دستور العمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات
دانشگاهی
مقدمه
هلن
هلنت نشریاته
هیظی حمانتنازیفه
هامننه
همنظوره
به
دت

هههیمانتننی ا زوههح
یدفومننیخ

نی

ه فی ن

دننتفهه نعا ههمنشریات

ههی ن

نشضیینآ تدنت حف ان قحنتنعفهلنتنعهاین

حهنتنتأ تحنب ناقنآ تدینبتیننتنمزچوهت نتفاهیدن

ش صلنمیینش تعت ینظ یمت یینمت
نطحندت شنعزاظانتنتخصصاندت
ضاتبطن یظ نب نشریاتلن

یظمن هیمینتنتمتقیین

هیمتین نب تنیسنظیدهن5ن

فی ندت

هیمان(ظصابنجلسهمن

ها) ن
هنبنش موهه
هیاانت قه
هامتینعه
هام ن)83/3/26نشه
540نظه
دن امتارزلنتج تفانتف نضاتبطنبمنش حنذفلنبمنتصهاف ن
ظانمنح:ن
ن
بخش اول :تعاریف و کلیات
ظیدهن 1نهنظطیبقنبوحن 1نظیدهن 1نضاتبطن یظ نب نشریاتلن
فی ندت

فیتان منبمنصام نتدتتمی ن

هیما ن لتمن

عیمویظمنفینتکنشزیمهن تزن
هیمفدن
هلنتنته
هیثنبیبه
ه

فی نتاک

ت تکان منبهین

ها ن
هیینش موهه
همنمه
ه ندمن ظتوه

تج زیعا ننتینها نعلزها نتن صهیدی نموه ی نتدبهانتن
تم شانتانطنم نفکنت ندت
دت

اافین نت کلنمینتن

یدمیین

هیما نتن یدتننتنتعضیینمتئلنعلزانفینع تمهانت ن

تف ینندمندت

هیم ینظو

تا فعنظانشا ح ن

نتندمنظحهحتدهندت

فی ندت

تف ندن امتارزلنن تمنظانعت

ههیم ین

هیمانظحسابنتنتحلنشهزا ن
ح.ن

تبص هن1هنعواتننمیینش موهانتنتج زیعا ن ظتوهمنمهیین
عقتحتا نصوفانتنمشیما نخب ینتنطوزنمتن تزندمنب نظان
عت

ح.ن

تبص هن 2ن هن
دت
دت

فی نعلزان منتانطنتعضیینمتئهلنعلزها ن

اافین نت کلنمییندت
اافانظو

اافانفینت از نمهیینعلزهان

نظانشها ح نظ هزا نتفه نآفهت ن یظهمن

مس وح.ن
تبص هن3هن

هیمانظهانتات وهحنتفهنهن یظهمن

فی ندت

ن ووح.ن

میفانبمنظوینبلنمیینظخ لفنظو

تبص هن4هنتبنگنمینتننهیفلنمهیینشخصهاندت
تعضیینمتی نعلزان منت ن
دت

ینندت

هاافیننتن

هیهنفینت هکلنمهیین

هیهنتن فیدهن زان ووحنت نشزا نتف نآفهت ن یظهمن

خیمجنت ح.ن
تبصهه هن5هههندهه دفینمههییندت

هههیما نخاتبهیم ههی ن

بتزیمن یننمیینآظا شا نظ ت زنب حتش ا نهندمظهی انتن
ت مدتعیم یندمناکمنظححتدهندت
تا فههعن
دت

هه فی ندت

هههیماندمنخههیمجنت نظحههحتدهن

هیم ی نظواطنبمن س نظاا نت نظ تجعنذف بطنتنل.ن

تبص هن6هنعنتهنب نتا فعن
دش

هیهنظحسابنظانشها حنتن

ن

فمنفیندش

ه فی ندت

ههیماندمنظحهلن

نت کلن(تعمنت نت کلنمیینتنهنظا ن

شامتینصوفا نت از نمیینعلزا ن ی اننمهیینش موههانتن
)...نفیندن هیهنصیا نتظ تی ن

فم ندت

هیم ینظاظفن

بمنترتت نظحلنمیینظوین ندمندتخهلنظحهحتدهندت
هعن
هفنتبص ه هن)5نتنب ه تینتا فه
هیسنتر فه
(ب تنه
دت

