیا دست اندرکاران نشریه می توانند از بیش از یک دانشگاه باشند مثاًل صاحب امتیاز از دانشگاه الف، 

مدیر مسئول از دانشگاه ب و سردبیر از دانشگاه ج باشد؟
پاسخ: خیر، زیرا امکان رسیدگی به تخلفات احتمالی مدیرمسئول توسط دانشگاه صادر کننده مجوز نشریه وجود ندارد.

پرسش 2٨: آیا انتخابات کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه را می توان به صورت الکترونیکی برگزار کرد؟
پاسخ: فعال با توجه به عدم پیش بینی در شیوه نامه برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در کمیته های ناظر و 

شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی، منع قانونی دارد.
پرسش 2٩: اگر یک تشکل دانشجویی صاحب امتیاز نشریه ای باشد و نشریه به دلیلی لغو امتیاز یا توقیف شود، آیا 

سایر نشریات آن تشکل نیز مشمول این حکم می شود؟
پاسخ: خیر، در مواردی که یکی از نشریات تشکل محکوم شود، سایر نشریات تشکل مشمول آن حکم نیستند.

پرسش ۳٠: اگر دانشجویی دارای گواهی روزنامه نگاری باشد، آیا جهت انتشار نشریه خود نیاز به حضور در کارگاه 
آموزشی نشریات دارد؟

پاسخ: دانشجویان و فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در کلیه شاخه های رشته علوم 
 15 ماده  در  مندرج  آموزشی  دوره  دیگری  دانشگاه  هر  در  قبال  که  دانشجویی  نشریه  انتشار  متقاضیان  و  ارتباطات 
دستورالعمل را گذارنده اند و هم چنین متقاضیانی که در دوره های آموزشی که تحت نظارت وزارتخانه های علوم، 
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بهداشت و فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار می شود، شرکت کرده و گواهی پایان دوره دریافت نموده اند، نیازی به 
گذراندن مجدد دوره آموزشی مندرج در ماده 15 برای انتشار نخستین شماره نشریه ندارند. مفاد این استفساریه، نافی 

تکلیف دانشگاه در برگزاری حداقل دو دوره آموزشی در هر نیمسال تحصیلی نیست
امتیاز، مدیر مسئول، و سردبیر قید شده است »دو  در دستورالعمل اجرایی در بخش شرایط صاحب  پرسش ۳۱: 
نیمسال تحصیلی و حداقل 28 واحد درسی گذرانده شود« آیا هر دو با هم مالک می باشد؟ یعنی اگر دانشجویی دو 
نیم سال تحصیلی را گذرانده باشد و در این دو نیمسال موفق به گذراندن 28 واحد درسی نشده باشد، تکلیف چیست؟

پاسخ: طبق ماده 14، بند 4، یکی از شرایط مدیر مسئول گذراندن دو نیم سال تحصیلی و حداقل 28 واحد درسی 
می باشد که طبق مقررات آموزشی حداقل واحد برای احتساب نیم سال )ترم( 14 واحد است، لذا فرد باید دو ترم و 28 

واحد درسی را گذرانده باشد.
پرسش ۳2: با توجه به تبصره 2 ماده 12 دستورالعمل اجرایی در صورتی که نشریه ای تخلف کند مطابق کدام ماده 

با آن باید برخورد شود؟
پاسخ: در مرتبه نخست طبق بند 2 ماده 6 دستورالعمل )تذکر اولیه( و در صورت تکرار، طبق مراتب تنبیه مقرر در 

ماده 37 دستورالعمل اقدام گردد.
پرسش ۳۳: در صورتی که نشریه ای بدون اخذ مجوز از کمیته ناظر مدیر مسئول را عوض نماید آیا می توان مطابق 

ماده سی و هشتم با آن نشریه برخورد کرد یا خیر؟
پاسخ: این ماده متناسب نمی باشد. در صورتی که نام فرد دیگری به عنوان مدیرمسئول در شناسنامه نشریه درج شود، 
در مرتبه نخست طبق بند 2 ماده 6 دستورالعمل )تذکر اولیه( و در صورت تکرار، طبق مراتب تنبیه مقرر در ماده 37 

دستورالعمل اقدام گردد.
پرسش ۳۴: اعضای دست اندرکار در انتشار ویژه نامه ها )که تحت عنوان یک نشریه منتشر می شوند( باید اعضای 

همان نشریه باشند؟
پاسخ: تصمیم گیری در این خصوص بر عهده مسئوالن نشریه است.

پرسش ۳۵: آیا الزم است محتوای ویژه نامه متناسب با زمینه انتشار باشد؟
پاسخ: بله.

