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مهرماهبهپایانرسیدوفضایدانشگاههاواردشکلجدیترینسبتبهماهاولسالتحصیلیشدهاست.دراینبیندانشجویاننیزپسازگذارازحاشیههایآغازسالتحصیلی،
فضایتازهتریراتجربهمیکنند،بهخصوصدانشجویانترماولیکهبایدبهدنبالدغدغههایخوددردانشگاههستند.یکیازفعالیتهای»شیرین«اما»حساس«و»بازحمت«که
دانشجویان»خوشفکر«بهدنبالآنمیروند،کسبمجوزنشریهخواهدبود.البتهتشکلهایدانشجویینیزازاینقاعدهمستثنینیستندوآنهانیزمواضعجدیخودرادرآن
انعکاسمیدهند.اماچگونهمیتوانمجوزیکنشریهدانشجوییرادردانشگاهکسبکرد؟حدودوقوانیننشریاتچیست؟چگونهمیتوانمحتواییمنتشرکردامادانشجو
بهراهروهایکمیتهانضباطیکشـــیدهنشـــود؟همهاینسواالتمیتواندفرصتخوبیباشدکهدستورالعملاجراییضوابطناظربرفعالیتنشریاتدانشگاهیراکهمصوبهسال

83شورایعالیانقالبفرهنگیاستبهزبانیسادهترموردبازخوانیقراردهیم.

فعالیتدرنشریاتدانشجوییبرایبسیاریازدانشجویانجذابوپراسترساستکهدانستنقوانینآنمیتواندبربسیاریازسواالت
وگرفتاریهایبعدازآنراهگشاباشد.سادهشدهقوانینموجوددرنشریاتدانشجوییرادرادامهخواهیدخواند

محمدرضا حیاتی
روزنامهنگار

10 قانون ساده شده
نشریات دانشجوییی که باید بدانید

1-کلیهنشریاتیکهبهصورتادواری،گاهنامهیاتکشمارهونیزنشریاتالکترونیکیکهبا

نامثابتوتاریخنشردرموضوعاتفرهنگی،اجتماعی،سیاسی،علمی،اقتصادی،هنری،

و استادان دانشگاهی، نهادهای و تشکلها دانشجویان، از یک هر توسط ورزشی و ادبی

اعضایهیاتعلمییاگروهیدردانشگاههامنتشرودرمحدودهدانشگاههاتوزیعمیشوند،

نشریهدانشگاهیمحسوبمیشوند.

2-عنوانهایفرهنگیواجتماعی،زمینههایعقیدتی،صنفیورفاهی،خبریو

طنزرانیزدربرمیگیرندونشریاتعلمیکهتوسطاعضایهیاتعلمی،

علمی انجمنهای یا دانشجویی تشکلهای دانشجویان،

دانشجوییمنتشرمیشوندنیزتحتقوانیننشریاتدانشجویی

به ویژهنامههایی میتوانند دانشگاهی نشریات همچنین هستند.

مناسبتهایمختلفمنتشرکنند.

3-وبالگهاوسایتهایشخصیدانشجویانواعضایهیاتعلمی

از نمیکنند استفاده دانشگاه تشکلهای یا دانشگاه نشان از که

پردیسهای همچنین هستند. خارج دانشجویی نشریات قاعده

بهداشتی مراکز آموزشی، بیمارستانهای خوابگاهها، دانشگاهی،

و میشوند محسوب دانشگاه محدوده حکم در اردوگاهها و درمانی

به منوط دانشگاهها، محدوده از خارج در دانشگاهی نشریات توزیع

کسبمجوزازمراجعخاصخوداست.

دفتر یا نشریه دفتر محل در دانشگاهی نشریات توزیع عالوهبر -4

انجمنهایعلمی ازتشکلهایاسالمی،شوراهایصنفی، )اعم تشکل

دانشگاهها نشریه، صاحبامتیاز دستگاه یا ) و... فرهنگی کانونهای و

موظفبهتعیینمحلهاییمناسبدرداخلمحدودهدانشگاهبرایتوزیع

نشریاتدانشگاهیهستندوتوزیعنشریاتدرخارجازاینمکانهاتخلف

محسوبمیشود.

