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 بسمه تعالی

 حیدریهتربتنامه داخلی نشریات علمی دانشگاه آیین

 (20/20/8931نامه نشریات علمی وزارت علوم مصوب شورای معاونان مورخ )پیوست آیین

 

 

 مقدمه

در جهت ارتقاء تولید  ساله 11انداز چشمدر راستای تحقق اهداف سند  هیدریحتربتنشریات علمی دانشگاه  نامهنییآ

پژوهش محور نمودن آموزش در سطح دانشگاه و ، برای رفع نیاز جامعه دی نمودن آنرکارب ،یالمللنیبعلم در سطح ملی و 

نشریات علمی  یفیو کارتقاء کمی  نامهنییآ. هدف اصلی این تدوین شده است افتهیتوسعهتربیت نیروی انسانی کارآمد و 

 خواهد بود. یالمللنیبدانشگاه در سطح ملی و 

 

 علمی نشریات شورای -8 ماده

 و هماهنگی تصمیمات یكپارچگی ، حفظنشریات به مربوط مسائل جوییو چاره طرح ،یاطلاعات ستاد منظور انتقالبه

 شود.می تشكیل "هیدریحتربتشورای نشریات دانشگاه " بنام شورایی ،نشریات

پیشنهاد  و ارائه و تدوین در موارد لازم تصمیم اذتخا ،نشریات فعالیت بررسی ضمن دانشگاه علمی نشریات شورای .أ

 خواهد کرد. کمك نشریات و کیفی بهبود کمی ، بهاجرایی نامهآیین تغییر در

 آموزشی و پژوهشی معاون، شورا( )رئیس ریاست دانشگاه از: است عبارت دانشگاه علمی نشریات شورای ترکیب  .ب

 .نشریات مدیر داخلی و نشریات تخصصی یا دبیر سردبیرمدیر مسئول،  مدیر پژوهشی دانشگاه،)دبیر شورا(،  دانشگاه

 .شودمی تشكیل باركی هر فصل شورا حداقل جلسات .ج

 

 دانشگاه علمینشریات  شورای وظایف -0ماده 

 اندازی نشریه جدید.بررسی پیشنهادهای واصله برای صدور مجوز اولیه جهت راه .أ

 .نشریات کلان راهبردهای تدوین و ارائه .ب

 .نشریات کیفی سطح دائمی ءارتقا منظوربه مناسب کارهایپیشنهادها و راه ارائه .ج

 .مالی و اجرایی مسائل در خصوص نشریات رویه وحدت حفظ .د

 .حلراه و ارائه اتنشری مالیو  اجرایی و مشكلات لئمسا طرح .ه

 .نشریاتمستمر بر عملكرد  و ارزیابی نظارت .و

 .خود مخاطبین به قوی رسانیاطلاع در جهت نشریات هدایت برای مناسب هایروش ارائه .ز

 .سازنده پیشنهادهای ارائه و نشریات لانئوعملكرد مس بر حسن نظارت .ح
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 .نشریات در مورد شمارگان تصمیم .ط

 گردد.می ارجاع دانشگاه آموزشی و پژوهشی معاونت از سوی شورا که این با فعالیت سایر امور مرتبط .ی

 

 ارکان تشکیلاتی نشریات –9ماده 

آموزشی و  تمعاون از حوزه یارمجموعهیز عنوانبه دانشگاه علمی نشریاتاز  ، هر یكساختار تشكیلاتی لحاظ به

 :زیر است ارکان شود و دارایمی محسوب دانشگاه پژوهشی

 (؛هیدریحتربت )دانشگاه ازیامتصاحب .أ

 ؛رمسئولیمد .ب

 ؛سردبیر .ج

 ؛دبیر تخصصی .د

 ؛داخلیمدیر  .ه

 .تحریریه هیأت .و

 