پرسش ۳6: آیا ویژه نامه ها می توانند نام یا لوگوی مستقل داشته باشند و فقط به درج )ویژه نامه نشریه ...( بسنده 
نمایند؟

پاسخ: بله می توانند، ضمنا باید کنار نام یا لوگوی ویژه نامه، عبارت »ویژه نامه نشریه ...« درج گردد.
پرسش ۳٧: آیا صاحب امتیاز باید حداقل 5 اسم به ترتیب اولویت برای نام نشریه به کمیته ناظر پیشنهاد دهد یا خیر؟

پاسخ: خیر لزومی ندارد.
پرسش ۳٨: کمیته ناظر در تصویب نام نشریه می بایست چه مالک و معیارهایی را در نظر گیرد؟

پاسخ: مالک و معیار در تمامی تصمیم گیری های کمیته ناظر، مصوبه ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی 
و دستورالعمل اجرایی آن است و انتخاب نام نشریه در چارچوب این مقررات بر عهده متقاضی انتشار نشریه است.

اخذ  ناظر  از کمیته  دانشگاهی می بایست  نشریه  انتشار  دانشگاه  جهت  نهادها و تشکل های  آیا همه  پرسش ۳٩: 
مجوز کنند؟

پاسخ: بله. با توجه به ماده 1 و بند 1 ماده 6 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاهی، کلیه نشریاتی 
که از سوی هر یک از دانشجویان، تشکل ها و نهادهای دانشگاهی، استادان و اعضای هیأت علمی یا گروهی از ایشان 
در دانشگاه ها منتشر و در محدوده دانشگاه توزیع شوند، نشریات دانشگاهی محسوب شده و مرجع صدور مجوز آن ها 

حسب مورد کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه مربوطه یا شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم است.
پرسش ۴٠: آیا فرد غیر دانشجو می تواند در نشریه دانشجویی مطلب و مقاله بنویسد؟
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پاسخ: بله، بالمانع است.
دیوار  و  تبلیغاتی  بیلبوردهای  بر روی  دانشگاه  را در سطح  نشریه خود  تبلیغ  دارند  اجازه  نشریات  آیا  پرسش ۴۱: 

دانشگاه نصب نمایند؟
پاسخ: بله، منعی وجود ندارد.

پرسش ۴2: با در نظر گرفتن ماده 16 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی آیا انجمن 
علمی دانشجویی می تواند چند نشریه داشته باشد؟

پاسخ: در صورتی که صاحب امتیاز شخص حقوقی مانند تشکل، انجمن، نهاد و ... باشد منعی ندارد، اما اگر صاحب 
امتیاز شخص حقیقی )دبیر و ...( باشد رجوع به ماده 16.

پرسش ۴۳: آیا می توان از افرادی غیر از اعضای کمیته ناظر مانند نماینده بسیج دانشجویی و یا حراست و یا دیگر 
افراد جهت شرکت در جلسات کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی دعوت نمود؟

پاسخ: خیر، ترکیب اعضای کمیته ناظر همان است که در ماده 4 دستورالعمل آمده است.
پرسش ۴۴: حداقل و حداکثر زمانی که در فرم درخواست مجوز نشریه برای گاهنامه تعیین شده چقدر است؟

پاسخ: انتخاب حداقل و حداکثر برای ترتیب انتشار گاهنامه، با متقاضی امتیاز انتشار نشریه است.
پرسش ۴۵: آیا اعضای هیأت علمی بازنشسته می توانند در نشریه دانشگاهی فعالیت داشته باشند؟

پاسخ: بله، منعی وجود ندارد.
پرسش ۴6: در بخش نحوه درخواست مجوز و شرایط انتشار نشریات دانشگاهی و ماده 13 مربوط به شرایط متقاضی 
امتیاز نشریه هیچ اشاره ای به سوابق تحصیلی دانشجو نشده است. آیا شرط عدم سابقه مشروطی برای صاحب امتیاز 

نیز وجود دارد؟
پاسخ: شرایط الزم برای تصدی سمت صاحب امتیازی نشریه دانشگاهی، همان است که در ماده 13 دستورالعمل 

ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی آمده است.
پرسش ۴٧: اعضای هیأت علمی کمیته ناظر بر نشریات از چه مرجعی معرفی می شوند؟

پاسخ: طبق دستورالعمل اجرایی تمام اعضای شورای فرهنگی دانشگاه می توانند اعضای پیشنهادی را معرفی می 
نمایند.