هیمانظانبیشح.نتا فعن

ههیهن
ه فی ن

ه فی ندمنخهیمجنت نتفه ن

ظکیننمینتخلفنظحسابنظانشاد.ن
ظیدهن2هنظورامنت ندت
دت

هیهندمنتف ندن امتارزلن لتهمن

هیم ی نظ ت زنآظا شنعهیاانتنظ ت هزنتنتتاهحمیین

ظ تبطندت

هیمانتنتتاحمییندت

هیمانتنل.ن

تبص هنهنت تم نعلاث نتحقتقهی نتنشوهیتمی نب حتشهل ن
دمظیننتنآظا شندزشکانتندت

هیهنآ تدنتننظانت نتفه ن

دیندمنتف ندن امتارزلنبمنتخ صیمن«دنه هیه»ن یظتهحهن
ظانشا ح:ن
فی ندت

ظیدهن3نهن زت من یظ نب ن

هیمان

ب تنیسنبوحن 1نظیدهن 2نضاتبطن یظ نب نشریاتلن
ههیما ندمنم ه ندت
ه

دت

« زت من یظ نب ن

ه فی ن

هاتنن
هلنعوه
همنتینتحه
ههیهن زت ه
ه
ههیما»نههن همندمنتفه ن

ه فی ندت

دن امتارزلنبمنتخ صیمن« زت من یظ »ن یظتحهنظانشهادن
هن ف

ر ن«شامتینش موهاندت

ظیدهن4نهنت

هیه»نت کتلنظانشاد.ن

ت ن زت من یظ نبمنش حن ف نتنل:ن
اافانش موهاندت

1هنظریتنندت

هیهن(مئتین زت م)ن

2هن زیفوحهنتیثنتالخ تیمنتندتفمندش
ظقیثنظررمنممب یندمندت
3هنفکناقاقندتننبمنت

هیهن
خیبنمئتیندت

4هننمن ف نعضانمتی نعلزاندت
ش موهاندت

هیهن

هیهنبمنت

خیبنشهامتین

هیهن

5هنظحف نتظامنش موهاندت

هیهن(دبت ن زت م)ن

6هننمن ف نت نظحف تننظسهئا ن
ت

ن

یدن زیفوحعان

خیبنظحف تننظسئا ن

فی ندت

ه فی ندت

ههیمانبهمن

هیهن منفکن فه نت ن

تف یننعضانعلانتابح نظحسابنظانشاد.ن
تبص هن 1نهندت

هیم یفان منتف ن زت مندمنآ

حهنتنلنفکنظیهنش صلندتم حنتینت

ینت کتلن

خیبی ن زیفوحعینن

ظحف تننظسئا نمتنب عزتمن ووهحنتنطهانتفه نفهکنظهیهن
زت منظانتات حنبحتنناضامن زیفوحعیننظحف تننظسهئا ن
فی ندت

هیمانت کتلنشاد.ن

تبص هن2هنشتاهن یظمنت
فی ندت

خیبن زیفوحعیننظحف تننظسئا ن

هیمانتانطنشامتینظ

(ظیدهن)8نتصاف نخاتمحنشح.ن

زین یظ نم ندنه هیهن

تبص هن3هنظریت لندت

اافانش موهانم ندت

تنلنب تنیسنشتاهن یظمنظصابنشامتینظ
بمنب عزتمینت

هیهنظاظهفن

زین یظ ن سهبلن

خیبی نج لنترتت ن زیفوهحعیننظهحف تنن

ظسئا نتنحتثن وح.ن
تبص هن4هنتعضیینت

خیبان زت من یظ نبه تینظهح نفهکن

نی نبینتبنغنمئتیندت

هیهنت

خیبنظانشا ح.ن

تبص هن 5نهنچوی چمن زیفوحهنتصلانظحف تننظسهئا نعضهان
زت من یظ نب نتنیسنشتاهن یظمنظصهابنشهامتینظ
یظ

هزین

نش تفطنعضافلندمن زت من یظ نمتنت ندنهلنبحمهحن

عضانعلانتابح نجیفهزف نتینخاتمحنشح.ن
تبص هن 6نهندبت خی من زت همن هیظ ندمناها هنظریت هلن
دت

اافانتنش موهاندت

ههیهنظسه ق نتنبهینظسهئااتلن

دبت نظ ااانت ایثنتظامنتدتمینتنتج تفان زت من هیظ ن
تنل.ن
ظیدهن5هنجلسی ن زت من یظ نظیمی منفکبهیمنبهیندعها ن
ظک ابنت ن لتمنتعضینت کتلنظانشاد .نجلسی نبهیناضهامن
احتنلننمن ف نت نتعضییندتمتیناقنمأی نمنهزانتنهلنتن
ظصابی نآنن تزنبینمأینت ث فلنظر ب نتنل.نض تمینتنلن
دعاتویظمنتعضیینجلسمناهحتنلننهمنمت ندهتشنت نظاعهحن
جلسمنبینتعنثندن امنجلسمنتانطندبته ن زت همنتمنهی ن
شاد.ن
تبص هن1هندمنصامتان منم نفکنت نتعضیءنشهی انخصاصهان
فینظ

