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بر اساس دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی مصوب1386/02/27 ، 
به منظور تسهیل روند اداری و پیشبرد امور مربوط به نشریات دانشگاهی در دانشگاه تهران، اعم 
از درخواست مجوز انتشار نشریه، تغییر در مشخصات نشریه، ثبت، ابالغ تخلفات و شکایات، 
نشریات  بر  ناظر  کمیته  در جلسه شماره 125  و  تهیه شد  مربوطه  فرم های  و  شیوه نامه حاضر 

دانشگاهی دانشگاه تهران در تاریخ 1397/07/15 به تصویب رسید.

در این شیوه نامه، منظور از »واحد«، دانشکده ها و پردیس های دانشگاه تهران است و به کمیته  ناظر 
فعالیت  بر  ناظر  اجرایی ضوابط  »دستورالعمل  به  و  »کمیته«  اختصار  به  دانشگاهی،  نشریات  بر 

نشریات دانشگاهی« به اختصار »دستورالعمل اجرایی« اطالق می شود. 

 مطابق ماده ی 12 دستورالعمل اجرایی، مراحل درخواست امتیاز نشریه عبارت است از:
توسط  دانشگاهی«  نشریات  انتشار  امتیاز  »درخواست  به  مربوط   )1( فرم شماره  تکمیل   -1-2  

متقاضی انتشار نشریه؛
2-2- ثبت فرم درخواست امتیاز نشریه در معاونت فرهنگی و دانشجویی واحد یا در دبیرخانه  ی   
کمیته واقع در اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و دریافت رسید کتبی به همراه شماره و 

تاریخ ثبت؛
توسط  واحد  آموزش/کارگزیني  از   )3( شماره  فرم  مطابق  آموزشي/استخدامي  استعالم   -3-2  

متقاضي انتشار نشریه؛
3-4- استعالم انضباطی مطابق فرم شماره ی )3( توسط دبیرخانه ی کمیته ی ناظر؛  

2-4- بررسی درخواست به همراه استعالم های انجام شده، در اولین جلسه ی  بعدی کمیته و ابالغ   
انتشار نشریه توسط دبیرخانه ی کمیته مطابق فرم  کتبی نتیجه ی بررسی درخواست به متقاضی 

تأیید/رد درخواست نهایتا ظرف مدت بیست روز از تاریخ درخواست.
تبصره ی 1 متقاضی انتشار نشریه می تواند رونوشت درخواست ثبت شده خود را دریافت کند و   
همچنین رسید رسمی تحویل آن را همراه با شماره و تاریخ ثبت تقاضا از کارشناس مربوطه 

تحویل بگیرد؛
تبصره ی 2 در صورت ثبت درخواست توسط متقاضی انتشار نشریه در معاونت فرهنگی و دانشجویی   
استعالم آموزشی/استخدامي توسط معاونت دانشجویی و  به همراه  ارسال فرم درخواست  واحد، 
فرهنگی واحد به دبیرخانه ی کمیته واقع در اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه باید حداکثر در طی 

سه روز کاری صورت  گیرد.

بر اساس ماده ی 26 دستورالعمل اجرایی، صاحب امتیاز نشریه می تواند با تکمیل فرم شماره )2( 
شیوه نامه ی  جاری و تحویل آن به دبیرخانه ی کمیته یا معاونت فرهنگی و دانشجویی واحد و با 
دریافت رسید کتبی با شماره و تاریخ ثبت، به انتقال نشریه به دیگری یا تغییر در مشخصات ذکر 
نام نشریه،  امتیاز، مدیرمسئول، سردبیر،  از صاحب  شده در فرم درخواست مجوز نشریه )اعم 
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دوره، زمینه و نوع انتشار( اقدام کند. معاونت فرهنگی و دانشجویی واحد موظف است درخواست 
را حداکثر طی سه روز کاری بعد از دریافت به همراه استعالم آموزشی مطابق فرم شماره ی )3( 
یا  موافقت  ماه  یک  مدت  ظرف  است  موظف  ناظر  کمیته ی  کند.  ارسال  کمیته  دبیرخانه ی  به 

مخالفت خود را به صورت مکتوب مطابق فرم تأیید/رد درخواست به صاحب امتیاز ابالغ کند.
تبصره ی 1 مطابق تبصره ی 2 ماده ی 13، تبصره ی 4 ماده ی 14 اگر صاحب امتیاز درخواست تغییر   
صاحب امتیاز، مدیرمسئول یا سردبیر را داشت، کمیته موظف است ظرف مدت دو هفته نظر خود را 

مطابق فرم تأیید/رد درخواست به صاحب امتیاز ابالغ کند.

4-1- در بخش ب از بند 2 فرم »درخواست امتیاز انتشار نشریات دانشگاهی« باید نشانی دفتر   
مرکزی شخص حقوقی و شماره تماس دفتر و آدرس الکترونیک شخص حقوقی نوشته شود. در 
از  مربوطه  اطالعات  باشد،  فوق  تماس  اطالعات  از  کدام  هر  فاقد  صورتی که شخص حقوقی 
مسئول، دبیر یا مدیر آن مجموعه حقوقی اخذ می شود و از وی تعهد گرفته می شود که به محض 
تغییر مسئول، مدیر یا دبیر شخص حقوقی، اطالعات تماس فرد جدید به دبیرخانه ی کمیته ی ناظر 