1-طبقماده6آییننامهاجرایینشریاتدانشجویی،وظایفکمیتهناظربرنشریاتدانشگاهی

بهاینشرحاست:1-بررسیدرخواستوصدورمجوزانتشار،2-نظارتبرعملکردنشریات

دانشگاهیوتذکراولیهدرصورتلزوم،3-رسیدگیبهتخلفاتوشکایاتناشیازعملکردنشریات

دانشگاهی4-نظارتبرحسناجرایدستورالعمل،مصوباتوشیوهنامههایشورایمرکزیناظر،

5-بررسیمحتوایینشریاتدانشگاهدرجلسهماهیانهکمیتهناظروارسالنتایجآنبهشورای

مرکزیناظرو6-برگزاریدورههایآموزشیبرایمتقاضیاننشریاتدانشجوییاعمازصاحبان

امتیاز،مدیرانمسئول،سردبیرانوسایر...

2-شورایفرهنگیهردانشگاهمرجعتجدیدنظردرتصمیماتوآرایکمیتهناظرهماندانشگاه

است.همچنیندرهردستگاهشوراییباعنوانشورایمرکزیناظربرنشریاتدانشگاهیتشکیل

میشودکه،معاونفرهنگی)رئیسشورا(،معاونمطبوعاتیوزارتفرهنگوارشاداسالمی،معاون

فرهنگینهادنمایندگیمقاممعظمرهبری،یکنفرحقوقدانبهانتخابمعاونفرهنگی،مدیرکل

مدیران از نفر سه و شورا( )دبیر فرهنگی امور

مدیران انتخاب به دانشگاهی نشریات مسئول

راتشکیلمیدهندکه اینشورا مسئولترکیب

اعضایانتخابیشورایمرکزیناظربهمدتیک

سالباابالغرئیسشوراانتخابمیشوند.

3-همچنینسیاستگذاریدرحوزهکالننشریات

درخصوص اعتراضات به رسیدگی دانشگاهی،

عدمصدورمجوزنشریاتدانشگاهی،تجدیدنظر

درخصوص دانشگاه فرهنگی شورای تصمیمات در

نشریاتدانشگاهی،رسیدگیبهاعتراضاتناشیازتصمیماتوعملکرد

شورایفرهنگیدانشگاهدرزمینهنشریاتدانشگاهی،تدوینشیوهنامههای

اجرایی،تفسیرمفاددستورالعملحاضر،نظارتبرعملکردکمیتههایناظر

برنشریاتدانشگاهها،ایجادوحدترویهبینکمیتههایناظردانشگاهها،

تدوینبرنامهآموزشیبرایمتقاضیاننشریاتدانشگاهی،اخذوبررسی

نتایجگزارشمحتوایینشریاتدانشگاهیازکمیتههایناظروارائهآنبه

رئیسدستگاهازوظایفواختیاراتشورایمرکزیناظراست.

1-دانشجویانجهتگرفتنامتیازانتشارنشریهدانشگاهیبایددرخواستکتبیخودرابااعالم

مشخصاتمدیرمسئول،سردبیر،نامنشریه،زمینهوترتیبانتشاربهانضمامتصریحبهپایبندی

بهقانوناساسی،قوانینموضوعهبهدبیرخانهکمیتهناظرارائهدهند.زمینهانتشارنشریهایکه

صاحبامتیازآنیکشخصحقوقیاستنبایدمغایرتیبااساسنامهآنتشکلیانهادداشته

باشد.همچنیننشریاتدانشجوییموظفندصرفادرزمینههاییکهمجوزاخذکردهاندبهفعالیت

بپردازند.البتهمتقاضیامتیازانتشارگاهنامهبایدحداقلوحداکثرزمانانتشارنشریهخودرادر

درخواستکتبیخودمشخصکند.