کانعوهمنبیشهح ندمن ظهیننمنهتحعانبهمنشهکیفلن

ظط تام ناقنمتین خاتمحندتشل.ن
تبص هن2هندبت خی من زت من یظ نظاظفنتنلنصامتالسهی ن
زت منمتنبمنطامنظ ت نبهمندبت خی همنشهامتینظ
یظ نم ندن هیهنتمنی ن وح.ن

هزین

تبص هن3هندمنظاتمدنخیصنبوینبهمن ره نمئهتین زت هم ن
جلسمنتفنهنظانتات حنبیندعا نشفیمانفهین
تعضیینجلسمنتنبحتنندمن ر نعه ش

بهانتینت ن

نتمنهی ندعاتویظهمن

هامی ن(ا هاندمنمزهینن
ظرقا نبمنصام نشاقنتارهیدهنتنشه
مت )نت کتلنشاد.ن
ظیدهن6هنتظیففن زت من یظ نب ن

ههیمانبهمن

فی ندت

ش حن ف نتنل:ن
1هنب مناندمخاتنلنتنصحتمنظاا نت

هیمنظطهیبقنبخهشن

دتثنتف ندن امتارزلنن
فی ندت

2هن ریم نب نعزلک دن

هیمانتنتذ

نتتاتهمن

دمنصام نازتثن
3هنمنتحعانبهمنتخلفهی نتنشهکیفی ن یشهانت نعزلکه دن
فی ندت

هیمانظطیبقنبخشن6نتف ندن امتارزلن

4هن ریم نب ناس نتج تینتف ندنه امتارزل نظصهابی نتن
شتاهن یظمنمیینشامتینظ
5هنب منانظح اتفان
زت من یظ نتنتمنی ن

زین یظ ن

فی ندت

هیهندمنجلسمنظیمتی همن

یفجنآننبمنشامتینظ

زین یظ ن

6هنب عزتمیندتمهنمیینآظا شانب تینظ قیضیفینن
دت

اافانتعمنت نصهیابیننتظ تهی

نظهحف تننظسهئا

هیسنب
هانب تنه
هلنتج تفه
هیف نعاتظه
ن ه دبت تننتننه
آظا شانشامتینظ

فی ن
ن

همن
یظه

زین یظ ن

ظیدهن7هنشامتینش موهانم ندت

هیهنظ جعنتاحفهحن ره ن

دمنتصزتزی نتنآمتءن زت من یظ نمزینندت

هیهنتنل.ن

ظیدهن8هنب تنیسنبوحن 4نظیدهن 2نضاتبطن یظ نب نشریاتلن
فی ندت
«شامتینظ

هیما ندمنم ندن هیهنشهامتفانبهینعوهاتنن
فی ندت

هیما»ن مندمنتفه ن

زین یظ نب ن

دن امتارزلنبمنتخ صیمن«شهامتینظ

هزی»ن یظتهحهنظهان

شاد نت کتلنظانشاد.ن

ت نشامتینظ

ظیدهن9هنت

1هنظریتننش موهاندت

زین یظ نبمنش حن ف نتنل:ن

هیهنظ باعن(مئتینشامت)ن

2هنظریتننظطباعیتانت تم نش موگنتنتمشیدنتننظان
3هنظریتننش موهان
دت

یدن زیفوحعانظقیثنظررمنممب یندمن

هیم ینفین زیفوحهنتیثنتالخ تیمنمئتین

 4هنفکن ف ناقاقندتننبمنت

یدن

خیبنظریتننش موهاندن هیهن

ظ باعن
5هنظحف

لنتظامنش موهاندن هیهنظ باعن(دبت نشامت)ن

6هننمن ف نت نظحف تننظسهئا ن
خیبنظحف تننظسئا ن

ت

ف نت نآ

ه فی ندت

فی ندت

ههیمانبهمن
امن منفکن

هیم یین

ینعضانعلانتابح نظحسابنظانشاد.ن

تبص هن1هندمنصهام ن بهادنندسهلنظرهیتننش موههانفهین
ظحف

لنتظامنش موهانفینعویتف نظ یبم نت

خیبنمفهتین

تندبت نشامتنب نع حهنمفتیندن هیهندمننطحنظریت یننتن
ظحف تنن لندن هیهنظانبیشح.ن
تبص هن 2ن هندبت نشامتنطبقنشهتاهن یظهمنظصهابنشهامتین
ظ

زین یظ

ن سبلنبمنب عزتمینت

ظحف تننظسئا ن
ظ

فی ندت

زین یظ نتنحتثنخاتمحن

تبص هن3هنتعضیینت

خیبهی ن زیفوهحعینن

هیمانج لنعضافلندمنشهامتین
د.ن

خیبانشامتینظ

فکننی نبینتبنغنمئتینشامتنت

زین یظ نب تینظح ن

خیبنظانشا ح.ن

تبص هن 4نهنچوی چمن زیفوحهنتصلانظحف تننظسهئا نعضهان
شامتینظ

زین یظ نش تفطنعضافلندمنشهامتنمتنب تنهیسن

شتاهن یظمنظصابنشامتینظ

زین یظ

نهنت ندنهلنبحمهحن

عضانعلانتابح نجیفهزف نتینخاتمحنشح.نظسئااتلنت ختصن
تن ز تمنش تفطنعضافلن زیفوحهنظحف تننظسئا نب نع حهن
دبت نشامتنل.ن