اعالم شود؛
4-2- استعالم انضباطی موضوع بند 2 ماده ی 13 دستورالعمل اجرایی برای صاحب امتیاز تنها   
در صورتی انجام می شود که صاحب امتیاز یک شخص حقیقی باشد. انجام استعالم انضباطی در 
امتیاز شخص حقوقی باشد، تنها درباره ی مدیرمسئول و سردبیر پیشنهادی  صورتی که صاحب 
)موضوع بند 2 و تبصره ی 5 ماده ی 14 دستوالعمل اجرایی( الزامی است. انجام هرگونه استعالمی 
درباره دیگر اشخاص )از قبیل اعضای شورای مرکزی، دبیر یا مدیر آن مجموعه حقوقی و ...( 
ممنوع است. همچنین، به جز استعالم وضعیت آموزشی یا استخدامی از اداره آموزش یا کارگزینی 
دانشکده و استعالم سوابق انضباطی و انتظامی از کمیته ی انضباطی یا هیأت رسیدگی به تخلفات 
اعضای هیأت علمی یا هیأت رسیدگی به تخلفات کارکنان )حسب مورد درباره ی دانشجویان، 

اعضای هیأت علمی یا کارکنان( انجام هرگونه استعالم دیگر ممنوع است.
4-3- متقاضی امتیاز انتشار نشریه می تواند در هنگام تقدیم تقاضای خود، به جای یک سردبیر، شورای   
سردبیری معرفی کند. درج اطالعات کلیه اعضای شورای سردبیری و انجام استعالمات آموزشی/
استخدامی، انضباطی و انتظامی در خصوص ایشان الزامی است و در صورت موافقت با صدور مجوز 

نشریه، نام تمامی اعضای این شورا در فرم »پروانه انتشار نشریه ی دانشگاهی« خواهد آمد.
4-4- مخالفت کمیته ی ناظر با صدور امتیاز انتشار نشریه مطابق ماده ی 17 دستورالعمل اجرایی   
الزاما باید مستند و مستدل باشد و دالیل و مستندات قانونی طبق فرم »رد درخواست امتیاز انتشار« 
آورده شود. در هر حال دبیرخانه کمیته ی ناظر موظف است مخالفت یا موافقت این کمیته با 
صدور امتیاز انتشار نشریه را کتبا به اطالع متقاضی انتشار برساند که این امر باید با اعطای یک 
نسخه اصلی از برگه ی »رد درخواست امتیاز انتشار« یا برگه ی »پروانه انتشار نشریه ی دانشگاهی« 
به متقاضی و اخذ رسید انجام شود. انتشار و فروش نشریه تنها نیازمند ارائه پروانه امتیاز انتشار 
نشریه بوده و هیچ مقام مسئول یا کارمند و شخصي )اعم از حقیقي یا حقوقي(، حق نظارت قبل 
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از چاپ یا بررسي مفاد نشریه قبل از انتشار یا اخالل یا جلوگیري در فرآیند چاپ، انتشار، عرضه 
یا فروش نشریه ی داراي امتیاز انتشار از کمیته ی ناظر را ندارد. ضمنا حمایت مالي طبق تبصره ی 
ماده ی 28 دستورالعمل، وظیفه معاونت فرهنگي و اجتماعی دانشگاه است و این حمایت نمي تواند 

دلیلي براي اعمال هر نوع نظارتي قبل از انتشار نشریه باشد.
هرگونه  انجام  و  باشد  حقوقي(  یا  حقیقي  از  )اعم  هر شخص  مي تواند  امتیاز  صاحب   -5-4  
استعالم دیگري )به غیر از دو استعالم آموزشي/استخدامي و استعالم انضباطي( یا در نظر گرفتن 
هرگونه ترتیبات دیگري براي صدور مجوز یا اعمال هرگونه محدودیت یا ممنوعیت فراقانوني 
زمینه هاي  یا  زمینه  انتشار،  ترتیب  نشریه،  نام  قبیل  از  مواردي  در  انتشار  متقاضي  براي  دیگري 

انتشار، قطع نشریه، تعداد صفحات یا نحوه نشر ممنوع و غیرقانوني مي باشد.

5-1-  در صورت طرح شکایت، شاکي موظف است شکوائیه خود را مطابق فرم »اعالم شکایت«   
تنظیم و به دبیرخانه ی کمیته ی ناظر تحویل داده و پس از تحویل شکایت توسط شاکي، دبیرخانه 
موظف است شکایت را ثبت و شماره ی ثبت آن را در اختیار شاکي گذاشته و بالفاصله پس از 
تعیین وقت جلسه رسیدگي  به شکایت که باید حداکثر ظرف مدت 15 روز بعد از دریافت و 
ثبت شکایت باشد، برگه ی »ابالغ شکایت« را در دو نسخه تکمیل کرده و یک نسخه از برگه 
ابالغیه را به انضمام رونوشت شکوائیه و ضمایم آن به مدیرمسئول نشریه تحویل و ذیل نسخه 

دوم ابالغیه از وي با اخذ امضاء رسید بگیرد و آن را در پرونده شکایت از نشریه بایگاني کند.
5-2- شاکي خصوصي شخصي است که از تخلف واقع شده شخصا متضرر شده و هر فردي   

نمي تواند با این عنوان درباره تخلفاتي که ارتباط مستقیمي با وي ندارد، اعالم شکایت کند. 
5-3- درباره تخلفات عمومي باید کلیه مکاتبات و گزارش ها یا موارد اعالم بروز تخلف عمومي   
در خصوص نشریات دانشگاهي به رییس کمیته )معاون فرهنگي و اجتماعی دانشگاه( ارسال شود 
و ایشان در صورت تشخیص بروز تخلف عمومي، نسبت به تکمیل فرم »اعالم تخلف عمومي« و 
ارسال آن به دبیرخانه ی کمیته ی ناظر اقدام خواهد کرد. متعاقب آن دبیرخانه بالفاصله پس از تعیین 
تاریخ جلسه رسیدگي در موعد مقرر قانوني، فرم »ابالغ تخلف عمومي« را در دو نسخه تهیه و یک 
نسخه از آن را به انضمام رونوشت فرم »اعالم تخلف عمومي« و ضمایم آن به مدیر مسئول نشریه 
تحویل و ذیل نسخه دوم ابالغیه، از وي با اخذ امضاء رسید بگیرد و آن را در پرونده تخلف نشریه 