 ازیامتصاحب و اختیارات وظایف -4ده ما

 ؛یا توقف نشریه انحلال ،پیشنهاد تأسیس .أ

 ؛کلان ها و اهدافسیاست تعیین .ب

 ؛توسط ریاست دانشگاه ریه نشریهتحری هیأتو اعضای  سردبیر انتصاب صدور حكم .ج

 ؛مسئول ریمد تعیین و انتصاب .د

نشریه. هایهزینه کلیه تأمین پیگیری 

 رمسئولیمد انتخاب هنحو -5 هدما

شورای انتشارات و پس از تأیید  گرددمی انتخاب هاز گروه آموزشی مربوطپیشنهاد صاحب امتیاز  هب رمسئولیمد 

یند آکه روند اداری این فر گرددیم منصوبدانشگاه  سیرئابلاغ با  ،دانشگاه و اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 انجام خواهد گرفت.دانشگاه نشریات  واحددر 

 

 رمسئولیمد و اختیارات وظایف -6 هدما

 یهانامهنییو آمصوب مجلس شورای اسلامی  ،در قانون مطبوعات کشور ذکرشده یهاتیمسئول علاوه بر رمسئولیمد 

در برابر قانون، عزل و  ییگوپاسخو  نشریهیت تمامی موارد حقوقی مسئولمربوطه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 

، تنظیم نشریهی هایدارائ، حفظ اموال و نشریهی مربوط به هانامهو موافقتقراردادها  میو تنظ، تهیه نشریهنصب کارکنان 
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ی حقوقی نشریه بر هاتیمسئولی کل طوربهدارد و  عهده بر را چاپی آماده هانسخهو پیشنهاد بودجه سالیانه و بازبینی 

 .باشدیمنشریه  مسئول ریمدعهده 

 

 سردبیر انتخاب نحوه -7 هدما

-به را نفر یك تحریریه هیأتاز بین اعضای  تحقیقات و فناوری، علوم نامه وزارتبر اساس ضوابط آیین صاحب امتیاز

به دبیرخانه  آموزشی و پژوهشی معاونت از طریق ، وی راتحریریه هیأتتصویب از  و پس نموده معرفیدبیر سر عنوان

 نماید.جهت بررسی صلاحیت و تأیید کمیسیون یاد شده معرفی می کمیسیون نشریات علمی کشور

 

 سردبیر و اختیارات وظایف -1 ماده

 از: است او عبارت دارد و وظایف عهده را به نشریه علمی تیمسئولو  است تحریریههیأت ، رئیسنشریهسردبیر 

 ؛تحریریه تأهی جلسات تشكیل از اعضا برای و دعوت دستور جلسات تنظیم .أ

 ؛مربوط جلساتصورت و تنظیم جلسات اداره .ب

 ؛هاآن اجرای بر حسن و نظارت تحریریه هیأت مصوبات انجام امور برای پیگیری .ج

 ؛نشریه اداری تشكیلات سرپرستی .د

 ؛دانشگاه آموزشی و پژوهشی معاونبه  نشریه داخلیمدیر  پیشنهاد نصب .ه

 ؛دانشگاه آموزشی و پژوهشی معاونبه  نشریه دبیران تخصصی دبیر تخصصی/ پیشنهاد نصب .و

 ؛دانشگاه علمی نشریات شورای هایسیاست اجرای .ز

 ؛تحریریههیأت با اخذ نظر هامقاله داوران تعیین .ح

 ؛تحریریهز هیأتاعلام نظر نهایی اها و اخذ مقالهداوری  بندیجمع .ط

 ؛ویراستار ادبی به مقالات ارسال .ی

 ؛تأیید مدیرمسئول برای نشریه نهایی نسخه ارسال .ك

 ؛مدیرمسئول به و پیشنهاد آن نشریه سالانه برآورد هزینه .ل

 ؛و غیره و امور مشترکین و توزیع چاپ به مربوط هایفعالیت بر کلّیه نظارت .م

 .های معتبر علمیدر پایگاهشدن نشریه اتخاذ تدابیر لازم برای نمایه .ن

 

 تحریریه تأیهدر  عضویت و نحوه شرایط -3 ماده

 کشور و پس از تأیید کمیسیون علمی اتینشر نامهنییآمطابق صاحب امتیاز تحریریه به پیشنهاد هیأتاعضای 