تبص هن5هندبت خی منشامتینظ

زین هیظ ندمنتدتمهن هلن

تظامنش موهانت تم نفهیندنه هیهنظ بهاعنبهینعوهیتف ن
ظ یبمنظس ق نتندبت نشامتینظ

زین یظ نظ ااانت اهیثن

تظامنتدتمینتنتج تفانشامتنتنل.ن
ظیدهن 10ن هنتظیففنتنتخ تیمت نشامتینظ

زین هیظ نبهمن

ش حن ف نتنل:ن
1هننتین هذتمیندمناا هن ننن
2هنمنتحعانبمنتع
فی ندت

فی ندت

هیمانن

تضهی ندمنخصهاصنعهحثنصهحتمنظاها ن

هیمان

3هنتاحفح ر ندمنتصزتزی نشامتینش موههاندت
خصاصن

فی ندت

 4هنمنتحعانبمنتع
شامتینش موهاندت

ههیهندمن

هیمان
تضی ن یشانت نتصهزتزی نتنعزلکه دن
هیهندمن ظتومن

فی ندت

هیمان

5هنتحتف نشتاهن یظمنمیینتج تفان
6هنتفست نظفیدندن امتارزلنایض ن
7هن ریم نب نعزلک دن زت همنمهیین هیظ نبه ن
دت

هیم ین

8هنتفایدنتاح نمتفمنبت ن زت منمیین یظ ندت
9هنتحتف نب
دت

یظهمنآظا شهانبه تینظ قیضهتینن

هیم ین
ه فی ن

هیمانن

10هنتخهذنتنب منهان
دت

ه فی ن

هیفجنعهزتمش نظح هاتفان

ه فی ن

هیمانت ن زت منمیین یظ نتنتمتئهمنآننبهمنمفهتین

دن هیهن
تبص هنهنظصابی نشامتینظ

زین یظ ننطرانتنال ثنتالج تن

تنل.ن
ظیدهن 11نهنجلسی نشامتینظ

زین یظ ناحتنلنم ن 2نظهیهن

فکنبیمنبیندعا نظک ابنت ن لتمنتعضینفکنمف مننبلنت ن
ظیننجلسمنبینتعنثندنه امنجلسهمنتانهط ندبته نشهامتن

ت کتلنظانشادنتنجلسی نبیناضامناحتنلن 5نت نت نتعضیین
دتمتیناقنمأی نمنهزانتنظصهابی نآننبهینمأینت ث فهلن
ظر ب نتنل.ن
ن
بخشندتث:ن حاهندمخاتنلنظاا نتنش تفطنت
دت

هیمان

ظیدهن12هنظ قیضانتظ تهی نت
بیفحندمخاتنلن
ظحف نظسئا
ت

یمن

فی ن

هیمن

ه فمندت

ههیمان

هادنتن
بانخادنمتنبینتعهنثنظ خصهی نخه

نن دبت

ن هیثن

ه فم ن ظتوهمنتنت تته ن

یمن(ظاضاعنظیدهن)1نبمنت ضزیثنتص فحنبمندیفبوحین

بمننی اننتنینا ننات ت نظاضاعمنتنتف ندنه امتارزل ن
بمندبت خی من زت من یظ نطبهقنشه ثندتانهلنشهزیمهن1ن
تسلتمن وح.ن
تبص هن 1ن هن ظتومنت

فمنتین منصهیا نتظ تهی ن

یمن

آننشخصاناقانانتنلن بیفحنظغیف تانبهینتنینهویظمنآنن
ت کلنفین

یدندتش منبیشح.ن
فی ندت

تبص هن 2نهن

میفان منظاا نتخذن

اافانظاظفوحنصه شیندمن ظتوهمن

دهنت حنبمنشریاتلنبپ دت

تبص هن3هنظ قیضانتظ تی نت
تناحت ث ن ظیننت

هیمن

ح.ن

یمنعیمویظمنبیفحناحتنلن

ه فمنخهادنمتندمندمخاتنهلن

بانخادنظ خصن زیفح.ن
ظیدهن 13نهنظ قیضانتظ تی ن

فمنبیفهحندتمتینشه تفطن

ف نبیشح:ن
 1هنفکانت ندت

هاتنن
اافیننفینتعضیینمتأ نعلزانبمنعوه

شخصناقتقانفینت کل ن
بخشنمییندت

ید نت از

ن ی اننفینفکهانت ن

هیهنفینم نشخصناقاناندفه ندمندت

هیهن

هلنظواه نبهمنتهابتدن
2هنعهحثنظحکاظته
د ت حهنفینبیالت ندمنظامدندت

بهانتندمجندمن

اافیننتنت فصی نظانهلن

ت نخحظلندمنظامدنتعضیینمتأ نعلزان
تبص هن1هنتش تدنظ زا نبوحن 2ندینت نفکننی نت نتیمفدن
تتزیثنظح تظتلنظانتات وحنبهمنعوهاتننصهیا نتظ تهی ن
فی ندت