بایگاني کند.
5-4- از آنجا که متهم به تخلف حق دارد که از موضوع دقیق اتهام خود مطلع باشد تا بتواند   
دفاع مناسبي در برابر آن داشته باشد، ضروري و الزامي است که تمامي بخش هاي فرم »اعالم 
شکایت« یا فرم »اعالم تخلف عمومي«، به ترتیب توسط شاکي یا ریاست کمیته ناظر بر نشریات 

دانشگاه تکمیل شود. 
5-5- بالفاصله پس از اعالم شکایت یا اعالم تخلف عمومي، کارشناس دبیرخانه ی کمیته ی ناظر   
موظف به تهیه برگ ابالغیه در همان روز مي باشد. سپس وي باید ابتدا با شماره تماس مدیرمسئول 
و در صورت عدم پاسخگویي با صاحب امتیاز و در صورت عدم پاسخگویي هر دو با سردبیر 

مادهی5
اعالمشکایتو
تخلفعمومی



نشریه تماس گرفته و موضوع طرح تخلف را به مدیرمسئول )مستقیما یا از طریق صاحب امتیاز 
محل  به  آن  و ضمایم  ابالغیه  دریافت  برای  مدیرمسئول  که  بخواهد  و  داده  اطالع  سردبیر(  و 
را در  کند. همچنین کارشناس مربوطه موظف است مراتب فوق الذکر  دبیرخانه کمیته مراجعه 
همان روز از طریق ارسال ایمیل به آخرین آدرس پست الکترونیک اعالمي از سوي مدیرمسئول 
به اطالع وي برساند و در متن ایمیل درخواست کند که در صورت رؤیت، تحویل اوراق را تأیید 
کند. در صورت عدم حضور مدیرمسئول ظرف سه روز پس از تماس، کارشناس موظف است 
برگه ابالغیه و ضمایم آن را از طریق پست پیشتاز براي آخرین نشاني اعالمي از سوي مدیرمسئول 
ارسال و رسید پستي را در پرونده ضمیمه کند. در هرحال تاریخ دریافت ابالغیه توسط مدیرمسئول 
یا تحویل بسته در محل نشاني اعالمي توسط وي، باید حداقل یک هفته قبل از روز تشکیل جلسه 

کمیته باشد.
5-6- مدیرمسئول مي تواند در جلسه رسیدگي به تخلف نشریه خود حاضر شود تا با اختصاص   
فرصت کافي به وي، از اتهامات خود دفاع کند. مدیرمسئول همچنین می تواند نماینده ی خود را 
با معرفی نامه مکتوب، برای ارائه ی دفاعیات به کمیته معرفی کند. وي همچنین مي تواند تا پیش 
از جلسه رسیدگي، دفاعیه مکتوبي تهیه و به دبیرخانه ی کمیته تحویل دهد یا از هر دو طریق دفاع 
مکتوب و حضوري استفاده کند. کارشناس مربوطه مکلف است الیحه مدیرمسئول را ثبت و در 

پرونده ضبط و شماره ثبت آن را به وي تحویل دهد.
تبصره ی 1  در صورتی که مدیرمسئول یا شاکی در پاسخ به ایمیل ارسالی در مهلت مقرر سه روزه،   
دریافت اوراق را تأیید کردند، نیازی به ارسال پستی اوراق نیست، هرچند تأیید دریافت اوراق از طریق 

ایمیل، نافی حق مدیرمسئول یا شاکی در تحویل نسخه اصلی اوراق از دبیرخانه ی کمیته نمی باشد.

پس از صدور رأی، ریاست کمیته موظف است متن رأی را با کسب نظر اعضای کمیته و مطابق با 
فرم»رای کمیته ناظر« تکمیل و ذیل آن را امضاء نموده و به دبیرخانه کمیته ارسال کند و دبیرخانه 
موظف است بالفاصله نسبت به تنظیم برگه »ابالغ رای« مطابق فرم نمونه در دو نسخه اقدام کند و 
سپس با شاکی و مدیر مسئول نشریه تماس گرفته و از ایشان بخواهد که برای تحویل رای مراجعه 
کنند. ضمنا همزمان نسبت به ارسال برگه رأی به نشانی پست الکترونیک نامبردگان اقدام و در متن 
ایمیل درخواست کند که در صورت رویت، تحویل اوراق را تأیید کنند. در صورت حضور ایشان، 
یا  شاکی  از  امضاء  اخذ  با  رأی  ابالغیه  برگه های  از  یکی  ذیل  است  موظف  مربوطه  کارشناس 
مدیرمسئول رسید بگیرد و برگه دوم ابالغیه را به پیوست رأی صادره تحویل دهد. اما در صورت 
عدم حضور ظرف مدت سه روز پس از تماس، کارشناس مربوطه موظف است برگه ابالغیه رأی 
را به همراه رأی به آخرین نشانی اعالمی از سوی مدیرمسئول و شاکی با پست پیشتاز ارسال و رسید 
پستی را در پرونده بایگانی کند. در هرحال ابالغ کتبی رای باید ظرف مهلت مقرر در ماده ی 43 

دستورالعمل انجام شود.

