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 1صفحه 

 

 نمایندگی رسانه دفترگردش کار فرآیند صدور پروانه 

 بارگذاری اسناد مورد نیاز شامل : .1

 تصویر عکس پرسنلی 

 تصویر صفحات اول ، دوم و توضیحات شناسنامه 

 تصویر روی کارت ملی 

 تصویر سوابق تحصیلی 

 تصویر سوابق شغلی 

 تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه مکان دفتر نمایندگی 

  ماه از تاریخ صدور ( 3عدم اعتیاد ) با اعتبار تصویر گواهی 

  ماه از تاریخ صدور ( 3تصویر گواهی عدم سوءپیشینه ) با اعتبار 

 . شرایط متقاضی برای ثبت درخواست اخذ نمایندگی رسانه :2

  درخواست یا پروانه نمایندگی داشته باشد . شایان ذکر است تعداد درخواست ها توسط کارشناس اداره ارشاد استان  5متقاضی می تواند نهایتا تا

 خواهد شد.بررسی 

  نمایندگی می تواند داشته باشد.  3کم برخوردار تا غیردرصورت واقع شدن نمایندگی در استان های 

 ال ظرفیت خود را تکمیل کرده باشد و نتواند درخواست جدیدی ثبت کند با پیغام خطای مناسب از طرف سامانه مواجه درصورتی که نماینده قب

 می شود و امکان ثبت درخواست نخواهد داشت . 

 . صرفا رسانه هایی با شرایط زیر قابلیت این را دارند که در فهرست قرار گیرند :3

 نداشته باشد . . رسانه در آن استان نماینده دیگری1

 باشد . 04. با ترتیب انتشار روزنامه و با امتیاز رتبه بندی باالتر از 2

 باشد . 04. با ترتیب انتشار های هفته نامه ،دو هفته نامه یا ماهنامه  و با امتیاز رتبه بندی باالتر از 3

 باشد . 04. خبرگزاری یا سایت خبری و با امتیاز رتبه بندی باالتر از 0

 قبال و توسط اداره کل مطبوعات داخلی ، گزینه عدم حمایت برای رسانه فعال نشده باشد .. 5

 درصد به باال(  54. اعالم وصول منظم داشته باشد . ) با درصد نظم انتشار 0

 . اسناد و اطالعات مورد نیاز برای اخذ نمایندگی رسانه :0

 عات نشانی ، تلفن شرکت ، مشخصات ملکی و...شامل اطال تکمیل فرم مشخصات مربوط به دفتر نمایندگی 

  )ثبت تعداد نسخه رسانه جهت توزیع در آن استان ) ویژه رسانه های چاپی 

قاضای پس از ثبت درخواست توسط نماینده ؛ طی پیامکی به صاحب امتیاز رسانه انتخابی اطالع رسانی می شود تا با ورود به ناحیه کاربری خود ، ت .5

 فرد را تایید نماید . متن پیامک به شرح زیر است : نمایندگی رسانه آن

 "با سالم ، برای پذیرش یا رد درخواست نمایندگی رسانه در استان .... به سامانه جامع رسانه های کشور مراجعه فرمایید " 

 وضعیت درخواست : منتظر تایید صاحب امتیاز

 متقاضی رد می شود .. در صورت عدم تایید درخواست توسط صاحب امتیاز درخواست 0

 ماه درخواست رد می شود . 2همچنین در صورت عدم رویت درخواست متقاضی توسط صاحب امتیاز ؛ پس از 
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 وضعیت درخواست : 

 تایید صاحب امتیاز. درصورت تایید صاحب امتیاز : 1

 . در صورت عدم تایید صاحب امتیاز : رد درخواست توسط صاحب امتیاز2
 

 هنگ و ارشاد استان موارد زیر را بررسی می کند:کارشناس اداره فر.0

 . تصاویر و اسناد خواسته شده بصورت کامل بارگذاری شده باشد1

سال سابقه کار  0سال سابقه کار مطبوعاتی و یا دیپلم با  0مدرك تحصیلی لیسانس با یک سال سابقه کار مطبوعاتی، فوق دیپلم با  متقاضی دارای. 2

 سابقه کار توسط کارشناس اداره کل استانو تایید مطبوعاتی 

 )در این مقطع صرفا شرکت در آزمون مورد نظر است ( را کسب کرده باشد. نمره قبولی از آزمون قانون مطبوعاتمتقاضی .3

 و بررسی اعتبار آن 0. کنترل و تایید مدارك بارگذاری شده در مرحله 0

 باشد. ویر کارت ملی و شناسنامهسال سن به استناد تصا 25حداقل  متقاضی دارای. 5

 نسخه نشریه )ویژه نشریات چاپی با گستره توزیع سراسری( 54. تایید توزیع حداقل 0

 وضعیت درخواست :

