
 

    طوسيطوسيطوسيطوسي    خواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصير    خيريهخيريهخيريهخيريه    بنيادبنيادبنيادبنياد

        خبرنگارانخبرنگارانخبرنگارانخبرنگاران    وووو    ييييمطبوعاتمطبوعاتمطبوعاتمطبوعات    نويسندگاننويسندگاننويسندگاننويسندگان    نامهنامهنامهنامه    آيينآيينآيينآيين

 1354 مصوب

 به و يجهانگرد و اطالعات وزارت 26/4/1354 مورخ 671/22 شماره شنهاديپ به بنا 22/6/1354 مورخ جلسه در رانيوز اتيه

 بيتصو ريز شرح به را خبرنگاران و يمطبوعات سندگانينو نامه نييآ يجهانگرد و اطالعات وزارت سيتاس قانون 6 ماده استناد

 :نمودند

        خبرنگارخبرنگارخبرنگارخبرنگار    وووو    ييييمطبوعاتمطبوعاتمطبوعاتمطبوعات    سندهسندهسندهسندهيييينونونونو    ففففييييتعرتعرتعرتعر    ــــ    اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

 يدارا و مشغول مجالت اي ها  روزنامه در ترجمه اي يسندگينو كار به ، يا حرفه طور به كه است يشخص يمطبوعات سندهينو ـ 1 ماده

 . باشد يجهانگرد و اطالعات وزارت از پروانه

 و اطالعات وزارت طرف از صادره  پروانه موجب به كه است يا موسسه اي و يخبرگزار ، مجله ، روزنامه ندهينما خبرنگار ـ 2 ماده

 .  است شده شناخته سمت نيا به يجهانگرد

 : شوند يم ميتقس ريز شرح به دسته سه به خبرنگاران ـ 3 ماده

  ياسيس خبرنگار ـ الف

 ). ورزش ، يادب ، يآموزش ، يفرهنگ ، يهنر ، ييجنا ، ييقضا ، ياقتصاد(  ياجتماع امور خبرنگار ـ ب

 .  داشت خواهد اشتغال يلمبرداريف اي و يعكسبردار كار به كه عكاس خبرنگار ـ پ

 .بود خواهد مربوط مقررات تابع  يشاهنشاه ارتش يها  هينشر مترجمان و سندگانينو ، عكاسان ، خبرنگاران به مربوط امور ـ تبصره

            خبرنگارانخبرنگارانخبرنگارانخبرنگاران    وووو    ييييمطبوعاتمطبوعاتمطبوعاتمطبوعات    سندگانسندگانسندگانسندگانيييينونونونو    كاركاركاركار    ططططييييشراشراشراشرا    ــــ    دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 : باشند ريز طيشرا زيحا ديبا نامه نييآ نيا مشمول يمطبوعات سندگانينو ـ 4 ماده

 .  سن تمام سال ستيب داشتن ـ الف

 .  يوجهانگرد اطالعات وزارت دييتا مورد يسندگينو و يعلم تيصالح اي سانسيل دانشنامه بودن دارا ـ ب

 .  شهرت حسن داشتن ـ پ



 . باشد ياجتماع  حقوق سلب موجب كه يفريك تيمحكوم سابقه نداشتن ـ ت

 .  مربوط مجله اي روزنامه طرف از نامه يمعرف هيارا ـ ث

 : باشند ريز طيشرا واجد ديبا نامه نييآ نيا مشمول خبرنگاران ـ 5 ماده

 .  رانيا تيتابع ـ الف

 .  ياسيس خبرنگار يبرا سن تمام سال پنج و ستيب و عكاس و ياجتماع امور خبرنگاران يبرا سن تمام سال ستيب داشتن ـ ب

 اي و رستانيدب كامل پلميد التيتحص  داشتن و ياسيس خبرنگار يبرا آن معادل يليتحص مدارك اي سانسيل دانشنامه بودن دارا ـ پ

 .  عكاس و ياجتماع امور خبرنگاران يبرا آن معادل يليتحص مدارك

 .  شهرت حسن داشتن ـ ت

 . باشد ياجتماع  حقوق سلب موجب كه يفريك تيمحكوم سابقه نداشتن ـ ث

 . كشور از خارج در يداخل مطبوعات خبرنگار نيهمچن و ياسيس خبرنگار يبرا يخارج يزبانها از يكي به ييآشنا ـ ج