مادهی6
صدوررایکمیته

ناظر



بر اساس  ابالغ رأی(،  ناظر )مطابق فرم  از دریافت رأی کمیته  7-1- مدیرمسئول نشریه، پس   
ماده ی 44 دستورالعمل اجرایی می تواند ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ، به رأی صادره اعتراض کند 
و الیحه ی دفاعی خود را در دبیرخانه ی شورای فرهنگی ثبت و شماره ثبت نامه را دریافت کند.
7-2- در صورت درخواست تجدید نظر مدیرمسئول از شورای فرهنگی، در رابطه با رأی صادره   
از سوی کمیته ی ناظر، شورای فرهنگی موظف است ابتدا شکل رسیدگی به پرونده را بر اساس 
مواد 42 و 43 دستورالعمل اجرایی مورد بررسی قرار دهد. چنانچه موارد شکلی رسیدگی به 
پرونده، دارای هر گونه نقص بود، شورای فرهنگی باید از حکم صادره رفع اثر کند و ضمن تذکر 
به کمیته ی ناظر بر نشریات دانشگاه در خصوص رعایت مقررات نشریات دانشگاهی و ذکر دقیق 
موارد تخلف کمیته ی ناظر درمورد شکل رسیدگی، پرونده را به کمیته ی ناظر عودت دهد. بدیهی 
است رسیدگی مجدد به پرونده با شکل درست رسیدگی توسط کمیته ی ناظر امکان پذیر )و نه 
ضروری( است. در صورت نبود هیچ گونه مشکل در شکل رسیدگی، شورای فرهنگی می تواند 

به محتوای پرونده ورود و آن را از حیث بروز تخلف بررسی کند. 
7-3- مطابق ماده ی 46 دستورالعمل اجرایی، شورای فرهنگی موظف است ظرف یک ماه به   
درخواست تجدید نظر مدیرمسئول نشریه، رسیدگی کند. شورای فرهنگی، پس از رسیدگی به 
درخواست تجدید نظر، باید رأی خود را مطابق فرم »رأی شورای فرهنگی« به دبیرخانه ی شورای 
فرهنگی اعالم کند و دبیرخانه ی شورای فرهنگی موظف است در همان روز، رأی را مطابق فرم 
»ابالغ رأی شورای فرهنگی« به همراه یک نسخه از رأی شورای فرهنگی به صورت مکتوب به 

مدیرمسئول و با اخذ رسید، ابالغ کند.

مواعد  در  است  موظف  دانشگاه  فرهنگي  شوراي  و  دانشگاه  نشریات  بر  ناظر  کمیته ی   -1-8  
قانوني مقرر در دستورالعمل، نسبت به انجام تکالیف قانوني خود )براي بررسي درخواست هاي 
صدور امتیاز انتشار یا رسیدگي به شکایات و تخلفات عمومي و ...( اقدام کند. ضمنا برگزاري 

جلسات ماهیانه کمیته مستندا به ماده ی 5 دستورالعمل الزامي است.
8-2- کلیه امضاهاي موجود در فرم هاي مربوط به نشریات که از متقاضي امتیاز انتشار نشریه،   
صاحب امتیاز، مدیرمسئول یا شاکي اخذ مي شود، باید پس از احراز هویت نامبردگان با کارت 

شناسایي معتبر یا کارت دانشجویي یا کارت پرسنلي باشد.
8-3- در محاسبه ی زمان مواعد، روز ابالغ و اقدام محاسبه نمي شود.  

مادهی8
نکاتمتفرقه

مادهی7
درخواستتجدید

نظردرشورای
فرهنگی



1-مشخصات نشریه
نام نشریه:........................................................................... مفهوم نام نشریه:........................................................................... زبان نشریه: ................................................................
ورزشـــي□ ادبـــي□   هنـــري□  اقتصـــادي□  علمـــي□  سیاســـي□  اجتماعـــي□  انتشـــار:فرهنگي□   زمینـــه 

)عنوان هاي فرهنگي و اجتماعي، زمینه هاي عقیدتي، صنفي و رفاهي، خبري و طنز را در بر مي گیرند.(
ترتیب انتشار:

روزنامه□ هفته نامه□ دو هفته نامه□ ماهنامه□ دوماهنامه□ فصلنامه□ گاهنامه□ )حداقل........حداكثر........(  ویژه نامه□ تک شماره□
قطع نشریه:A3 □ A4 □ A5□               نوع انتشار: کاغذی□ الکترونیکی□ هردو□ 

2-مشخصات صاحب امتیاز
الف- دانشجو/ عضو هیئت علمي: نام صاحب امتیاز......................................................................................شماره دانشجویي/ پرسنلي......................................................... 
دانشکده............................................................... رشته تحصیلي/ گروه آموزشي........................................................................... رشته/ مقطع................................................... 
تعداد واحد گذرانده.............. تلفن ...................................... نشاني ................................................................................................................... ایمیل .............................................
 ب- شخص حقوقي: اینجانب ........................................................................... مسئول تشکل نهاد/ کانون/ انجمن/بخش....................................................................
با مطالعه کامل مفاد دستورالعمل اجرایي ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهي)ابالغ شده طي نامه شماره 
11/10552 تاریخ 6/27/ 86 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري( ضمن پایبندي قانون اساسي و تعهد به رعایت قوانین 

موضوعه و آیین نامه یاد شده خواهان انتشار نشریه با مشخصات فوق هستم. 

تاریخ، مهر و امضاي صاحب امتیاز

3-مشخصات مدیر مسئول    اینجانب...............................................................................................................شماره دانشجویي/ پرسنلي.............................................................. 
دانشکده.......................................................... رشته تحصیلي/ گروه آموزشي/ مدیر واحد اداري......................................................... 
رشته/ مقطع................................................................................. تعداد واحد گذرانده.....................تلفن............................................................
نشاني................................................................................................................................................................ایمیل.........................................................

تقاضاي مدیر مسئولي نشریه........................................................................... به صاحب امتیازي........................................................................... 
را دارم بدیهي است اینجانب ضمن پایبندي به قانون اساسي و تعهد به رعایت قوانین موضوعه و دستورالعمل 
اجرایي ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهي ابالغ شده )طي نامه شماره 11/10552 تاریخ 86/6/27 وزارت 
علوم تحقیقات و فناوري( مسئولیت همه مطالب مندرج در نشریه یاد شده را به  عهده خواهم گرفت و تعداد سه 

نسخه از هر شماره از نشریه را به دبیرخانه کمیته ناظر تحویل خواهم داد. ضمنا متعهد می شوم.