2-متقاضیامتیازنشریهبایددارایاینشرایطباشد:1-یکیازدانشجویانیااعضایهیاتعلمی

نهاد، تشکل، یا حقیقی شخص بهعنوان

انجمن،کانون،یایکیازبخشهایدانشگاهیا

هرشخصحقوقیدیگردردانشگاه،2-عدم

در درج و کتبی توبیخ به منجر محکومیت

پروندهیاباالتردرمورددانشجویانوانفصال

موقتازخدمتدرمورداعضایهیاتعلمی.

ازگذشتیکسال افرادپس است گفتنی

بهعنوان میتوانند محرومیت اتمام تاریخ از

کنند فعالیت دانشگاهی نشریات صاحبامتیاز

ودرصورتمحکومیتمجددبهطوردائممحروممیشوند.همچنیندرصورتی

کهصاحبامتیاز،یکیازشرایطفوقراازدستبدهد،ظرفیکماهپسازابالغ

کمیتهناظرمیتوانددرخواستانتقالامتیازنشریهرابهشخصواجدشرایطدیگر

بهکمیتهناظرارسالکند،درغیراینصورتامتیازنشریهلغومیشود.کمیته

ناظرموظفاستظرفمدتدوهفتهازتاریخوصولدرخواستمتقاضی،نظر

خودرااعالمکند.

1-بهطورخالصه،ضوابطناظربرفعالیتنشریاتدانشگاهی،درهردانشگاهکمیتهایتحتعنوانکمیتهناظربرنشریات

دانشگاهیشناختهمیشودکهاینکمیتهزیرنظرشورایفرهنگیدانشگاهتشکیلمیشود.

2-ترکیبکمیتهناظربهاینشکلاستکهمعاوندانشجوییفرهنگیدانشگاه)رئیسکمیته(،نمایندهتاماالختیارودائم

دفترنهادنمایندگیمقاممعظمرهبریدردانشگاه،یکحقوقدانبهانتخابرئیسدانشگاه،سهنفرعضوهیاتعلمی

دانشگاهبهانتخابشورایفرهنگیدانشگاه،مدیرامورفرهنگیدانشگاه)دبیرکمیته(،سهنفرازمدیرانمسئولنشریات

دانشگاهیبهانتخابمدیرانمسئولنشریاتدانشگاهکهیکنفرازآنهاعضوعلیالبدلمحسوبمیشود،اینشورارا

تشکیلمیدهند.

3-دانشگاههاییکهاینکمیتهدرآنهاتشکیلنشدهاست،یکماهفرصتدارندتاانتخاباتنمایندگانمدیرانمسئولرا

برگزارکنندوطیاینیکماهکمیتهمیتواندبدونحضورنمایندگانمدیرانمسئولنشریاتدانشگاهیتشکیلشود.

همچنینشیوهنامهانتخابنمایندگانمدیرانمسئولنشریاتدانشگاهیتوسطشورایمرکزیناظرهردستگاهتصویب

خواهدشد.

4-معاونتدانشجوییوفرهنگیهردانشگاهموظفاستبراساسشیوهنامهمصوبشورایمرکزیناظرنسبتبهبرگزاری

انتخاباتجهتتعییننمایندگانمدیرانمسئولاقدامکندواعضایانتخابی

میشوند، انتخاب دانشگاه رئیس ابالغ با سال یک مدت به ناظر کمیته

ناظر نمایندهاصلیمدیرانمسئولعضوکمیته ازسوییدیگرچنانچه

براساسشیوهنامهمصوبشورایمرکزیناظر،شرایطعضویتدرکمیته

ناظرراازدستبدهدعضوعلیالبدلجایگزینویخواهدشد.

