
 

 

  زنجان  دانشگاه  علمي  مجالت نامهشيوه

  

  

ارائـه شـده    "تعيين اعتبار نشريات علمي كشورنامه آيين"نامه مجالت علمي دانشگاه زنجان با رعايت شيوه

  . و الزم االجرا استشده به شرح زير تدوين  226954/3توسط وزارت عتف به شماره 

  

   سردبيران  شوراي - 1  ماده

امـور     همـاهنگي  و  تصـميمات   يكپـارچگي  ، مسائل  براي جويي و چاره  طرح ، ستادي  اطالعات  انتقال منظور به:  الف

ناميـده   "شـورا " اختصـار  بـه  پس نيازاكه  شود مي  تشكيل "  دانشگاه  سردبيران    شوراي" ، مجالتمربوط به 

  .شود مي

 مدير ،)شورا  رئيس(  دانشگاه  پژوهشي  معاون: از  است  عبارت  دانشگاه  علمي  مجالتسردبيران   شوراي  تركيب: ب 

امـور   متخصـص نفـر  يـك  المللي دانشگاه، هاي علمي بين، رييس گروه همكاري)دبير شورا(دانشگاه  وهشيپژ

  .علمي دانشگاه مجالت   و سردبيران دانشگاه ريات علمي به انتخاب معاون پژوهش و فناورينش

  اعضا رسميت  چهارم سه  حضور حداقلشود و با  مي  بار تشكيل   يك  نيمسال تحصيلي  هر  حداقل جلسات شورا: ج 

  .يابد مي

  .تشكيل خواهد شددانشگاه  پژوهش و فناوري به تشخيص معاون العاده فوقجلسات  ،در صورت لزوم :تبصره

  

  ي سردبيرانشورا  وظايف -2  ماده

  مجالت؛  كالن  راهبردهاي تبيين:  الف

  مجالت  كيفي  سطح    ارتقاي براي  مناسب  پيشنهادها و راهكارهاي  هارائ:  ب 

  يو مال  اجرايي اموردر   مجالت  رويه  وحدت  حفظ:  ج 

  در خصوص حل مشكالت يشياند همو   مجالت  مالي و  اجرايي  و مشكالت  مسائل  طرح: د 

  .نشريات دانشگاه الكترونيكيعلمي و سامانه  ملكرد مجالتع  و ارزيابي  نظارت: هـ 

اعـم از مخـاطبين    مجـالت   رساني اطالع  به حداكثر رساندن پوشش  براي  مناسب  هاي روش شنهاديو پبررسي : و 

  داخلي و خارجي

  مجالت  اجرايي  نامه وهيش رييتغپيشنهاد : ز 

  براي بهبود و ارتقاي عملكرد مسئوالن نشريات  سازنده  پيشنهادهاي  ارائه:  ح 

  مجالت  شمارگان بارهدر  گيري تصميم و يگذار استيس :ط

  .دشو مي  ارجاعبراي بحث و بررسي به شورا   دانشگاه  و فناوري پژوهش  معاونت  از سوي  كه اموري:  ي

در سـطح ملـي و    هـا  يدهـ و افـزايش ارجـاع   معيارهاي مناسب و تأثيرگذار بر ارتقاي رتبـه دانشـگاهي    اتخاذ: ك

  المللي بين

  



٢ 

 

   مجالت  تشكيالتي  اركان - 3  هدما

  اركـان   و دارايبـوده     دانشـگاه و فناوري  پژوهش  معاونت  رمجموعهيز  دانشگاه  علمي  ، مجالت تشكيالتي  لحاظ  به

  :هستندزير 

  )زنجان  دانشگاه( ازيامت صاحب:  الف

  رمسئوليمد : ب

  سردبير:  ج

  تحريريه  ئتيه: د

  

  ازيامت صاحب  و اختيارات  وظايف -  4ده ما

  مجله  يا انحالل  پيشنهاد تأسيس:  الف

  مجله كالن  ها و اهداف سياست  تعيين:  ب  

  به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ولؤرمسيمد  معرفيتأييد و  : ج 

  مجالت  هاي هزينه  تأمين  پيگيري: د

  

   مديرمسئول انتخابنحوه ـ  5  هدما

  وزارت  نهـايي   بيو تصـو  امتياز صاحبتأييد و ) بر اساس نظر شوراي گروه(ه رئيس دانشكدبا معرفي ،  لؤومديرمس