پرسش ۴٨: نحوه مدیریت و فعالیت نشریات دانشجویی در فضای مجازی چگونه است؟ و راه اندازی وبالگ به 
چه صورتی می باشد؟

پاسخ: تمام نشریات الکترونیک مانند نشریات کاغذی برای انتشار می توانند حسب مورد از کمیته ناظر یا شورای 
مرکزی ناظر درخواست صدور مجوز انتشار کنند. تفاوت این دو در این است که نشریات الکترونیکی محدود به زمان 

و مکان نمی باشند.
انتخاب رئیس کمیته ناظر بر نشریات در صورت نبودن معاون فرهنگی-اجتماعی و یا معاون  پرسش ۴٩: نحوه 

دانشجویی-فرهنگی به چه صورت می باشد؟
پاسخ: با توجه به ماده 3 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی، که مقرر می دارد کمیته ناظر 
بر نشریات دانشگاهی زیر نظر شورای فرهنگی دانشگاه تشکیل می شود، بنابراین ترجیحا رئیس دانشگاه به عنوان 

رئیس کمیته انتخاب شود.
التحصیل می شوند،  آیا امکان صدور مجوز نشریه برای دانشجویانی که در کمتر از شش ماه فارغ  پرسش ۵٠: 

وجود دارد؟
فارغ  بر نشریات دانشگاهی، مادامی که دانشجو  ناظر  اجرایی ضوابط  بند 1 ماده 13 دستورالعمل  استناد  به  پاسخ: 

التحصیل نشده است، می تواند از حق داشتن مجوز نشریه برخوردار باشد.
پرسش ۵۱: آیا دریافت تذکر کتبی از کمیته ناظر موجب نقض )یا از دست دادن( شرط مندرج در بند 2 ماده 14 
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دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی می شود؟
پاسخ: به استناد بند 2 ماده 14 و مفاد ماده 40 )بخش تنبیهات( دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات 
دانشگاهی، تذکر کتبی در پرونده انضباطی درج نمی شود. در نتیجه محرومیتی برای ادامه فعالیت نشریه ایجاد نمی 

کند.
پرسش ۵2: آیا شاکی می تواند حکم ابالغ شده توسط کمیته ناظر دانشگاه را در نشریات عمومی منتشر نماید؟

پاسخ: در صورت قطعیت یافتن حکم، از نظر قانونی منعی وجود ندارد.
پرسش ۵۳: آیا شورای فرهنگی دانشگاه با وجود مخالفت کمیته ناظر بر نشریات مبنی بر صدور مجوز برای نشریه 

می تواند مجوز نشریه صادر کند؟
پاسخ: به استناد ماده 7 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی، شورای فرهنگی هر دانشگاه 

مرجع تجدیدنظر در تصمیمات و آرای کمیته ناظر همان دانشگاه می باشد.
پرسش ۵۴: آیا مسئوالن فرهنگی و حراست دانشگاه مجاز به ممیزی قبل از چاپ نشریات دانشجویی می باشند؟

پاسخ: با توجه به بند 2 ماده 27 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاهی، هیچ مقام دولتی و غیردولتی 
حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای درصدد اعمال فشار برآید یا به سانسور و کنترل محتوای نشریات مبادرت ورزد. 

هرگونه نظارت، کنترل و سانسور پیش از انتشار به هر نحو و توسط هر شخصی به هر دلیلی ممنوع است.
پرسش ۵۵: حکم در خصوص توزیع نشریات دانشگاهی در مکان ها )اردوگاه های( خارج از دانشگاه، که به مناسبت 
های مختلف دانشجویان در آن حضور می یابند )مانند اردوی معارفه دانشجویان ورودی جدید( و در خارج از دانشگاه 

برگزار می گردد، چگونه است ؟
بر فعالیت نشریات دانشگاهی توزیع نشریات  ناظر  به تبصره 5 ماده 1 دستورالعمل اجرایی ضوابط  با توجه  پاسخ: 

دانشگاهی در این محدوده بالمانع است.
پرسش ۵6: آیا دانشجوی سنواتی می تواند درخواست نشریه داشته باشد یا مدیرمسئول و سردبیر نشریه باشد؟

التحصیل نشده است، می تواند درخواست مجوز نشریه  تا زمانی که دانشجو فارغ  پاسخ: طبق تبصره 1 ماده 14 
داشته باشد.

پرسش ۵٧: آیا تشکل های دانشجویی می توانند دوره آموزشی مربوط به نشریات برگزار نموده و گواهی صادر 
نمایند؟

پاسخ: موضوع امکان برگزاری دوره آموزشی نشریات و ارائه گواهی توسط تشکلها مطابق آییننامه تشکلهای اسالمی 
دانشگاهیان و دستورالعمل اجرایی آن است، اما در صورت برگزاری و ارائه گواهی، کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه مختار 

به پذیرش یا عدم پذیرش آن برای انتشار نخستین شماره نشریه )موضوع ماده 15 دستورالعمل( است.
پرسش ۵٨: آیا شخصی که از کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه مجوز نشریه دریافت نموده است برای نشر الکترونیکی 

