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در اين مستند سعي مي شود تا نحوه درخواست مجوز انتشار نشريات دانشگاهي ارائه شود .مطابق بند  1ماده  1ضوابط ناظر بر فعالیت
نشريات دانشگاهي ،کلیه نشرياتي که به صورت ادواری ،گاهنامه يا تک شماره نیز نشريات الکترونیکي که با نام ثابت و تاريخ نشر در
زمینههای فرهنگي ،اجتماعي ،سیاسي ،علمي ،اقتصادی ،هنری ،ادبي و ورزشي توسط هر يک از دانشجويان ،تشکل ها و نهادهای
دانشگاهي ،استادان و اعضای هیئت علمي يا گروهي از ايشان در دانشگاهها منتشر و در محدوده دانشگاهها توزيع مي شوند ،نشريات
دانشگاهي محسوب ميشوند.
شايسته است قبل از درخواست ،نكات زير مورد توجه قرار گيرد:
 .1عضويت تمامي فعاالن نشريات دانشگاهي اعم از صاحبان امتیاز ،مديران مسئول و سردبیران در سامانه ضروری است.
 .2نظر به تنظیمات سرور ،از تايپ  WWWدر مقابل نام دامنه خودداری نمايید.
 متقاضي امتیاز انتشار نشريه دانشگاهي بايد درخواست خود را با اعالم مشخصات خود و مدير مسئول ،سردبیر ،نام نشريه ،زمینه و
ترتیب انتشار (موضوع ماده  1دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر نشريات دانشگاهي) به انضمام تصريح به پايبندی به قانون اساسي و
قوانین موضوعه ،و از طريق صفحه کاربری خود در سامانه ،به دبیرخانه کمیته ناظر بر نشريات دانشگاه محل تحصیل خود ارسال
نمايد.
تبصره 1ـ زمینه انتشار نشريه ای که صاحب امتیاز آن شخصي حقوقي است نبايد مغايرتي با اساسنامه آن تشکل يا نهاد داشته باشد .در
خصوص نحوه درخواست مجوز انتشار اينگونه نشريات ،دبیر و يا يکي از اعضای شورای مرکزی آن تشکل ،ميتواند به نمايندگي از آن
تشکل وارد سامانه شده و درخواست نشريه را ارسال نمايد .بديهي است صورتجلسه شورای مرکزی آن تشکل در خصوص انتشار نشريه به
انضمام معرفي افراد اعم از مديرمسئول و سردبیر ،قبل از ثبت درخواست در سامانه ،بايد به دبیرخانه کمیته ناظر بر نشريات دانشگاهي
دانشگاه ارسال شود.
تبصره  2ـ نشريات دانشجويي موظفند صرفا در زمینه هايي که مجوز اخذ کرده اند به فعالیت بپردازند.
 هر کاربر بعد از ثبت نام در سامانه و تايید حساب کاربری خود ،دسترسيهای زير را خواهد داشت:

 برای درخواست مجوز انتشار نشريه دانشگاهي ،از قسمت مديريت درخواستها ،درخواست ثبت نشريه اقدام نمايید.
 در صفحه جديد ،بر روی

کلیک کنید.

 در صفحه بعدی ،ميبايست قوانین و مقررات موضوعه را مطالعه و تايید نمايید.
 همانگونه که در ابتدای متن عنوان شد ،ضروری است کلیه فعالین نشريات دانشگاهي در اين سامانه عضو شوند .در صفحه جديد،
امکان بررسي وجود حساب کاربری برای مدير مسئول و شورای سردبیری ايجاد شده است .ميتوانید از اين قسمت عضويت و وجود
افراد مورد نظر در بانک اطالعاتي را بررسي نمايید .در صورتیکه افراد مورد نظر در بانک اطالعاتي وجود ندارند ميبايستي با استفاده
از صفحه ثبت نام کاربر جديد اقدام به ثبت نام در سايت و فعال سازی حساب کاربری خود نمايند و سپس به ادامه کار بپردازيد.
 در صفحه جديد ،اطالعات تحصیلي متقاضي انتشار نشريه(صاحب امتیاز) درخواست شده است .متقاضي انتشار نشريه دانشگاهي ،بايد
شرايط مندرج در ماده  13دستورالعمل را دارا باشد.
 در صفحه بعد ،ميبايست نام نشريه ،زمینه و ترتیب انتشار تکمیل و همچنین تعداد سردبیران نشريه وارد شود .بديهي است هر تعداد
از افراد به عنوان شورای سردبیری معرفي شوند ،ميبايست در صفحه معرفي افراد ،اطالعات کامل تحصیلي آنها درج شود.
 بعد از درج اطالعات ،در صفحه ای موراد تکمیل شده نمايش داده شده و بعد از تايید ،درخواست ثبت موقت خواهد شد.

 در اين مرحله ميبايست از قسمت

به ثبت اطالعات مديرمسئول و سردبیر(يا شورای سردبیری) اقدام نمايید.

نكته بسيار مهم :تا زماني که اطالعات مديرمسئول و سردبیران(به همان تعداد که در درخواست تکمیل شده است) در اين قسمت وارد
نگردد ،امکان ارسال نهايي درخواست مقدور نخواهد بود .ضمناً تا زماني که ارسال نهايي نشده است ،امکان ويرايش درخواست مقدور
مقدور خواهد بود).
و ارسال نهايي از طريق تصوير
خواهد بود( .ويرايش درخواست از طريق تصوير
 در صورتيكه نشريهاي داراي مجوز انتشار بوده و فعال ميباشد ،درخواست مجدد مجوز نشريه بالموضوع بوده و
ضرورت دارد براي ثبت نشريه در سامانه به كارشناس نشريات دانشگاه مراجعه شود.
 لطفا در صورت مشاهده پيغام خطا ،اسكرين شات پيام را به ايميل  y_daneshi@msrt.irارسال فرماييد.

