معاونت پژوهشی و فنّاوری

آییننامه اجرایی نشریات علمی
مصوب هشتمین جلسه هیأت رئیسه مورخ ( 99/61/61ویرایش سوم)

مقّدمه
فنّاوريهاي جديد ،ضرورت تحول در كمّيت و كيفيت دسترسي بي اطلاعيات و منياب داني

روز را بي دنبيال دارد.

بدونشك ،يك از مهمترين منابع ك امكان دسترس سري و آسان ب تحقيقات روز را براي دان

پژوهان ،ب وييژه

دانشجويان و اساتيد رشت هاي مختلف علم فراهم م سازد ،نشريات دانشگاه كشور است كي بي توسيع و تكامي
كمّ و كيف تحقيقات كمك نموده و زمين ساز ح مشيكلات پيچييدهي جامعي  ،اعيم از مسيال فرهنگي  ،علمي ،
صنعت  ،كشاورزي ،اجتماع  ،اقتصادي و غيره خواهند بود.
هدف از تدوين اين آييننام  ،ايجاد ساختار مشترک و منسجم براي نشيريات دانشيگاه صينعت شياهرود ،بير اسيا
آييننام وزارت عتف و انتشار آنها م باشد.
ماده  - 1تعاریف
 -1-1نشریات علمی
ب نشريات اطلاق م گردد ك مقال هاي آن ب ارال يافت هاي جديد علم  ،حاص از طرحهاي پژوهش  ،پاياننام ها و
رسال هاي تحصيل و ساير موارد پژوهش  ،اعم از پژوه هاي بنييادي ،كياربردي ،تحليلي  ،انتقيادي ،نقيد و بررسي
علم كتاب ،توسع اي يا ارال نظري يا روش جديد در ح مسال و توسع علم يا فنّاوري كي از دو ويژگي اصيالت و
ابداع برخوردار باشد ،م پردازد و با هدف پيشبرد مرزهاي علم و فنّاوري ارال م شود ،سطح آگياه هيا و داني
ارتقاء م بخشد و جامع ي علم را با مفاهيم جديد آشنا م سازد تا دان

را

بشري را اشياع داده و نگيرش عالماني بي

جهان پيرامون را تقويت كند .اين نشريات در دوره و شمارگان منظم منتشر م شوند و داراي شماره شاپا هستند.
 -2-1ارکان نشریه
 -1-2-1صاحب امتياز :دانشگاه صنعت شاهرود است ك وظيف تأسيس يا انحلال نشري  ،تعيين سياستها و اهداف
كلان در چارچوب آييننام ها و دستورالعم هاي ابلاغ وزارت عتف ،صدور حكم انتصاب سردبير نشيريات ،پيشينهاد و
معرف مدير مسئول و پيگيري تأمين هزين هاي نشريات را بر عهده دارد.
 -2-2-1مدیر مسئول :شخص است ك كلي مسئوليتهاي حقوق و اجراي نشري را بير پايي قيوانين و مقيررات
كشور بر عهده دارد .مدير مسئول توسط صاحب امتياز تعيين م شود و فراينيد تأيييد آن در وزارت فرهني

و ارشياد

اسلام صورت م گيرد.
 -3-2-1سردبير :سردبير بايد از شخصيتهاي علم معتبر ملّ يا بيينالمللي بيوده و در زميني تخصصي خيود
شاخص و برحسب اولويت در مرتب علم استادي و داراي شرايط زير باشد:
 -1-3-2-1براي نشريات علم در رشت هاي علوم پاي  ،فن  -مهندسي  ،كشياورزي ،منياب طبيعي و دامیزشيك ،
سردبير بايد حداق داراي  03مقال و در رشت هاي علوم انسان  03 ،مقال علم معتبير در موضيوع نشيري باشيد .در
صورت ك نشري ب زبان غير فارس منتشر شود ،حداق نيم از مقالات سردبير ب آن زبان باشد.
 -2-3-2-1هر شخص م تواند فقط سردبير يك نشري علم از نشريات دانشگاه صنعت شاهرود باشد.