5-دانستنایننکتهبرایدانشجویانضروریاستکهجلساتکمیته

میشوند. تشکیل اعضا کلیه از مکتوب دعوت با یکبار ماهانه ناظر

جلساتباحضورحداقلسهنفرازاعضایدارایحقرای،رسمیاستو

مصوباتآننیزبارایاکثریتمعتبراست.ضروریاستدعوتنامهاعضای

جلسهحداقلسهروزپیشازموعدجلسهبااعالمدستورجلسهتوسطدبیر

کمیتهارسالشود.همچنیندرصورتیکههریکازاعضا،شاکیخصوصییامشتکیعنهباشند،درزمان

رسیدگیبهشکایتمطروحه،حقراینخواهندداشت.البتهدرمواردخاصبنابهنظررئیسکمیته،جلسه

ویژهمیتواندبادعوتشفاهییاکتبیازاعضایجلسهوبدوندرنظرگرفتنارسالدعوتنامهمعمولبه

صورتفوقالعادهوفوری)حتیدرهمانروز(تشکیلشود.

1-نشـریاتدانشـگاهیدرانتشـارمطالـبوتصاویـرجـزدرمـوارداخاللبـهمبانیواحکاماسـالموحقـوقعمومیو

خصوصـیطبـققانـونمطبوعات،آزادهسـتند.البتههرگاهنشـریهایمطالبیمشـتملبرتوهین،افتـرا،خالفواقع

یـاانتقـادنسـبتبـهاشـخاص)اعمازحقیقییاحقوقی(منتشـرکند،ذینفـعحقداردپاسـخآنراحداکثرتـادوماه

ازتاریـخانتشـاربـهصـورتمکتـوببـرایهماننشـریهارسـالکندونشـریهمزبـورنیزموظفاسـتتوضیحیاپاسـخ

دریافـتشـدهراحداکثـریـکمـاهپـسازوصـولپاسـخدرهمـانصفحـهوسـتونوباهمـانحروفیکـهاصلمطلب

منتشـرشـدهاسـترایـگانبـهچـاپبرسـاند،منـوطبـهآنکـهجـوابازدوبرابـراصـلمطلـبتجـاوزنکنـدومتضمـن

توهیـنوافترابهکسـینباشـد.

2-اگـرنشـریهعالوهبـرپاسـخمذکـورمطالـبیـاتوضیحـاتمجـددیچـاپکنـد،درایـنصـورتحـقپاسـخگویی

مجـددبـرایمعتـرضباقیاسـت.بدیهیاسـتدرجقسـمتیازپاسـخ،درحکمعدمدرجاسـتومتنپاسـخبایددر

یـکشـمارهوبهطـورکامـلدرجشـود.درصورتیکهنشـریهپاسـخرامنتشـرنکنـد،ذینفـعمیتواندبـهکمیتهناظر

شـکایتکندوکمیتهناظردرصورتمحقشـناختنشـاکی،جهتنشـرپاسـخبهنشـریهاخطارخواهدکرد

واگـرایـناخطـارموثـرواقـعنشـود،کمیتـهناظـر،نشـریهرابـهیکـیازتنبیهـاتمحکـوممیکند.

البتـهدرصـورتشـکایتشـاکیخصوصـیازیـکنشـریهمبنیبـرانتشـارهرنـوعمطلب

مشـتملبـرتهمـت،افتـرا،فحـشوالفـاظرکیـکیـانسـبتهایتوهینآمیـزو

نظایرآننسـبتبهاشـخاص،تهدیدوهتکشـرفیاحیثیتیاافشـای

اسـرارشـخصی،نشـریهبهیکـیازتنبیهـاتمحکوممیشـود.

