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 1صفحه 

 

 دش کار فرآیند صدور پروانه فعالیت رسانهرگ

 رسانه مجوز داشتن ، رسانه دفتر پروانه صدور درخواست ثبت برایثبت درخواست صرفا توسط صاحب امتیاز رسانه امکان پذیر بوده و  .1

  . است الزامی سامانه در شده ثبت

 کنتور خصاتدفتر ، مش مالکیت رسانه ، نوع دفتر محل تلفن و نشانی نظیر اطالعاتی شامل که رسانه مشخصات اطالعات تکمیل فرم .2

 و .... می باشد. گاز و برق و آب های

 نشده بررسی : درخواست وضعیت

 این در.  گیرد می قرار مربوطهاداره کل فرهنگ و ارشاد استان  کارشناس اختیار در اولیه بررسی برای سامانه در ثبت از پس درخواست .3

 . شود درخواست رد یا نقص اعالم ، تایید تواند می قسمت

 : درخواست وضعیت

 درخواست رد:   تایید عدم درصورت.1

 درخواست نقص:  نقص اعالم درصورت. 2

 . درصورت تایید: تایید استان3

شود و  می تایید استان ستی و تایید آن ، وضعیت درخواست کارشناس پس از بررسی اولیه درخواست و مطابقت اطالعات درخوا .4

ارشناس کاستان را مشاهده کند . درصورتی که کارشناس درخواست تایید شده توسط  تواند میداخلی  مطبوعات کل اداره کارشناس

ون تایید بد،  رخواستوضعیت د ؛ لغو کند را بازرسیانجام  ، ضرورت درخواستنوع و مشخصات بنا به اداره کل مطبوعات داخلی 

 قرار می گیرد . تایید با بازرسی وضعیت درغیر این صورت  در . شود می بازرسی

دام مشخصات درخواست ، برای بازرسی اق برگهاستان پس از چاپ  کارشناسدر صورتی که وضعیت درخواست تایید با بازرسی باشد  .5

 خواستنقص در و در صورت اعالم نقص  تایید بازرسرسی تایید باشد ، وضعیت درخواست در صورتی که نتیجه باز می کند .

 می شود .  توسط بازرس

ارشاد استان ها ارسال شده فرهنگ و که از تهران برای همه ادارات کل  متحد الشکلپروانه بر روی برگه های خام استاندارد و  صدور .6

 شرح به ها استان و تهران در رسانه دفتر پروانه  صدورنحوه  )پروانه ها می بایست با پرینتر رنگی چاپ شوند ( است صورت می گیرد .

 : است زیر

 تهران : واحد صدور پروانه

 استان ها :کارشناسان مطبوعات

 روانه با نشانیصدور پید درخواست بانشانی تغییر اخذ می شود و برای  نشریهپس از صدور پروانه ، امکان ویرایش نشانی دفتر رسانه از 

ضیح الزم به تو توانند نشانی خود را بدون محدودیت تغییر دهند .) در حالی که تا قبل از صدور پروانه نشریات می .  جدید داده شود

 (است برای تغییر استان حتما باید با دبیرخانه هیأت نظارت بر مطبوعات هماهنگی الزم را انجام دهند .

 آماده تحویل:  درخواست وضعیت

 پس ازگذشت یکسال از تاریخ صدور پروانه : پایان اعتبار

 

 ارسالی کپیام متنمی شود . و در حساب کاربری متقاضی در سامانه درج بالفاصله پس از صدور پروانه پیامک برای متقاضی ارسال  .7

 : به شرح ذیل است
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 تهران استان در رسانه دفتر شدن واقع صورت در : 

 .فرمایید مراجعه مطبوعاتی معاونت دبیرخانه به کاری روز3 از پس رسانه دفتر فعالیت پروانه دریافت برای ، سالم

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

 مراجعه استان ارشاد فرهنگ و کل اداره به کاری روز 3 از پس رسانه دفتر فعالیت پروانه دریافت برای ، سالم

 .فرمایید

 زیر رحش بهکه نام و پست ایشان بصورت خودکار بر روی پروانه درج می شود ،  ها استان و تهران در رسانه دفتر پروانهکننده  امضا .8

 : است

 مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی تهران :

 استان ارشاد فرهنگ و استان ها : مدیران کل

 روانهپ تحویل نحوه.  می کنداخذ  رسید متقاضی از و ثبت سامانه در را پروانه واگذاریکارشناس مربوطه به هنگام تحویل پروانه ،  .9

 : است زیر شرح به و اخذ رسید ها استان و تهران در رسانه دفتر

 تهران : واحد صدور پروانه

 استان ها : کارشناس مطبوعات استان

 تحویل نهایی:  درخواست وضعیت

 

 کلیه وضعیت ها در فرآیند صدور پروانه فعالیت رسانه : 

 بررسی نشده  .1

 استانتایید  .2

 نقص درخواست توسط استان .3

 تایید بدون بازرسی .4

 تایید با بازرسی  .5

 نقص درخواست توسط بازرس .6

 آماده تحویل .7

 تحویل نهایی .8

 پایان اعتبار .9

 

 

 

 