تاریخ و امضاي مدیر مسئول

4- مشخصات سردبیر  اینجانب...............................................................................................................شماره دانشجویي/ پرسنلي.............................................................. 
اداري.........................................................  واحد  مدیر  آموزشي/  گروه  تحصیلي/  دانشکده.......................................................... رشته 
رشته/ مقطع................................................................................. تعداد واحد گذرانده............................تلفن............................................................
نشاني............................................................................................................................................................... ایمیل...............................................................
تقاضاي سردبیری نشریه........................................................................... به صاحب امتیازي........................................................................... را 
دارم بدیهي است اینجانب نسبت به رعایت قانون اساسي و قوانین موضوعه و دستورالعمل اجرایي ضوابط ناظر بر 
فعالیت نشریات دانشگاهي ابالغ شده طي نامه شماره 11/10552 تاریخ 86/6/27 وزارت علوم تحقیقات و فناوري 

پایبند خواهم بود. 

تاریخ و امضاي سردبیر

فرم شماره 1- درخواست مجوز انتشار نشریات دانشگاهي بر اساس دستورالعمل اجرایي ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاه 
شماره 11/10552 تاریخ 86/6/27



الف- مشخصات كامل نشریه
مدیرمسئولصاحب امتیازنام نشریه

زمینه انتشارنوع انتشارسردبیر
تاریخ صدور مجوزآخرین شمارهترتیب انتشار

     
ب- نوع تغییرات

● تغییر مشخصات نشریه
تغییر نام نشریه: ..............................................................................................................   مفهوم نام جدید نشریه: ...................................................................................................      
تغییـــر زمینـــه انتشـــار: فرهنگـــي□ اجتماعـــي□ سیاســـي□ علمـــي□ اقتصـــادي□ هنـــري□ ادبـــي□ ورزشـــي□

)عنوان هاي فرهنگي و اجتماعي، زمینه هاي عقیدتي، صنفي و رفاهي، خبري و طنز را در بر مي گیرند.(
تغییرترتیب انتشار: 

روزنامه□ هفته نامه□ دوهفته نامه□ ماهنامه□ دوماهنامه□ فصلنامه□ گاهنامه□ )حداقل............حداكثر............( ویژه نامه□  تک شماره□ 
تغییر نوع انتشار: کاغذی□ الکترونیک□ هر دو□ نشانی محل انتشار در صورت نشر الکترونیک: .....................................................................................

● تغییر صاحب امتیاز نشریه: نام صاحب امتیاز جدید.............................................................................................. شماره دانشجویی.............................................................. 
دانشکده.............................................................................................. رشته.............................................................................................. مقطع.................................................................... 

تعهدنامه صاحب امتیازجدید:  اینجانب .............................................................................................. با شماره تماس ....................................................................................... 
و ایمیل .............................................................................................. به نشانی ..................................................................................................... 
با مطالعه کامل مفاد دستورالعمل اجرایي ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهي)ابالغ شده طي نامه شماره 
11/10552 تاریخ 6/27/ 86 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري( ضمن پایبندي قانون اساسي و تعهد به رعایت 

قوانین موضوعه و آیین نامه یاد شده خواهان انتشار نشریه با مشخص فوق هستم.

تاریخ و امضای صاحب امتیاز جدید

● تغییر مدیرمسئول نشریه: نام مدیرمسئول جدید.............................................................................................................     شماره دانشجویی...................................................     
دانشکده..............................................................................................  رشته...........................................................................................................  مقطع..................................................... 

تعهدنامه مدیرمسئول جدید:   اینجانب........................................................................................... با شماره تماس ........................................................................................... 
و ایمیل ........................................................................................... به نشانی ......................................................................................................... 
ضمن پایبندي به قانون اساسي و تعهد به رعایت قوانین موضوعه و دستورالعمل اجرایي ضوابط ناظر بر فعالیت 
نشریات دانشگاهي ابالغ شده )طي نامه شماره 11/10552 تاریخ 86/6/27 وزارت علوم تحقیقات و فناوري( 
مسئولیت همه مطالب مندرج در نشریه یاد شده را به عهده خواهم گرفت و تعداد سه نسخه از هر شماره از 

نشریه را به دبیرخانه کمیته ناظر تحویل خواهم داد.

تاریخ و امضای مدیرمسئول جدید
● تغییر سردبیر نشریه: نام سردبیر جدید......................................................................................................................شماره دانشجویی.....................................................................

................................................... مقطع ................................................... دانشکده...................................................رشته 
تعهدنامه سردبیرجدید:   اینجانب ........................................................................................................................... با شماره تماس ..................................................................... 
 .............................................................................................................................. نشانی  به   ............................................................................ ایمیل  و 
نسبت به رعایت قانون اساسي و قوانین موضوعه و دستورالعمل اجرایي ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهي 

ابالغ شده طي نامه شماره 11/10552 تاریخ 86/6/27 وزارت علوم تحقیقات و فناوري پایبند خواهم بود.

تاریخ و امضاي سردبیر

فرم شماره 2- درخواست تغییرات در مجوز نشریات دانشگاهی 



1 - استعالم آموزشی/استخدامی
الف- صاحب امتیاز: 

بدین وسیله گواهی می شود، جناب آقاي/ سرکار خانم..............................................................................  به شماره دانشجویی/ پرسنلی....................................................... 
در سال جاري مشغول به تحصیل/ عضو هیئت علمی/مدیر یکی از واحدهای اداری در دانشگاه می باشد□ نمی باشد□ 

ب- مدیرمسئول: 
بدین وسیله گواهی می شود، جناب آقاي/ سرکار خانم......................................................................به شماره دانشجویی/ پرسنلی ..................................................

