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گردش کار درخواست مجوز رسانه
 .1پس از تکمیل فرم درخواست مجوز رسانه و دریافت کد رهگیری  ،برای متقاضی پیامک زیر ارسال می شود :
"متقاضی محترم ،درخواست شما در نوبت هیأت نظارت قرار گرفته است .توصیه می شود در آزمون قانون مطبوعات شرکت
فرمایید .اطالع از آخرین تغییرات نوبت در سامانه قابل مشاهده است.
دبیرخانه هیأت نظارت بر مطبوعات "
 .2درصورت نقص مدارک وضعیت "نقص مدارک" خواهد شد و برای متقاضی پیامک زیر ارسال خواهد شد:
" متقاضی محترم ،برای رفع نواقص پرونده خود به سامانه مراجعه فرمایید.
دبیرخانه هیأت نظارت بر مطبوعات"
در صورت وجود نقص در مدارک بیش از  2مرتبه اعالم نقص  ،درخواست متقاضی با اعالم پیام رد می شود .
درصورت تایید در بررسی اولیه " :در نوبت هیأت نظارت "
در صورت تایید درخواست  ،تاریخ تکمیل پرونده مشخص و در نوبت طرح در هیأت نظارت قرار می گیرد .
درصورت عدم تایید درخواست" :رد درخواست"
 .3در صورت وجود نواقص در بخش اسناد و اطالعات تحصیلی و شغلی یا اطالعات تکمیلی  ،کاربر پس از رفع نواقص می بایست درخواست مجوز رسانه خودرا
مجددا ارسال کند تا وضعیت آن از نقص مدارک به بررسی نشده تغییر یابد .
 .4در صورت عدم رفع نواقص پس از  2مرتبه اعالم نقص  ،درخواست متقاضی رد می شود.
 .5پس از تایید درخواست  ،پیامک زیر برای متقاضی ارسال می شود :
"متقاضی محترم ،درخواست شما در نوبت هیأت نظارت قرار گرفته است .توصیه می شود در آزمون قانون مطبوعات شرکت
فرمایید .اطالع از آخرین تغییرات نوبت در سامانه قابل مشاهده است .
دبیرخانه هیأت نظارت بر مطبوعات"
در صورت تایید درخواست  ،تاریخ تکمیل پرونده مشخص و در نوبت طرح در هیأت نظارت قرار می گیرد .
 .6درصورتی که حداقل  2ماه از تاریخ استعالم متقاضی گذشته باشد و جواب آن نیامده باشد و یا در صورتی که جواب استعالم آمده و مثبت باشد ؛ با رعایت
نوبت که پس از تکمیل مدارک به درخواست داده شده است  ،آماده طرح در هیأت نظارت بر مطبوعات می باشد و برگه رأی چاپ می شود .
وضعیت درخواست  :آماده طرح در هیأت نظارت
 .7وضعیت درخواست  :منتظر تایید مدارک
 .8پس از مطابقت اصالت مدارک بارگذاری شده در سامانه  ،پروانه و کارت مدیر مسئولی به متقاضی تحویل داده می شود و وضعیت درخواست به دارای
مجوز تغییر می کند .
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