صورت  دانشگاه امتیازصاحب توسط تحریریه هیأتبدیهی است صدور حكم اعضاء گردند. انتخاب میوزارت عتف  نشریات

 خواهد گرفت.
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 تحریریه تأیه اعضای و اختیارات وظایف -82ماده

 ؛دریافتی و انتخاب داوران یهاهقالمضوابط پذیرش بر نظارت  .أ

 ؛هامقالهمراحل پذیرش و چاپ بر نظارت  .ب

نمایند و این را تهیه و تصویب می هامقالهتحریریه در اولین جلسه خود راهنمای کامل نحوه بررسی و تدوین  هیأت .ج

 .رسدراهنما در هر شماره از نشریه به چاپ می

 

 دبیر تخصصی انتخاب نحوه -88 هماد

 گردد.میمعرفی  دانشگاه آموزشی و پژوهشی معاونبه دبیر تخصصی  ،نشریهسردبیر پیشنهاد به 

 

 تخصصی وظایف دبیر -80ماده 

 همكاری نماید. ،علمی محول شده از طرف سردبیر به ایشاندر امور بایست دبیر تخصصی می

 

 داخلیمدیر  انتخاب نحوه -89 هماد

 گردد.میمعرفی  دانشگاه آموزشی و پژوهشی معاونبه مدیر داخلی  ،نشریهسردبیر پیشنهاد به 

 

 داخلیوظایف مدیر  -84ماده 

، ارائه گزارش نشریه، نظارت بر امور داخلی نشریهریزی توزیع ، برنامهبرقراری ارتباط و پیگیری امور مربوط به چاپ

 .باشدیم نشریه داخلیماهیانه به سردبیر و اداره انتشارات به عهده مدیر 

 

 هامقاله داوری -85ماده 

 ارسال موضوع به مربوط نفر متخصص سه حداقل برای ارزیابی جهت ایطواجد شر مقالات، رسیده هایمقاله از بین .أ

 گردد.می

 حیدریه باشد.علمی دانشگاه تربتاز داوران بایستی از اعضای هیأتحداکثر یكی   .ب

 باید حداقل دارای مدرك دکتری باشند. داوران .ج

 گردد.میکیفیت، اصلاحات نویسندگان و ارزیابی نهایی توسط دبیر تخصصی ارزیابی  نظر از ،هر مقاله پس از داوری .د

طور هدرصد مالیات ب 01پس از کسر  وازای هر داوری نشریات بدون درجه علمی به مقالات  داوریالزحمه حق .ه

 گردد.میریال پرداخت  2110111خالص 
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خالص  طوربهدرصد مالیات  01از کسر  پس وبه ازای هر داوری  دانشگاه نشریات علمیمقالات داوری  الزحمهحق .و

 گردد.میریال پرداخت  01110111

 

 

 

 

 ساختار و تناوب انتشار نشریه -86ماده 

، انتشار هر نشریه بر اساس مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و طبق ضوابط کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم

 .خواهد بود تحقیقات و فناوری

 

 نشریه صدور مجوّز چاپ -87 ماده

واحد پژوهشی  به اجرایی نامهآیین با ضوابط و انطباق بررسی ، جهتمسئولاز تأیید مدیر  پس ،چاپ برای آماده نشریه

 صادر گردد. آن شود تا دستور چاپمی ارسال پژوهشی و آموزشیحوزه معاونت 

 

 نشریه چاپ هایهزینه -81 ماده

 گردد.میریال پرداخت  310111الزحمه ویراستاری ادبی به ازای هر صفحه مبلغ حق .أ

 گردد.میریال پرداخت  310111علمی به ازای هر صفحه مبلغ  ویراستارالزحمه حق .ب

 گردد.میریال پرداخت  30111الزحمه ویراستاری انگلیسی به ازای هر کلمه مبلغ حق .ج

 گردد.میریال پرداخت  210111آرایی به ازای هر صفحه مبلغ الزحمه صفحهحق .د

 گردد.میریال پرداخت  001110111طراحی جلد با درج عناوین فارسی و انگلیسی مقالات روی جلد الزحمه حق .ه

