موارد استعالم شده از شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی در سال 1388
«پرسش :»1شرکت در دورههای آموزشی برای صاحب امتیاز ،مدیرمسئول و سردبیر نشرریایی کرق ل رز از ابر
دستورالعمز ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی دارای مجوز بودهاند الزامی است؟
«پاسخ » :با یوجق بق ماده  15و  49دستورالعمز اجرایی ضوابط نراظر برر فعالیرت نشرریات ،شررکت در دورههرای
آموزشی الزامی و در صورت عدم گذراندن دوره آموزشی فوق ،مطابق ی صره واحده ماده  49عمز گردد.
«پرسش : »2آیا یشکزها ،کانونها و نهادهای حقولی دانشجویی مییوانند بیش از یک نشریق منتشر نمایند؟
«پاسخ» :با رعایت مفاد ی صره یک و دو ماده  12و بق شرط رعایت محدودیت و شررایط مردیر مسرئول و سرردبیر
انتشار بیش از یک نشریق مانعی ندارد.
«پرسش :»3در دانشگاههایی کق معاونت دانشجویی و فرهنگی بق یفکیک وجود دارنرد ریاسرت کمیترق نراظر برر
نشریات دانشگاهی با کدام معاونت است؟»
«پاسخ» :در این دستق از دانشگاهها ریاست کمیتق ناظر بر نشریات دانشگاهی با معاون فرهنگی است.
«پرسش :»4آیا یشکلهای غیراداری کارمندی از جملق شورای صنفی کارمندان ،حق انتشار نشریات دانشگاهی را دارند؟
«پاسخ» :با یوجق بق بند یک ماده  ،13متقاضی امتیاز نشریق باید یکی از دانشجویان ،یا اعضرای هیرات علمری برق
عنوان شخص حقیقی یا یشکز ،نهاد ،انجمن ،کانون یا یکی از بخشهای دانشگاه یا هر شخص حقولی دیگرر باشرد،
منوط بق اینکق مجوز فعالیت داشتق باشند( .در مورد یشکزهای غیراداری کارمندی ،همق دستاندرکاران نشرریق بایرد
غیردانشجو باشند).
«پرسش :»5نشریقهای دانشجویی کق درخواست انتشار در کلیق دانشگاههای کشور را دارند چگونق باید نس ت برق
صدور مجوز الدام کنند؟
«پاسخ» :ط ق ماده  ،19دستورالعمز اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی الدام میگردد.
«پرسش :»6آیا ی لیغ نشریق ل ز از اخذ مجوز جایز است یا خیر؟
«پاسخ« :خیر ،ی لیغ نشریق ل ز از اخذ مجوز ممنوع است.
«پرسش :»7آیا درج بیانیقها ،اط عیقها ،و مواضع احزاب و گروههای سیاسی کق ط ق لرانون ممنوعیرت فعالیرت
داشتق و غیرلانونیاند در نشریات دانشجویی جایز است؟
«پاسخ« :با عنایت بق ماده  6لانون مط وعات ،ط رق مراده  39دسرتورالعمز اجرایری ضروابط نراظر برر نشرریات
دانشگاهی الدام و گزارش بق شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی ارسال گردد.

