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 بسمه تعالی

 دانشگاه شهرکرد هاي علمی نشریهاجرایی  نامه آیین
  

  مقدمه
  لیو نشـر و مسـا    ، چـاپ  تشـکیالت  در رویه ، ایجاد وحدت  مراکز علمی  بین  و تحقیقاتی  علمی  هاي یافته  مبادله  تقویتبراي 
  .دگرد میتهیه و تنظیم  نامه آییناین   علمی يها نشریهبر   اجرایی  نظارت  سهولت  و همچنین  تسهیالت  شایسته  ، توزیع مالی

  تعاریف -1 ماده
 کمیسـیون نشـریات علمـی    پژوهشـی از -ترویجی یا علمـی -علمی دانشگاه که داراي مجوز علمی هاي هنشری به نشریه علمی

  .شود ،گفته میباشند میوزارت علوم، تحقیقات و فناوري هستند یا براي کسب این مجوز در حال فعالیت 
  .شود گفته میوزارت علوم، تحقیقات و فناوري  بهت وزار

  موضوع و هدف  -2 مادة
  :کنند میفعالیت  اهداف زیر براي دستیابی به دانشگاه هاي نشریه
  نشریهع تخصصی ومختلف با توجه به موضتولیدات علوم  انتشار -الف
  نظران صاحبمحققان و  پژوهشی هاي ها و فعالیت اندیشه نشرایجاد بستر مناسب براي  -ب

 التکیتش -3 ماده
 )شود یم نامیده شورا نامه، در این آیین( دانشگاه هاي علمی نشریه شوراي -الف
  )شود می نامیده هادار نامه، در این آیین(دانشگاه پژوهشی مجالتو  انتشارات اداره -ب
  .)شود ارکان نامیده می ،نامه در این آیین ( علمی هاي نشریهارکان  –ج 

و موظفنـد از   هسـتند  دانشـگاه  پژوهشـی  هـاي علمـی   نشـریه و انتشارات زیر مجموعه اداره  هاي علمی نشریهیه کل -تبصره
 .کنند پیروي هاي علمی نشریههاي این اداره در مورد  سیاست

 شورا ترکیب -4 ماده
 )شورا رئیس( دانشگاه پژوهشی معاون -الف
 )شورا دبیر( پژوهشی مجالتو  انتشارات اداره یسیر -ب
معـاون پژوهشـی    حکـم یس اداره و یـ به پیشنهاد ر هاي علمی نشریهن پنج نفر از میان سردبیران و مدیر مسئوالحداقل  -ج

 .شوند به عنوان اعضاي حقیقی شورا انتخاب میسال  2به مدت  دانشگاه
 .است شورا دبیر عهده به جلسه ادارة ،اشور یسیر غیاب در -1تبصره
 یـا پژوهشـکده   توانـد از معـاون پژوهشـی دانشـکده     شورا مـی دبیر ، علمیي انتشار مجله در صورت بررسی تقاضا -2تبصره

  . نماید متقاضی به عنوان عضو مدعو دعوت
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 جلسات شورا -5 ماده
 اکثریـت  بـا  تصـمیمات  و یابد می رسمیت اعضاء دوسوم حضور با و شورا دبیر کتبی دعوت با بنابر ضرورت و شورا جلسات
 .اجراست قابل نااضرح نسبی
 شـناخته  مسـتعفی  ،کنـد  غیبت دلیل هر به متناوب جلسه سه یا متوالی جلسه دو شوراحقیقی  اعضاي از یک هر -تبصره
  .شد خواهد اقدامیس اداره یر وسیلهه ب جانشین تعیین براي و شود می

 شورا اختیارات و وظایف - 6 ماده   
   هاي علمی نشریه اهداف پیشبرد براي ضروري اجرایی و مالی هاي لدستورالعم و نامه شیوه تدوین و بررسی -الف
  هاي علمی نشریه  کیفی  سطح  مییدا  ارتقاي براي  مناسب  پیشنهادها و راهکارهاي  هیارا -ب
  حل  راه  هئو ارا هاي علمی نشریه  مالی -  اجرایی  و مشکالت  مسایل  طرح -ج
 هاي علمی نشریهمستمر بر عملکرد   و ارزیابی  نظارت -د
    خود  مخاطبین  به  قوي  رسانی اطالع  در جهت هاي علمی نشریه  هدایت  براي  مناسب  هاي روش  هیارا -ه
 صاحب امتیازه گزارش به ئو ارا مجله  تأسیس یا انحاللپیشنهاد بررسی  -ز
   سازنده  پیشنهادهاي  هیارا و هاي علمی نشریه  عملکرد مسؤوالن  بر  نظارت -ح
  .  شود می  ارجاع  یا صاحب امتیاز دانشگاه  پژوهشی  معاونت  از سوي  شورا که  این  با فعالیت  سایر امور مرتبط -ط

