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 بسمه تعالی

 نامه داخلی نشریات علمی دانشگاه تربت حیدریهآیین

 (02/02/1398نامه نشریات علمی وزارت علوم مصوب شورای معاونان مورخ )پیوست آیین

 

  مقدمه و هدف

ساله در جهت ارتقاء تولید علم 20اندازچشمدر راستای تحقق اهداف سند  هیدریحتربتنشریات علمی دانشگاه  نامهنییآ

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

نشریات علمی دانشگاه  یفیو کاء کمی ارتق نامهنییآ. هدف اصلی این تدوین شده است افتهیتوسعهنیروی انسانی کارآمد و 

  خواهد بود. یالمللنیبدر سطح ملی و 

 علمی نشریات شورای -1 ماده

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

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

پیشنهاد  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 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 -2ماده 

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

 .نشریات کالن 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 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 آموزشی و پژوهشی معاونت از سوی شورا که این با فعالیت سایر امور مرتبط .ی
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 ارکان تشکیالتی نشریات –3ماده 

آموزشی و  تمعاون از حوزه یارمجموعهیز عنوانبه دانشگاه علمی نشریاتاز  ، هر یكساختار تشكیالتی 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 انحالل ،پیشنهاد تأسیس .أ

 ؛کالن ها و اهدافسیاست تعیین .ب

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

 ؛رمسئولیمد تعیین و انتصاب .د

 نشریه. هایهزینه کلیه تأمین پیگیری .ه

  رمسئولیمد انتخاب هنحو -5 هدما

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

 واحدیند در آکه روند اداری این فر گرددیم منصوبدانشگاه  سیرئابالغ با  ،و اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 انجام خواهد گرفت.دانشگاه نشریات 

 

  رمسئولیمد و اختیارات وظایف -6 هدما

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

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

، تنظیم و نشریهی هایدارائ، حفظ اموال و نشریهی مربوط به هانامهو موافقتقراردادها  میو تنظ، تهیه نشریهنصب کارکنان 

ی حقوقی نشریه بر عهده هاتیمسئولی کل طوربهدارد و  عهده بر را چاپی آماده هانسخهپیشنهاد بودجه سالیانه و بازبینی 

 .باشدیمنشریه  مسئول ریمد
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 سردبیر  انتخاب نحوه -7 هدما

 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 عنوانبه

  نماید.علمی کشور جهت بررسی صالحیت و تأیید کمیسیون یاد شده معرفی میکمیسیون نشریات 

 سردبیر  و اختیارات وظایف -8 ماده

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

 ؛تحریریهتأهی 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 تشكیالت 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 هیأتاعالم نظر نهایی اها و اخذ مقالهداوری  بندیجمع .ط

 ؛ویراستار ادبی به قاالتم ارسال .ی

 ؛تأیید مدیرمسئول برای نشریه نهایی نسخه ارسال .ك

 ؛مدیرمسئول به و پیشنهاد آن نشریه ساالنه 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 الزم برای نمایه .ن

  تحریریه تأیهدر  عضویت و نحوه شرایط -9 ماده

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

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

 گرفت.

  تحریریه تأیه اعضای و اختیارات وظایف -10ماده

 ؛دریافتی و انتخاب داوران یهاهقالمضوابط پذیرش بر نظارت    .أ

 ؛هامقالهمراحل پذیرش و چاپ بر نظارت  .ب

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

 .رسداین راهنما در هر شماره از نشریه به چاپ می



                                                                                                                                                         

 
 

4 
 

96912/98  شماره:  

10/02/1398 تاریخ:  

  دبیر تخصصی انتخاب نحوه -11 هماد

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

 تخصصی وظایف دبیر -12ماده 

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

  داخلیمدیر  انتخاب نحوه -13 هماد

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

 داخلیوظایف مدیر  -14ماده 

، 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 

 

 ها  مقاله داوری -15ماده 

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

 گردد.می

 حیدریه باشد.علمی دانشگاه تربتتنها یكی از داوران بایستی از اعضای هیأت .ب

  باید حداقل دارای مدرك دکتری باشند. داوران .ج

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

طور هدرصد مالیات ب 10پس از کسر  وازای هر داوری نشریات بدون درجه علمی به مقاالت  داوریالزحمه حق .ه

 گردد.میریال پرداخت  500.000خالص 

خالص  طوربهدرصد مالیات  10از کسر  پس وبه ازای هر داوری  دانشگاه نشریات علمیمقاالت داوری  الزحمهحق .و

 گردد.میریال پرداخت  ۷00.000

 ساختار و تناوب انتشار نشریه -16ماده 

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

 .خواهد بود تحقیقات و فناوری

 نشریه صدور مجوّز چاپ -17 ماده

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

 صادر گردد.  آن شود تا دستور چاپمی ارسال پژوهشی و آموزشیحوزه معاونت 
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 نشریه چاپ هایهزینه -18 ماده

 گردد.میریال پرداخت  30.000الزحمه ویراستاری ادبی به ازای هر صفحه مبلغ حق .أ

 گردد.میریال پرداخت  25.000علمی به ازای هر صفحه مبلغ ناظر الزحمه حق .ب

 گردد.میریال پرداخت  2.000الزحمه ویراستاری انگلیسی به ازای هر کلمه مبلغ حق .ج

 گردد.میریال پرداخت  1۷.000آرایی به ازای هر صفحه مبلغ الزحمه صفحهحق .د

 گردد.میریال پرداخت  600.000طراحی جلد با درج عناوین فارسی و انگلیسی مقاالت روی جلد الزحمه حق .ه

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

هر شماره پرداخت  بر اساس جدول زیر به ازاینشریه علمی دبیر تخصصی  و مسئولالزحمه سردبیر، مدیر حق .ز

 گردد.می

 

 

 

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

  مالی منابع -19ماده 

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

 بازنگری است.ف قابل تقوانین باالسری وزارت عیا در صورت تغییر نامه در صورت نیاز به اصالحات این آیین

 

  و هیأت رئیسه مورخ  11/2/1398رای پژوهشی مورخ شو تبصره در جلسه 1ماده و  19نامه داخلی مشتمل بر این آیین

 ورد تصویب اعضا قرار گرفت. 25/6/1398

 (ازای هر شماره) مبلغ نشریه درجه  افراد ردیف 

 میلیون ریال به ازای هر شماره وازدهد علمی سردبیر 1

 علمی رمسئولیمد 2
ریال به ازای هر هزار و چهار صد دو میلیون 

 شماره

 شش میلیون ریال به ازای هر شماره علمی دبیر تخصصی 3