نیز باید جداگانه مجوز بگیرد؟
پاسخ: در فرض سؤال متقاضی باید با تکمیل فرم اعمال تغییرات، افزودن نشر الکترونیک را به مجوز نشریه خود 

تقاضا نماید.
پرسش ۵٩: آیا مدیران مسئول نشریاتی که طبق دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی از 
اعضای هیأت علمی و یا مسئول امور اداری واحدهای دانشگاهی می باشند، می توانند به عنوان کاندیدا معرفی شوند 

و یا دارای حق رأی باشند؟
پاسخ: طبق بند 1 ماده 14 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی، مدیرمسئول می تواند 
دانشجو یا عضو هیأت علمی و یا مدیر یکی از واحدهای اداری باشد در نتیجه می تواند به عنوان کاندیدا هم معرفی 

شده و حق رأی نیز داشته باشد.
پرسش 6٠: آیا فرمانداری شهر یا واحد سیاسی آن می تواند درخواست نماید نشریه دانشجویی بالفاصله پس از 
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چاپ به واحد سیاسی فرمانداری ارسال گردد؟
پاسخ: طبق قانون هیچ الزامی به این کار نمی باشد.

برگزار شده  برنامه ها و مراسم  یا سیاسی که در حواشی  با محتوای علمی و فرهنگی  پرسش 6۱: بروشورهایی 
توسط تشکل های دانشجویی در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرند، با اینکه بعضا دارای تخلفاتی از مقررات ناظر 

بر نشریات می باشند، رسیدگی به تخلفاتشان چگونه است؟
پاسخ: بر اساس قوانین باالدستی به حوزه های خود ارجاع داده شود. )مانند هیأت نظارت بر تشکل های اسالمی(

پرسش 62: آیا مدیرمسئول نشریه ای که عضو کمیته ناظر دانشگاه است و این نشریه به دلیل انتشار مطالب خالف 
عفت عمومی توقیف شده می تواند هم چنان به عنوان مدیرمسئول در جلسات کمیته ناظر شرکت کند؟

پاسخ: با توجه به اینکه حکم صادره، مربوط به نشریه می باشد نه مدیرمسئول، بنابراین عضویت مدیرمسئول در 
جلسات بالمانع است.

پرسش 6۳: در تبصره 1 ماده 13 »دانشجویی که سابقه محکومیت داشته، پس از یک سال از تاریخ اتمام محرومیت 
می تواند به عنوان صاحب امتیاز فعالیت کند و در صورت محکومیت مجدد به طور دایم محروم می شود.« سوال این 
است که محکومیت مطرح در این ماده مربوط به مقطع فعلی دانشجو است یا شامل مقاطع پیشین وی نیز می گردد؟ 
به عبارت دیگر دانشجوی دوره دکتری که متقاضی انتشار نشریه است اما یک بار در دوره کارشناسی و یک بار در دوره 

کارشناسی ارشد محکومیت داشته باشد، می تواند مجوز انتشار دریافت نماید؟
پاسخ: محرومیت و یا محکومیت مندرج در تبصره 1 ماده 13 و تبصره 3 ماده 14با نظر به بند 2 ماده 13و بند 2 ماده 
14 و تبصره 5 آن درباره صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر نشریات دانشگاهی، ناظر بر مقطع تحصیلی کنونی است 
و لفظ دایم مندرج در ذیل تبصره 1 ماده 13 و تبصره 3 ماده 14، ناظر به همان مقطع تحصیلی است و قابل استناد در 

مقطع یا مقاطع تحصیلی بعدی نمی باشد.
از دانشجویان( در نشریات  )نظیر جمعی  یا اطالعیه توسط گروه های غیرمشخص  بیانیه و  آیا درج  پرسش 6۴: 

دانشجویی جایز است؟
پاسخ: هر مطلبی می تواند در نشریه چاپ شود ولی چنانچه اگر شاکی داشته باشد و موارد بیانیه دارای تخلف باشد 
مسئولیت آن با مدیرمسئول نشریه است و عناوین مبهم در صورتی می تواند چاپ شود که سند آن نزد مدیرمسئول 
موجود باشد و موارد توسط مدیرمسئول قابل استناد باشد. به طور کلی مدیرمسئول باید از اشاعه و چاپ بیانیه های 

کذب و بدون سند خودداری کند.
پرسش 6۵: خواهشمند است در خصوص انتشار نشریات دانشگاهی در فضای مجازی به صورت مشخص و واضح 
نظر آن شورای محترم را در خصوص ماده 1 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی و نحوه 
فعالیت، انتشار و توزیع نشریات دانشگاهی )فایل الکترونیکی نشریات چاپی )PDF( و یا نشریات الکترونیک( در فضای 
pand.snn. مجازی را مشخص فرمایید. الزم به ذکر است که در حال حاضر بخشی از دانشگاه ها و سایت هایی مانند

ir در حال انتشار فایل الکترونیکی نشریات دانشجویی دانشگاه ها در فضای مجازی می باشند و نشریات دانشجویی 
این دانشگاه به دلیل مبهم بودن این ماده، از انتشار و تعامل با نشریات و مخاطبان در این فضا محروم مانده اند. لذا 
خواهشمند است نظر تفصیلی شورای محترم مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی را در جهت رفع ابهامات این ماده 