3-درصورتـیکـهنشـریهایبـدوناخـذمجـوزازکمیتـهناظـر

یـک مـدت بـه انتشـاردهنده و شـده توقیـف شـود، منتشـر

سـالنمیتوانـدصاحبامتیـاز،مدیرمسـئولوسـردبیرنشـریه

جدیـدیباشـدودرصـورتتکـراراگـرمتخلف،شـخصحقیقی

کـه درصورتـی و تحصیلـی مقطـع پایـان تـا باشـد دانشـجو و

متخلـفشـخصحقوقـییـاعضـوهیاتعلمـیباشـدتـاسـه

سـالحقانتشـاروشـرکتدرانتشـارهیچنشـریهایرانخواهد

داشـت.درمـواردیکـهتخلـفارتکابـینشـریهبراسـاسقوانین

موضوعـهکشـورجـرمتلقیشـود،بنابهتشـخیصکمیتـهناظر

مدیرمسـئولنشـریهجهـتتصمیمگیـریمقتضـیبـهکمیتـه

معرفـیمیشـود. انضباطـی

تعریف ســاده از نشریه دانشجوییی و چند نکته

از ایــن کمیته همه چیز بخواهید

چطور مجوز بگیریم؟

کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی

خط قرمز نشریات کجاست؟

دانشـگاه، همـان اداری واحدهـای از یکـی مدیریـت یـا هیاتعلمـی در یـاعضویـت بـودن دانشـجو الـف( -1

ب(عـدممحکومیـتمنجـربـهتوبیـخکتبـیودرجدرپروندهیاباالتـردرمورددانشـجویان،ج(انفصـالموقتاز

خدمـتدرمـورداعضـایهیاتعلمـیوعـدممحکومیـتمنجربـهتوبیـخکتبـیودرجدرپروندهیا

باالتـردرکمیتـهتخلفـاتاداریبـرایکارکنـان،د(عـدمسـابقهمشـروطیبرایدونیمسـال

متوالـییـاسـهنیمسـالمتنـاوببـرایدانشـجویانهنـگاممعرفـیبهعنـوان

مدیرمسـئول،ه(گذرانـدندونیمسـالتحصیلـیوحداقـل28واحـد

بـه وعـدمشـهرت وکارشناسـی( )دورههـایکاردانـی درسـی

فسـاداخـالقازشـرایطمدیرمسـئولبـودنیکنشـریهخواهد

بود.

2-شـهرتبـهفسـاداخـالقصرفـابـااجمـاعکلیـهاعضـایکمیتـه

از یکـی مدیرمسـئول کـه درصورتـی اسـت. احـراز قابـل ناظـر

یـک ظـرف اسـت موظـف صاحبامتیـاز بدهـد، دسـت از را شـرایط

مـاهمدیرمسـئولجدیـدرابـهکمیتـهناظـرمعرفـیکنـد،درغیـرایـن

ظـرف اسـت موظـف ناظـر کمیتـه میشـود. لغـو نشـریه امتیـاز صـورت

مـدتدوهفتـهدرایـنخصـوصاعـالمنظـرکنـد.همچنینسـردبیرنشـریه

بایـدکلیـهشـرایطیـکمدیرمسـئولراداراباشـد.دقـتبـهایـننکتـهاهمیـت

داردکـهانتشـارنخسـتینشـمارهنشـریهمنـوطبـهطـیدورهآموزشـیواخـذ

گواهـیپایـاندورهتوسـطصاحبامتیـاز،مدیرمسـئولوسـردبیربراسـاسبرنامه

آموزشـیمصـوبشـورایمرکـزیناظـربـرنشـریاتدانشـگاهیاسـتکههـرکمیته

ناظـرموظـفاسـتدرهرنیمسـالتحصیلـیحداقلدودورهآموزشـیبراسـاسبرنامه

آموزشـیمصـوبشـورایمرکـزیناظـربـرنشـریاتدانشـگاهیآندسـتگاهبرگـزارکند.

چگونه مدیرمسئول شویم؟

1-هیچکسنمیتوانددرآنواحدصاحبامتیاز،مدیرمسئولوسردبیربیشازیکنشریهباشد.همچنیندرصورتیکه

تقاضانامههاناقصیامتقاضیانامتیازیامدیرانمسئولنشریاتفاقدشرایطمقرردرایندستورالعملباشند،کمیتهناظر

موظفاستمراتبرابهصورتمکتوبوبااستنادبهدالیلومدارکالزمحداکثرظرف2۰روزازتاریخدریافتوثبت

درخواستبهمتقاضیاناعالمکند.

