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 خارجی های رسانه نمایندگی دفتر تأسیسصدور مجوز  دستورالعمل

  مقدمه

آيين نامه صدور ، تأسيس و نظارت بر فعاليت وسايل و  اسالمی قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد 2 ماده51 مطابق با بند

و در اجرای مصوبه مورخ ؛ ت وزيران أهي40/41/5662مورخ  121.ت02624مصوبه شماره  ارتباط جمعی خارجی ونمايندگان وابسته به آنها

 ستورالعملد »سعه مديريت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در خصوص ساماندهی مجوزهای اين وزارتخانه ؛ شورای راهبردی تو 40/46/5631

 : می شودبه شرح ذيل ابالغ  « خارجی های رسانه نمايندگی دفتر تأسيس

 تعاریف .1

 ذيل :به نشانی  سامانه اداره کل رسانه های خارجی سامانه : .5.5

http://culture.farhang.gov.ir/press#/ 

 سسات، مؤها وسائل ارتباط جمعی خارجی شامل کليه مؤسسات مطبوعاتی، خبری، خبرگزاری:  وسائل ارتباط جمعی خارجی .5.2

انتشار يا انعکاس اخبار و اطالعات اشتغال داشته و مقر  که به کارشود سازمانی می ، تلويزيون و هر گونه مؤسسه يا راديو ،عکس

 .باشد  اصلی آنها در خارج از کشور

عاليت فرسانه خارجی  رجی برای يکاکه با تابعيت ايرانی يا خاطالق می گردد به کليه اشخاصی :  خبرنگار رسانه خارجی .5.6

 .کنندمی خبری

اشته د حداقل سه ماه متوالی در ايران اقامتبرای فعاليت خبری، گردد که برنگار مقيم به شخصی اطالق میخ:  خبرنگار مقیم  .5.0

 .باشد

ران سه ماه( در اي کمتر ازمدت محدود )فعاليت خبری با گردد که برای به شخصی اطالق میخبرنگار موقت :  خبرنگار موقت .5.1

 .داشته باشد توقف

 

 : الزم شرایط .2

 جهان يا ، منطقه رسانه متبوع کشور سطح در خبری اعتبار داشتن و رسمی فعاليت .2.5

 

 : مدارک الزم .3

  درخواست تأسيس دفتر نمايندگی و معرفی نماينده خبری با امضای باالترين مقام مسئول رسانه .6.5

 شده معرفی نماينده و رسانه سوابق از ای خالصه .6.2

 

 رآیند ثبت درخواست تا صدور مجوز :ف .4

با مراجعه حضوری متقاضی به سفارت جمهوری اسالمی ايران در کشور مرکز اصلی رسانه ثبت درخواست تأسيس دفتر نمايندگی  .0.5

  .يا اداره کل رسانه های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

خبرگزاری جمهوری اسالمی بررسی تقاضا و انجام استعالمات از مراجع ذيصالح حسب مورد )وزارت اطالعات ، صدا و سيما ،  .0.2

 ايران(
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خذ می بايست نسبت به اباشد ؛   ايرانینماينده رسانه خارجی ،  مليت که ، درصورتی با درخواست متقاضی درصورت موافقت .0.6

ی غيرايران، ر صورتی که مليت نماينده رسانه خارجی و د ؛ اقدام نمايد "فعالیت خبری برای رسانه های خارجی"مجوز 

 .اقدام نمايد رواديد مطبوعاتی برای اخذ می بايست باشد ، 

 فتر نمايندگی .سيس دأفرم مربوط به تتکميل  وبه سامانه  نماينده معرفی شده از سوی رسانه خارجی مراجعه .0.0

 .یبه متقاض آنتحويل با تأييد و امضای مديرکل رسانه های خارجی و سيس دفتر نمايندگی رسانه خارجی أپروانه تصدور  .0.1

 

 مقررات : سایر .5

 تفعالی" جوزمراجعه به اداره کل رسانه های خارجی ، م اب ايران به ورود از پس بايد ، خارجی هایرسانه خبرنگاران و نمايندگان .1.5

 . نمايند دريافت "خبری برای رسانه های خارجی

متقاضی حداکثر دو ماه مهلت دارد ، تأسيس دفتر نمايندگی  با صدور پروانهاداره کل رسانه های خارجی درصورت عدم موافقت  .1.2

 چنانچه مجددا با درخواست وی مخالفت شود ، درخواست مختومه خواهد شد. .ه نتيجه رأی صادره اعتراض نمايد تا نسبت ب

نماينده جديد را حداکثر ظرف مدت  ست، رسانه می باي رسانه خارجینماينده  ابطال يا عدم تمديد مجوز فعاليت خبریدرصورت  .1.6

 غير اينصورت پروانه تأسيس دفتر رسانه خارجی ابطال می شود. در ؛ماه معرفی نمايد  سه

ظرف مدت يک سال پس از اخذ مجوز آغاز ننمايد يا بيش از يکسال فعاليت  چنانچه دفتر رسانه خارجی فعاليت خود را حداکثر .1.0

 ت مجددا اقدام نمايد .  خود را متوقف نمايد ، پروانه دفتر نمايندگی ابطال و برای تأسيس می بايس

 

 "دستورالعمل رسیدگی به تخلفات رسانه های خارجی" رجی مطابق بااات نمايندگان و دفاتر رسانه های ختخلفرسيدگی به   .6

 . عمل خواهد شد

 صدور نامه اسالمی و آيين ارشاد و فرهنگ وزارت وظايف و اهداف در اين دستورالعمل ، قانوندر موارد سکوت ، ابهام ، نقص و اجمال  .7

 آنها مالک عمل خواهد بود. به وابسته نمايندگان و خارجی جمعی ارتباط وسايل فعاليت بر نظارت و تأسيس ،

از تاريخ تصويب ،الزم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی رسيد و  وزيربه تصويب  42/40/5632( بند ، درتاريخ 2اين دستور العمل در ) .8

قبلی مرتبط با موضوع اين دستورالعمل ، ملغی گرديد و صدور و شيوه نامه های رات ، دستورالعمل ها کليه مقراالجرا است و از اين پس 

 مجوزها مطابق با دستورالعمل حاضر انجام می پذيرد. 

وسازی نبديهی است که هر گونه تغيير در مفاد اين دستورالعمل ، منوط به طی فرآيند فنی و حقوق الزم از مبادی قانونی ذيربط )دفتر 

 .  و تحول اداری و دفتر حقوقی( و با تأييد شورای راهبری توسعه مديريت اين وزارتخانه خواهد بود




