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 سمه تعالیاب

 

 در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائینتشار نشریات علمی ا نامهشیوه

 
 

 مقدمه
به  و نیز، در راستاي ارتقاء کمی و کیفی هاي جدیدنشریات در حوزهمبنی بر انتشار تخصصی  )عتف( ريکمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناو سیاستبا توجه به 

تدوین شده و از زمان تصویب  نامه ذیل، شیوهشودنامیده می دانشگاهبه اختصار  کهتربیت دبیر شهید رجائی،  علمی دانشگاه نشریاتمنظور ساماندهی، هماهنگی و حمایت از 
 . تقابل اجراس

 

 و کلیات ریفاتع :1ماده 
نامه آیین آخریناعتبار علمی، بر اساس ضوابط  اخذبه منظور قرار است  یا در حال چاپ است و یا اي است کهنشریه ،شودنامیده می به اختصار نشریه کهچاپ، نشریه متقاضی 

 .منتشر شودنامیده می شود، عتف ه نامکه به اختصار آیین ،)عتف( علوم، تحقیقات و فناوريوزارت کمیسیون نشریات 
 

 ضوابط :2ماده 
کلیه این ضوابط را که برخی از موارد مهم آن ذیال قبل از ارائه درخواست، نامه عتف است. فرد متقاضی باید دانشگاه، منطبق بر ضوابط آیین ضوابط انتشار نشریات علمی در

 ارسالی بررسی نخواهد شد:صورت درخواست اند، در نظر بگیرد. در غیر اینارائه شده

 عضو هیأت علمی و داراي مرتبه استادي باشد.سردبیر  2-1

در رشته تخصصی مربوط به  و دانشیاربا مرتبه علمی درصد( یا  06)حداقل  با مرتبه علمی استاد نفر 7حداقل  نشریات علمی)هیأت تحریریه( تعداد اعضاي گروه دبیران  2-2

 موضوع نشریه باشند. 

هاي ذکر و داراي ویژگی هیأت علمی دانشگاهعضو ي گروه( باید درصد از اعضا 06حداکثر از اعضاي گروه دبیران نشریه )نفر  3حداقل سسه، مؤنشریات وابسته به در  2-3

 نامه عتف باشد.شده در آیین

 سسه باشد.ؤهاي هر شماره از نشریه باید از نویسندگان خارج از مدرصد مقاله 76حداقل  2-4

 .شوداز هر عضو گروه دبیران در هر سال نباید بیش از یک مقاله به عنوان نویسنده مسئول و یک مقاله به عنوان نویسنده همکار منتشر  2-5

 منتشر کند.در هر شماره مقاله علمی  0و حداقل در سال مقاله علمی  42هر نشریه باید حداقل  2-6

 .تشر شودبه صورت چاپی و الکترونیکی من نشریه باید 2-7

 است.، دانشگاه هصاحب امتیاز نشری 2-8

 

 مراحل درخواست :3ماده 
سایت دانشگاه/ معاونت پژوهش و فناوري/ اداره )موجود در  شهید رجائیدبیر  تیتربفرم تقاضای انتشار نشریه علمی در دانشگاه را در اطالعات نشریه متقاضی باید  3-1

 . برساند مرتبطدانشکده پژوهشی  -آموزشیشوراي  را به تصویب کند و آن تکمیل، (هاو فرم هانامهآیینانتشارات/ 

 و فناوري ژوهشپمعاونت ، به هم از طریق اتوماسیون اداري صورت مکتوب وبه  ، همدانشکدهاطالعات نشریه به همراه صورتجلسه شوراي دانشکده باید توسط رئیس  3-2

 .شوددانشگاه ارسال 

اي یک جلسه حضوري با معاون از مدیر مسئول و سردبیر نشریه بر شوراي پژوهشی دانشگاه، و انتشاراتدر شوراي متقاضی تصویب درخواست دانشکده در صورت  3-3

 آید.دانشگاه( دعوت به عمل می و فناوري ، رئیس اداره انتشارات دانشگاه و برخی افراد مرتبط )با نظر معاون پژوهشپژوهش و فناوري

احکام مدیر ، ربطو اخذ مجوزات الزم از مراجع ذي مطرح و در صورت تصویب هیأت رئیسه دانشگاهدر متقاضی درخواست دانشکده ، در صورت تأیید در جلسه فوق 3-4

 شود. میصادر توسط رئیس دانشگاه نشریه  گروه دبیرانمسئول، سردبیر و 

 دهد.اسالمی را انجام میارشاد  فرهنگ و وزارت ازنشریه  انتشار و تأیید صالحیت مدیر مسئولمجوز  سپس دانشگاه، اقدامات الزم براي اخذ 3-5

اقدامات ، Web of Scienceیا  Scopusهاي عتف یا یکی از پایگاهکمیسیون نشریات وزارت نمایه علمی از سوي  ذاخ نسبت به، مدت حداکثر دو سالدر متقاضی باید  3-6

 .الزم را انجام دهد
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 شرایط لغو انتشار: 4 ماده

براي تصمیم گیري به شوراي پژوهشی دانشگاه ارجاع نشریه را اخذ نماید، پرونده آن  0-3نشریه پس از مدت دو سال، نتواند هیچ یک از سه نمایه بند  رتی کهدر صو 4-1

در صورت  آورد.شریه دعوت به عمل میدر این صورت شوراي پژوهشی دانشگاه، با حضور رئیس اداره انتشارات دانشگاه، براي استماع دالیل، از مدیر مسئول ن خواهد شد.
 شود. در غیر این صورت، مجوز نشریه لغو خواهد شد.قانع شدن شورا، مجوز نشریه حداکثر براي یک سال دیگر تمدید می

قابل  فوق، بند عدم چاپ منظم و . . . ، براي نشریات در حال انتشار دانشگاه نیز )اعم از با یا بدون نمایه(، در صورت عدم رعایت هر یک از بندهاي آیین نامه عتف 4-2

 اجراست.
 

 هاهزینه :5ماده 
فرد یا بر عهده ،  0-3بند نمایه ذکر شده در یکی از سه تا پیش از اخذ  بندي، چاپ و . . .،پرسنلی، صفحه هاي مربوط به وبسایت،اعم از هزینه ،هنشری هايهزینهکلیه  5-1

 دانشگاه است.  و فناوري و با هماهنگی با معاونت پژوهششکده( )از محل درآمدهاي دان دانشکده متقاضی

 و فناوري مطابق با آیین نامه نشریات دانشگاه، بر عهده معاونت پژوهش ،هنشری هايهزینهکلیه از آن پس،  ، 0-3بند ذکر شده در در صورت اخذ یکی از سه نمایه  5-2

 دانشگاه است.
 

 نامهشیوه: اعتبار 6 ماده

به تصویب شوراي پژوهشی دانشگاه  47/3/8331دانشگاه، در تاریخ  انتشاراتتصویب شوراي  به 46/3/8331، در تاریخ بند نوزده و ماده شششامل یک مقدمه،  امهنشیوه این
 .الزم االجرا استتاریخ این به تصویب هیآت رئیسه دانشگاه رسیده و از  63/62/8331و در تاریخ  

 