 قابل پرداخت است.توسط دانشگاه تحریریه جهت شرکت در جلسات  هیأتهزینه اسكان و ایاب و ذهاب اعضای  .و

به ازای هر شماره  0شماره بر اساس جدول علمی  اتنشریدبیر تخصصی  و مسئولالزحمه سردبیر، مدیر حق .ز

 گردد.پرداخت می
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 حیدریهدانشگاه تربت علمی اتو دبیر تخصصی نشری مسئولالزحمه سردبیر، مدیر حق: 0جدول شماره 

 

 

ها هر کدام از آن الزحمه به نسبت تعداد مقالاتی کهحق -ای بیش از یك دبیر تخصصی داشته باشد*: چنانچه نشریه

 گردد.اند، تقسیم میبنابه تخصص خود مورد بررسی قرار داده

 باشد )پس از کسر مالیات(.میخالص  طوربهکلیه موارد پرداختی  :0تبصره

 

  مالی منابع -83ماده 

 شود.می تأمین دانشگاه پژوهشی اعتباراتمحل از  نشریاتانتشار  به مربوط هایهزینه 

 ف قابل بازنگری است.تقوانین بالاسری وزارت عیا در صورت تغییر نامه در صورت نیاز به اصلاحات آییناین 

 

 و هیأت رئیسه مورخ  12/1/0311رای پژوهشی مورخ شو تبصره در جلسه 1ماده و  01نامه داخلی مشتمل بر این آیین

 ورد تصویب اعضا قرار گرفت.م 12/1/0311

 افراد ردیف
درجه 

 نشریه
 توضیحات (ازای هر شمارهمبلغ )

 میلیون ریال به ازای هر شماره پانزده علمی سردبیر  0
 اعضا دریك از  هرالزحمه حق  

-که خارج از دانشگاه تربتصورتی

حیدریه باشند، به نسبت سمت 

)دانشیار، استاد( و حجم فعالیتی که در 

، با نظر معاونت دهندنشریه انجام می

آموزشی و پژوهشی برای دانشیار تا 

قابل  2/0و برای استاد تا  12/0

همچنین مبلغ پرداختی افزایش است. 

