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 مقدمه

و هدايت و  هماهنگيبه منظور  ،هر نشريه اساسنامه پژوهشي دانشگاه و بر اساس -علمي راستای تحقق اهدافدر 

برد و پیش وتالش در جهت گسترش  همانا يکي از وظايف اصلي خويش که سوی اجرای بهنشريات دانشگاه  انطباق

 های علمي پژوهشيتبادل اطالعات و نظريهبهتر و مناسب جهت امکانات  ارتقای سطح علمي و به ويژه فراهم آوردن

ن و نامه اجرايي تدويشیوهاين  ،سطح ملياشاعه اين نتايج و ديگر دستاوردهای تحقیقاتي در همچنین و  باشد،مي

 باشد.پس از تصويب قابل اجرا مي

 : تعاریف1ماده 

های جديد علمي حاصل از يافتههای آن به ارائه گردد که مقالهاطالق مي ایهبه نشري پژوهشي: -علمي 2-2

های بنیادی، کاربردی، های تحصیلي و ساير موارد پژوهشي اعم از پژوهشها و رسالهنامههای پژوهشي، پايانطرح

و  در حل مسائل یيا ارائه نظريه يا روش جديدو ای توسعههای پژوهتحلیلي، انتقادی، نقد و بررسي علمي کتاب، 

د مرزهای علمي و پردازد و با هدف پیشبرز دو ويژگي اصالت و ابداع برخوردار باشد، ميتوسعه علم و فناوری که ا

 شود.فناوری ارائه مي

ای ههای تخصصي آن به معرفي، ترويج و بسط آگاهيگردد که مقالهبه نشرياتي اطالق مي ترويجي: -علمي 2-0

با مفاهیم جديد را  د و جامعه هدفبخشميها و دانش را ارتقاء و سطح آگاهي پرداختهعلمي در میان جامعه علمي 

 .1سازد تا نگرش عالمانه به جهان پیرامون را تقويت کندعلمي آشنا مي

شود که دارای گروه آموزشي يا پژوهشي يا هر دو بوده و مجوز رسمي و معتبر از به نهادی گفته مي مؤسسه: 2-9

 هداشت، درمان و آموزش پزشکي داشته باشد.شورای گسترش آموزش عالي يا وزارت ب

های علوم، تحقیقات و فناوری يا بهداشت، درمان و های علمي دارای مجوز از وزارتخانهبه انجمن انجمن: 2-4

 شود.آموزش پزشکي گفته مي

 هایهای علمي و با مجوز شورای قطبهای علمي کشور است که براساس آيین نامه قطبمنظور قطب قطب: 2-5

 شوند.علمي وزارت تشکیل مي

رعهده های حقوقي و اجرايي نشريه را بباالترين شخصیت حقیقي يک نشريه که کلیه مسئولیت مدير مسئول: 2-1

 دارد.

                                                           
پژوهشي ضعیف تلقي  -قاله علميهای علمي دارای ارزش و اعتبار ويژه خود مي باشد و به معنای مآگاهيويجي در زمینه ترويج و بسط تر -مقاله علمي 1

 گردد.نمي
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 موراشخصیت علمي و متخصص در يک حوزه علمي مرتبط با موضوع يک نشريه است که مسئولیت  سردبیر: 2-7

گری مقاالت و طرح آنها در گروه دبیران، نحوه تدوين مقاالت اولیه و غربالعلمي و محتوايي نشريه از جمله بررسي 

 قابل چاپ و ارائه گواهي تأيید به مقاالت را برعهده دارد.

