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 ایط شرکت در انتخابات خانه نشریاتشر: 

 مدیر به متعلق یک حق راي و سهمیه دارد که این حق و سهمیه ها  خانه نشریات و کارگاه هر نشریه در انتخابات الف)

در نشریات با  وي در اختیار سردبیر قرار می گیرد. حضور عدم صورت در و است مسوول نشریات دانشجویی

صاحب امتیاز و در حقیقی در صورت عدم حضور مدیر مسئول و سردبیر حق راي به  ي شخصصاحب امتیاز

 .نشریاتی با صاحب امتیاز حقوقی در صورت عدم حضور مدیرمسئول و سردبیر حق راي نشریه سلب خواهد شد

 40و باالتر بر اساس ماده» توقیف موقت نشریه تا سه ماه«نشریاتی که در دوران محکومیت به  :1تبصره

دانشگاهی هستند، حق شرکت در انتخابات خانه نشریات را  نشریات فعالیت بر ناظر ضوابط اجرایی دستورالعمل

 ندارند.

و  هاي اسالمی یکی از نهادهاي دانشجویی ( تشکل نشریاتی که صاحب امتیاز آنها دانشجو و یاصرفاً  :2تبصره

ن نیز دانشجو شا هاي علمی و شوراي صنفی) است و مدیر مسئول هاي فرهنگی، انجمن کانون بسیج دانشجویی،

 ها را دارند. شود و حق شرکت در انتخابات و کارگاه است نشریه دانشجویی محسوب می

نشریه بطور میـانگین در یـک سـال گذشـته در هـر نیمسـال تحصـیلی، حـداقل یـک شـماره، منتشـر شـده باشـد               ب)

مجـوز گرفتـه انـد بایـد حـداقل یـک        روز برگـزاري نشسـت  تـا   97نشـریاتی کـه از اول بهمـن سـال     به عبـارت دیگـر   

 شماره و نشریات قدیمی تر باید دو شماره منتشر کرده باشند. 

 
 شرایط کاندیداتوري در خانه نشریات: 

 .شرایط حق راي در انتخابات خانه نشریات را داشته باشد •

 .باشد نشریه مدیرمسوول •

 باشد. 1397سال ماه  اول ديحداقل  ایشان  تاریخ دریافت مجوز انتشار نشریه •

 :طبق جدول ذیل نشریه خود را منتشر کرده باشندحداقل در یکسال گذشته  •

 

 

 

 

 

 

 تعداد دوره انتشار
 48 روزنامه

 12 نامه هفته
 8 نامه دوهفته

 4 نامه ماه

 3 نامه دوماه
 3 گاهنامه

 2 نامه فصل
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، اســـت 1397بعـــد از اول دي مـــاه شـــان  وولی کـــه تـــاریخ دریافـــت مجـــوز نشـــریهمـــدیران مســـ  -تبصـــره 
ــ  ــبال مدیرمس ــه ق ــورتی ک ــریهودرص ــوده   ول نش ــیلی ب ــال تحص ــدت یکس ــه م ــري ب ــی  دیگ ــز م ــند نی ــد در  باش توانن

 .کاندیدا شوند ،انتخابات
 

 نشریات الترونیک هاي آن براي شرایط شرکت در انتخابات خانه نشریات و کارگاه: 

و از کمیته ناظر مجوز دریافت کرده اند طبق  فضاي مجازي استنشریات الکترونیکی که شیوه انتشارشان از طریق 

 باشند، شرایط ذیل داراي حق راي و حق کاندیداتوري در انتخابات خانه نشریات دانشجویی می

 شرایط حق راي: 

را داشته  ویژه نشریات چاپیشرایط شرکت در انتخابات خانه نشریات تبصره)  2بند الف(و الف) 

 باشد.

 باشد. یک ماه ت زمان فعالیتحداقل مدب) 

 .دننفر نباش 100کمتر از  باشد به شرط آنکهدرصد دانشجویان دانشگاه  تعداد اعضا حداقل سهج) 

 .منتشر کرده باشند مطلب تولیدي 10حداقل  در هر ماهد) 

 شرایط کاندیداتوري:

 شرایط حق راي را داشته باشد. •

 د.ول باشومدیرمس •

  مانده باشد. از تحصیل وي باقی با احتساب نیمسال جاري نیمسال تحصیلی حداقل دو •

 باشد. 1397سال ماه  قبل از اول ديتاریخ دریافت مجوز انتشار  •

ضمنا شرایط حق راي نشریات صوتی همانند نشریات چاپی است بدین معنا که ضمن داشتن شـرایط عمـومی،   

نشریاتی کـه از اول   حداقل یک شماره منتشر کرده باشند. در هر نیمسال تحصیلی در یک سال گذشتهطور میانگین  به

بایـد دو شـماره    تـر  قـدیمی  مجوز گرفته اند باید حداقل یک شماره و نشریاتتا زمان برگزاري نشست   97بهمن سال 

 دوره انتشارشان است. همچنین  شرایط کاندیداتوري این نشریات همانند نشریات چاپی بر اساس. منتشر کرده باشند
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