1-در سال جاري مشغول به تحصیل/ عضو هیئت علمی/ مدیر یکی از واحدهاي اداري در دانشگاه می باشد□ نمی باشد□
2- دونیمسال تحصیلی و حداقل 28 واحد درسی )دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی پیوسته( گذرانده است□ نگذرانده است□ 

3- از لحاظ آموزشی به صورت 2 نیمسال متوالی یا 3 نیمسال متناوب مشروط نشده است□ شده است□
ج- سردبیر:

بدین وسیله گواهی می شود جناب آقاي/ سرکار خانم......................................................................به شماره دانشجویی/ پرسنلی ..................................................
1-در سال جاري مشغول به تحصیل/ عضو هیئت علمی/ مدیر یکی از واحدهاي اداري در دانشگاه می باشد□ نمی باشد□

2- دونیمسال تحصیلی و حداقل 28 واحد درسی )دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی پیوسته( گذارنده است□ نگذرانده است□
3- از لحاظ آموزشی به صورت 2 نیمسال متوالی یا 3 نیمسال متناوب مشروط نشده است□  شده است□

اداره آموزش/كارگزینی دانشکده

2- استعالم انضباطی
الف- صاحب امتیاز )فقط اشخاص حقیقی(:

بدین وسیله گواهی می شود جناب آقای/سر کار خانم .................................................................. به شماره دانشجویی/پرسنلی .......................................... دارای سابقه 
محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده )دانشجویان(/انفصال موقت از خدمت )اعضای هیات علمی( یا باالتر نمی باشد □  می باشد□  

ب- مدیر مسئول:
بدین وسیله گواهی می شود جناب آقای/سر کار خانم .................................................................. به شماره دانشجویی/پرسنلی ......................................................... 
دارای سابقه محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده )دانشجویان و کارکنان(/انفصال موقت از خدمت )اعضای هیات علمی( یا 

باالتر نمی باشد□  می باشد□  
ج- سردبیر:

بدین وسیله گواهی می شود جناب آقای/سر کار خانم .................................................................. به شماره دانشجویی/پرسنلی ...................................................... 
دارای سابقه محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده )دانشجویان و کارکنان(/انفصال موقت از خدمت )اعضای هیات علمی( یا 

باالتر نمی باشد□  می باشد□  

كمیته ی انضباطی دانشجویان/هیات بدوی انتظامی اعضای هیات علمی/هیات رسیدگی به تخلفات اداری

فرم شماره 3- استعالم آموزشی/استخدامی و انضباطی صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر نشریات دانشگاهی منطبق بر دستورالعمل 
اجرایي ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهي شماره 11/10552 تاریخ 86/6/27



بسمه تعالی

شماره..........................................................

تاریخ: ........................................................

 پیوست: ...................................................

»پروانه انتشار نشریه ی دانشگاهی«

به استناد رأي تاریخ ............................. کمیته ی ناظر بر نشریات دانشگاهي دانشگاه تهران، به نشریه دانشگاهی »...........................« با 
مشخصات زیر مجوز داده مي شود، در چارچوب دستورالعمل اجرایي ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهي منتشر شود.

ســـردبیر: ........................................................ مســـئول: .......................................  امتیاز: .......................................................مدیـــر  صاحـــب 
زبان.................................................. زمینه انتشار..............................................ترتیب انتشار......................................... گستره توزیع: دانشگاه تهران

تذکرات مهم:
1- به موجب این پروانه، امتیاز نشریه ی دانشگاهی ..... صادر و به صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر نشریه تحویل داده 
می شود که با ارائه آن، این نشریه و ویژه نامه های آن اجازه چاپ، انتشار، توزیع و فروش در سطح دانشگاه تهران و سایر اماکن 
زیرمجموعه آن )مندرج در تبصره ی 5 ماده ی یک دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی( را دارد. 
مسئولیت نظارت بر فعالیت نشریات دانشگاهی بر عهده ی  کمیته ی ناظر بر نشریات دانشگاه و در چارچوب دستورالعمل 
اجرایی ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاهی می باشد و هیچ نهاد یا شخص دیگری به هیچ دلیلی، حق ایجاد خللی در فعالیت 

نشریه یا جلوگیری از فرآیند چاپ، انتشار و توزیع نشریه را ندارد؛
2- درج شناسنامه نشریه شامل زمینه نشر، نام صاحب امتیاز، مدیرمسئول، سردبیر یا شورای سردبیری، دانشگاه صادرکننده 

مجوز، شماره، تاریخ انتشار و دوره ی نشر در هر شماره ی نشریه الزامی است.
3- نشریه موظف است صرفا در زمینه )های( انتشار مندرج در پروانه ی انتشار فعالیت کند؛

4- نشریه موظف است توالی انتشار خود را رعایت کند؛
5- مسئولیت کلیه مطالب مندرج در نشریه بر عهده ی مدیرمسئول بوده و وی موظف است سه نسخه از هر شماره را بالفاصله 

پس از انتشار به دبیرخانه ی کمیته ی ناظر بر نشریات دانشگاه تحویل دهد؛
6- هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر نشریه برآید یا به سانسور و 

کنترل محتوای نشریه مبادرت ورزد. نظارت قبل از چاپ به هر دلیل و تحت هر شرایطی ممنوع است؛
7- درصورتی که صاحب امتیاز یا مدیرمسئول، شرایط مقرر قانونی را از دست دهند، صاحب امتیاز موظف است ظرف یک 
ماه پس از ابالغ مکتوب کمبته ی ناظر، نسبت به انتقال امتیاز نشریه یا معرفی مدیرمسئول جدید به کمیته ی ناظر اقدام کند. در 

غیر این صورت، امتیاز نشریه لغو خواهد شد؛
8- تعیین و تصویب هرگونه شرایط و مقررات مغایر یا محدودکننده عالوه بر مفاد دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت 

نشریات دانشگاهی نظیر صدور مجوزهای مشروط یا موقت ممنوع است؛
امتیاز، مدیر  صاحب  توسط  دوره  پایان  و اخذ گواهي  آموزشي  دوره ی  به طي  نشریه منوط  شماره  نخستین  انتشار   -9

مسئول و سردبیر بر اساس برنامه ی آموزشي مصوب شوراي مرکزي ناظر بر نشریات دانشگاهي است.
دبیر کمیته ی ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران

...................................................
تاریخ/امضاء



بسمه تعالی

شماره..........................................................