دانشگاه سردبیری شورای یا سردبیر مدیرمسئول، صاحبامتیاز، نام نشر، زمینه شامل نشریه شناسنامه درج -2

صادرکنندهمجوز،شماره،تاریخانتشارودورهنشردرهرشمارهنشریهالزامیاست.همچنینچنانچهصاحبامتیاز

نشریهایمتقاضیتوزیعآندرسایردانشگاههاباشدبایدتقاضایخودراباذکرمحدودهتوزیعبهکمیتهناظردانشگاه

تسلیمکند.کمیتهناظردانشگاهدرصورتموافقت،موظفاستظرفمدت1۰روزازتاریخوصول،درخواستراجهت

اعالمنظرنهاییبهکمیتهناظردانشگاهمقصدارسالکند.شورایمرکزیناظرموظفاستپسازاعالمنظردانشگاهمقصد

ظرفدوماهنسبتبهدرخواستمزبوراعالمنظرکند.نظارتورسیدگیبهتخلفاتیاشکایاتنشریاتبرعهدهکمیتهناظر

دانشگاهصادرکنندهمجوز)دانشگاهمبدا(است.

3-اتحادیههاوتشکلهایدانشگاهی،مجامعفرهنگیوشوراهایصنفیدانشجوییدارایمجوزرسمیکهدربیشازیک

دانشگاهفعالیتداشتهومتقاضیانتشارنشریهباشند،

میتواننددرخواستخودرابهشورایمرکزیدستگاه

و شکایات به رسیدگی و نظارت کنند. اعالم مربوطه

ناظر مرکزی شورای برعهده نشریات اینگونه تخلفات

است.همچنینشرایطناظربرصدورمجوز،صاحبامتیاز

ومدیرمسئولوسردبیراینگونهنشریاتتابعدستورالعمل

است موظف ناظر کمیته همچنین است. نشریات بر ناظر

درصورتفراهمبودنشرایطقانونیانتشارنشریه،حداکثرظرف

2۰روزنسبتبهصدورمجوزاقدامکند.

4-مسئولیتکلیهمطالبمندرجدرنشریهبهعهدهمدیرمسئول

از رابالفاصلهپس ازهرشماره اوموظفاستسهنسخه و است

انتشاربهدبیرخانهکمیتهناظردانشگاهتحویلدهد.دبیرخانهکمیته

ازنشریهرابهدبیرخانهشورای ناظردانشگاهموظفاستدونسخه

مرکزیناظرارسالکند.همچنیندرصورتیکهصاحبامتیازظرفمدت

حداکثر6ماهاززمانصدورمجوزپسازاخطارکتبیومهلتیکماهه

اقدامبهانتشارنشریهنکند،مجوزصادرهازاعتبارساقطاست.نشریات

موظفندتوالیانتشارمندرجدرامتیازخودرارعایتکنند.درغیراینصورت

پسازسهمرحلهمتوالیعدمانتشار،صاحبامتیازبرایپاسخگوییبهکمیته

ناظراحضارودرصورتعدمارائهدالیلقانعکننده،مجوزنشریهلغومیشود.

چند نکته درگوشــی برای مدیران مسئول و سردبیران

طبقماده4۰مواردتنبیهیمتخلفانبهاینشرحاست:

1-احضاربهکمیتهناظروتذکرشفاهی

2-تذکرکتبی

3-اخطارکتبی

4-محرومیتموقتنشریهازتسهیالتدانشگاهیتا6ماه

5-محرومیتموقتمدیرمسئولازتصدیاینسمتتا6

ماه

6-محرومیتموقتمدیرمسئولازتصدیاینسمتاز6

ماهتایکسال

7-توقیفموقتنشریهتاسهماه

8-توقیفموقتنشریهازسهماهتا6ماه

9-توقیفموقتنشریهاز6ماهتایکسال

1۰-توقیفموقتنشریهازیکتادوسال

11-منعدائمانتشارنشریه

محرومیت و نشریه انتشار دائم منع -12 

مدیرمسئولازتصدیاینسمتتایکسال

محرومیت و نشریه انتشار دائم منع -13 

پایان تا سمت این تصدی از مدیرمسئول

مقطعتحصیلی.