هیمانشریاتلن ووهحنتندمنصهام نظحکاظتهلن

ظاحدنبمنطامندتئمنظح تثنظانشا ح.ن
تبص هن 2نهندمنصامتان منصیا نتظ تی نفکهانت نشه تفطن
شاقنمتنت ندنلنبحمح نظ فنفکنظیهندینت نتبنغن زت همن
یظ نظانتات حندمخاتنلنت

قی نتظ تی ن

فمنمتنبهمن

شخصنتتجحنش تفطندفه نبمن زت من یظ نتمنی ن وهح ندمن
غت نتف نصام نتظ تی ن

فمناغانظانشاد.ن زت من یظ ن

ظاظفنتنلنظ فنظح ن 2نمف منت نتهیمفدنتصها ندمخاتنهلن
ظ قیضان ر نخادنمتنتعنثن وح.ن
ظیدهن14نهنش تفطنظحف نظسئا نبمنش حن ف نتنل:ن
1هندت

اانبادننفینعضافلندمنمتأ نعلزانفینظحف نفکان

ت نتتاحمیینتدتمینمزینندت

هیهن

هلنظواه نبهمنتهابتدن
2هنعه حثنظحکاظته
د ت حهنفینبیالت ندمنظامدندت

بهانتندمجندمن

اافین نت فصهی نظانهلن

ت نخحظلندمنظامدنتعضیءنمتأ نعلزهانتنعهحثنظحکاظتهلن
ظوا نبمنتابتدن

بانتندمجندمند ت حهنفهینبهیالت ندمن

زت منتخلفی نتدتمینب تین یم وین.ن
3هنعحثننیبقمنظ

تطانب تیندتن تمننی نظ اتاانفیننمن

تمننی نظ ویتبنب تیندت

اافینندمنموهیثنظر شانبهمن

عواتننظحف ظسئا ن
4هنعذمت حنندتن تمننهی نتحصهتلانتناهحتنلن 28نتتاهحن
دمنان(دتمهنمیین هیمدت انتن یمشوینها) ندت

هاافینن

ه ینت ن

یمشوینانتن یمشوینهانتمشهحن یدتانه منتند
شزا نظس ثوانمس وح.ن
5هنعحثنش

نبمنشسیدنتخننان
ًنبهینتجزهیعن لتهمن
نبمنشسیدنتخنقنص شی

تبص هن1هنش

تعضیین زت من یظ ننیبلنتا ت نتنل.ن
تبص هن2هنظحف نتتاحنتدتمینشقطنظانتات حنظحف نظسئا ن
فمنتدتمهنظ باعنخادنبیشح.ن
تبص هن3هنتش تدنظ زا نبوحن 2ندینت نفکننی نت نتیمفدن
تتزیثنظح تظتلنظانتات وهحنبهمنعوهاتننظهحف نظسهئا ن
فی ندت

هیمانشریاتلن ووهحنتندمنصهام نظحکاظتهلن

ظاحدنتف نتش تدنبمنطامندتئمنظح تثنظانشا ح.ن
تبص هن4هندمنصامتان منظحف نظسئا نفکانت نشه تفطنمتن
ت ندنلنبحمح نصیا نتظ تی نظاظفنتنهلنظه فنفهکنظهیهن
ظحف نظسئا نجحفحنمتنبمن زت من یظ نظر شهان وهح ندمن
غت نتف نصام نتظ تی ن

فمناغانظانشاد.ن زت من یظ ن

ظاظفنتنلنظ فنظح ن 2نمف مندمنتفه نخصهاصنتعهنثن ره ن
وح.ن
تبص هن5هنن دبت ن

فمنبیفهحن لتهمنشه تفطنشهاقنمتن

دتمتنبیشح.ن
ظیدهن15هنت

یمن خس ت نشزیمهن

فمنظوهاطنبهمنطهان

دتمهنآظا شانتنتخذنعهاتماندیفهین ندتمهنتانهطنصهیا ن
تظ تی

نظحف نظسئا نتنن دبت نب تنیسنب

ظصابنشامتینظ

زین یظ نب ن

فی ندت

یظمنآظا شان

هیمانتنل.ن

تبص هنهنم ن زت من یظ نظاظفنتنهلندمنمه ن هتمننهی ن
تحصتلاناحتنلندتندتمهنآظا شانب تنیسنب
ظصابنشامتینظ