به  باشند که نسبتزه علمي مرتبط با موضوع نشريه ميگروهي از افراد متخصص در يک حو هیأت تحريريه: 2-8

نشريه مقاالت ارسالي را بررسي و با موضوع و  هیأت تحريريهنمايند. ميگیری گذاری علمي نشريه تصمیمسیاست

از  مقاله ينمايند. همچنین تعیین داوران هر مقاله و بررسي نتايج داوری و تأيید نهاياهداف نشريه مطابقت مي

 باشد.مي هیأت تحريريهوظايف 

 باشد.دبیر شهید رجائي مي نامه دانشگاه تربیتمنظور از دانشگاه در اين شیوهدانشگاه:  2-3

 اشد.بپژوهشي مي -منظور از اداره انتشارات در اين شیوه نامه اداره انتشارات و نشريات علمياداره انتشارات:  2-22

 : ارکان هر مجله2ماده 

گاه دانش و فناوری يید معاون پژوهشأتمربوط پیشنهاد و پس از آموزشي گروه ازمدير مسئول  :مدير مسئول 0-2

گردد که روند اداری یس دانشگاه صادر مييشان از طرف راخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ابالغ اي و 

 خواهد گرفت. انجام نشريات اين فرايند در اداره انتشارات و

سردبیر و شود مي پیشنهادهر نشريه  و يا مدير مسئول ت تحريريهأتوسط هی فردی است که رسردبی :سردبیر 0-0

امه نبديهي است سردبیر بايد شرايط الزم ذکر شده در آيین خود يکي از اعضای هیأت تحريريه باشد. تواندمي

 .باشدو با مرتبه علمي دانشیار به باال ارزيابي نشريات وزارت علوم را داشته 

پژوهش و معاون اب و به های وزارت علوم انتخنامهتوسط مدير مسئول و بر اساس آيین :هیأت تحريريه 0-9

 د.شوارسال ميجهت صدور ابالغ  به رياست دانشگاه و گردد مي دانشگاه پیشنهاد فناوری

گاه غ به رياست دانشبا پیشنهاد مدير مسئول و تأيید اداره انتشارات انتخاب و جهت صدور ابال :اجراييمدير  0-4

 گردد.پیشنهاد مي

أت علمي صاحب نظر در مدير مسئول و چند عضو هی متشکل از مدير اجرايي و :كمیته تخصصي و اجرايي 0-5

 باشد.مي رشته تخصصيهر 

 : وظایف و اختیارات3ماده 

های ذکر شده در قانون مطبوعات کشور مصوب مجلس بر مسئولیتمدير مسئول عالوهوظايف مدير مسئول:  9-2

مسئولیت تمامي موارد حقوقي مجله  ،های مربوطه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميشورای اسالمي و آيین نامه

ر های مربوط به امونامهو پاسخگويي در برابر قانون، عزل و نصب کارکنان مجله، تهیه و تنظیم قراردادها و موافقت
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 رب را های آماده چاپ شدههای مجله، تنظیم و پیشنهاد بودجه سالیانه و بازبیني نسخهمجله، حفظ اموال و دارائي

 .باشدمدير مسئول نشريه ميهای حقوقي نشريه برعهده طور کلي مسئولیت و به داردعهده 

 هایبرعهده اوست و سردبیر موظف است کلیه نامه مسئولیت تمامي موارد علمي مجله، وظايف سردبیر: 9-0

رد مقاالت های دريافتي، ارسال به داوری، پذيرش و يا تمامي نامه .نمايدوارده را دريافت و به کمیته داوری ارسال 

بندی نظرات داوران و آرای هیأت برگزاری جلسات هیأت تحريريه و همچنین جمع .به امضای سردبیر خواهد بود

 باشد.يید نهايي فايل آماده چاپ به عهده ايشان ميأو تبندی داوران تحريريه و نیز بررسي و طبقه

 ارتقای سطح به منظورکارهای اجرايي اهچاپ، ارائه ر جهتتأيید علمي مقاالت  وظايف هیات تحريريه: 9-9

 باشد.مجله به عهده هیأت تحريريه مي علمي

ريزی توزيع مجله، نظارت بر برقراری ارتباط و پیگیری امور مربوط به چاپ، برنامه :اجراييوظايف مدير  9-4

ارائه گزارش ماهیانه به مدير مسئول و اداره انتشارات  امور داخلي مجله و نظارت برحسن انجام کار توسط کارکنان و