اعالم فرمایید.
پاسخ: نشریات دانشگاهی می توانند با اخذ امتیاز انتشار الکترونیکی از مراجع ذی صالح )حسب مورد کمیته ناظر بر 
نشریات دانشگاه و شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی( در فضای مجازی منتشر شوند. یک نشریه دانشگاهی 
می تواند به صورت کاغذی، الکترونیکی و یا هر دو طریق منتشر شود. نوع انتشار می بایست در فرم درخواست انتشار 
از فضای دانشگاه اختصاص به  نشریه توسط متقاضی قید گردد. قید محدودیت توزیع نشریات دانشگاهی در خارج 

نشریات دانشگاهی کاغذی دارد.
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پرسش 66: نهادهایی در دانشگاه درخواست دارند که نشریات دانشجویی پس از چاپ برای آن ها ارسال شوند. آیا 
الزامی برای ارسال این نشریات به آن نهادها وجود دارد؟

پاسخ: خیر، چنین الزامی نیست.
پرسش 6٧: نهادهایی در دانشگاه –که عضویت در کمیته ناظر بر نشریات ندارند- تقاضای دریافت کلیه صورت 

جلسات کمیته ناظر را دارند. آیا کمیته ناظر موظف به این کار می باشد؟
پاسخ: خیر، مکلف نیست.

پرسش 6٨: چنانچه شخص حقیقی از نشریه ای به دلیل عدم ذکر دقیق شناسنامه نشریه شکایت نماید )در صورتی 
که شخص مذکور هیچ نقشی در این نشریه نداشته باشد و از ناحیه عدم ذکر دقیق شناسنامه هیچ خسارت مادی و 

معنوی به ایشان وارد نشده باشد( آیا کمیته ناظر موظف به پاسخگویی به چنین شکایتی می باشد؟
پاسخ: موظف به رسیدگی است ولی موظف به پاسخگویی نمی باشد.

پرسش 6٩: ترتیب ابالغ احکام صادره به دانشجو چگونه است؟
پاسخ: دانشگاه ها می بایست احکام صادر شده را به دانشجو تحویل و از ایشان امضا بگیرند.

پرسش ٧٠: آیا نشریات اجازه دارند که نشریه خود را در فضای مجازی منتشر کنند؟ در صورت انتشار بدون مجوز، 
تنبیهات در این خصوص چگونه خواهد بود؟

پاسخ: بله. نظارت بر انتشار هرگونه محتوا به صورت الکترونیک بدون اخذ مجوز از کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه 
در صالحیت این کمیته نمی باشد.

پرسش ٧۱: در صورت عدم رسیدگی به اعتراض متقاضی انتشار نشریه یا مدیرمسئول یا صاحب امتیاز نسبت به 
رأی کمیته ناظر بر نشریات در شورای فرهنگی دانشگاه و عدم صدور رأی در مهلت مقرر یک ماهه مندرج در ماده 46 
دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی، آیا حسب مورد متقاضی انتشار یا مدیرمسئول یا صاحب 
امتیاز می تواند رأسا اعتراض خود را به شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم تقدیم کند و این شورا 

موظف به رسیدگی به اعتراض وارده می باشد؟
پاسخ: در صورت عدم رسیدگی به اعتراض در مهلت یک ماهه مقرر در شورای فرهنگی، حسب مورد متقاضی انتشار 
یا مدیرمسئول یا صاحب امتیاز  حق اعتراض به رأی کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه در شورای مرکزی ناظر بر نشریات 
وزارت علوم را دارد و شورای مرکزی ناظر بر نشریات موظف است ضمن تذکر کتبی به شورای فرهنگی دانشگاه، نسبت 
به رسیدگی به اعتراض متقاضی انتشار یا مدیرمسئول یا صاحب امتیاز و صدور رأی در مهلت مقرر دو ماهه )مندرج در 

ماده 47 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی( اقدام نماید.
آیا توقیف نشریه دانشجویی به استناد ماده 36 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات  پرسش ٧2: 
دانشگاهی و تبصره آن، می تواند بیش از 10 روز باشد و در صورت عدم صدور رأی در کمیته ناظر در مهلت 10 روزه، 