 هاي علمی نشریهارکان  -7مادة
  زیر است:  ارکان  داراي هر نشریه علمی

  صاحب امتیاز -الف
  مدیر مسئول -ب
  سردبیر -ج
  مدیر داخلی -د
  ت تحریریهأهی -ه

  امتیاز  صاحب  و اختیارات  فوظای -8 مادة
  نشریه علمی  یا انحالل  ، ادامه فعالیتتأسیس گیري در مورد تصمیم - الف
  هاي علمی چاپ و نشر نشریه  ،مربوط به فعالیت کالن  ها و اهداف سیاست  تعیین-ب 
    هاي علمی نشریه مدیر مسئول یا عزل  انتصاب  صدور حکم -  ج
  هاي علمی نشریه  هاي هزینه  کلیه  تأمین  ـد

  مدیر مسئول -9ماده 
  وزارتمعاونـت مطبوعـاتی     نهـایی   تصـویب تایید شوراي مجالت و  ویا پژوهشکده کده دانشرییس پیشنهاد  امدیر مسئول ب

سـال   4بـه مـدت    یس دانشـگاه یـ با حکـم ر ،  مطبوعات  درقانون  مندرج  هاي مسؤولیت  به  و با توجه  و ارشاد اسالمی  فرهنگ
  . کند می  وظیفه  و انجام  شود می  منصوب
  اب مجدد مدیر مسئول بالمانع است.صانت -1 تبصره
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  یـک   مـدت   حداکثر ظرف  است  موظف ،یا پژوهشکده متقاضیدانشکده رییس ،  ولئمدیر مس  استعفاي  در صورت -2 تبصره
  .کند  معرفی  بعدي  اقدامات يبرا و  انتخاب  مربوط  علمی  هیأت  اعضاي  جدید را از بین  ولئمدیرمس  ماه

  وظایف و اختیارات مدیر مسئول -10 مادة
علوم، تحقیقات و  نوزارتی  هاي نامه و آیین  مطبوعات  قانون  مقابل در  پاسخگویی و  مجله  حقوقی موارد  تمامی  ولیتئمس -الف

  فناوري و فرهنگ و ارشاد اسالمی
  امتیاز  صاحب  از سوي  بومص  هاي سیاست  اجراي -ب 
  انجام تشریفات قانونی دریافت مجوز نشریه -ج
  یس اداره یتنظیم و پیشنهاد بودجه ساالنه به ر -ب
  هاي مالی مطابق با قوانین دانشگاهتدوین صورتحساب -ج
  نشریه  هاي حفظ اموال و دارایی -د
  نشریهپیگیري اداي دیون و وصول مطالبات  -ط
  پیشنهاد عزل و نصب سردبیر، مدیر داخلی و اعضاي هیأت تحریریه   -ز
  و ارسال آن به اداره براي چاپ نشریهیک سازي نهایی مقاالت پذیرفته شده در قالب  آمادهبندي و  جمع-و
  شورادبیر به  نشریه علمیتهیه و ارائه گزارش سالیانه از عملکرد  -ه

  سردبیر -11 مادة
مدیر مسـئول   به پیشنهاد ،سی نشریات علمی کشورربر اساس ضوابط کمیسیون بر و تحریریه هیأتي از میان اعضا سردبیر

  .شود میاین سمت منصوب  سال به 2مدت  دانشگاه به معاون پژوهشیبا حکم  و
  انتصاب مجدد سردبیر بالمانع است. - تبصره

  وظایف و اختیارات سردبیر - 12 مادة
  نشریه علمی و معیارهاي وزارت  با موضوع تخصصی ده به دفتر نشریه بررسی و تطبیق مقاالت رسی -الف
  پس از تصویب در هیأت تحریریهها  نظارت بر مطالب نشریه وتنظیم آن -ب
    نشریهدر نشر  رعایت مقررات و قوانین مطبوعاتی کشورنظارت بر -ج
  هیأت تحریریه هاي هریزي و هماهنگی منسجم در جهت تشکیل جلسبرنامه -د
هـاي اداره   نامـه  هاي اجرایی براي بررسی و پذیرش مقـاالت مطـابق بـا آیـین     ها و دستورالعمل نویس شیوه نامه تهیۀ پیش -ه

  جهت ارایه به هیأت تحریریه  
ــان          -و ــور مــنظم و بــر اســاس برنامــۀ زم ــال مطالــب تصــویب شــده بــه ط   بنــدي شــده بــراي مدیرمســئول    ارس
  ت، اعضاي هیأت تحریریه و داورانانجام کلیۀ مکاتبات با نویسندگان مقاال -ز

  مدیر داخلی -13 مادة
  منصوب خواهد شد.سال  2به مدت مدیر داخلی مجله، به پیشنهاد مدیر مسئول و با حکم معاون پژوهشی 

  بالمانع است. مدیر داخلیانتصاب مجدد  - تبصره
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  وظایف و اختیارات مدیر داخلی -14 مادة
هـاي تصـویب شـده توسـط مـدیر مسـئول و       ها و برنامـه شریات بر اساس خط مشیتوزیع نهماهنگی الزم با اداره در  -الف