 باشد.مجله مي اجراييبه عهده مدير 

ازی سبندی و بررسي اولیه و تعیین اعتبار علمي مقاالت و در نهايت آمادهدستهوظايف كمیته تخصصي:  9-5

 .باشداجرايي ميت تحريريه بر عهده کمیته تخصصي و أمقاالت برای ارائه در جلسه هی

 مقررات کلی :4ماده 

 پژوهشي به شرح زير است: -هدف از چاپ و انتشار مجالت علمي :4-2

 کشورداخل و خارج  ثبت و نشر نتايج تحقیقات الف(

 در دانشگاه کمک به ارتقای سطح پژوهش و نهادينه کردن پژوهش ب(

 پژوهشي و صنعتيايجاد بستر مناسب جهت ايجاد ارتباط میان پژوهشگران و مراکز علمي،  ج(

 های نو به منظور رفع نیازهای علمي و تحقیقاتي کشورتالش جهت ارائه ايده د(

 نشگاهدا جهت شناساندن بهتر الملليبین علميهای های اطالعاتي و شبکهبرای ورود و عضويت در بانک اقدام ه(

 ردد.گزبان رسمي مجالت با نظر هیأت تحريريه نشريه و با تأيید اداره انتشارات و نشريات دانشگاه انتخاب مي :4-0

باشد و و ارشاد اسالمي و وزارت علوم مي اساس مجوز صادر شده از وزارت فرهنگ های هر نشريه برفعالیت :4-9

 .ای را تنظیم نمايدنامهاساسسیس بر اساس مجوزهای صادر شده أهر نشريه بايستي در بدو ت

 به يیدأتتصويب و جهت  ت تحريريه،أگردد و پس از تشکیل هینامه توسط مدير مسئول تنظیم مياساس: 2 تبصره

 برسد.تصويب نهايي  بهشورای پژوهشي دانشگاه  پژوهشي ارجاع تا در-علمي انتشارات و نشرياتاداره 
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به پیشنهاد هیأت تحريريه و تأيید اداره انتشارات و  همچنین سربرگ و انتخاب قطع و رنگ جلد و نام مجله :4-4

 نشريات خواهد بود.

 ی که از طرفو ساختار الگونوشتاری مقاالت با توجه به  الگوی ،به منظور هماهنگي در چاپ کلیه نشريات :4-5

 ه است، خواهد بود.اداره انتشارات در نظر گرفته شد

 -علمي نشريات به اداره انتشارات و نشرياتها توسط مدير مسئول دريافت و هاپرداخت کلیه امور اداری :4-1

 های الزم توسط اين اداره انجام خواهد گرديد.ارجاع داده خواهد شد و پیگیریپژوهشي 

 باشد.له به عهده دفتر نشريه مربوطه ميانجام کلیه امور مربوط به مقاالت از دريافت تا چاپ مقا :0 تبصره

به اداره انتشارات و نشريات دانشگاه ارائه  صورت فصلي،ه نشريات دانشگاه موظفند گزارش عملکرد خود را ب :4-7

 نمايند.

 .اشدبنشريه مربوطه ميمدير اجرايي ه انتشارات و نويسندگان مقاالت برعهده ارارسال مجالت چاپ شده به اد :4-8

تشارات اداره ان يیدأو ت نشريهطبق نظر سردبیر و مدير اجرايي  صورت چاپي و يا الکترونیکيارائه مجالت به  :4-3

 باشد.و نشريات مي

 باشد و مديريتمي اداره انتشارات و نشريات دانشگاه و توسطراه اندازی سايت نشريه طبق ساختار کلي  :4-22

 شود.سايت و امور مربوطه به آن توسط هر نشريه انجام مي

نیکي صورت الکتروه داوران و . . .( ب لفین،ؤی مکاتبات خود را )با منشريه موظف است کلیههر طور کلي ه ب :9 تبصره

 انجام دهند. 

جهت چاپ به اداره انتشارات  فايل نهايي را ،مراحل نشرظف است پس از انجام مراحل کامل ؤهر نشريه م: 4-22

 ارائه نمايد.