. درصورت تایید : تایید استان1  

. درصورت عدم تایید : رد درخواست توسط استان2  

. درصورت اعالم نقص : نقص درخواست توسط استان3  

 

قرار گرفت ، کارشناس اداره کل مطبوعات داخلی از تایید استان آگاه شده و بر طبق مشخصات و نوع  "تایید استان"زمانی که درخواست در وضعیت  .8

تایید با  "درخواست داده شده ضرورت یا عدم ضرورت بازرسی از دفتر نمایندگی را اعالم می کند . در صورت نیاز به بازرسی وضعیت درخواست 

شده و کارشناس می تواند برگه بازرسی را پرینت کند . درصورتی که ضرورت بازرسی از دفتر از روی درخواست برداشته شود ؛ وضعیت آن به  "بازرسی 

 تغییر کرده و آماده صدور پروانه می شود . "تایید بدون بازرسی"

 وضعیت درخواست :

 . درصورت نیاز به بازرسی : تایید با بازرسی1

 صورت عدم نیاز به بازرسی تایید بدون بازرسی. در2

 

 وضعیت درخواست : .9

 . درصورت تایید بازرسی : تایید بازرس1

 . درصورت عدم تایید بازرسی : عدم تایید بازرس2

 . در صورت اعالم نقص : نقص درخواست توسط بازرس3

 

 نحوه صدور  پروانه دفاتر نمایندگی در تهران و استان ها به شرح زیر است : .14

 تهران : واحد صدور پروانه

 استان ها :کارشناسان مطبوعات

 وضعیت درخواست : آماده تحویل
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 متن پیامک ارسالی : .11

 در صورت واقع شدن دفتر نمایندگی در استان تهران :

 روز کاری به دبیرخانه معاونت مطبوعاتی مراجعه فرمایید . 3دفتر نمایندگی پس از  سالم ، برای دریافت پروانه فعالیت

 در صورت واقع شدن دفتر نمایندگی در استان های دیگر  و شهرستان های استان تهران :

 . فرمایید ارشاد استان مراجعهفرهنگ و روز کاری به اداره کل  3سالم، برای دریافت پروانه فعالیت دفتر نمایندگی پس از 

 

 امضای پروانه دفاتر نمایندگی رسانه ها در تهران و استان ها به شرح زیر است : .12

 تهران : مدیرکل مطبوعات داخلی

 استان ها : مدیران کل فرهنگ و ارشاد استان 

 

روانه مراتب در ضرورت دارد قبل از تحویل پروانه کلیه اسناد بارگزاری شده متقاضی با اصل آن مطابقت داده شود . و در صورت مغایرت ضمن ابطال پ .13

 سامانه درج شود . نحوه تحویل پروانه دفاتر نمایندگی در تهران و استان ها به شرح زیر است :

 تهران : واحد صدور پروانه

کارشناسان مطبوعاتاستان ها :  

تحویل نهاییوضعیت درخواست :   

 پس ازگذشت یکسال از تاریخ صدور پروانه : پایان اعتبار

 

 کلیه وضعیت ها در فرآیند صدور پروانه دفاتر نمایندگی رسانه : 

 منتظر تایید صاحب امتیاز .1

 رد درخواست توسط صاحب امتیاز .2

 تایید صاحب امتیاز .3

 تایید استان .4

 توسط استاننقص درخواست  .5

 رد درخواست توسط استان .6

 تایید بدون بازرسی .7

 تایید با بازرسی  .8

 نقص درخواست توسط بازرس .9

 عدم تایید بازرس .11

 آماده تحویل .11

 تحویل نهایی .12

 پایان اعتبار .13
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 حذف درخواست .14

درخواست خود را حذف می ی در صورت انصراف متقاضی از ثبت درخواست ، با انتخاب گزینه حذف درخواست ، پس از دریافت کد رهگیر

 نماید.

 رد نمایندگی توسط نماینده .15

، در صورت انصراف متقاضی از نمایندگی ، با انتخاب گزینه انصراف نمایندگی ،  آماده تحویل و تحویل نهایی پس از مشاهده وضعیت 

 شد.ثبت شده رد خواهد درخواست 

 رد نماینده توسط صاحب امتیاز .16

 رد، با انتخاب گزینه  تشخیص صاحب امتیاز به رد درخواست متقاضی، در صورت  آماده تحویل و تحویل نهایی پس از مشاهده وضعیت 

 خواهد شد.ثبت شده رد نمایندگی ، درخواست 

 

 

 