تاریخ: ........................................................

 پیوست: ...................................................

»فرم اعالم رد درخواست امتیاز انتشار«

متقاضی محترم درخواست صدور امتیاز انتشار نشریه دانشگاهی  ...........................................................................................

با سالم و احترام؛
درخواست جنابعالی/سرکار عالی برای صدور امتیاز انتشار نشریه .............................................................................................................................. 
به صاحب امتیازی ................................................... و مدیر مسئولی ................................................... و سردبیری ........................................................... 
در تاریخ  .................................................... درخواست شما به دلیل/دالیل ..............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

مستندا به ماده / مواد ................................................................................... دستور العمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی 
................................................... کمیته ی ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران با نظر  ............................ تاریخ  در جلسه شماره 
اکثریت/ اجماعی اعضای حاضر در جلسه کمیته رد شده است. این تصمیم در مهلت مقرر بیست روزه پس از تقاضای شما 
صادر و به جنابعالی/سرکار عالی ابالغ می شود. بدیهی است حق اعتراض مکتوب شما در خصوص این تصمیم به کمیته ی 

ناظر بر نشریات دانشگاهی مطابق ماده ی 22 دستورالعمل فوق الذکر محفوظ است. 

دبیر کمیته ی ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران 
...................................................

تاریخ/امضاء



بسمه تعالی

شماره..........................................................

تاریخ: ........................................................

 پیوست: ...................................................

»اعالم شکایت از نشریات دانشگاهی«

ریاست محترم کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه تهران ................................................... 
با سالم و احترام؛

 اینجانب...................................................فرزند........................................................................ به شماره ملی................................................................................. 
بدین وسیله شکایت خود را از نشریه دانشگاهی ...................................................به مدیرمسئولی آقاي/خانم......................................................
به دلیل انتشار مطلب/مطلب/تصویر/ کاریکاتور با عنوان/عناوین.................................................................................................................................. 
در نشریه شماره .................... تاریخ.................................................. و ذکر موارد ذیل در آن .............................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................

پیوست  به  آن  از  نسخه  یک  که   .............................................................................................................................................................................................
تقدیم می شود، اعالم می دارم و از آنجا که مطلب/مطالب مورد اشاره به استناد ماده/مواد........................................................................  از 
نظر دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی تخلف محسوب می شود، خواهشمند است به موضوع 

فوق الذکر از حیث عنوان/عناوین تخلف ........................................................................ رسیدگی شود.  

»شرح شکایت«
........................................................................................................................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

نشانی.............................................................................................................................................................................................................................................................
شماره تماس .......................................................................... آدرس پست الکترونیک.................................................................................................................    

نام و نام خانوادگی، امضاء و تاریخ



بسمه تعالی

شماره..........................................................

تاریخ: ........................................................

 پیوست: ...................................................

»اعالم تخلف عمومی«

با توجه به ارتکاب تخلف/ تخلفات ..................................................................................... نشریه دانشگاهی........................................................................ 
به مدیر مسئولی آقای/خانم .................................................................................... در پی انتشار مطلب/ مطالب/ تصویر/ کاریکاتور با عنوان/

عناوین .................................................................................................................................. که مشتمل بر موارد ذیل است: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

.

و در نشریه شماره/ شماره های ................................................ تاریخ ................................................ که یک نسخه از آن به پیوست می باشد 
مندرج شده، مستندا به ماده/ مواد ................................................ دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاهی و مستدال به 

دالیل و مدارک ذیل: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

تخلف عمومی این نشریه را به کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه اعالم و تقاضای رسیدگی عادی دارم□
 /ضمن جلوگیری از ادامه فعالیت نشریه مذکور تا نهایتا ده روز آینده، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت ظرف مدت ده روزه 

مقرر در ماده 36 را دارم□

»اعالم تخلف عمومی«
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................

.

رئیس کمیته ی ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران
................................................ 

تاریخ / امضاء



بسمه تعالی

شماره..........................................................

تاریخ: ........................................................

 پیوست: ...................................................

»ابالغ تخلف عمومی«

مدیرمسئول محترم نشریه دانشگاهی ........................................................
 جناب آقای/ سرکار خانم ............................................................................. 

 با سالم و احترام؛
 پیرو اعالم تخلف عمومی صورت گرفته توسط ریاست کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران ........................................ 
از نشریه دانشگاهی ........................................................ به مدیر مسئولی جناب عالی، عیناً موضوع فوق به پیوست رونوشت برگ اعالم 
تخلف عمومی و منضمات آن به شما ابالغ می شود. الزم به ذکر است که جلسه ي کمیته ي ناظر با موضوع رسیدگی به این 
 ........................................................................................... محل   در   .................................. ساعت   .................................................... تاریخ  در  تخلف، 
برگزار خواهد شد، لذا مراتب براي دفاع حضوری شما یا ارسال الیحه دفاعیه مکتوب به اطالع جنابعالی/سرکار عالی می رسد. 
بدیهی است در صورت عدم حضور غیرموجه یا عدم ارائه توضیحات کتبی، کمیته ي ناظر بر نشریات دانشگاه بر اساس ماده ي 

42 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاهی اقدام خواهد کرد. 

دبیر کمیته ی ناظر بر نشریات دانشگاه تهران
................................................ 

تاریخ/امضاء



بسمه تعالی

شماره..........................................................

تاریخ: ........................................................

 پیوست: ...................................................

»ابالغ شکایت«

مدیرمسئول محترم نشریه دانشگاهی ........................................................ 
جناب آقای/ سرکار خانم ............................................................................. 