-مـي   منصـوب با حكم صاحب امتياز ،  مطبوعات  در قانون  مندرج  هاي وليتؤمس  به  و با توجه  ارشاد اسالميو   فرهنگ

  .شود

نسبت به انتخاب مدير مسؤول جديد نشـريه    است  موظف ازيامت صاحب،  مديرمسئول  استعفاي  در صورت : تبصره

  .اقدام نمايد

  

  اعضاي هيات تحريريه نحوه انتخاب - 6  ماده

مجلـه از جهـت تخصـص و     هاي تخصصي مرتبط با گروه يا گروه پيشنهاد بهتحريريه  ئتيهنحوه انتخاب اعضاي 

  .خواهد بود نامه نييآبا رعايت مفاد محتواي مجله 

  ئـت يه عضـو هر   چنانچه. حداقل براي هر شماره دو جلسه تشكيل دهد ستيبا يمتحريريه هر نشريه  ئتيه : تبصره

  .شود مي  شناخته  باشد، مستعفي  داشته   غيبتپياپي   جلسه  سه زنجاندر   ساكن  تحريريه

پيرامـون   اظهـارنظر امكان حضور مجـازي در جلسـات و    ،نيستندزنجان در   ساكنكه   تحريريه  ئتيه  اعضاي: تبصره

  .تصميمات را دارند

  

  سردبير نحوه انتخابـ  7  ماده

  عنـوان  را بهكشور  تعيين اعتبار نشريات علمي نامه نييآاز افراد واجد شرايط نفر   يك ءاعضا  از بين  تحريريه  ئتيه

  .نمايند مي  معرفي و فناوري معاونت پژوهش  به  دانشكده  از طريق  از تأييد مديرمسئول  و پس  سردبير تعيين



٣ 

 

 4  مـدت   سـردبير بـراي  . نمايـد  دانشگاه حكم سردبير را صادر مي در صورت تأييد، معاون پژوهش و فناوري

  . است  بالمانع  مجدد وي  شود و انتخاب مي  انتخاب  سال

  

  

   اجرايي مديرو وظايف   انتخاب  نحوه -  8  هماد

كـه بـا   كند   معرفي  اجرايي مدير  عنوان  نفر را به  يكاز بين اعضاي هيأت علمي يا كاركنان، تواند ميسردبير :  الف

  .شود مي  منصوب  سمت نيا  به دانشگاهو فناوري  حكم معاون پژوهش

  .دباش مي) شودمحول مي سردبير  از سوي كه(  مجله  امور اجرايي  كليه  پيگيري  به  موظف يياجرامدير  : ب

  

  ها مقاله  ـ داوري 9  ماده

را براي هـر مقالـه تعيـين خواهـد     ) اصلي و دو نفر جايگزين دو نفر(داور  نفر 4در هر جلسه   تحريريه  ئتيه:  الف

در   متخصـص داور نفر   دو   حداقل براي  ارزيابي  جهت را  شرايطواجد   ، مقاالت رسيده  هاي مقاله  از بين  كرد و

  ).بيرون از دانشگاه باشد يعلم ئتيهعضو يكي از داوران  بهتر است( دكن مي  ارسال  موضوع

  .شود تحريريه منتشر مي ئتيهبا توجه به نظرات داوران و تأييد نهايي  صرفاًانتشار مقاله  :تبصره 

  

  ها هزينه - 10  هماد

  ).هر نيمسال، نيم واحد(خواهد بود  برخوردار  آموزشي  واحد  يكساليانه  معادلاز حق الزحمه   ولئمس مدير  :الف

  ).هر نيمسال، دو واحد(برخوردار خواهد بود   آموزشي واحد   الزحمه معادل ساليانه چهاراز حق سردبير :  ب

  ).هر نيمسال، يك واحد(برخوردار خواهد بود   آموزشي واحد   الزحمه معادل ساليانه دواز حق مدير اجرايي :  ج

و بعـد  منظم نشـريه   انتشارول، سردبير و مدير اجرايي در پايان سال مالي و به شرط الزحمه مديرمسؤحق: تبصره