هزین هیظ نبه ن

دن هیهنب عزتمن وح.ن

ه فی ندت

یظمنآظا شان
ههیمانآنن

هیا ن
ظیدهن16هنمتچن ین زهانتات هحندمن ظهیننتتاهحنصه
تظ تی

نظحف نظسهئا نتننه دبت نبهتشنت نفهکن

ه فمن

بیشح.ن
ظیدهن17ههندمنصهامتان همنتقیضهی یظمنمهین هینصنفهین
ظ قیضتیننتظ تی نفهینظهحف تننظسهئا ن

ه فی نشینهحن

ش تفطنظق مندمنتف ندن امتارزلنبیشهوحن زت همن هیظ ن
ظاظفنتنلنظ تت نمتنبمنصام نظک ابنتنبینتنه ویدنبهمن
هیمفدن
هحت ث نظ ه فن20نمت نت نته
هحتممنال ثناه
هلنتنظه
دالفه
دمفیشلنتنببلندمخاتنلنبمنظ قیضتیننتعنثن وح.ن
ظیدهن 18ن هندمجنشوینویظمن
صههیا نتظ تههی
ن دبت ی دت
ت

فمنشیظلن ظتومن

نظههحف نظسههئا

ننهه دبت نفههینشههامتین

هیهنصیدمن ووحهنظاها

یمنتندتمهن

ندمنم نشزیمهن

ظیدهن 19نهنچوی چمنصهیا نتظ تهی ن
تا فعنآنندمننیف ندت
متنذ

فمنتازتظانتنل.ن
ه فمنتینظ قیضهان

هیم ینبیشحنبیفحنتقیضیینخهادن

تعنثن ر ن

یفانبمن زت من یظ ندت

وح.نشامتینظ

هیهنتسهلتمن

هیهندمنصام نظاتشقل نظاظفنتنلن

ظ فنظح ندهنمت نت نتهیمفدنتصها

دت

نشهزیمه نتهیمفدن

نظححتدهنتا فعنبمن زت من یظ ندت

وح.ن زت من یظ ندت

ن یثن

ندمخاتنهلنمتنج هلن
هیهنظقصحنتمنهی ن

زین یظ نظاظفنتنلندهینت نتعهنثن ره ن

هیهنظقصحنظ فندتنظیهن سبلنبهمندمخاتنهلنظزبهامن

تعنثن ر ن وح.ن
تبص هن _1ندمنصام نعحثنظاتشقلن زت من یظ ندت
ظ قیضانظانتات حنتع

تضنخهادنمتنبهمنشهامتینظ

ههیه ن
هزین

یظ نتعنثن وح.ن
تبص هن2هن ریم نتنمنتحعانبمنتخلفی نفینشکیفی نتفه ن
فی نب نع حهن زت من هیظ ندت
ظاا ن(دت

هیهنظبحأ)نتنل.ن

ههیهنصهیدمن ووهحهن

ظیدهن20هنتتحیدفمنمینتنت کلنمییندت
ش موهانتنشامتمیینصوفاندت
مندمنبتشنت نفکندت
ت

ههیما نظاهیظعن

اافاندتمتینظاها نمنهزان

هلندتشه منتنظ قیضهان
هیهنشریاته

یمن

فمنبیشوحنظانتات وحندمخاتنلنخهادنمتنبهمن

شامتینظ

زیندن هیهنظ باطهمنتعهنثن ووهح.ن رهیم نتن

منتحعانبمنشکیفی نتنتخلفی نتفه نعا همن
ع حهنشامتینظ

ه فی نبه ن

زین یظ نتنل.ن

تبص هنهنش تفطن یظ نب نصحتمنظاا

نصهیا نتظ تهی نتن

ظحف نظسئا نتنن دبت نتف نعا همن

ه فی نتهیبعنتفه ن

دن امتارزلنتنل.ن
ظیدهن 21نهن زت من یظ نظاظفنتنلندمنصام نش تممنبادنن
ش تفطننی ا انت

هیمن

ه فم ناهحت ث نظه فن 20نمت ن

سبلنبمنصحتمنظاا نتنحتثن وح.ن
ظیدهن22هندمنصامتان من زت من هیظ نبهینصهحتمنظاها ن
فمنظخیافلن وحنفینظ فن 20نمت ن سبلنبمنصحت نظاا ن
باندالفلنعحثنظاتشقلنتنحتثن کوح نظ قیضهان

بینتعنثن

ظانتات حنتع
ش موهاندت

تضنخادنمتنبمنصام نظک هابنبهمنشهامتین

هیهنتعنثن وح.نشامتینش موهانظاظهفنتنهلن

ظ فن30نمت نظاضاعنتع

تضنمتنب منانتنتعنثن ر ن وح.ن

ظیدهن23هنظسئااتلن لتمنظطیا نظوهحمجندمن

ه فمنبهمن

ع حهنظحف نظسئا نتنلنتنتینظاظفنتنلننمن سخمنت نمه ن
شزیمهنمتنبنشیصلمندینت نت
یظ ندت