با سالم و احترام؛
پیرو اعالم شکایت آقای/ خانم .................................................................................... از نشریه دانشگاهی ...................................................................... 
به مدیر مسئولی جنابعالی/سرکار عالی، موضوع شکایت ایشان به همراه رونوشت برگ اعالم شکایت مذکور و منضمات آن 
به شما ابالغ می شود. الزم به ذکر است که جلسه رسیدگی به این شکایت، در تاریخ .................................................. ساعت ....................... 
در محل........................................................................................... برگزار خواهد شد، لذا مراتب برای دفاع حضوری شما و یا ارسال الیحه 
دفاعیه مکتوب به اطالع می رسد، بدیهی است در صورت عدم حضور غیرموجه یا عدم ارائه توضیحات کتبی، دستورالعمل 

اجرایی ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاهی بر اساس ماده ی 42 اقدام خواهد کرد. 

دبیر کمیته ی ناظر بر نشریات دانشگاه تهران
................................................ 

تاریخ / امضاء



بسمه تعالی

شماره..........................................................

تاریخ: ........................................................

 پیوست: ...................................................

»ابالغ رای«

رأی کمیته ی ناظر بر نشریات دانشگاه تهران........................................................ 
جلسه شماره .......................................تاریخ .................................................................... 

پیرو اعالم شکایت آقای/سرکار خانم ...................................................... صورت گرفته از نشریه دانشگاهی......................................................  
به مدیر مسئولی جناب آقای/ سرکار خانم............................................... دال بر ارتکاب تخلف/تخلفات ............................................................ 
در خصوص انتشار مطلب/مطالب/تصویر/کاریکاتور با عنوان/عناوین..................................................................................................................... 

ذکر موارد ذیل در آن:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................................................................................................................................................

در شماره/شماره های ............................................ نشریه با عنایت به دالیل و مدارک موجود و استدالل های ذیل:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................
و دفاعیات مدیرمسئول نشریه دانشگاهی به شرح ذیل

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................

مستندا به ماده/ مواد .......................................................... دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاهی، بنا به نظر اکثریت/
اجماعی اعضای حاضر در جلسه کمیته ی ناظر، ارتکاب تخلف/ تخلفات  ..........................................................احراز می شود/ ارتکاب 
تخلف / تخلفات .......................................................... احراز نمی شود و لذا به استناد ماده/مواد ........................................ دستورالعمل مذکور، 
رأی بر برائت/محکومیت به ....................................................................................................................صادر می شود. رأی صادره ظرف مهلت 

بیست روز پس از تاریخ ابالغ، قابل تجدیدنظرخواهی در کمیته ی ناظر بر نشریات دانشگاه می باشد.  

رئیس کمیته ی ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران
................................................

تاریخ/امضا



بسمه تعالی

شماره..........................................................

تاریخ: ........................................................

 پیوست: ...................................................

»رأی شورای فرهنگی دانشگاه«

اعتراض آقای/خانم ........................................................ مدیرمسئول نشریه ........................................................ و درخواست تجدید نظر ایشان 
در رابطه با صدور رأی کمیته ی ناظر بر نشریات دانشگاه .................................... به ..................................... مطابق بند .............................. ماده ی 
40 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی دال بر ارتکاب تخلف/تخلفات ......................................................
در خصوص انتشار مطلب/مطالب/تصویر/کاریکاتور با عنوان/عناوین ...................................................................................................................... 
در شماره/شماره های نشریه، بررسی های مقتضی در جلسه ی شورای فرهنگی دانشگاه تاریخ ............................................ انجام شد. 

با عنایت به دالیل و مدارک موجود و استدالل های ذیل
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................................................................................................................

و دفاعیات مدیر مسئول نشریه دانشگاهی ...................................................... به شرح ذیل
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................................................................................................................

بنا به نظر اکثریت/اجماعی اعضای حاضر در جلسه شورای فرهنگی رأی کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی مورد تأیید واقع 
شد. رأی صادره تا بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
می باشد/بنا به نظر اکثریت/اجماعی اعضای حاضر در جلسه ی شورای فرهنگی رأی کمیته ی ناظر بر نشریات دانشگاهی نقض 
شد و مطابق بند ....... ماده ی 40 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاهی، به ........ کاهش می یابد. رأی صادره 
تا بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد/بنا به نظر 
اکثریت/اجماعی اعضای حاضر در جلسه ی شورای فرهنگی رأی کمیته ی ناظر بر نشریات دانشگاهی نقض شد و از آن رفع 

اثر می شود.

دبیر شورای فرهنگی دانشگاه تهران
................................................ 

تاریخ/امضا



بسمه تعالی

شماره..........................................................

تاریخ: ........................................................

 پیوست: ...................................................

» فرم ابالغ رأی شورای فرهنگی«

جناب آقای / سرکار خانم ........................................................
 مدیرمسئول محترم نشریه دانشگاهی ........................................................ 

با سالم و احترام؛
درخواست تجدید نظر جنابعالی در خصوص رأی صادره ی کمیته ی ناظر مبنی بر تخلف نشریه / شکایت صورت گرفته از 
نشریه در رابطه با ماده/مواد ......................... دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی و محکومیت نشریه 
به ........................................................ بر اساس بند .................... ماده ی 40 دستورالعمل اجرایی در جلسه ی تاریخ ...................................... 
شورای فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. شورای فرهنگی با نظر اکثریت/اجماعی با عنایت به دالیل و مدارک موجود و 
استدالل های شما، به تأیید حکم کمیته ی ناظر/کاهش حکم کمیته ی ناظر به ................................. بر اساس بند .................... ماده ی 40 
دستورالعمل اجرایی / نقض حکم کمیته ی ناظر به دلیل .................................................................................................................................. رأی داد.
بدیهی است رأی شورای فرهنگی مطابق ماده ی 47 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاه، تا 20 روز 

پس از ابالغ رأی در شورای فرهنگی ناظر بر نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابل تجدیدنظر خواهی است.

دبیر شورای فرهنگی دانشگاه تهران
........................................................ 

تاریخ/امضا