تکلیف چیست؟ 
پاسخ: رسیدگی و صدور رأی در کمیته ناظر درباره نشریات دانشگاهی که مستندا به ماده 36 دستورالعمل اجرایی 
و تبصره آن توقیف شده اند، نباید بیش از 10 روز به طول بیانجامد و در صورت عدم رسیدگی و صدور رأی در کمیته 
ناظر در مهلت ده روزه، دستور توقیف موقت رئیس کمیته ناظر بالاثر بوده و نشریه دانشجویی کمافی السابق حق انتشار 

خواهد داشت.
پرسش ٧۳: با عنایت به وصول درخواست مجوز انتشار نشریه دانشجویی به صورت صوتی، پادکست، کانال تلگرام، 
صفحات اینستاگرام یا نشریات چند رسانه ای و ...، درباره چنین درخواست هایی چه باید کرد؟ فعالیت نشریات دانشجویی 
در فضای مجازی و نظارت کمیته ناظر بر آن چگونه است؟ آیا نشریات دانشجویی دارای مجوز می توانند نسبت به 
بارگذاری نشریات در کانال ها و گروه های ایجاد شده و در شبکه های مجازی یا در فضای مجازی اقدام می کنند یا 
نسبت به راه اندازی سایت ویژه نشریات و یا فروش الکترونیک یا فروش از طریق اپلیکیشن ها و یا بارگذاری بر روی 
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سایت دانشگاه و ... اقدام کنند؟
پاسخ: نشریات الکترونیک اعم از هرگونه نشر الکترونیک محتوا به هر طریق )اعم از کانال تلگرام، پادکست، نشریه 
چندرسانه ای، صفحه اینستاگرام، وبسایت، اپلیکیشن و ...( است و نظارت بر آن ها تنها در صورت اخذ مجوز از کمیته 
ناظر بر نشریات دانشگاه، بر عهده آن کمیته است. چنانچه شخصی برای انتشار نشریه و یا نشر الکترونیک یک نشریه 

از کمیته ناظر مجوز نگرفته باشد، نظارت بر آن نشریه و یا نشر الکترونیک در صالحیت کمیته ناظر نیست.
 ،... و  دانشکده ها  در   ... و  اسالمی  انجمن  دانشجویی،  بسیج  مانند  دانشجویی  تشکل های  دفاتر  آیا   :٧۴ پرسش 

می توانند درخواست صدور مجوز نشریه بدهند؟
پاسخ: به استعالم های شماره 2 و 42 شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم مراجعه شود.

پرسش ٧۵: آیا در درخواست انتشار نشریه، به جای سردبیر می توان شورای سردبیری معرفی نمود؟
پاسخ: بله. مستندا به ماده 18 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاهی، چنین امکانی وجود دارد.

پرسش ٧6: آیا انتشار نشریات به صورت الکترونیکی در فضای خارج از دامنه دانشگاه مجاز می باشد یا خیر؟ مرجع 
صدور مجوز انتشار نشریات الکترونیکی کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی می باشد یا خیر؟

الکترونیک مقید به شرایط زمانی و مکانی  پاسخ: 1- بله مجاز است. طبق مصوبه شورای مرکزی ناظر، نشریات 
بر  ناظر  کمیته  مورد  الکترونیک، حسب  دانشگاهی  نشریات  برای  مجوز  مرجع صدور   -2 نمی باشند.  چاپی  نشریات 

نشریات دانشگاه یا شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم می باشد.
پرسش ٧٧: حضور اعضاي دانشجویي کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهي داراي حکم انضباطي در جلسات کمیته 

مجاز است؟
پاسخ: وفق ماده 14 دستورالعمل اجرایي ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاهي، تا زماني که عضو دانشجویي کمیته 
ناظر، شرایط مدیر مسئولي نشریه را از دست نداده است، مي تواند در جلسات حضور داشته باشد. ضمنا مالک، حکم 

انضباطی قطعیت یافته است.
پرسش ٧٨: از آنجا که تعدادی از نشریات دانشگاه در نشریه خود اقدام به چاپ عکس آقایان میرحسین موسوی و 
سید محمد خاتمی و مهدی کروبی می کنند، خواهشمند است در خصوص وجود یا عدم وجود تخلف در این خصوص 

اعالم نظر بفرمایید.
پاسخ: در خصوص درج تصاویر آقایان میرحسین موسوی و سید محمد خاتمی و مهدی کروبی در نشریات دانشگاهی 

به اطالع می رساند تا کنون هیچ ممنوعیت رسمی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابالغ نشده است.
پرسش ٧٩: وضعیت حضور اعضاي علي البدل دانشجویي کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه چگونه باید باشد؟

پاسخ: عضو علي البدل به غیر از حق راي، از کلیه حقوق حضور در جلسات کمیته ناظر برخوردار است.
پرسش ٨٠: آیا نشریه دانشجویی می تواند مهر ویژه خود را داشته باشد و از آن استفاده کند؟

پاسخ: بله. بالمانع است.
پرسش ٨۱: چنانچه مدیرمسئول نشریه دانشجویی تغییر یابد و نشریه در یک سال اخیر حداقل یک شماره منتشر 
شده باشد، آیا مدیرمسئول جدید که در دوره مسئولیت او هیچ شماره ای از نشریه منتشر نشده است، حق رأی دادن و 

یا کاندیداتوری در انتخابات کمیته ناظر بر نشریات را دارد؟
پاسخ: بله، شرکت مدیرمسئول در انتخابات و یا کاندیداتوری وی بالمانع است.

