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  پروانه نشر کتاب - 8

  
 

اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز) الف  
 

  پروانه نشر کتاب:  اطالعات مرجع صادرکننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادي -1
   29/02/89: تاریخ  

  3از     1صفحه 
 خراسان جنوبیاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان :  عنوان مرجع صادرکننده) الف - 1

خیابان  –ساختمان مرکزي  وزارتخانه    بیرجند  –خیابان کمااللملک  –میدان بهارستان  –تهران  –وزارتخانه : اداره کل :  نشانی و کدپستی) ب - 1

  97187- 11899: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  کدپستی  –شهید محالتی 

  4423274: نمابر   4423393-4: اداره کل : شماره تلفن و نمابر)ج  - 1

  E-Mail :(www.ershad-kj.ir,www.ershad.ir(آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی ) د - 1

اداره امور فرهنگی اداره کل استان،سرکارخانم جهانی : نام و شماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع) هـ - 1

  229داخلی4423393کیا

  229داخلی4423393- 4سرکارخانم جهانی کیا کارشناس  چاپ و نشر : رد یا افراد پاسخگوي در زمینه موضوعنام و شماره تلفن ف) ي - 1

  اطالعات مجوز یا پروانه صادره فعالیت اقتصادي -2
  پروانه نشر کتاب:   عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره) الف -2

  :شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره) ب -2
  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی

  تابعیت ایرانی- 1
  نداشتن سوءپیشینه کیفري -2
  برخورداري ازحسن شهرت -3
محجورنبودن وعدم ورشکستگی به تقلب وتقصیر به تشخیص  - 4

  مراجع ذیربط
  سال27سال ومجرد25حداقل سن براي افرادمتأهل -5
  انجام خدمت وظیفه عمومی ویاارئه گواهی معافیت دائمی -6
  مدرك کارشناسی ویامعادل آن داشتن حداقل - 7
  عدم وابستگی اعضاء مؤسسه به تشکیالت رژیم سابق -8

  نفرداراي مدرك لیسانس یاباالتر3درصورت حقوقی بودن معرفی  - 1
  )نفر3(یاحقوقی)حقیقی(صالحیت علمی وتخصصی فرد - 2

  :مدارك و مستندات موردنیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره) ج-2
  مدارك و مستندات قانونی  مستندات عمومیمدارك و 

  درخواست متقاضی- 1
  تصویرتمام صفحات شناسنامه-2
  تصویرآخرین مدرك تحصیلی یامعادل آن-3
  تصویرکارت پایان خدمت- 4
  تصویرکارت ملی-5
  قطعه10عکس-6

  استعالم حراست- 1
  عدم سوءپیشینه-2
 درصورت حقوقی بودن مؤسسه اساسنامه وصورتجلسه مجمع عمومی-3

  وهیأت مدیره
  تأیید صالحیت علمی وفنی ازسوي اتحادیه ناشران خراسان بزرگ -4 

  هزینه اي ندارد: هزینه موردنیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره) د -2
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتی عنوان مراحل

_ _ _ _ 
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: پروانه صادره و زمانبندي/ مراحل اجراي مجوز ) ب  
 

پروانه نشر : صدور مجوز یا پروانه صادره و زمانبندي هر مرحله/ مراحل اجراي -3
  کتاب

  29/20/89تاریخ 
  3از     2صفحه 

  زمان انجام  عنوان مرحله  کدمرحله

  خروجی مرحله  ورودي مرحله

  نوع ورودي
/ واحد

سازمان 
  کننده ارائه

نوع 
  خروجی

سازمان / واحد
  کننده  دریافت

تقاضانامه ارائه   1
  متقاضی  تقاضانامه  متقاضی  مدارك  روز1  واخذمدارك

1  
اخذمدارك تکمیل شده 

وتطبیق آن 
  بادستورالعمل

  -  -  -  -  روز1

اخذاستعالم هاي   1
  -  -  حراست  استعالمات  نامشخص  موردنیازحراست

صالحیت علمی   1
  -  -  -  -  روز10  وتخصصی

  تشخیص هویت  1
  -  -  اداره آگاهی  استعالم  هفته2تا  1  )عدم سوءپیشینه(

بررسی وتنظیم نهایی   1
  -  -  -  -  روز 1  پرونده

2  

ارسال پرونده به اداره 
کل مجامع وتشکل ها 
وفعالیتهاي فرهنگی 
  وزارت متبوع

  -  -  -  -  ماه2حداقل

2  
اعالم نظر دفتر مجامع 

ومعرفی اسامی 
  پیشنهادي متقاضی

اعالم نظر   ماه1هفته تا  1
  -  -  وزارت متبوع  وزارتخانه

  متقاضی  صدورپروانه        صدورپروانه نشر  2

  
  

  :سایر اطالعات تکمیلی از جمله
  سال  2سال تا 1:دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت •
 ماه  3حداکثر :گیري و پاسخگویی به متقاضی از تاریخ ثبت درخواست مرجع صدور حداکثر زمان تصمیم •
  مورد می باشد 2تا  1با توجه به تراکم پرونده ها در وزارتخانه  :تعداد مجوز یا پروانه فعالیت صادره در طول یک سال •
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: پروانه / نمودار اجراي مراحل صدور مجوز ) ج  
 

  29/02/89: تاریخ 
 پروانه نشر کتاب: نمودار اجراي مراحل صدور مجوز یا پروانه صادره  - 4

  3از  3صفحه 

 صدور مجوز :  2مرحله 
 تشکیل پرونده:  1مرحله 

  مرحله 

 سازمان/ واحد

    

  

  متقاضی  

  

 

    

  

  

  اداره کل 

  

  

  

 

   

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  وزارت  متبوع  

  

  

 

  
  
  
  

 

 شروع 

بررسی و تنظیم نهایی پرونده و 
 ارسال به وزارت متبوع 

 

 بایگانی

رفع 
 مشکل 

ارسال فهرست اسامی پیشنهادي از 
سوي متقاضی به دفتر مجامع تشکل 

 ها و فعالیت فرهنگی
 

 پایان
مراجعه متقاضی جهت اخذ تقاضانامه و 

 فرم هاي الزم و تکمیل آن 
 

اخذ مدرك شخصی و تطبیق با 
 دستورالعمل انتشارت

 

 صدور پروانه نشر

 

 منفی

عدم رفع 
 مشکل

تشخیص هویت ( الزم  هاي  اخذ استعالم
)راست ح، صالحیت علمی تخصصی و   

نقص  رفع  قرار گرفتن پرونده در نوبت رسیدگی  
 دردفتر مجمع تشکل هاي فعالیت فرهنگی

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

وجود 
 نقص
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