  .پرداخت خواهد شددانشگاه  معاونت پژوهش و فناورياز تاييد 

پـردازي هـر   ريـال، صـفحه   35000  ريال، ويراستاري فارسي هر صـفحه  400000هر مقاله  داوري  الزحمه حق: د

معاون طبق گزارش سردبير و با درخواست  ريال 100000ريال، ويراستاري انگليسي هر صفحه  10000صفحه 

داخـت  دانشـگاه بـدون نيـاز بـه انعقـاد قـرارداد پر       معاون پژوهش و فناوريو تأييد  دانشكده پژوهش و فناوري

  . شود مي

حـداكثر سـه   (ريـال   400000به ازاي هر نفـر   )به استثناي اعضاي حقوقي( حق جلسه اعضاي هيات تحريريه: ه

  ).جلسه براي هر شماره قابل پرداخت است

  .قابل پرداخت خواهد بود طبق فاكتور، ISCهزينه چاپ توسط : و

با ارائـه  ...) ، اياب و ذهاب و هاي پستي، آژانس، پوسترگ، پاكت نامه، مهر، كاغذ، هزينهرسرب(هاي جانبي هزينه: ز

  .فاكتور قابل پرداخت است

جهـت طـرح در    وبـوده   دنظريـ تجد  قابل  دانشگاه سردبيران  شوراي  توسط بار كي  هر دو سال  فوق  مبالغ : تبصره

  .شودمي  پيشنهاد دانشگاهشوراي پژوهشي   به هيات رئيسه،



٤ 

 

مبلـغ   سـت يبا يمـ دانشـگاه   ISC و ISI ،Scopusپژوهشـي،  -مجالت علميدر نويسندگان جهت انتشار مقاالت : د 

مقالـه در   بابت انتشـار اختصاصي دانشگاه واريز نمايند و  درآمدهاي حساب به را مصوب هيات تحريريه 

  .اي دريافت نخواهد شدساير مجالت هزينه

  

  

  و اهدا  ، فروش توزيع، يگذار متيق  نحوه - 11  ماده

به شوراي    مجالت سردبيران  شوراي از سوي بار كيهر دو سال   مجالت  و اهداي  ، فروش توزيع  ،يگذار متيق  نحوه

  .خواهد شد پيشنهاد  دانشگاهو فناوري  پژوهش

  

   مالي  منابع - 12  ماده

-ايـن شـيوه   اجراياز تاريخ (  6تا  1  از شمارهداراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي   انتشار مجالت  هزينه

اخـذ اعتبـار     به  موفق  جلهم  فاصله  اين چنانچه در. خواهد شد  تأمين  دانشگاه و فناوري پژوهش  معاونت از سوي) نامه

شـوراي  گيري امكان ادامه انتشار نشريه به بررسي و تصميمد، وشن  و فناوري  ، تحقيقات علوم  از وزارتپژوهشي - علمي

  .دانشگاه موكول خواهد شد پژوهش و فناوري

  

   مجالت  از فروش  حاصل  درآمدهاي -  13  ماده

  يآمـوزش عـال    هـا و مؤسسـات   دانشـگاه   معامالتي -  مالي  نامه آيين  بر اساس، بايد  مجالت  از فروش  حاصل  درآمد

  .دشوواريز   دانشگاه  اختصاصي درآمدهاي حساب به

  

   تخفيف  ميزان - 14  ماده

دانشـگاه  و فنـاوري   ميزان و نحوه تخفيف در موارد خاص به پيشنهاد هيات تحريريه و با تصويب شوراي پـژوهش 

  .اعمال خواهد شد

  

   مجله  شمارگان - 15  ماده

  .دشو مي  تعيين سردبيران  با نظر شوراي  هر مجله سردبير  ساالنه  گزارش  بر اساس  مجله  شمارگان

  

   نامه نييآتفسير مفاد  -  16  ماده

  .است  دانشگاه و فناوري پژوهش شوراي  عهده  ، به نامه شيوه  در اين  مسكوت  موضوعات  تفسير مفاد و شرح

  

رسيد و در   دانشگاهو فناوري  پژوهش  شوراي  تصويب  به 9/8/95  در تاريخ  تبصره 6  و  ماده16در  نامه وهيشاين 

  .تصويب شد  دانشگاه  سهيرئ ئتيه 6/10/95  جلسه مورخ 

  

  