تبصره  :1در بعض از رشت هاي علوم انسان و هنر ك ب تشخيص كميسيون ،تعداد اعضاي هيأت علم آن بيا رتبي
استادي كم است ،سردبير نشري با حفظ شرايط بند  1-0-0-1و بر اسا

سوابق علم  ،م توانيد بيا رتبي دانشيياري

انتخاب شود.
 -4-2-1گروه دبيران (هيأت تحریریه) :حداق هفت نفر از افراد صاحب نظر در حوزه موضوع نشري ك در اميور
علم نشري تصميم م گيرند .گروه دبيران ،مقالات ارسال را بررس و با موضوع و اهداف نشري مطابقيت مي دهنيد.
همچنين تعيين داوران هر مقال  ،بررس داوريها و تأييد نهاي يا رد مقال از وظايف گروه دبيران است.
تبصره :2سردبير و اعضاي گروه دبيران ،مطابق با آييننام حاضر ،توسط صاحب امتياز تعيين و حكم آنها براي مدت
 4سال صادر م شود .اعضاي گروه دبيران ،متناسب با حوزه فعاليت نشيري  ،توسيط سيردبير پيشينهاد مي شيوند .در
صورت عدم رعايت شرايط سردبير و گروه دبيران ،نشري نم تواند ب فرايند ارزياب وارد شود.
 -5-2-1شرایط اعضای گروه دبيران (هيأت تحریریه)
 -1-5-0-1تعداد اعضاي گروه دبيران نشريات علم  ،حداق  7نفر با مرتب علم استاد (حداق  03درصيد اعضياء و
دانشيار در رشت تخصص مربوط ب موضوع نشري باشد.
 -0-5-0-1در رشت هاي غير از علوم انسان و هنر ،عضو گروه دبيران نشري علمي داراي حيداق  03مقالي منتشير
شده در نشريات داخل يا خارج  ،نماي شده در نماي هاي معتبر علم باشد.
 -0-5-0-1عضو گروه دبيران نشري علم در رشت هاي علوم انسان  ،داراي حداق  03مقالي و در رشيت هياي هنير،
حداق  13مقال چاپ شده در نشريات معتبر داخل يا خارج باشد.
 -4-5-0-1هر عضو گروه دبيران با مرتب استادي ،حداكثر در  5نشري و بيا مرتبي دانشيياري حيداكثر در  0نشيري
م تواند عضويت داشت باشد.
 -5-5-0-1در نشريات وابست ب موسس صاحب امتياز ،حداق  0نفر از اعضاي گروه دبيران نشري بايد عضيو هييات
علم موسس صاحب امتياز نشري باشند و حداق  53درصد اعضاي گروه دبيران بايد خارج از موسس صاحب امتيياز
باشند .در نشريات وابست ب انجمنهاي علم  ،اعضاي گروه دبيران بايد از دانشگاهها و مراكز پژوهش سراسر كشور و
خارج از كشور انتخاب شوند.
تبصره  :3عضو هيأت علم بازنشست بعنوان هيأت علم موسس اي ك از آن بازنشست شده ،محسيوب مي شيود و
در صورت داشتن قرارداد همكاري تمام وقت با موسس اي ديگر ،عضو موسس جديد محسوب م شود.
 -0-5-0-1در نشري هاي علم ك نوع مقال هاي آنها بيشتر كاربردي ييا ترويجي اسيت ،تيا  0نفير از اعضياي گيروه
دبيران م توانند از نخبگان و صاحب نظران غير هيأت علم با سابق علم و اجراي قوي و مرتبط انتخاب شوند.
 -6-2-1وظایف سردبير
 -1-0-0-1مسئوليت علم نشري
 -0-0-0-1تشكي منظم جلسات هيأت تحريري حداق سال يك بار در دانشگاه صنعت شاهرود
 -0-0-0-1نظارت بر ويراي

و رعايت ساختار مقالات

 -4-0-0-1ارزياب و نظارت بر صحت نظرات داوران و رعايت ب طرف
 -5-0-0-1بررس اولي مقالات و تطبيق آن با زمين هاي فعاليت نشري
 -0-0-0-1تعيين دبير تخصص مربوط براي مقال
 -7-0-0-1ارال نتايج داوري مقال ب هيأت تحريري
 -8-0-0-1ارال گزارش فعاليتهاي سالان ب هيات تحريري  ،مدير مسئول و صاحب امتياز
 -9-0-0-1تلاش در جهت ارتقاء كيف نشري
 -13-0-0-1تلاش در جهت نماي سازي نشري در مراج معتبر ملّ و بينالملل
 -11-0-0-1انجام كلي مكاتبات با نويسنده مسئول مقال
 -10-0-0-1پيشنهاد اعضاي هيأت تحريري ب صاحب امتياز
ماده  – 2دفتر نشریات علمی
ب منظور انتقال اطلاعات ستادي و پيگيري مسيال مربيوط بي نشيريات ،حفيظ يكیيارچگ تصيميمات و همياهنگ
نشريات ،ستادي ب نام «دفتر نشريات علم » وجود دارد ك وظايف آن عبارتند از:
 -1-0معرف نشري جديد مورد تأييد شوراي چاپ و نشر ب وزارت متبوع و پيگيريهاي لازم جهيت اخيم مجوزهياي
مربوط ب چاپ نشري
 -0-0مديريت و رصدكردن دالم نشريات و مقالات در سامان نشريات دانشگاه و نشريات معتبر وزارت علوم
 -0-0دريافت شاپا ( ISSNاز كتابخان ملّ براي هر مجل
 -4-0تطبيق فرمت نهاي نشري ي آمادهي چاپ با استانداردهاي موجود در آيين نام پس از تأييد سردبير
 -5-0ساير امور مرتبط با فعاليت نشريات ك از سوي معاونيت پژوهشي و ييا ميدير اميور پژوهشي دانشيگاه ارجياع
م گردد.
 -0-0پيگيري نماي شدن در پايگاههاي استنادي معتبر داخل و خارج
 -7-0پيگيري اخم  DOIبراي مقالات هر نشري
ماده  - 3داوری مقاله ها
 -1-0هيأت تحريري  ،از بين مقال هاي رسيده ،مقالات واجد شرايط را جهت ارزياب  ،براي حداق