له و به مدیرمسئول برای ایجاد مج

ده میلیون چاپ شماره اول به میزان 

 باشد.ریال می

 میلیون ریال به ازای هر شماره سه علمی رمسئولیمد 1

 علمی *دبیر تخصصی 4
ریتتال بتته  پانصتتد هتتزار میلیتتون هفتتت

 ازای هر شماره
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	أ. صاحبامتیاز (دانشگاه تربتحیدریه)؛
	ب. مدیرمسئول؛
	ج. سردبير؛
	د. دبیر تخصصی؛
	ه. مدير داخلی؛
	و. هیأت تحريريه.
	ماده 4- وظايف و اختيارات صاحبامتیاز
	أ. پيشنهاد تأسيس، انحلال یا توقف نشریه؛
	ب. تعيين سياستها و اهداف كلان؛
	ج. صدور حكم انتصاب سردبير و اعضای هیأت تحریریه نشریه توسط ریاست دانشگاه؛
	د. تعیین و انتصاب مدیر مسئول؛
	ه. پيگيري تأمين كليه هزينههاي نشریه.
	ماده 5- نحوه انتخاب مدیرمسئول
	مدیرمسئول به پیشنهاد صاحب امتیاز از گروه آموزشی مربوطه انتخاب میگردد و پس از تأیید شورای انتشارات دانشگاه و اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با ابلاغ رئیس دانشگاه منصوب میگردد که روند اداری این فرآیند در واحد نشریات دانشگاه انجام خواهد گرفت.
	ماده 6- وظايف و اختيارات مدیرمسئول
	مدیرمسئول علاوه بر مسئولیتهای ذکرشده در قانون مطبوعات کشور، مصوب مجلس شورای اسلامی و آییننامههای مربوطه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسئولیت تمامی موارد حقوقی نشریه و پاسخگویی در برابر قانون، عزل و نصب کارکنان نشریه، تهیه و تنظیم قراردادها و ...
	ماده 7- نحوه انتخاب سردبير
	صاحب امتیاز بر اساس ضوابط آییننامه وزارت علوم تحقیقات و فناوری، از بین اعضای هیأت تحريريه يك نفر را بهعنوان سردبير معرفی نموده و پس از تصویب هیأت تحریریه، وی را از طريق معاونت آموزشی و پژوهشي به دبیرخانه کمیسیون نشریات علمی کشور جهت بررسی...
	ماده 8- وظايف و اختيارات سردبير
	سردبير نشریه، رئيس هيأتتحريريه است و مسئولیت علمي نشریه را به عهده دارد و وظايف او عبارت است از:
	أ. تنظيم دستور جلسات و دعوت از اعضا براي تشكيل جلسات هيأت تحريريه؛
	ب. اداره جلسات و تنظيم صورتجلسات مربوط؛
	ج. پيگيري امور براي انجام مصوبات هيأت تحريريه و نظارت بر حسن اجراي آنها؛
	د. سرپرستي تشكيلات اداري نشریه؛
	ه. پيشنهاد نصب مدير داخلی نشریه به معاون آموزشی و پژوهشي دانشگاه؛
	و. پيشنهاد نصب دبیر تخصصی/ دبیران تخصصی نشریه به معاون آموزشی و پژوهشي دانشگاه؛
	ز. اجراي سياستهاي شوراي نشریات علمي دانشگاه؛
	ح. تعيين داوران مقالهها با اخذ نظر هيأتتحريريه؛
	ط. جمعبندي داوری مقالهها و اخذ اعلام نظر نهایی از هيأتتحريريه؛
	ي. ارسال مقالات به ويراستار ادبي؛
	ك. ارسال نسخه نهايي نشریه براي تأييد مديرمسئول؛
	ل. برآورد هزينه سالانه نشریه و پيشنهاد آن به مديرمسئول؛
	م. نظارت بر كلّيه فعاليتهاي مربوط به چاپ و توزيع و امور مشتركين و غيره؛
	ن. اتخاذ تدابیر لازم برای نمایهشدن نشریه در پایگاههای معتبر علمی.
	ماده 9- شرايط و نحوه عضويت در هیأت تحريريه
	اعضای هیأتتحریریه به پیشنهاد صاحب امتیاز مطابق آییننامه نشریات علمی کشور و پس از تأیید کمیسیون نشریات وزارت عتف انتخاب میگردند. بدیهی است صدور حکم اعضاء هیأتتحریریه توسط صاحب امتیاز دانشگاه صورت خواهد گرفت.
	ماده10- وظايف و اختيارات اعضاي هیأت تحريريه
	أ. نظارت بر ضوابط پذیرش مقالههای دریافتی و انتخاب داوران؛
	ب. نظارت بر مراحل پذیرش و چاپ مقالهها؛
