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شیوه نامه اجرایی صدور پروانه نشر

ن اساسی و در اجراي وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اصل سوم، بیست و چهارم و بیست و هشتم قانو7و 4، 1باتوجه بندهاي 
قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و به استناد ضوابط و 2از ماده 12و 1اسالمی، به ویژه موارد مصرح در بندهاي 

الب فرهنگی و با استفاده از اختیارات شوراي عالی انق8/8/75مقررات تاسیس مراکز ، موسسات، کانون ها و انجمن هاي فرهنگی مصوب 
:آن، آیین نامه اجرایی صدور پروانه نشر به شرح زیر تصویب می شود24و 23حاصل از مواد 

ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات، کانون ها و انجمن هاي فرهنگی، وظایف و اختیارات هیات نظارت بر 25: به استناد ماده 1ماده 
دبیرخانه آن در مورد نشر کتاب، به شرح این آیین نامه به دبیرخانه هیات بررسی و صدور پروانه نشر زیر نظر معاونت امور مراکز فرهنگی و 

فرهنگی تفویض می شود.
: ناشر عبارت از هر شخصیت حقوقی یا حقیقی است که با اخذ پروانه موضوع این آیین نامه به عنوان یک مرکز فرهنگی می تواند 2ماده 
ت به انتشار و توزیع و فروش کتاب اقدام کند.نسب

: کتاب به کاالیی اطالق می شود که به صورت غیر ادواري توسط ناشران اعم از حقیقی و یا حقوقی به صورت کاغذي منتشر می 1تبصره 
شود. شرح پیش نویس براي مشخصات فیزیکی کتاب کافی است.

احراز شرایط و صالحیت شخص براي انتشار کتاب گواهی می شود. از دارنده پروانه نشر : پروانه نشر، سندي است که به موجب آن2تبصره 
در این شیوه نامه با عنوان صاحب امتیاز یاد می شود.

ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات، کانون ها و انجمن هاي فرهنگی 6: موسس مرکز نشر باید مطابق شرایط مندرج در ماده 3ماده 
یط زیر باشد:داراي شرا

ایراناسالمیجمهوريتابعیت.1
شهرتحسازبرخورداريوربطذيمراجعتائیدبهموثرکیفريپیشینهسوءنداشتن.2
تقصیروتقلببهورشکستگیعدمونبودنمحجور.3
د.مجراشخاصبرايسال27حداقلیاوبودنمتاهلوسنسال25بودندارا.4
دایممعافیتداشتنیاوعمومیوظیفهخدمتانجام.5
محلمالکیتیااجارهازاعمرسمیسندارائهواسالمیارشادوفرهنگوزارتتشخیصبهمناسبوکافیامکاناتداشتن.6

انتشارات
ربطذيمراجعتشخیصبهآنمعادلیاکارشناسیمدركداشتن.7
سال سابقه کار مدیریت نشر یا طی دوره هاي 5حراز صالحیت علمی و تخصصی یا تجارب کافی متناسب با موضوع (داشتن ا.8

آموزشی مربوط با تائید کارشناسان امر)

س ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات، کانون ها و انجمن هاي فرهنگی مجاز به تاسی7: اشخاص مشروحه ذیل براساس ماده 4ماده 
مرکز نشر نیستند:

کارگزاران نظام گذشته اعم از نخست وزیران، وزیران، استانداران، امراي ارتش و شهربانی و ژاندارمري، روساي سازمان هاي دولتی، 
ي نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران، روساي انجمن هاي شهر و شهرستان تهران و مراکز استان ها و اعضاي ساواك، روسا

تا بیست و دوم 1342حزب رستاخیز در تهران و مراکز شهرستان ها و استان ها و وابستگان رژِیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد 
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در آن مشاغل بوده و همچنین کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات، رادیو، تلویزیون یا سخنرانی در اجتماعات، 1357بهمن 
تی نظام گذشته بوده اند و همچنین توطئه گران و اقدام کنندگان علیه اسالم و جمهوري اسالمی ایران.خدمتگزاران تبلیغا

: متقاضی تاسیس مرکز نشر باید تقاضانامه اي به همراه اطالعات مندرج در پرسشنامه هاي مربوطه و مدارك زیر را به اداره کل 5ماده 
کند. ادارات باید در همان روز نسبت به ثبت تقاضانامه و تسلیم قبض رسید به متقاضی فرهنگ و ارشاد اسالمی استان محل تقاضا تسلیم

اقدام کنند.
مدارك الزم براي ثبت تقاضاي نشر:

حقیقیاشخاصبرايملیکارتوشناسنامهصفحاتکلیهتصویر.1
موسس به همراه اساسنامه معتبراعضاءوحقوقیاشخاصبرايملیکارتوشناسنامهصفحاتکلیهتصویر.2
کیفريپیشینهسوءعدمگواهی.3
دایممعافیتیاعمومیوظیفهخدمتپایانگواهیتصویر.4
تحصیلیمدركآخرینتصویر.5
)اندکردهدرخواستموسسانگروهصورتبهکهمتقاضیانبراي(نشرمرکزاساسنامه.6

: ادارات کل استانی موظفند بالفاصله پس از دریافت هر تقاضانامه، نسبت به بررسی مدارك اقدام کنند و در صورت مشاهده هرگونه 6ماده 
روز کاري کتبا به نشانی متقاضی ارسال نمایند.10نقصی در آن ها، مراتب را حداکثر ظرف 

ده تکمیلی را با درج دقیق اظهار نظر مبنی بر موافقت یا مخالفت به روز پرون10: ادارت کل استانی موظفن ظرف مدت حداکثر 7ماده 
هیات بررسی و صدور پروانه نشر ارسال نمایند.