پرسش ٨2: آیا باید مدیرمسئول نشریه دانشگاهی که صاحب امتیاز آن تشکل است، از میان اعضای شورای مرکزی 
همان تشکل باشد؟

پاسخ: خیر، الزامی به انتخاب شدن ایشان از بین اعضای شورای مرکزی تشکل صاحب امتیار نشریه نیست.
نامزدهای مجلس شورای اسالمی  تبلیغات  و  انتخابات  دانشگاهی در موضوع  فعالیت نشریات  نحوه  پرسش ٨۳: 

چیست؟
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پاسخ: 1- ممنوعیتی برای ورود نشریات دانشگاهی در انتخابات وجود ندارد. 2- با بررسی مفاد مقررات ناظر بر فعالیت 
نشریات دانشگاهی، ممنوعیتی در خصوص انجام تبلیغات انتخاباتی وجود ندارد.

پرسش ٨۴: مجوز نشریه دانشجویی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه در سال 1391 لغو شده است. این تشکل 
در سال 1394 پس از دریافت امتیاز انتشار نشریه ای با همان نام، بنای انتشار آن را دارد. در خصوص شروع شماره گذاری 

نشریه از شماره 1 یا ادامه شماره های قبل اعالم نظر فرمایید.
پاسخ: نشریه تشکل مورد نظر باید از شماره اول منتشر شود.

پرسش ٨۵: آیا با توجه به ساختار معاونت فرهنگی و اجتماعی و ایجاد دو مدیریت »امور فرهنگی-اجتماعی« و 
»برنامه ریزی و نظارت فرهنگی« امکان واگذاری دبیری کمیته ناظر به مدیریت برنامه ریزی و نظارت فرهنگی وجود 

دارد؟
پاسخ: مطابق بند 5 ماده 4 »دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی« دبیر کمیته ناظر بر 

نشریات دانشگاه، مدیر امور فرهنگی دانشگاه است.
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مصوبه ۱: سایت ها و وبالگ های دانشجویی که از آرم و نشان دانشگاه استفاده می کنند جزو نشریات الکترونیک 
محسوب می شوند و برای انتشار نشریه بر روی سایت، وبالگ و یا لوح فشرده نیازی به اخذ دوباره مجوز نیست.

مصوبه 2: پس از صدور حکم کمیته ناظر پیرامون یک نشریه حق اعتراض به رأی صادره، تنها به شاکی و متشاکی 
محدود می گردد.

مصوبه ۳: شورای فرهنگی دانشگاه مرجع تجدیدنظر در آرای صادره در کمتیه ناظر بوده و می تواند آرای صادره در 
کمیته ناظر را تأیید یا حکم جدید صادر نماید.

مصوبه ۴: تا زمانی که رابطه عضو اصلی با شورای ناظر بر نشریات به طور کامل قطع نشده باشد، عضو علی البدل 
حق رأی در جلسات را نخواهد داشت.

مصوبه ۵: صاحب امتیاز حقوقی، اعم از هر تشکل و نهاد دانشجویی و دانشگاهی، می تواند صاحب امتیاز چند نشریه باشد.
مصوبه 6: در تعداد دفعات انتشار ویژه نامه، محدودیتی وجود ندارد.

مصوبه ٧: درمورد دانشجویان اقلیت، داشتن نشریه طبق هیچ کدام از بندهای آیین نامه، تخلف محسوب نمی شود و 
هیچ ممانعتی در این مورد وجود ندارد.

مصوبه ٨: مصوب گردید از عضو علی البدل منتخب مدیران مسئول، جهت حضور بدون حق رأی در جلسات دعوت 
به عمل آید.

