
                                                                                                                                                         

 
 

1 
 

77677/66 شماره:  

31/3166/ 31 تاریخ:  

 بسمه تعالی

 معاونت آموزشی و پژوهشی

 دانشگاه تربت حیدریهعلمی نامه نشریات آیین

 

 

  مقدمه و هدف -1 ماده

ساله در جهت ارتقاء تولید علم در سطح 17 اندازچشمدر راستای تحقق اهداف سند  هیدریحتربتنشریات علمی دانشگاه  نامهنییآ

پژوهش محور نمودن آموزش در سطح دانشگاه و تربیت نیروی انسانی ، برای رفع نیاز جامعه دی نمودن آنرکارب ،یالمللنیبملی و 

 یالمللنیبی و ح ملنشریات علمی دانشگاه در سط یفیو کارتقاء کمی  نامهنییآ. هدف اصلی این ردیپذیمصورت  افتهیتوسعهکارآمد و 

  خواهد بود.

 علمی نشریات شوراي - 2 ماده

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

 شود. می تشكیل "هیدریحتربتشورای نشریات دانشگاه  " بنام شورایی

 اد تغییر درپیشنه و ارائه و تدوین در موارد الزم تصمیم اذتخا ،نشریات فعالیت بررسی ضمن دانشگاه علمی نشریات شورای .أ

 خواهد کرد.  کمك نشریات و کیفی بهبود کمّی ، بهاجرایی نامهآیین

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

 .مدیر داخلی و نشریات تخصصی یا دبیر سردبیر ،)دبیر شورا(دانشگاه 

  .شودمی تشكیل باركی هر فصل شورا حداقل جلسات .ج
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   دانشگاه علمینشریات  شوراي وظایف - 3ماده 

 اندازی نشریه جدید.در خصوص پیشنهادهای واصله برای صدور مجوز اولیه جهت راه پیشنهادبررسی و  .أ

 .نشریات کالن راهبردهای تدوین و ارائه .ب

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

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

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

 .نشریاتمستمر بر عملكرد  و ارزیابی نظارت .و

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

 .سازنده پیشنهادهای ارائه و نشریات النئوعملكرد مس بر حسن نظارت .ح

 .نشریات در مورد شمارگان تصمیم .ط

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

 ارکان تشکیالتی نشریات –4ماده 

 دانشگاه پژوهشی آموزشی و معاونت از حوزه یارمجموعهیز عنوانبه دانشگاه علمی نشریاتاز  ، هر یكساختار تشكیالتی لحاظ به

 :زیر است ارکان شود و دارایمی محسوب

 (هیدریحتربت )دانشگاه ازیامتصاحب .أ

 رمسئولیمد .ب

 سردبیر .ج

 دبیر تخصصی .د

 داخلیمدیر  .ه

 تحریریه هیأت .و
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  ازیامتصاحب و اختیارات وظایف - 5ده ما

 یا توقف نشریه انحالل پیشنهاد تأسیس .أ

 کالن ها و اهدافسیاست تعیین .ب

   ریه نشریهتحری هیأتو اعضای  سردبیر انتصاب صدور حكم .ج

 رمسئولیمد تعیین و انتصاب .د

 نشریات هایهزینه کلیه تأمین پیگیری .ه

  رمسئولیمد انتخاب هنحوـ  6 هدما

 

دانشگاه و اخذ مجوز از وزارت ی پژوهش آموزشی و وناو پس از تأیید مع گرددمی پیشنهاد هاز گروه آموزشی مربوط رمسئولیمد 

که روند اداری این فرایند در اداره انتشارات و نشریات انجام خواهد  گرددیم منصوبدانشگاه  سیرئابالغ با  ،فرهنگ و ارشاد اسالمی

 گرفت.

  رمسئولیمد و اختیارات وظایف - 7 هدما

وطه مرب یهانامهنییو آمصوب مجلس شورای اسالمی  ،در قانون مطبوعات کشور ذکرشده یهاتیمسئول عالوه بر رمسئولیمد 

 در برابر قانون، عزل و نصب کارکنان ییگوپاسخو  نشریهیت تمامی موارد حقوقی مسئولتوسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

الیانه ، تنظیم و پیشنهاد بودجه سنشریهی هایدارائ، حفظ اموال و نشریهی مربوط به هانامهو موافقتقراردادها  میو تنظ، تهیه نشریه

 .باشدیمنشریه  رمسئولیمدی حقوقی نشریه بر عهده هاتیمسئولی طورکلبهدارد و  بر عهده راچاپی آماده هانسخهو بازبینی 
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 سردبیر  انتخاب نحوه -  8 هدما