س نفر متخصيص،

داراي مدرک دكترا يا عضو هيأت علم مرتبط با موضوع ارسال م كند.
 -0-0براي پميرش مقال  ،نظر مثبت و تأييد دو داور الزام است و داوران نبايد از دانشكدهاي باشند ك مقال از آنجيا
ارسال شده است .همچنين يك از داوران تاييد كننده بايد از خارج از مح دانشگاه نويسندهي مقال باشد.
 -0-0هيأت تحريري با توج ب نظرات داوران تصميم نهاي را اتخاذ خواهند كرد .اين تصميم مي توانيد بي سيردبير
تفويض گردد.
تبصره :4پميرش نقد مقال  ،بايد بر مبناي داوري و تأييد دو شخصيت علم معتبر (يك از شخصيتهاي علم باييد
خارج از دانشگاه منتقد باشد بوده و پاسخ نقد مقال بايد يك بار ب چاپ برسد.

ماده - 4ویراستاری و صفحه آرایی
 -1-4مقال هاي مندرج در نشريات ،بايد بر اسا

شيوه نام ي ارال شده در سامان ي نشري و رعايت شيرايط عميوم

نشريات آماده گردند.
 -0-4مقال هاي هر نشري بايد قب از چاپ ،ويراي

ادب شوند.

 -0-4صفح آراي مقال ها ،بايد در دستورالعم هاي اجراي هر نشري مشخص شود.
ماده  -5صدور مجوز چاپ
 نشري ي آمادهي چاپ ،پس از تأييد هيأت تحريري (ارال صورتجلس  ،جهت بررس و انطباق بيا ضيوابط آيييننامياجراي  ،ب مديريت امور پژوهش دانشگاه ارسال شود.
ماده  - 6حمایتهای مالی دانشگاه از نشریه
 -1-6حمایت مالی از چاپ هر مقاله
 -1-1-0ب ازاء چاپ هر مقال در نشري انگليس  ،مبلغ  5،533،333ريال و در نشري فارس  ،مبلغ  4،533،333ريال
پس از انتشار هر شماره ،قاب پرداخت است.
 -0-1-0هزين سايت ) (Sinawebو گرفتن  DOIبر عهده دانشگاه است.
 -2-6جلسه هيأت تحریریه :دانشگاه براي تشكي جلس هيأت تحريري در دانشگاه صنعت شياهرود ،بي ازاء هير
نفر شركت كننده ،مبلغ معادل حقالزحم داوري دفاع از پايان نام كارشناس ارشد پرداخت م كند.
تبصره : 5دانشگاه هيچ مبلغ ديگري براي حمايت از نشري يا پوش

هزين هاي مختلف آن پرداخت نم كند.

ماده  -7موارد هزینه کرد
 بررس اولي مدارک مقالات دريافت صفح آراي و آماده سازي هر صفح از مقالات براي چاپ پيگيري وضعيت مقالات ارسال براي داوري تا زمان تعيين پميرش يا رد آنها داوري مقالات ويراستاري حقالزحم مدير مسئول حقالزحم سردبير حقالزحم دبير تخصص حقالزحم كارشناسان نشريات حقالزحم جلس هيات تحريريتبصره  : 6تسوي حساب نهاي موارد هزين كرد ،منوط ب ارال مجموعي مقاليات بي صيورت چياپ ييا الكترونيكي
م باشد.