: به منظور بررسی تقاضانامه هاي تاسیس مرکز نشر، اخذ تصمیم در مورد هر تقاضانامه و نظارت بر فعالیت مراکز نشر، هیات بررسی 8ماده 
ت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تشکیل می شود:و صدور پروانه نشر در معاون

اعضاي این هیات عبارتند از:
.شودمیتعیینفرهنگیامورمعاونتسويازکهنشرپروانهصدوروبررسیهیاترئیس.1
کتابامورکلمدیر.2
فرهنگیفعالیتهايوتشکلهامجامعکلمدیر.3
.فرهنگیامورمعاونانتخاببهنشرامورفعاالنوصاحبنظرانازنفردو–5و.4

نفر از اعضا که یکی از آن ها رییس هیات باشد رسمیت خواهد یافت و تصمیمات هیات با 3: جلسات هیات با حضور حداقل 1تبصره 
راي موافق معتبر و الزم االجرا ست.3حداقل 
صدور پروانه نشر موظف است هر دو هفته یک بار جلسات هیات را تشکیل دهد، مگر در واردي که تقاضا : دبیرخانه هیات بررسی و2تبصره 

یا موضوعی براي بررسی وجود نداشته باشد.
: هیات بررسی موظف است حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ تشکیل پرونده نسبت به بررسی تقاضاها و اخذ تصمیم قطعی اقدام 9ماده 
کند.

: پس از تائید تقاضا از سوي هیات، دبیرخانه موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته نسبت به صدور پروانه نشر موقت یک ساله و 10ده ما
این آیین نامه اقدام خواهد 14قابل تمدید براي دوره هاي بعدي به نام متقاضی اقدام کند، مگر درمورد اشخاص حقوقی که مطابق با ماده 

شد.
ورت رضایت از عملکرد ناشر و حداقل پس از طی سه دوره یک ساله و چاپ پنجاه عنوان کتاب مناسب، هیات می تواند اقدام به تبصره: درص

صدور پروانه نشر ده ساله نماید.
: درصورت تائید نشدن تقاضا، دبیرخانه موظف است موضوع را کتبا حداکثر دو هفته به متقاضی اعالم کند.11ماده 
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نچه متقاضی مرکز نشر شخصیت حقیقی باشد، پروانه نشر به نام شخص متقاضی صادر می شود.: چنا12ماده 
) 6(به استثناي بند 3: چنانچه متقاضی پروانه نشر، یک گروه باشند، حداقل یک نفر از آنان باید داراي تمام شرایط موضوع ماده 13ماده

کافی است. دبیرخانه هیات بررسی و صدور پروانه 5تا 1داري از شرایط بندهاي این آیین نامه باشد. براي بقیه موسسان انتشارات، برخور
نشر، گواهی هاي مورد نیاز اداره ثبت شرکت ها را صادر خواهد کر د و حسب مورد، به متقاضی یا اداره ثبت شرکت ها، به نام شخصیت 

حقوقی مرکز نشر صادر خواهد شد.
ط از شخصیت حقوقی مرکز نشر خارج شوند، هیات مدیره موظف است، حداکثر شش ماه بعد نسبت به تبصره: هرگاه فرد یا افراد واجد شرای

آیین نامه از بین خود یا دیگران براي انتقال پروانه نشر اقدام کنند. در غیر این صورت در پایان 3معرفی فرد واجد شرایط مندرج در ماده 
مهلت تعیین شده پروانه لغو خواهد شد.

3درمورد اشخاص حقوقی، مدیر مسئول مطابق با اساسنامه شخصیت حقوقی انتخاب می شود و باید داراي شرایط موضوع ماده :14ماده 
) بوده و مورد تائید هیات بررسی قرار گیرد و تا تاریخ تائید، مسئولیت مدیر مسئول بر عهده فرد موضوع ماده 6آیین نامه (به استثناي بند 

است.13
مورد اشخاص حقیقی دارنده پروانه نشر می تواند شخصاً به عنوان مدیر مسئول مرکز انجام وظیفه کند و یا فرد دیگري را براي : در 15ماده 

) باشد و مورد تائید هیات 6آیین نامه (به استثناي بند 3مسئولیت معرفی کند. در این صورت مدیر مسئول باید داراي شرایط موضوع ماده 
ر هر حال، تا تائید این فرد، دارنده پروانه نشر مدیر مسئول شناخته می شود. همچنین است در مواردي که مسئول به بررسی قرار گیرد. د