	ج. هیأت تحریریه در اولین جلسه خود راهنمای کامل نحوه بررسی و تدوین مقالهها را تهیه و تصویب مینمایند و این راهنما در هر شماره از نشریه به چاپ میرسد.
	ماده 11- نحوه انتخاب دبیر تخصصی
	به پيشنهاد سردبیر نشریه، دبیر تخصصی به معاون آموزشی و پژوهشي دانشگاه معرفی میگردد.
	ماده 12- وظایف دبیر تخصصی
	دبیر تخصصی میبایست در امور علمی محول شده از طرف سردبیر به ایشان، همکاری نماید.
	ماده 13- نحوه انتخاب مدير داخلی
	به پيشنهاد سردبیر نشریه، مدیر داخلی به معاون آموزشی و پژوهشي دانشگاه معرفی میگردد.
	ماده 14- وظایف مدیر داخلی
	برقراری ارتباط و پیگیری امور مربوط به چاپ، برنامهریزی توزیع نشریه، نظارت بر امور داخلی نشریه، ارائه گزارش ماهیانه به سردبیر و اداره انتشارات به عهده مدیر داخلی نشریه میباشد.
	ماده 15- داوري مقالهها
	أ. از بين مقالههاي رسيده، مقالات واجد شرايط جهت ارزيابي براي حداقل سه نفر متخصص مربوط به موضوع ارسال میگردد.
	ب.  حداکثر یکی از داوران بایستی از اعضای هیأتعلمی دانشگاه تربتحیدریه باشد.
	ج. داوران باید حداقل دارای مدرک دکتری باشند.
	د. هر مقاله پس از داوری، از نظر کیفیت، اصلاحات نویسندگان و ارزیابی نهایی توسط دبیر تخصصی ارزیابی میگردد.
	ه. حقالزحمه داوری مقالات نشریات بدون درجه علمی به ازای هر داوری و پس از کسر 10 درصد مالیات بهطور خالص 500.000 ریال پرداخت میگردد.
	و. حقالزحمه داوری مقالات نشریات علمی دانشگاه به ازای هر داوری و پس از کسر 10 درصد مالیات بهطور خالص 1000.000 ریال پرداخت میگردد.
	ماده 16- ساختار و تناوب انتشار نشریه
	انتشار هر نشریه بر اساس مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و طبق ضوابط کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.
	ماده 17- صدور مجوّز چاپ نشریه
	نشریه آماده براي چاپ، پس از تأييد مدير مسئول، جهت بررسي و انطباق با ضوابط آييننامه اجرايي به واحد پژوهشی حوزه معاونت آموزشی و پژوهشي ارسال ميشود تا دستور چاپ آن صادر گردد.
	ماده 18- هزينههاي چاپ نشریه
	أ. حقالزحمه ویراستاری ادبی به ازای هر صفحه مبلغ 40.000 ریال پرداخت میگردد.
	ب. حقالزحمه ویراستار علمی به ازای هر صفحه مبلغ 40.000 ریال پرداخت میگردد.
	ج. حقالزحمه ویراستاری انگلیسی به ازای هر کلمه مبلغ 4.000 ریال پرداخت میگردد.
	د. حقالزحمه صفحهآرایی به ازای هر صفحه مبلغ 50.000 ریال پرداخت میگردد.
	ه. حقالزحمه طراحی جلد با درج عناوین فارسی و انگلیسی مقالات روی جلد 1.000.000 ریال پرداخت میگردد.
	و. هزینه اسکان و ایاب و ذهاب اعضای هیأت تحریریه جهت شرکت در جلسات توسط دانشگاه قابل پرداخت است.
	ز. حقالزحمه سردبیر، مدیر مسئول و دبیر تخصصی نشریات علمی بر اساس جدول شماره 1 به ازای هر شماره پرداخت میگردد.
	جدول شماره 1: حقالزحمه سردبیر، مدیر مسئول و دبیر تخصصی نشریات علمی دانشگاه تربتحیدریه
	*: چنانچه نشریهای بیش از یک دبیر تخصصی داشته باشد- حقالزحمه به نسبت تعداد مقالاتی که هر کدام از آنها بنابه تخصص خود مورد بررسی قرار دادهاند، تقسیم میگردد. تبصره2: کلیه موارد پرداختی بهطور خالص میباشد (پس از کسر مالیات).
	ماده 19- منابع مالي
	هزينههاي مربوط به انتشار نشریات از محل اعتبارات پژوهشي دانشگاه تأمين ميشود.
	این آییننامه در صورت نیاز به اصلاحات یا در صورت تغییر قوانین بالاسری وزارت عتف قابل بازنگری است.
	این آییننامه داخلی مشتمل بر 19 ماده و 2 تبصره در جلسه شورای پژوهشی مورخ 25/2/1400 و هیأت رئیسه مورخ  26/2/1400 مورد تصویب اعضا قرار گرفت.