تبصره  : 7حق الزحم مدير مسئول و سردبير بازاء هر مقال چاپ شده و دبير تخصص بيازاء هير مقالي داوري شيده
حداكثر برابر مبلغ مندرج در جدول زير م باشد .در صورتيك فردي بي

از يك از مسئوليتهاي مندرج در جيدول را

بر عهده داشت باشد در تسوي هر شماره ،بالاترين حق الزحم جدول ب ايشان تعلق خواهد گرفت .بي عبيارت ديگير،
فقط يك حق الزحم (بيشترين بازاء هر مقال (داوري شده يا چاپ شده ب فرد تعلق م گيرد.
جدول  :1ميزان حق الزحم مدير مسئول ،سردبير و دبير تخصص
مدير مسئول

 033+053kهزار ريال

سردبير

 833+1333kهزار ريال

دبير تخصص

 053هزار ريال

(متوسط هزين براي هر شماره نشري چاپ شده ÷ (متوسط درآمد براي هر شماره نشري چاپ شده =k
تبصره  : 8بديه است حقالزحم پرداخت ب مديرمسئول و سردبير هم جزو هزين هاي نشري ب حساب مي آييد.
براي سادگ و جلوگيري از تشكي دور ،در محاسب متغير  ،kبراي داشتن متوسط هزين براي هر شماره نشري چاپ
شده ،حقالزحم مدير مسئول و سردبير ب ترتيب معادل  053،333ريال و  1،333،333ريال در نظر گرفت م شود.
ماده  -8موارد درآمد
 دريافت هزين بررس  ،داوري ،چاپ و صفح اضاف مقالات از نويسندگان حمايتهاي مال وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري يا ساير وزارتخان ها هداياي سازمانهاي مختلف هداياي انجمنهاي مختلف هداياي سازمانهاي مردم نهاد و غيره.ماده  -9سالان حداق معادل  %03از مبلغ پرداخت در ماده  ،0بند  ،1-1-0بايد بي صيندوق درآميدهاي اختصاصي
دانشگاه واريز شود.
ماده  -11شرایط عمومی نشریات
 -1-13هر نشري بايد در سال حداق  04مقال علم و در هر شماره ،حداق  0مقالي علمي منتشير نماييد و نباييد
بي

از س درصد آنها (در مجموع مربوط ب اعضاي هيأت تحريري و اعضاي هيأت علم دانشگاه صنعت شياهرود

باشد.
 -0-13نام نشري ي فارس  ،روي جلد و ب زبان خارج  ،پشت جلد ذكر گردد( .براي نشريات فارس
 -0-13نشان دانشگاه ،رو و پشت جلد نشري درج شود.
 -4-13مرتب ي علم اعضاي هيأت تحريري و نام دانشگاه آنان ذكر شود.

 -5-13در صورت چاپ ،روي جلد ،نام مصوب نشري  ،درج اعتبار علم  ،شمارهي دوره ،شمارهي نشري  ،زمان انتشيار
و شمارهي شاپا ( ISSNب فارس و در پشت جلد ،هم ي اين موارد ب زبان خارج ذكر شود.
 -0-13روي عطف ،نام نشري  ،شمارهي دوره ،شمارهي نشري و زمان انتشار آورده شود.
 -7-13صفح ي درون جلد ،صفح ي شناسنام است ك در آن موارد زير درج م گردد:
 نام صاحب امتياز نام مدير مسئول نام سردبير نام اعضاي هيأت تحريري (ب ترتيب الفبا نام ويراستار (ان ادب نام مدير اجراي نام مؤسس چاپ و نشر نشان نشري -شمارهي پروان ي انتشار ،از وزارت فرهن

و ارشاد اسلام

 درج ي علم مجل  ،از وزارت علوم -تحقيقات و فنّاوري -8-13تمام اين موارد ،در صفح درون جلد پشت نشري ب زبان خارج درج شود.
 -9-13در هر نشري  ،بايد مح مناسب (بنا ب تشخيص هيأت تحريري  ،ب ضوابط پميرش مقال  ،راهنماي نگيارش و
فرم اشتراک اختصاص يابد.
 -13-13صفح ي اول نشري  ،فهرست مندرجات را در بر دارد و آخرين صفح ي نشري نيز فهرست مندرجات نشيري
را ب زبان خارج نشانم دهد.
این آیيننامه ،در  11ماده و  8تبصره ،در هشتاد و ششمين جلسه شورای چااپ و نشار ،ماور 99/3/21
و جلسه سيصد و سی و سوم شورای پژوهشی دانشگاه ،مور  99/4/15و هشتمين جلسه هياأت ریيساه
مور  99/16/16به تصویب رسيد.