«پرسش :»8آیا استفاده از نام نشریایی کق سالها ل ز فعالیت داشتق و بق دلیز فار التحصیز شدن یا عدم معرفی
جایگزین مدیی فعال ن ودهاند ،برای متقاضی جدید مجازاست؟
«پاسخ» :در صوریی کق کار جدیدی باشد ب مانع است و سیر ط یعی درخواست مجوز باید رعایت گردد ،ضمناً ماده
 26دستورالعمز اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی لحاظ گردد.
«پرسش :»9آیا دانشجو مییواند بق طور همزمان در دو نشریق مسئولیتهای متفاویی داشتق باشد ،مث ً در نشرریق
«الف» مدیر مسئول بوده و در نشریق «ب» صاحب امتیاز یا سردبیر باشد؟
«پاسخ«  :خیر ،ط ق ماده  ،16دستورالعمز اجرائی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات ،هیچ کس نمییوانرد در زمران
واحد صاحب امتیاز ،مدیرمسئول و سردبیر بیش از یک نشریق باشد.
«پرسش :»10در آییننامق لسمت مشخصات صاحب امتیاز ،مدیر مسئول ،و سردبیر لید شده است در دو نیمسرال
یحصیلی و حدالز  28واحد درسی گذرانده شود» آیا هر دو با هم م ک می باشد؟ یعنی اگر دانشرجویی دو نیمسرال
یحصیلی را گذرانده باشد و در این دو نیمسال موفق بق گذراندن  28واحد درسی نشده باشد یکلیف چیست؟
«پاسخ«  :ط ق ماده  ،14بند  4یکی از شرایط مدیر مسئول گذرانردن دو نیمسرال یحصریلی و حردالز  28واحرد
درسی میباشد کق ط ق مقررات آموزشی حدالز واحد برای احتساب نیمسال (یرم)  14واحد است .لذا فرد باید دو یرم
و  28واحد درسی را گذرانده باشد.
«پرسش :»11در اری اط با حضور در کارگاه آموزشی نشریات ،اگر دانشرجویی کارگراه آموزشری مرذکور را در اداره
ارشاد و یا مراکز دولتی معت ر گذرانده باشد و موفق بق اخذ گواهینامق از آن مرکز شده باشد ،آیا جهت انتشرار نشرریق
خود نیاز بق حضور در کارگاه آموزشی دانشگاه میباشد؟
«پاسخ» :بلق ،ط ق ماده  ،15دستورالعمز اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی ،انتشار نخستین شرماره
نشریق منوط بق طی دوره آموزشی و اخذ گواهی پایان دوره یوسط صاحب امتیراز ،مدیرمسرئول و سرردبیر برر اسرا
برنامق آموزشی مصوب شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی است.
«پرسش :»12آیا انتشار نشریات دانشجویی کق در گذشتق مجوز گرفتق و هنوز مجوز آنها باطرز نگردیرده اسرت،
منوط بق حضور در کارگاه آموزشی میباشد؟»
«پاسخ» :با یوجق بق ماده  15و  19دستورالعمز اجرایی ضوابط نراظر برر فعالیرت نشرریات دانشرگاهی ،شررکت در
دورههای آموزشی الزامی و در صورت عدم گذراندن دوره آموزشی فوق ،مطابق ی صره واحده ماده  ،49عمز گردد.
«پرسش :»13آیا دانشجو مییواند هر سق مسئولیت یک نشریق را «صراحب امتیراز ،مدیرمسرئول و سرردبیر» برق
ینهایی دارا باشد؟
«پاسخ» :بلق ،با رعایت مفاد ماده  16دستورالعمز اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات.

«پرسش :»14در صورییکق یکی از مسئولین واحدهای اداری دانشگاه هیات علمری و کارمنرد ن اشرد ،ولری دارای
لرارداد پژوهشی باشد ،آیا مییواند صاحب امتیاز یا مدیرمسئول یا سردبیر شود؟
«پاسخ :هر یک از مسئوالن واحدهای اداری دانشگاه مییواند مدیرمسئول باشد .ولری افررادی کرق دارای لررارداد
پژوهشی میباشند مجاز نیستند( .ماده )14
«پرسش :»15منظور از انتشار دهنده در ماده  38دستورالعمز اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشرگاهی
فقط مدیر مسئول است و یا سردبیر وصاحب امتیاز را نیز شامز میشود؟
«پاسخ» :در ماده  38منظور از انتشار دهنده هر سق نفر (صاحب امتیاز ،مدیرمسئول و سردبیر) میباشند.
«پرسش :»16آیا فرد غیر دانشجو مییواند در نشریق دانشجویی مطلب و مقالق بنویسد؟
«پاسخ :اگر محتوای مطلب در چهارچوب سیاستهای نشریق باشد مانعی ندارد ،در هر صورت مدیرمسئول پاسخگو است.
«پرسش :»17آیا مصوبات کمیتق ناظر بر نشریات را شورای فرهنگی دانشگاه باید یایید کند یا نیازی بق یایید شورا
نمیباشد؟
«پاسخ» :ضروریی ندارد ،فقط در صورت شکایت و اخت ف بق شورای فرهنگی ارجاع داده میشود.
«پرسش :»18آیا بق دلیز مشابهت اسمی یک نشریق دانشجویی با یک نشریق سراسرری لزومری برق یرییرر نرام
نشریق وجود دارد یا خیر؟
«پاسخ» :خیر ،نام متشکز از لوگو ،اسم ،للمرو فعالیت و  ...میباشد .اگر بین دو نشریق یشابق کامز باشد ایرراد وارد
است و ذینفع مییواند مدعی باشد.
«پرسش :»19آیا دستاندر کاران نشریق مییوانند از بیش از یک دانشگاه باشند مث صراحب امتیراز از دانشرگاه
الف مدیر مسئول از دانشگاه ب و سردبیر از دانشگاه ج باشد؟
«پاسخ :خیر ،زیرا امکان اجرای مسئولیتهای لانونی و انتظامی مدیر مسئول وجود ندارد ،در والرع امکران اجررای
مجازات برای دانشگاه صادرکننده مجوز نیست.
«پرسش :»20اگر صاحبامتیاز در لالب یک شخصیت حقولی بق یک سال محرومیت از صاحب امتیازی محکروم
گردیده باشد ،آیا اعضای یشکز مزبور مییوانند بق طور جداگانق درخواست انتشار نشریق را داشتق باشند؟
«پاسخ» :بلق ،برای افراد حقیقی منعی ندارد.
«پرسش :»21اگر انجمن اس می صاحب امتیاز باشد و بق دلیلی محروم شود آیا سایر نشریایش محروم می شود
و یا فقط همان نشریق خاص؟