تنبیهات

1-کمیتهناظرموظفاستبهشکایاتمکتوبحداکثرظرفمدت15روزازتاریخدریافت

ناظر، کمیته همچنین کند. صادر را خود رای و کرده رسیدگی دبیرخانه، در آن ثبت و

مدیرمسئولنشریهایکهتخلفکردهیاازآنشکایتشدهاسترابهصورتکتبیوباذکر

دقیقمواردتخلفیاشکایتوباارائهمهلتیکهفتهایازتاریخابالغجهتادایتوضیحات

دعوتمیکندودرصورتعدمحضورغیرموجهوییاعدمارائهتوضیحاتکتبی،کمیته

ناظرمیتواندحکممقتضیرادرموردنشریهصادرکند.

یا تخلف موارد ذکر با را خود آرای باید ناظر کمیته -2

شکایتمستندصادروآنرابهصورتکتبیحداکثر

ظرفمدتیکهفتهپسازصدوربهمدیرمسئول

همچنین کند. ابالغ نشریه خصوصی شاکی و

ابالغ تاریخ از روز 2۰ مدت ظرف صادره، آرای

قابلاعتراضودرخواستتجدیدنظردرشورای

فرهنگیدانشگاهاست،درصورتعدماعتراض

محسوب قطعی حکم، شده، تعیین مهلت در

بر ناظر کمیته سوی از صادره احکام میشود.

نشدهاند نقض که زمانی تا دانشگاهی نشریات

دانشگاه فرهنگی شورای هستند. الزماالجرا

موظفاسترایخودرادرمورداعتراضاتمکتوب

دریافت تاریخ از ماه یک مدت ظرف حداکثر واصله

ناظر کمیته و معترض به مکتوب صورت به دبیرخانه، توسط اعتراض

از روز دانشگاهظرف2۰ فرهنگی تصمیمشورای کند. ابالغ دانشگاه

ناظراست.شورایمرکزی بهشورایمرکزی اعتراض قابل ابالغ، تاریخ

ناظرموظفاستظرفدوماهازتاریخدریافتاعتراض،رایخودراصادر

وآنراابالغکند.آرایشورایمرکزیناظر،قطعیوالزماالجراست.

چگونگی رســیدگی به تخلفات و شکایات

یـا مطلـب چـاپ بـرای نـدارد حـق غیردولتـی و دولتـی مقـام هیـچ -1

مقالـهایدرصـدداعمـالفشـاربرنشـریاتبرآیدیابـهسانسـوروکنترل

محتـواینشـریاتمبـادرتکنـد.همچنیـننشـریاتدانشـجوییحـق

دارنـدنظرها،انتقادهایسـازنده،پیشـنهادهاوتوضیحاتدانشـجویان

ومسـئوالندانشـگاهرابـارعایـتموازیـناسـالمیومصالـحدانشـگاه

وجامعـهدرجکننـد.ازسـویدیگـرمعاونـتدانشـجوییوفرهنگـیو

سـایرنهادهـایفرهنگـیدانشـگاهبایددرچارچـوبقوانیـنودرحدود

اختیـاراتوامکانـاتازنشـریاتدانشـگاهیحمایـتکننـد.

بـا 2-دانشـگاههاموظفنـدجشـنوارهکشـورینشـریاتدانشـجوییرا

هماهنگـیکلیـهدسـتگاههاومسـئولیتیـکدانشـگاهحداقـلسـالی

تشـویق و شناسـایی را برتـر نشـریات و برگـزار یکبـار

صـورت بـه میتواننـد دانشـگاهها همچنیـن کننـد.

آن مشـابه یـا منطقـهای جشـنوارههای مسـتقل

رتبههـای دارای نشـریات و کننـد برگـزار را

جوایـز عالوهبـر سـوم و دوم اول،

و مـادی حمایتهـای مشـمول جشـنواره،

بعـدی تـاجشـنواره مربوطـه معنـویدسـتگاه

بـود. خواهنـد

حق و حقوق خود را بشناسید