 .  مربوط موسسه اي و يخبرگزار ، مجله ، روزنامه طرف از نامه يمعرف هيارا ـ چ

 . باشد يم يجهانگرد و اطالعات وزارت با خبرنگاران و يمطبوعات سندگانينو تيصالح دييتا و احراز ـ 6 ماده

 يخبرنگار اي و بشود چهار ماده ) ت( و)  پ( يبندها در مذكور طيشرا از يكي فاقد يمطبوعات سندهينو كه يصورت در ـ 1 تبصره

 طرف از نامه نييآ نيا 17 ماده تيرعا با او پروانه بشود  پنج ماده)  ث( و)  ت( و)  الف( يبندها در مذكور طيشرا از يكي فاقد

 . شود يم لغو يجهانگرد و اطالعات وزارت

 شيپ كه يخبرنگاران نيهمچن و باشد يجهانگرد و اطالعات وزارت دييتا مورد آنان كار سابقه كه يمطبوعات سندگانينو ـ 2 تبصره

 پنج ماده)  پ( بند و چهار ماده)  ب( بند طيشرا از بيترت به باشند  يخبرنگار سابقه سال پنج يدارا نامه نييآ نيا بيتصو خيتار از

 .بود خواهند معاف

            خبرنگارانخبرنگارانخبرنگارانخبرنگاران    وووو    ييييمطبوعاتمطبوعاتمطبوعاتمطبوعات    سندگانسندگانسندگانسندگانيييينونونونو    ييييهاهاهاها    پروانهپروانهپروانهپروانه    اعتباراعتباراعتباراعتبار    مدتمدتمدتمدت    ــــ    سومسومسومسوم    فصلفصلفصلفصل

 . ندارد ديتمد به ازين و است يدائم يمطبوعات سندگانينو پروانه اعتبار مدت ـ 7 ماده

 ، روزنامه طرف از چنانچه مذكور،  مدت يانقضا از پس و است صدور خيتار از تمام سال دو يخبرنگار پروانه اعتبار مدت ـ 8 ماده

 . شود يم ديتمد گريد سال دو مدت  به شود ديتمد يتقاضا مربوط موسسه اي و يخبرگزار ، مجله

 اي سندهينو پروانه لغو يتقاضا  مربوط موسسه اي و يخبرگزار ريمد و مجله ، روزنامه ريمد اي ازيامت دارنده كه يصورت در ـ 9 ماده

 نظر مورد شخص پروانه اعتبار يابقا اي لغو به نسبت و يدگيرس  موضوع به يجهانگرد و اطالعات وزارت د،يبنما را يخبرنگار

 . كرد خواهد اتخاذ يمقتض ميتصم



 و اطالعات وزارت توسط  تيصالح احراز از پس كل يفرماندار اي استان هر در نامه نييآ نيا موضوع يها پروانه ـ 10 ماده

 ارسال ضمن مراتب و شد خواهد ديتمد اي صادر كل يفرماندار اي استان هر يجهانگرد و اطالعات اداره قيطر از يجهانگرد

 . ديگرد خواهد اعالم يجهانگرد و اطالعات وزارت  به مذكور اداره لهيوس به صادره پروانه رونوشت

 از يقسمت اي تمام تواند يم يجهانگرد و اطالعات وزارت ندارد وجود يجهانگرد و اطالعات اداره كه ييها شهرستان در ـ تبصره

 و اطالعات وزارت يندگينما به تا دينما محول فرمانداران اي  كل فرمانداران ، استانداران به را نامه نييآ نيا در مقرر فيوظا

 . دارند  معمول را الزم اقدامات يجهانگرد

 است مكلف خود خبرنگاران از كي هر كار ادامه با موافقت صورت در مربوط موسسه اي و يخبرگزار ، مجله ، روزنامه ـ 11 ماده

 . دينما ديتمد يتقاضا ، صادره پروانه اعتبار مدت يانقضا از قبل ماه دو

 مدت انيپا تا دهيگرد صادر رانيوز  اتيه 15/12/1343 مورخ 32056 شماره نامه نييآ استناد به كه يخبرنگاران پروانه ـ 12 ماده