هر دلیلی از این مسئولیت کنار رفته باشد.
ي می داند ضرورنشرپروانهصدوروبررسیهیاتدبیرخانهکهراخودانتشاراتساالنهعملکردگزارشفعالیتاستموظفناشر:16ماده 

(مواردي از قبیل تعداد عناوین، تیراژ، نوبت چاپ کتاب هاي منتشره و ...) تسلیم کند.
: در صورت فوت شخصیت حقیقی دارنده پروانه نشر، ورثه وي می توانند حداکثر تا شش ماه پس از تاریخ فوت وي، نسبت به 17ماده 

ین خود یا دیگران براي انتقال پروانه به نام منتقل الیه یا به عنوان مدیر مسئول آیین نامه از ب3معرفی فرد واجد شرایط مندرج در ماده 
اقدام کنند. در غیر این صورت، در پایان این مهلت پروانه نشر لغو خواهد شد.

: هیات بررسی می تواند درصورت تقاضاي ورثه، مهلت مزبور را تا یک سال تمدید کند.1تبصره 
ماه از فوت ناشر با ارائه 3مزبور ورثه می توانند با انتخاب یکی از وراث به عنوان مسئول حداکثر ظرف مدت : در طول مهلت هاي2تبصره

مدارك الزم کتاب هایی را که ناشر پیش از فوت متعهد به چاپ آنها شده است، منتشر کنند.

: در صورت تمایل به انتقال پروانه نشر، ناشر موظف است مراتب را کتبا به دبیرخانه هیات بررسی و صدور پروانه نشر اعالم نماید. 18ماده 
کلیه هیات بررسی موظف است با رعایت مقررات این آیین نامه پاسخ الزم را کتبا به ناشر اعالم نماید و تا تائید انتقال و صدور پروانه جدید،

ولیت ها و تعهدات به عهده ناشر قبلی است.مسئ
تبصره: ناشر مجاز به واگذاري و یا دریافت پروانه نشر اعم از اجاره، فروش یا صلح حقوق به غیر نیست.

: چنانچه ناشر از شرایط مندرج در این آیین نامه عدول نماید، پروانه نشر او باطل خواهد شد. مرجع تشخیص تخلف هیات بررسی 19ماده 
و صدور پروانه نشر است.

اپ تبصره: در صورت ابطال پروانه به موجب این ماده ناشر یا وکیل قانونی او می تواند کتاب هایی را که تا تاریخ ابطال پروانه به مرحله چ
انه منتشر کند.رسانده است، حداکثر ظرف دو هفته به اطالع دبیرخانه هیات بررسی و صدور پروانه نشر رسانده و با تائید این دبیرخ

عنوان کتاب با اولویت تالیف، ترجمه و تصحیح و ترجیحاً چاپ اول منتشر کند. 4: هر ناشر مکلف است به طور میانگین هر سال 20ماده 
در غیر این صورت هیات بررسی و صدور پروانه نشر می تواند پروانه را ابطال نماید.

ا براي اولین بار صورت می گیرد، تعیین مصداق توسط هیات بررسی و صدور پروانه نشر است.: ناشرانی که تمدید اعتبار پروانه آنه1تبصره 
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کتاب هایی که مراحل تهیه و تدوین آماده سازي و انتشار آنها مستلزم صرف زمان بیشتر است، از قبیل کتاب هاي مرجع، 2تبصره :
به تشخیص هیات بررسی خارج از شمول این ماده هستند.فرهنگ ها، کتب نفیس و کتب مشتمل بر چند مجلد و مانند اینها، 

: ناشر موظف است هرگونه تغییر نشانی خود را کتبا به اطالع دبیرخانه هیات بررسی و صدور پروانه نشر برساند.21ماده 
ناشر، مراتب را به واحدهاي : در صورت ابطال پروانه نشر، دبیرخانه هیات بررسی و صدور پروانه نشر موظف است ضمن ابالغ امر به22ماده 

سازمانی ذي ربط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم نماید.
: اخذ تصمیم در موارد سکوت این آیین نامه بر عهده دبیرخانه هیات بررسی و صدور پروانه نشر است.23ماده 
مجوز از سوي هیات نظارت بر مراکز فرهنگی، تابع : صدور اجازه اشتغال به نشر براي مراکز فرهنگی چند منظوره پس از صدور24ماده 

مقررات این آیین نامه است.
: از تاریخ تصویب این آیین نامه، تمامی آیین نامه ها، بخش نامه ها و دستور العمل هاي وزارتی مغایر با این آیین نامه ملغی و از 25ماده 

درجه اعتبار ساقط است.
ور پروانه نشر مسئول اجراي این آیین نامه است.: دبیرخانه هیأت بررسی و صد26ماده 

تبصره از تاریخ ابالغ الزم االجرا است.12ماده و 27این شیوه نامه در 27ماده :

منبع : وزارت فرهنگ و ارشاد  اسالمی