یمنبمندبت خی من زت همن

هیهنتحافلندمح.ن

تبص هنهندبت خی من زت من یظ ندت
سخمنت ن

هیهنظاظفنتنهلندتن

فمنمتنبمندبت خی منشهامتینظ

هزین هیظ ن

تمنی ن وح.ن
ظیدهن 24نهندمنصامتان منصیا نتظ تی نظ فنظح ناحت ث ن
ششنظیهنت ن ظیننصحتمنظاا ندینت نتخطیمن

بانتنظ للن

فکنظیممنتنحتثنبمنت

یمن

فمن کوحنظاا نصیدمهنت ن

تع بیمننینطنتنل.ن
ظیدهن 25نهن

هیمنظوهحمجندمن

فی نظاظفوحنتهاتاانت

تظ تی نخادنمتنمعیفلن ووح.ندمنغت نتف نصام ندهینت ن
نمنظ المنظ اتاانعحثنت

هیم نصهیا نتظ تهی نبه تین

دینخهافانبمن زت من یظ نتاضیمنتندمنصام نعحثنتمتئمن
دالفلننی عن ووحه نظاا ن

فمناغانظانشاد.ن

ظیدهن26هنصیا نتظ تهی ندمخاتنهلنخهادنمتنظبوهانبه ن
قی نتظ تی ن

ت

فمنبمندفه ینبینتغتت نظ خصی نذ

شحهندمنشه ثندمخاتنهلنظاها ن
ظسئا

ن یثن

فم ندتمهنت

ن

ه فمن(تعهمنت نظهحف ن

یمنتن ظتومنت

یم)نبمن

زت من یظ نتمتئمن وحنتن زت من یظ نظاظفنتنهلنظه فن
فکنظیهنظ تت نظاتشقلنفینعحثنظاتشقلنخادنمتنبمنصام ن
ظک ابنبمنصیا نتظ تی نتعنثن وح.ن
ن
بخش سوم :حقوق نشریات دانشگاهی
ظیدهن 27نهن

فی ندت

هیمانت ن لتمناقهاقنظصه حندمن

نی اننظطباعی نجز امینتننظانب خامدتم ح.نت نجزلم:ن
 1هنجس اا ن س نتنت

یمنتخبیمندتخلنتنخیمجندت

بمنظورامنتشزتفشنآعیما نجیظرمندت

هیهن

ههیمانبهینمعیفهلن

ظات ف ننی ا انتنافظنظصیاحنجیظرم.ن
2هنمتچنظقیثندتا انتنغت دتا اناقن حتمدنبه تینچهی ن
ظطل نفینظقیامنتیندمصهحدنتعزهی نش هیمنبه ن
ب آفحنفینبمننی سامنتن و

نظح اتین

ه فی ن

فی نظبهیدم ن

تم د.ن
3هن
نی

فی ندت

اافاناهقندتم هحن ر مهی نت

حه ندت و یدمینتنتاضتحی ندت

قیدمهیین

هاافیننتنظسهئاالنن

دت

هیهنمتنبینمعیفلنظات ف نتننظانتنظصیاحندت

هیهن

تنجیظرمندمجن ووح.ن
ظیدهن28هنظریت لندت
ش موهاندت

اافانتنش موهانتننیف ن

یدمیین

هیهنبیفحندمنچیمچابننهات ت نتندمناهحتدن

تخ تیمت نتنتظکی ی نت ن
تبص هنه نظریت لندت

فی ندت

هیمانازیفلن وح.ن
ههیهننهیال من

اافانهنش موهاندت

ت نظحلنبادجمنش موهانظبلغانمتنب تینازیفلنتن زکنبمن
ت

یمن

فی ندت

هیماندتشنبتوانظان وهحنتنظطهیبقن

ضاتبطنتنظق مت ندمنتخ تیمنآ یننن تمنظاندمح.ن
ظیدهن29هندن هیم ینظاظفوحنج هواتمهن
دت

هامین

ه فی ن

هیمانمتنبینمزیموهان لتمندنه هیم ینتنظسهئااتلن

فکندنه کیهناهحتنلننهیاانفکبهیمنب عهزتمن زیفوهحنتن
فی نب ت نمتنشوینیفانتنت افقن ووح.ن
تبص هن1ههندنه هیم ینظهانتات وهحنبهمنصهام نظسه قلن
ج واتمهنمهیی نظوطقهمنتینفهینظ هیبمنآننمتنب عهزتمن
زیفوح.ن
تبص هن2هن