 هیأتویب تصاز  و پس معرفیدبیر سر عنوانرا به)حداقل با مرتبه دانشیاری( نفر  یك تحریریه هیأتاز بین اعضای ل ئومدیرمس

به دبیرخانه کمیسیون نشریات علمی کشور جهت بررسی صالحیت و تأیید کمیسیون یاد  پژوهشیآموزشی و معاونت  از طریق تحریریه

  نماید.شده معرفی می

 سردبیر  و اختیارات ـ وظایف 9 ماده

 از: است او عبارت دارد و وظایف عهده را به نشریه علمی لّیتئوو مس است تحریریه هیأت ، رئیسنشریهسردبیر 

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

 ربوطم جلساتصورت و تنظیم جلسات اداره .ب

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

 نشریه اداری تشكیالت سرپرستی .د

 از طریق مدیرمسئول به معاونت پژوهشی نشریه داخلیمدیر  پیشنهاد نصب .ه

  دانشگاه علمی نشریات شورای هایسیاست اجرای .و

    تحریریههیأت با اخذ نظر هامقاله داوران تعیین .ز

 تحریریهز هیأتاعالم نظر نهایی اها و اخذ مقالهداوری  بندیجمع .ح

 ویراستار ادبی به مقاالت ارسال .ط

 تأیید مدیرمسئول برای نشریه نهایی نسخه ارسال .ی

 مدیرمسئول به و پیشنهاد آن نشریه ساالنه برآورد هزینه .ك

 . و غیره و امور مشترکین و توزیع چاپ به مربوط هایالیتفع بر کلّیه نظارت .ل

 های معتبر علمیشدن نشریه در پایگاهاتخاذ تدابیر الزم برای نمایه .م
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  تحریریه تأیهدر  عضویت و نحوه شرایط - 11 ماده

انتخاب  ادشدهیکشور و پس از تأیید کمیسیون  علمی اتینشرکمیسیون  نامهنییآمطابق  رمسئولیمدتحریریه به پیشنهاد  هیأتاعضای 

 توسط معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه صورت خواهد گرفت.هیأت تحریریه بدیهی است صدور حكم اعضاء گردند. می

  تحریریه تأیه اعضاي و اختیارات وظایف - 11 ماده

  دریافتی و نظارت در انتخاب داوران یهاهقالمتعیین ضوابط پذیرش  .أ

 هامقالهنظارت بر اجرای مراحل پذیرش و چاپ  .ب

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

 .رسددر هر شماره از نشریه به چاپ می

  داخلیمدیر  انتخاب نحوه - 12 هماد

 شود.و حكم صادره منصوب می رمسئولیمدبا انتخاب مدیر داخلی 

 داخلیوظایف مدیر  -13ماده 

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

 .باشدیم نشریه داخلیسردبیر و اداره انتشارات به عهده مدیر 

 ها  مقاله داوري -14ماده  

 سالار موضوع به مربوط نفر متخصّص سه حداقل برای ارزیابی جهت ایطواجد شر مقاالت، رسیده هایمقاله بیناز  .أ

 گردد.
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 نباشد.  حیدریهتربت دانشگاه داور از داخل از یك بیش .ب

  باید حداقل دارای مدرك دکتری باشند. داوران .ج

 کیفیت، اصالحات نویسندگان و ارزیابی نهایی توسط دبیر تخصصی ارزیابی گردد. نظر ازهر مقاله پس از داوری  .د

طور هدرصد مالیات ب 37پس از کسر  وازای هر داوری نشریات بدون درجه علمی پژوهشی به  الزحمه داوریحق .ه

 گردد.میریال پرداخت  177.777خالص 

خالص  طوربهدرصد مالیات  37از کسر  پس وبه ازای هر داوری  دانشگاه نشریات علمی پژوهشیداوری  الزحمهحق .و

 گردد.میریال پرداخت  077.777

 ساختار و تناوب انتشار نشریه -15ماده 

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

 .بود

 نشریه صدور مجوّز چاپ - 16 ماده

 ژوهشیپ آموزشی و معاون به اجرایی نامهآیین با ضوابط و انطباق بررسی ، جهتمسئولاز تأیید مدیر  پس ،چاپ برای آماده نشریه

 صادر گردد.  آن شود تا دستور چاپمی ارسال دانشگاه

 نشریه چاپ هايهزینه - 17 ماده 

 ریال پرداخت گردد. 31.777الزحمه ویراستاری ادبی به ازای هر صفحه مبلغ حق .أ

 ریال پرداخت گردد. 30.777الزحمه ویراستاری علمی به ازای هر صفحه مبلغ حق .ب

 ریال پرداخت گردد. 1.777الزحمه ویراستاری انگلیسی به ازای هر کلمه مبلغ حق .ج
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نیاز به تطبیق  کهیدرصورتریال پرداخت گردد ) 33.777فحه مبلغ الزحمه ویراستاری علمی تطبیقی به ازای هر صحق .د