 . است يباق خود قوت به اعتبار

            خبرنگارانخبرنگارانخبرنگارانخبرنگاران    وووو    ييييمطبوعاتمطبوعاتمطبوعاتمطبوعات    سندگانسندگانسندگانسندگانيييينونونونو    ففففييييوظاوظاوظاوظا    ــــ    چهارمچهارمچهارمچهارم    فصلفصلفصلفصل

 .  است موضوعه مقررات و نيقوان تيرعا به مكلف يمطبوعات سندهينو ـ 13 ماده

 :  است مكلف خبرنگار ـ 14 ماده

 . دهد قرار خود موسسه ارياخت در حيصح اطالعات ـ الف

 . باشد داشته همراه را خود يخبرنگار پروانه مراسم در شركت هنگام ـ ب

 . كند تيفعال است منعكس يخبرنگار پروانه در كه خود رشته رامونيپ در ـ پ

 ارتباط يعموم تيامن با كه ييها مكان و ينظام موسسات از يعكسبردار و ينظام و يانتظام مقامات از اخبار نشر و نقل ـ 15 ماده

 .  است ممنوع مربوط مقامات از يقبل اجازه ليتحص بدون دارد،

 فيتحر از و ديبنما را امانت تيرعا  يرسم مقامات قول و نقل در زين و اورديم عمل به كه ييها مصاحبه در ديبا خبرنگار ـ 16 ماده

 . است ممنوع مطالب

        مختلفمختلفمختلفمختلف    مقرراتمقرراتمقرراتمقررات    ــــ    پنجمپنجمپنجمپنجم    فصلفصلفصلفصل

 تخلفات از يكي مرتكب كه را  يخبرنگاران و يمطبوعات سندگانينو يها  پروانه تواند يم يجهانگرد و اطالعات وزارت ـ 17 ماده

 : دينما لغو شهيهم يبرا تكرار صورت در و ماه شش دوم بار و ماه سه مدت به اول بار يبرا يدگيرس از پس بشوند، ريز مشروحه

 نشر يعموم مجازات قانون موجب به كه يموارد و آنها ينادرست به علم با نادرست يخبرها ميتنظ و دروغ مطالب هيته ـ الف

 . شود يتلق بياكاذ

 . باشد مطبوعات قانون خالف بر كه يمطلب هر يافشا ـ ب



 و ها  روزنامه هيكل در يخبرنگار و  يسندگينو از شود يم لغو ماده استناد به يو پروانه كه يخبرنگار و يمطبوعات سندهينو ـ 1 تبصره

 . بود خواهد محروم كشور يسازمانها اي موسسات و ها يخبرگزار ،  مجالت

 نشر و نادرست يخبرها مياتنظي قانون خالف مطالب هيته سبب به يخبرنگار اي يمطبوعات سندهينو كه يصورت در ـ 2 تبصره

 در و فيتوق يجهانگرد و اطالعات وزارت طرف از او  پروانه ،  خواست فريك صدور خيتار از رديگ قرار بيتعق تحت بياكاذ

 . شد خواهد ابطال واال مسترد برائت صورت

 را خود خبرنگاران و يمطبوعات  سندگانينو كار طيشرا و مشخصات فهرست مكلفند هايخبرگزار و يمطبوعات موسسات ـ 18 ماده

 فهرست يبعد راتييتغ هرگونه و دارند ارسال محل يوجهانگرد اطالعات اداره به اي يجهانگرد و اطالعات وزارت به مورد حسب

 . ندينما اعالم  مراجع همان به بالفاصله را مذكور

 خبرنگاران و يمطبوعات سندگانينو كار از ، محل يجهانگرد و اطالعات وزارت اعالم حسب مكلفند يانتظام مأموران ـ 19 ماده

 و ضبط را مجاز ريغ يها  پروانه و ندينما يريجلوگ است شده يمنقض  آن اعتبار مدت اي لغو آنان پروانه كه يكسان اي و پروانه بدون

 .دارند ارسال يجهانگرد و اطالعات وزارت به

 

   

 

   