«پاسخ» :اگر شخص حقولی محروم شود ،کز نشریایش محروم میشود ،ولی در مواردی خاص کق ایراد فقط برق
یک نشریق وارد است ،فقط همان نشریق محروم میشود.
«پرسش :»22در اری اط با حضور در کارگاه آموزشی نشریات ،اگر دانشجویی دارای گواهی روزنامق نگراری کشرور
باشد آیا جهت انتشار نشریق خود نیاز بق حضور در کارگاه آموزشی نشریات دارد؟
«پاسخ» :ط ق ماده  15دستورالعمز اجرایی ضوابط ناظر بق فعالیت نشریات دانشرگاهی ،انتشرار نخسرتین شرماره
نشریق منوط بق طی دوره آموزشی و اخذ گواهی پایان دوره یوسط صاحب امتیراز ،مدیرمسرئول و سرردبیر برر اسرا
برنامق آموزشی شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی است .در مورد فوق گواهی اخذ شده بایرد برق یاییرد خانرق
نشریات دانشجویی وزارت علوم ،یحقیقات و فناوری برسد.
«پرسش :»23در صورییکق مدیرمسئول یا سردبیر از اسایید دانشگاه باشند آیا لزومی بق گذراندن کارگراه آموزشری
نشریات و اخذ گواهی است؟
«پاسخ» :این افراد ملزم هستند طی نامقای اط ع از مقررات و التزام بق آنها را متعهرد شروند .همینرین پیشرنهاد
میشود کق بستق دورههای آموزشی برای این افراد ارسال شود.
«پرسش :»24چنانیق دانشجویی ل ً یک یرم مشرروط شرده و مجروز نشرریق را دریافرت نمروده و برق عنروان
مدیرمسئول فعالیت داشتق و در یرم بعد نیز مشروط شده کق با هم دو یرم متوالی مشرروط میشرود و ایرن در حرالی
است کق مجوز نشریق را ل گرفتق است در این صورت وضعیت نشریق و حکم مدیر مسئولی نام رده چگونق است؟
«پاسخ» :از آنجا کق مدیرمسئول یکی از شرایط الزم برای مدیرمسئولی را کرق در مراده  14دسرتورالعمز اجرایری
ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی آمده از دست داده است پس ط ق ی صره  4ماده فوقالذکر الدام میگردد.
«پرسش :»25چنانیق نشریقای کق مدیر مسئول آن عضو کمیتق ناظر بق صورت عضو اصلی یا عضرو علیال ردل
دانشگاه مربوطق باشد و ط ق بند  9ین یهات بق مدت یک سال یولیف مولت شده باشد و هنوز مهلت حکم صادره بق
پایان نرسیده باشد آیا مییواند حق رای در جلسات کمیتق ناظر و انتخابات داشتق و در آنها شرکت نماید؟
«پاسخ» :ط ق ی صره  5ماده  4دستورالعمز اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی الدام میگردد.
«پرسش :»26نام و لوگوی یک نشریق از نظر حقولی متعلق بق صاحب امتیاز است یا مدیر مسئول یا هر دوی آنها؟

«پاسخ :لوگوی یک نشریق از نظر حقولی متعلق بق صاحب امتیاز است.
«پرسش :»27اگر مدیر مسئولی کق یکی از اعضای اصلی کمیتق ناظر می اشد بق محرومیت مولرت یرک سرال از
مدیر مسئولی محکوم شده باشد ،عضویت ایشان در کمیتق ناظر چگونق است؟
«پاسخ» :ط ق ی صره  4ماده  9دستورالعمز اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی الدام گردد.

«پرسش:»28آیا نشریات دانشجویی مجاز بق درج آگهی ی لیرایی در نشریق بق منظور یامین بخشی از هزینق هرای
خود می باشند؟
«پاسخ»:نشریات دانشجویی در جذب آگهی های ی لیرایی و حامی(اسپانسر)بق منظور یامین بخشری از هزینرق هرای
خود صرفا یحت نظارت کمیتق ناظر برنشریات دانشگاه مجاز می باشند.