 مدت يک ماه پس از دريافت فايل نهايي نشريه، اقدام به چاپ ظرفظف است حداکثر ؤماداره انتشارات : 4-20

 به دفتر نشريه مربوطه تحويل دهد.   و آن را هنمود

 باشد.عهده نشريه مورد نظر مي بهخیر در ارائه فايل به اداره انتشارات أمسئولیت ت :4 تبصره

 *به مراکز مربوطه پ نموده وچا اتمام مهلت چاپ آن،ظف است هر شماره از مجله را قبل از ؤهر نشريه م :4-29

 اعالم وصول نمايد.

 

 
 پژوهشي يا علمي ترويجي به وزارت ارشاد و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری  –برای نشريات فاقد اعتبار، به وزارت ارشاد و برای نشريات دارای اعتبار علمي * 



 6 

 روند درخواست نشریه :5ماده 

اخذ مجوز نشريه جهت ارائه و متقاضي  ،ضرورت برحسب های دانشگاه کهو ساير بخش هاها و پژوهشگاهدانشکده

ای نشريه توانندمي برخوردار باشند،نیز الزم  انساني امکانات و نیروی طرفي از از و باشندميسترش تحقیقات خود گ

درخواست  (ترويجي -علمي پژوهشي يا -علمي های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )مانندمطابق نمايه را

 د.ننماي

د رونبه در صورت تصويب در گروه با توجه شود. ميضرورت انتشار نشريه در گروه آموزشي مربوطه مطرح ابتدا 

از انتشار نشريه را تعیین و به شورای دانشکده  مسئول سه نام پیشنهادی و همچنین هدفمدير  ،درخواست نشريات

و  سازینتیجه به اداره انتشارات و نشريات دانشگاه جهت آماده و نماينديا پژوهشکده و يا مرکز مربوطه ارائه مي

 .گرددارجاع مي دانشگاه ی پژوهشيايید نهايي به شورأت

های مربوطه را که توسط مدير مسئول نشريه مورد فرم اداره انتشارات پس از تصويب نشريه در شورای انتشارات،

مربوطه را انجام خواهد داد. های به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تحويل داده و پیگیری ،نظر تکمیل شده است

بديهي است که پس از صدور مجوز توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي طي يک نامه رسمي مراتب امر به اطالع 

 د رسید.مدير مسئول خواه

 هامنابع مالی وشرایط پرداخت هزینه: 6ماده 

پرداخت خواهد شد و سالیانه در رديف اعتبارات دانشگاه  و فناوری از اعتبارات معاونت پژوهش هر نشريهاعتبار مالي 

 گرفت. دقرار خواه

انتشارات و نشريات امور مالي هر نشريه توسط مدير اجرايي نشريه آماده و به مدير مسئول جهت ارسال به اداره 

 معاونت پژوهش وپس از ارائه گزارش توسط مدير مسئول نشريه و تأيید  گردد. اداره انتشاراتدانشگاه ابالغ مي

اقدامات الزم را  در صورت تطابق، ی ارائه شده را مورد بررسي قرار داده وهزينه ،زيربراساس موارد ، فناوری دانشگاه

 .خواهد دادانجام 

پس از تأيید  از نشريه پس از چاپ هر شمارهکه  است (1)ان نشريه به قرار جدول مدير الزحمهحقسقف  1-2

 :باشدمعاون پژوهش و فناوری دانشگاه قابل پرداخت مي

 .الزحمه مدير مسئول، سردبیر و مدير اجرايي نشريه(: مبلغ پرداخت حق2جدول )

 ریال(الزحمه به ازای چاپ هر شماره )میلیون حق  مسئولیت

 استاد دانشیار استاديار مربي 

  K7  K8  -- -- سردبیر

 K5 K6 K7 K8 اجرايي مدير

 K4 K5 K6 -- مدير مسئول
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 : در موارد خاص به پیشنهاد معاونت پژوهش و فناوری و موافقت رئیس دانشگاه مبلغ قابل افزايش است.5تبصره 