هیینتت
فی نتدتمینمتبهمنمه

ندتثنتننهاثن

عنتهنب نجاتفزنج واتمهنظ هزا نازیفهلنمهیینظهیدینتن
ظروایندن هیهنظ باطمنتینج واتمهنبرحینخاتموحنباد.ن
ن
بخش چهارم :حدود نشریات دانشگاهی
ظیدهن 30نهن

ه فی ندت

ههیماندمنت

هیمنظطیاه نتن

تصیتف نجزندمنظاتمدنتخن نبمنظبی انتنتاکیثنتنهنثنتن
اقاقنعزاظانتنخصاصانظطیبقنظیدهن 6ننهی اننظطباعهی

ن

آ تدنمس وح.ن
ظیدهن31هنم نعیهن
تش

فمنتینظطیابانظ

ت نخنفنتتنعنفینت

اقتقانفیناقانا)نظو

زلنب نتهامت

ن

قیدن سبلنبمنتشخیصن(تعهمنت ن
ن وح نذفوفعناقندتمدندیندنآنن

متناحت ث نتیندتنظهیهنت نتهیمفدنت
ظک ابنب تینمزینن

هام ن
هیمنبهمنصه

فمنتمنی ن وهحنتن

ه فمنظزبهامن

تزنظاظفنتن لنتاضتحنفیندیندندمفیشلنشحهنمتناهحت ث ن
فکنظیهندینت نتصا ندیندندمنمزیننصفحمنتنن اننتنبهین
نشحهنتنلنبهمنمتفههینن

مزیننا تشان منتصلنظطل نظو

بمنچی نب نی ح نظواطنبمنآ کمنجاتبنت ندتنب تب نتصلن
ظطل نتایت ن کوحنتنظ ضز نتامت نت نتش ه تننبهمن سهان
بیشح.ن
فمنعنتهنب ندیندنظذ امنظطیاه نفهین

تبص هن1هنتع ن

تاضتحی نظاحدینچی ن وحن دمنتف نصام ناهقندینهخهافان
ظاحدنب تینظر

ضنبینانتنل نبحف انتنلندمجننسز انت ن

دیند ندمناکمنعحثندمجنتنلنتنظ

ندیندنبیفهحندمنفهکن

شزیمهنتنبمنطامن یظلندمجنشاد.ن
فمندینهدنمتنظو

تبص هن2هندمنصامتان من

ه ن کوهحن

ذفوفعنظانتات حنبمن زت من یظ نشکیفلن وهحنتن زت همن
یظ ندمنصام نظحقنشویخ
فمنتخطیمنخاتمحن
هعن
تتنه

نشی ا نج لن

ه ندینهدنبهمن

هاب ن
دنتنم نعیهنتفه نتخطهیمنظه

هیظ
همن ه
هاد ن زت ه
ه

ن

هانت ن
همنفکه
ه فمنمتنبه

توبت ی نبوحمیین4نتین6نظیدهن40نظحکاثنظان وح.ن
تبص هن3هنظفیدنتف نظیدهنتنتبص هنمهیینآنن هیشاناهقن
ذفوفعندمنخصاصندتهت ینشکیفلنت نط فقن زت من یظ نفین
ظ تجعنذفصنحن خاتمحنباد.ن
ظیدهن32هندمنصام نشکیفلنشی انخصاصهانت نفهکن
ظبوانب نظ

زلنب نت زل نتش

ه فمن

ت نشحشنتنتافهی نم تهکن

فین سبلنمیینتامت نآظتزنتن ریف نآنن سبلنبمنتشخیص ن
ت حفحنتنم کنش فنفیناتثتلنفینتش هیینتنه تمنشخصها ن
فمنبمنفکانت نتوبت ی نبوهحمیین 5نتهین 9نظهیدهن40ن
ظحکاثنظانع دد.ن

ظیدهن 33ن هن

فی ندت

هیمان منبوینبمنت ختصن زت همن

یظ نظ تکه نتخلفهی نظهاتدن 24ن 25ن 26نتن 27ننهی انن
ظطباعی نظانشا ح نبمنفکانت نتوبت ی نبوحمیین 10نتهین
13نظیدهن40نظحکاثنظانشا ح.ن
ظیدهن 34نهنت

یمنعکینمی نتصیتف نتنظطیا نخنفنعفهلن

عزاظا ن زت من یظ ن

فمنمتنبمنفکانت نبوحمیین 5نتین

9نظیدهن40نظحکاثنظان وحنتندمنصام نتک تمنج ثندینت ن
ظحکاظتلنتتاتم ن

فمنبمنفکانت نبوهحمیین 10نتهین13ن

تف نظیدهنظحکاثنظانشاد.ن
ظیدهن 35ن هن

فی ندت

هیمان منبوینبمنت ختصن زت همن

یظ نظ تک نظاضاعنظیدهن 29ننی اننظطباعی نشها حنبهمن
فکانت نتوبت ی نبوهحمیین 8نتن 9نظهیدهن 40نظحکهاثنظهان
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