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  )بولتن(پروانه فعالیت نشریه داخلی -5
  

 
اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز) الف  

 
پروانه فعالیت نشریه : اطالعات مرجع صادرکننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادي  -1

  )بولتن(داخلی
  29/02/89:تاریخ 

    3از    1صفحه   
  وزارت فرهنگ وارشاداسالمی و اداره کل استان :عنوان مرجع صادرکننده) الف - 1

  97187-11899: کدپستی  - اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی  –خیابان شهید محالتی  –بیرجند  –خراسان جنوبی : نشانی و کدپستی) ب - 1

  : شماره تلفن و نمابر)  ج  - 1

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

  اداره کل مطبوعات وخبرگزاریهاي داخل:نام و شماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع) هـ - 1

-4سرکارخانم فرشته نخعی پور کارشناس مطبوعات وتبلیغات: نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوي در زمینه موضوع) ي - 1

  117داخلی4423393

  اطالعات مجوز یا پروانه صادره فعالیت اقتصادي -2
  )بولتن(پروانه فعالیت نشریه داخلی:   عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره) الف -2

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

  سال25حداقل سن - 1
  درعلوم حوزوي2یاپایان سطح مدرك تحصیلی کارشناسی  -2
  عدم سوءپیشینه -3
  تابعیت ایرانی- 4
  پایبندي والتزام به قانون اساسی-5
  کارت پایان خدمت وملی-6

اخذمجوزکمیسیون انتشارات دولتی جهت استفاده ازاعتبارات دولتی 
  براي انتشار نشریه

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

  درخواست - 1
  3*4قطعه عکس2-8
  سري فتوکپی شناسنامه3-3
  تصویرآخرین مدرك تحصیلی- 4
  تصویرکارت پایان خدمت-5
  نمونه مقاالت منتشره-6
  پرسشنامه تکمیلی شده- 7
  تصویرکارت ملی-8

  گواهی عدم سوءپیشینه- 1
  اساسنامه براي شخصیتهاي حقوقی-2

  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  
 

  )بولتن(فعالیت نشریه داخلیپروانه : صدور مجوز یا پروانه صادره و زمانبندي هر مرحله/ مراحل اجراي -3
  29/02/89: تاریخ 

  3از  2صفحه 

  زمان انجام  عنوان مرحله  کدمرحله
  خروجی مرحله  ورودي مرحله

  نوع ورودي
سازمان / واحد
  کننده ارائه

  نوع خروجی
سازمان / واحد

  کننده  دریافت

درخواست دستگاه اجرایی باامضاءباالترین   1
دستگاه اجرایی   درخواستنامه   روز1  مقام مسئول

اداره کل فرهنگ   بررسی  متقاضی
  وارشاداسالمی استان

تکمیل فرم الف باتأییدباالترین مقام دستگاه   1
دستگاه اجرایی   فرم تکمیلی  ماه1  متقاضی

اداره کل فرهنگ   -  متقاضی
  وارشاداسالمی استان

2  
ارسال درخواست وفرم الف جهت 

 صدورمجوزکمیسیون انتشارات دولتی و
  دریافت مجوز

  -  -  -  -  ماه3

اخذمدارك مدیرمسئول وتطبیق باشرایط   1
مدارك   روز1  تعیین شده درقانون مطبوعات

  مدیرمسئول
دستگاه اجرایی 
اداره کل فرهنگ   -  متقاضی

  وارشاداسالمی استان

دستگاه اجرایی   -  روز1  اخذپرسشنامه وفرم هاي مربوطه  1
  متقاضی

پرسشنامه 
وفرم هاي 
  مربوطه

-  

  -  تحویل پرسشنامه وفرمهاوبررسی آن  1
پرسشنامه 
وفرمهاي 
  تکمیلی

دستگاه اجرایی 
  -  -  متقاضی

فرم محقق   -  -  هفته1  انجام تحقیق وتکمیل فرم محقق  1
  تکمیل شده

اداره کل فرهنگ 
  وارشاداسالمی استان

هفته 1  استعالم تشخیص هویت ودریافت پاسخ  1
فرهنگ اداره کل   -  آگاهی  پاسخ استعالم  روز10تا

  وارشاداسالمی استان

اداره کل فرهنگ   نظرمدیرکل  -  -  روز14  اخذنظرمدیرکل  1
  وارشاداسالمی استان

ارسال پرونده به وزارت متبوع وقرارگرفتن   1
  -  -  -  -  سال به باال2  درنوبت رسیدگی

  -  مجوز فعالیت  -  -  -  صدور مجوز فعالیت نشریه  2

اداره کل فرهنگ   تأییدیه اماکن  -  -  -  فعالیتتأییدیه دایره اماکن براي مکان   2
  وارشاداسالمی استان

پروانه   -  -  -  صدورپروانه دفترنشریه  2
  دستگاه متقاضی  دفترنشریه

  :سایر اطالعات تکمیلی از جمله
  دائمی:دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت •
 سال3:مرجع صدور گیري و پاسخگویی به متقاضی از تاریخ ثبت درخواست حداکثر زمان تصمیم •
بستگی به تعداد متقاضیان وصدورمجوزهیأت نظارت برمطبوعات دارد،قانون سقفی تعیین نکرده :تعداد مجوز یا پروانه فعالیت صادره در طول یک سال •

 .است
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: پروانه / نمودار اجراي مراحل صدور مجوز ) ج  
 

 )بولتن(نشریه داخلی  پروانه  فعالیت : نمودار اجراي مراحل صدور مجوز یا پروانه صادره  - 4  29/02/89: تاریخ 
  3از  3صفحه 

 تشکیل پرونده:  1مرحله  صدور مجوز :  2مرحله 
  مرحله 

 سازمان/ واحد
    

  

دستگاه  

  اجرایی

 

    

  

  

  

  

  

  

  اداره کل 

  

  

  

  

  

  

 

  
  

  

  

  

 

   

  

  وزارت متبوع

  

 

 پایان
 درخواست دستگاه اجرایی 

 

با تایید باالترین مقام ) الف(تکمیل فرم 
 مسئول 

 عدم صالحیت

  در صورت وجود نقص

  منفی

 رفع نقص 

در صورت  عدم تایید    

 تحویل فرم  پرسشنامه 

 بررسی پرسشنامه تکمیل شده 
 

 بررسی و تحقیق و تکمیل فرم محقق

 بایگانی

 بایگانی

 استعالم تشخیص هویت 

تحویل و جمع آوري فرم هاي معرفین که 
 متقاضی در پرسشنامه ذکر کرده است 

 

 اخذ نظر مدیر کل 

 ارسال پرونده به وزارت متبوع

 رفع نقص 

 شروع 

اخذ مدارك مدیر مسئول و تطبیق با 
 شرایط تعیین شده در قاتنون مطبوعات

قرار گرفتن در نوبت رسیدگی 
 بایگانی هیات نظارت بر مطبوعات

 صدور مجوز نشریه صدور مجوز دفتر

صدور مجوز استفاده از 
 اعتبارات دولتی

به  ارسال درخواست و فرم الف
کمیسیون انتشارات دولتی وزارت 

در صورت   تایید    

در صورت   تایید   انجام استعالمات مکان فعالیت   
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