( با توجه به سال انتشار نشريه، درجه اعتبار و دوره تناوب چاپ نشريه مطابق جدول 1در جدول ) K: عدد 1تبصره 

 شود.محاسبه مي (2)

 (: ضرايب مربوط به دوره تناوب چاپ، سال انتشار و درجه اعتبار نشريه.0جدول )
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 1/1 علمي ترويجي

 3/1 علمي پژوهشي

ISC  دارای(IF) 4/1 

 SCOPUS 6/1نمايه شده در 

ISI  نمايه در(Thomson Reuters) 2 

 6هايي که تعداد مقاالت بیش از مقاله در هر شماره است. برای شماره 6ضرايب جدول فوق برای انتشار  :7تبصره 

 مقاله برای نشريات انگلیسي زبان 15برای نشريات فارسي و  مقاله 11تا سقف برای نشريات فاقد اعتبار: باشد )عدد 

( ن سقف: بدوزبان آی اس آی اعم از فارسي يا انگلیسي پژوهشي يا اسکوپوس يا -اعتبار علميو برای نشريات دارای 

 شود.به ضرايب مذکور اضافه مي %15به ازای هر مقاله 

ه، سايت نشريبه نشريه از جمله فرايندهای داوری از طريق وببا توجه به اهمیت انجام کلیه امور مربوط  :8تبصره 

در سال به برای نشريات فصلنامه  111/111/15برای نشريات دوفصلنامه و مبلغ ريال  111/111/11تا سقف مبلغ 

يابد که بر اساس حجم و مدت فعالیت ساالنه سايت نشريه( تخصیص ميالزحمه مدير پايگاه )مسئول وبعنوان حق

 گردد.ر پايگاه و با نظر معاونت پژوهش و فناوری پرداخت ميمدي

 ،توسط معاونت پژوهش و فناوریصدور ابالغ پیشنهاد مدير مسئول و با  ،ه تخصصيیتاعضای کم هريک از برای 1-0

 شود.امتیاز اجرايي داده مي 1حداکثر  فعالیت، به ازای يک سال

 111/111/1خارج از دانشگاه برابر اعضای هیأت تحريريه دو ساعته حق جلسه هزينه در نظر گرفته شده برای  1-9

 است. ريال  111/511 و برای اعضای هیأت تحريريه داخل دانشگاه يالر

معاونت پژوهش و فناوری  با هماهنگي و حضور نماينده تشکیل جلسات هیات تحريريه کلیه نشريات :3تبصره 

 .شودانجام مي
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 111/611برای نشريات فارسي زبان و مبلغ ريال  111/411 مبلغداوران محترم برای مقاالت  هزينه داوری 1-4

 است.ريال برای نشريات انگلیسي زبان 

ريال و برای مقاالت انگلیسي تا سقف  111/51برای مقاالت فارسي تا سقف مبلغ  ،هزينه ويراستاری مقاالت 1-5

ديگر  ريال و 111/31 مبلغ هر صفحهبه ازای نشريات بندی هزينه صفحه است. همچنین ريال 111/151مبلغ 

 باشد.مي و تأيید اداره انتشارات بنا به تشخیص مدير اجرايي نشريهنشريات نیز  موارد مرتبط با چاپ

الزم است هر گونه درآمد از جمله درآمد ناشي از فروش نشريه و يا در صورت دريافت مبلغي از مؤلف  :22تبصره 

 بابت چاپ مقاله، به حساب اختصاصي دانشگاه واريز و براساس نظر معاونت پژوهش و فناوری هزينه گردد.

 های مالي پس از اعمال کسورات قانوني انجام خواهد شد.کلیه پرداخت :22تبصره 

 22/12/1336مورخ  دانشگاه در جلسه هیأت رئیسهتبصره  11 ماده و 6نامه اجرایی با شیوهاین 

 .خواهد بوداعتبار فاقد های قبلی نامهکلیه شیوهو از تاریخ ذکر شده  و تصویب گردید اصالح