  سردبیر
  هاي مالی مجله اعم از مشترکین و متفرقه و گزارش منظم آن به مدیر مسئول رسیدگی به حساب -ب
  و هماهنگی با اداره  نشریهنظارت بر امور داخلی  -ج
  گشتی مجله در هر شمارهتعیین آمار دقیق از نسخ چاپ شده، فروش رفته و بر -د
هاي اصالحی به مدیر مسئول، سـردبیر و هیـأت   حل خواهی از متخصصین دربارة مجله و پیشنهاد راهسنجش افکار و نظر -ه

  تحریریه
  نشریهپیشبرد اهداف علمی  برايهمکاري با سردبیر  -ر
  جلسات آن جلسات هیات تحریریه و تنظیم صورت هماهنگی برگزاري -و
  ایفی که بنا به تشخیص مدیر مسئول و سردبیر به وي محول خواهد شدسایر وظ -ي

  تحریریه هیأت -15 مادة
حکـم معـاون    بـا و مدیر مسئول  به پیشنهاد ،سی نشریات علمی کشوررتحریریه بر اساس ضوابط کمیسیون بر هیأت اعضاي

  شوند.منصوب می سال 2به مدت  پژوهشی دانشگاه

  أت تحریریهوظایف و اختیارات هی -16مادة 
  هاي علمی و تحقیقی به سردبیر و مدیر مسئولرسیدگی و پیشنهاد خط مشی -الف
وزارت و هـاي اجرایـی مربـوط بـه بررسـی و پـذیرش مقـاالت در چهـارچوب قـوانین           لعملها ودستورا نامه تصویب شیوه -ب

  دانشگاه
  شودظهار نظر در هیأت تحریریه مطرح میرسیدگی به اموري که از طرف مدیر مسئول یا سردبیر براي تصویب یا ا -د
  نشریه علمیبررسی و انتخاب مقاالت تخصصی براي چاپ در  -ه

مـدیر  شـود، بنـابراین    دریافت تا پذیرش مقاالت به صورت الکترونیک انجـام مـی  هاي  فرآیند همهبا توجه به اینکه  -تبصره
  .بیشتر نشودتعداد جلسات هیات تحریریه از دو بار در سال که  کنندریزي  اي برنامه باید به گونه هاي علمی نشریه مسئول

  وضعیت استخدامی -17 مادة
و تـابع مقـررات حـاکم     تعیین خواهند شد دانشگاه شهرکرد علمی هیأت، مدیر داخلی از میان اعضاي سردبیر ،مدیر مسئول
  .هستند بر دانشگاه
  .کندها انتخاب  یان اعضاي هیات علمی سایر دانشگاهتواند سردبیر را از م می مدیر مسئولدر شرایط خاص  - تبصره

  هاي علمی نشریهچاپ انتشار و  - 18ماده 
موظفند از مراحل داوري تـا پـذیرش مقالـه را بـه صـورت الکترونیـک و بـا اسـتفاده از سـامانه           هاي علمی نشریهکلیه  -الف

  انجام دهند. هاي علمی نشریه
  .شوند منتشر میالکترونیک  کاغذي و ورتدانشگاه شهرکرد به ص هاي علمی نشریه -ب

 اسـالمی ، فرهنگ و ارشـاد  ، تحقیقات و فناويهاي علوم از هر مجله براي ارسال به وزارتخانه  نسخه 100حداکثر  -1 تبصره
  .شود  می به صورت آفست و یا دیجیتال چاپ ، درمان و آموزش پزشکیو حسب مورد وزارت بهداشت
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هـر  نخست شماره  دو تواند اداره می پژوهشی دانشگاه شهرکرد، اي علمیه نشریهها با  آشنایی سایر دانشگاهبراي  -2 تبصره
  .  کندنسخه براي ارسال به همه مراکز دانشگاهی چاپ  1000 تا  را علمی نشریه
تصـمیم   یهاي چـاپ  نسخهشمارگان افزایش تواند در مورد  در موارد استثنا و با درخواست مدیر مسئول، شورا می -3 تبصره
  بگیرد.
سـایر  هـاي چـاپ و ارسـال مجلـه بـراي       هزینهیک نسخه از هر مجله براي نویسنده مسئول ارسال خواهد شد و  -4 تبصره

  خواهد بود. متقاضینویسندگان بر عهده 
  

  ها الزحمه حق -19ماده 
مطابق با آخرین مصوبات هیات امنا دانشـگاه شـهرکرد و بـا تاییـد ریـیس اداره       هاي علمی، ربوط به نشریهم يها الزحمه حق

  د.وبپرداخت خواهد قابل 
  
شوراي پژوهشی دانشگاه شهرکرد به تصویب  11/04/1392 تبصره در تاریخ 14 ماده و 19 در نامه یینآ این

و  شورا تصویب با رئیس اداره وبه پیشنهاد  نامه یینآاست. اصالحات بعدي در  الزم االجرااز همان تاریخ  و رسید 
  خواهد بود.قابل اجرا دانشگاه معاون پژوهشی  امضاي