مصوبه ٩: درج نام نویسنده و فهرست منابع الزامی نیست، اما این امر نافی حقوق معنوی پدیدآورنده نمی باشد.
مصوبه ۱٠: در صورت عدم معرفی سردبیر و معرفی شورای سردبیری، استعالمات در خصوص شورای سردبیری 

باید انجام شود.
بر فعالیت نشریات دانشگاهی، مادامی که  ناظر  اجرایی ضوابط  بند 1 ماده 13 دستورالعمل  استناد  به  مصوبه ۱۱: 

دانشجو فارغ التحصیل نشده است، می تواند از حق داشتن مجوز نشریه برخوردار باشد. 
مصوبه ۱2: دانشگاه ها موظفند احکام صادرشده توسط کمیته ناظر بر نشریات را به دانشجو تحویل و از ایشان امضا 

بگیرند.
مصوبه ۱۳: در صورت اعتراض به رأی صادره در شورای فرهنگی، پیش از تشکیل جلسه شورای مرکزی ناظر بر 

نشریات، می بایست تمامی مستندات مربوطه از دانشگاه دریافت گردد.
مصوبه ۱۴: در صورت ارتکاب توهین به هر شخص حقیقی یا حقوقی، پیگیری امر در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه 

تنها منوط به شکایت شاکی خصوصی است.
مصوبه ۱۵: ابالغ تخلف و وقت رسیدگی و یا آرای صادره توسط کمیته های ناظر بر نشریات و شوراهای فرهنگی 
دانشگاه ها، اساسا نمی تواند محرمانه بوده و لذا هرگونه طبقه بندی و یا درج مهر محرمانه و مانند آن بر روی این قبیل 

اوراق برخالف موازین حقوقی و فاقد وجاهت قانونی است.
جامع  نور،  )پیام  ستادی  دانشگاه های  دانشجویی  نشریات  مسئول  مدیران  انتخاب  نحوه  در خصوص  مصوبه ۱6: 
مسئول  مدیران  نمایندگان  انتخابات  برگزاری  شیوه نامه  اساس  بر  حرفه ای(  و  فنی  و  فرهنگیان  علمی-کاربردی، 
نشریات دانشگاهی در کمیته های ناظر بر نشریات دانشگاه ها و شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی، هر یک از 
دانشگاه های فوق به صورت یک دانشگاه واحد در نظر گرفته می شوند و انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در کمیته 

ناظر بر نشریات دانشگاه متبوع به صورت متمرکز برگزار می شود.

مصوبات شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری درباره تفسیر مفاد  دستورالعمل 

اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی
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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:

...6- تولید و انتشار محصوالت فرهنگی، سیاسی، علمی و مهارتی و تألیف کتب، جزوات و نشریات 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(:

اسالمی،  تشکل های  دانشجویی،  سیاسی  نشریات  دبیر  یا  مؤثر  عضو  نباید  کانون  مرکزی  شورای  عضو   -۵ ماده 
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:
... هـ- عضو شورای مرکزی یا دبیر تشکل های اسالمی، شورای صنفی دانشجویان، مسئول بسیج دانشجویی و عضو 

شورای مدیران انجمن های علمی و سردبیر نشریات سیاسی دانشجویی دانشگاه نباشند...

 بند ۳ از تبصره ماده ۳ آیین نامه انجمن ها و اتحادیه های علمی دانشجویی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

ماده ۳- فعالیت های علمی عبارت اند از:
1- مناظره و نقد علمی.

2- هم اندیشی و نشست های علمی.
3- مطالعات و پژوهش های علمی.

نشریات دانشگاهی در دیگر مقررات دانشگاهی
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4- نشر و ترویج یافته های علمی.
5- فعالیت های کمک آموزشی.

تبصره- برخی از مصادیق و عرصه های فعالیت انجمن ها و اتحادیه های انجمن های علمی عبارت اند از:
 ...3- تولید و انتشار نشریه علمی، کتاب و نشریات الکترونیکی، نرم افزارهای رایانه ای و فیلم های علمی - آموزشی...

بند ۳ و ۴ از بند دوم ماده ی ۱۳شیوه 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- فعالیت در نشریات دانشجویی....

بند ۴ از ماده ۳ دستورالعمل تشکیل باشگاه آزاداندیشی دانشگاهیان مصوب ۱٩/۱۳٩۱/۱٠ 
هیأت مركزی كرسی های آزاداندیشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )وظایف باشگاه آزاد 

اندیشی موسسه(:
ماده ۳- وظایف:

و  حقیقی  فضاهای  در  وبگاه ها  و  تابلوها  نشریات،  وسیله  ی  به  آزاداندیشی  کرسی های  مطلوب  فضای  ایجاد   -4...
مجازی...

بند ز از بند ۱ ماده 6 آیین نامه تشکیل كرسی های آزاداندیشی در دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۱۳٩٠/۱۱/2٩ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ) تركیب هیأت 

كرسی های آزاداندیشی مؤسسه(:
ماده 6- هیأت موسسه

6-1-ترکیب هیأت مؤسسه:
... ز- یک نفر دانشجو از بین دانشجویان فعال فرهنگی انجمن های علمی یا نشریات دانشجویی یا کانون های فرهنگی 

و هنری با حکم رئیس هیأت...
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1 فرم پیوست شماره  

(

(



57