 (.دارد

 ریال پرداخت گردد. 31.777آرایی به ازای هر صفحه مبلغ الزحمه صفحهحق .ه

 ریال پرداخت گردد. 007.777طراحی جلد با درج عناوین فارسی و انگلیسی مقاالت روی جلد الزحمه حق .و

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

، دبیر تخصصی بر اساس جدول زیر به ازای هر شماره از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه مسئولالزحمه سردبیر، مدیر حق .ح

 گردد.پرداخت می

 

 

 

 (ازای هر شماره) مبلغ درجه افراد ردیف

 سردبیر 3

 شماره ده میلیون ریال به ازای هر پژوهشی-علمی

 شش میلیون ریال به ازای هر شماره ترویجی -علمی

 بدون درجه
پنج میلیون ریال به ازای هر شماره )پس از دریافت اعتبار 

 (اجراستقابل

 رمسئولیمد 1

 پژوهشی-علمی
 دو میلیون ریال به ازای هر شماره  

 ترویجی -علمی

 بدون درجه
دو میلیون ریال به ازای هر شماره  )پس از دریافت اعتبار 

 (اجراستقابل

 دبیر تخصصی 1

 پژوهشی-علمی
 پنج میلیون ریال به ازای هر شماره  

 ترویجی -علمی

 بدون درجه
پنج میلیون ریال به ازای هر شماره  )پس از دریافت اعتبار 

 (اجراستقابل

 

 باشد )پس از کسر مالیات(.میخالص  طوربهکلیه موارد پرداختی  :1تبصره

 قابل پرداخت است.( )تاریخ جلسه 66اسفند  17کلیه مبالغ فوق از تاریخ  :2تبصره
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  مالی منابع - 18ماده 

 شود.می تأمین دانشگاه پژوهشی محل اعتباراتاز  نشریاتانتشار  به مربوط هایهزینه

 سایر نهادها و مؤسسات به نشریات از فروش حاصل يدرآمدها - 19ماده 

ها گاهدانش معامالتی - مالی نامهنییآ بر اساس، باید یا هزینه چاپ مقاالت در صورت تصویب نشریات از فروش حاصل یدرآمدها

 شود. واریز دانشگاه عواید اختصاصی حساببه عالی آموزش و مؤسسات

  نشریات عمومی شرایط - 21 ماده

 گردد. جلد ذکر  در پشت خارجی زبان جلد و به در روی فارسی به نشریه نام .أ

 شود.  جلد آورده رو و پشت دانشگاه نشان .ب

 باشد.  رحلی اندازه بایستی نشریات قطع .ج

 ذکر شود.  آنان اشتغال و محل تحریریههیأت اعضای علمی مرتبه .د

 به (ISSN) انتشار و شماره ، زماننشریه ، شمارهدوره ، شمارهیاعتبار علم ، درجهنشریه مصوب جلد نام رویبر  .ه

 شود. ذکر یسیانگل زبان به موارد این همه جلد، پشت در و فارسی

 شود.  انتشار آورده و زمان نشریه ، شمارهدوره ، شمارهنشریه ، نامعطف بر روی .و

 گردد:  می درج موارد ذیل در آن که است شناسنامه جلد، صفحه درون صفحه .ز

  ازیامتصاحب نام .ح

  رمسئولیمد نام .ط

 سردبیر  نام .ی

 الفبا(  ترتیب )به تحریریه هیأت اعضای نام .ك

 داخلیمدیر  نام .ل
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  و ادبی ( علمیویراستار )ان نام .م

 و نشر  چاپ مؤسسه نام .ن

 نشریه نشانی .س

  و ارشاد اسالمی فرهنگ انتشار از وزارت پروانه شماره .ع

  و فناوری تحقیقات - علوم از وزارت نشریه علمی درجه .ف

 شود.  درج انگلیسی زبان به نشریه جلد پشت درون موارد در صفحه این تمامی .ص

  قرار گیرد.  نگارش راهنمای و مقاله ذیرشپ وابطقبل از شروع مقاالت ضباید  نشریهدر هر  .ق

 انزب را به نشریه مندرجات نیز فهرست نشریه صفحه و آخرین بردارد را در مندرجات ، فهرستنشریه اول صفحه .ر

 دهد. مینشان انگلیسی

 

 3166 اسفند 17  همورخ سهیرئهیأتو جلسه  3166اسفند  31شورای پژوهشی مورخه تبصره در جلسه  1ماده و  17با  نامهنییآاین 

 الزم االجرا است. 3167ابتدای سال  دانشگاه تصویب و از

 


