
  به نام خدا                                          

   مجالت علمي دانشگاه مازندران انتشارنامه اجرايي شيوه       

  

  

  مقدمه 

هـاي  رشـته پژوهان  دانشترين منابعي كه امكان دسترسي سريع و آسان به تحقيقات روز براي        يكي از مهم     

جانبه ، چه از حيث كمي و  است كه به رشد، توسعه و تكامل همهسازد، مجالت علميمختلف علمي را فراهم مي

هاي علمي فرهنگي، اجتماعي، اقتـصادي  زمينه ساز حل مشكالت متعدد جامعه در   چه كيفي كمك نموده و زمينه     

، بـا ايجـاد و اسـتفاده از          و تحقق اهداف مـوردنظر      مطلوب حد رو، به منظور رسيدن به    از اين . خواهد بود ... و  

جلوگيري نموده، با قانونمندكردن كليه مراحل  كاريهاي ملي و موازينين مربوط به نشر، از اتالف سرمايه   قوا

مجـالت    برنظارتاجراي  و همچنين سهولت در   امكاناتاجرايي از چاپ و نشر، مسائل مالي و توزيع شايسته           

مجـالت منطبـق بـا    انتـشار  ايـي   اجرنامـه پژوهشي و علمي و همچنين ايجاد وحدت رويه در تـشكيالت، شـيوه          

  :گردد  ميهاي راهبردي پژوهشي دانشگاه مازندران به شرح ذيل تدوين سياست

  ـ اهداف 1ماده 

  .ـ ايجاد زمينه مناسب براي چاپ و نشر مقاالت پژوهشي الف 

  . نظران و كليه عالقمندان به پژوهش صاحبكارشناسان، ـ ارتقاي سطح دانش ب 

  . ها جديد پژوهشي و ايجاد زمينه تبادل انديشه و ايدهـ معرفي دستاوردهايج 

  . ايجاد زمينه همكاري بيشتر بين پژوهشگران داخل و خارج كشورـ د 

در ... يـابي و حـل مـسائل علمـي و فرهنگـي و      ـ طرح مسائل نو و گسترش مرزهاي دانش، كمك به مـسئله هـ  

  . با تاكيد بر اسناد باالدستير تنگناهاي توسعه همه جانبه در مسائل كشورفع ارتباط با 

  ـ ايجاد روحيه و انگيزه تحقيق در جامعه و

  ـ كميته مجالت 2ماده 

  مسائل مربوط به مجالت، حفظ يكپارچگي تصميمات وبررسيالف ـ به منظور انتقال اطالعات ستادي، طرح و  

  . شودمي يلتشك» كميته مجالت علمي دانشگاه « ي به نام اكميتهمجالت، در امورهماهنگي 

اتخاذ تصميم در موارد الزم و تدوين و ارائه با ب ـ كميته مجالت علمي دانشگاه ضمن بررسي فعاليت مجالت، 

در مـواردي  اتخاذ تـصميم    . نامه اجرايي، به بهبود كمي و كيفي مجالت كمك خواهد كرد          پيشنهاد تغيير در آئين   

  .هشي بررسي گردده بايستي در شوراي پژويتايف اين كمظخارج از شرح و

  :ج ـ تركيب كميته مجالت علمي دانشگاه عبارتند از 

  )رئيس كميته(ـ معاون پژوهش و فناوري دانشگاه 

  )عتبارا  صاحب  علمي نشريات  مسئول  ازبين مديران  (مجالت   مديران مسئول عنوان نمايندگان  دونفر بهـ 

  يا رئيس اداره انتشارات دانشگاه  مسئولـ مدير 



  ير پژوهشي دانشگاهـ مد

    دانشگاهو مركز اسناد ـ رئيس كتابخانه مركزي 

 چهـارم اعـضاء  شود و جلسه مذكور با حضور حداقل سهبار تشكيل ميد ـ جلسات كميته حداقل هر فصل يك 

  . يابدسميت مير

  .  حضور معاون پژوهش و فناوري دانشگاه در همه جلسات ضروري است:تبصره  �

  مجالت علمي دانشگاه انتشار ته ـ وظايف كمي3ماده 

  . منظور ارتقاي سطح كيفي مجالت  كالن و مناسب بههايـ ارائه و تدوين راهبردها و پيشنهادالف 

  . ـ حفظ وحدت رويه مجالت درخصوص مسائل اجرايي و مالي ب 

  . حل مناسب ـ طرح مسائل و مشكالت اجرايي مجالت و ارائه راهج 

 فـصلنامه، (موقع براسـاس نـوع تعريـف    مر بر عملكرد مسئوالن مجالت و انتشار بهـ نظارت و ارزيابي مستد  

  ... )دوفصلنامه و 

  . نامه اجرايي و اساسنامه مجالت ـ پيشنهاد تغيير آئين هـ

  . رساني قوي به مخاطبان خودهاي مناسب براي هدايت مجالت در جهت اطالع ـ ارائه روشـ و

 با فعاليت اين كميته كه از سوي معاونت پژوهش و فناوري دانـشگاه ارجـاع                ـ رسيدگي به ساير امور مرتبط     ز

 . شودمي

   و تعيين نوع كاغذ، ابعاد، صحافي، چاپ، شمارگانبررسيح ـ 

   ـ اركان تشكيالتي مجالت 4ماده 

 اي از معاونت پژوهش و  به عنوان زيرمجموعه  به لحاظ ساختار     ، تشكيالت هر يك از مجالت علمي دانشگاه         

  :فناوري دانشگاه محسوب شده و داراي اركان زير است 

  )معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه(ـ صاحب امتياز الف 

  ـ مدير مسئول ب 

  ـ سردبير ج 

    يا مدير داخلي ـ مدير اجراييد 

  ـ هيات تحريريه هـ 

  ـ وظايف و اختيارات صاحب امتياز 5ماده 

  ه پيشنهاد تاسيس يا انحالل مجلبررسي ـ الف 

  ها و اهداف كالن ـ تعيين سياستب 

     استانارشاد كل  به اداره اوعنوان مديرمسئول نشريه و معرفي دانشكده بهفرد پيشنهادي  و تاييدبررسيج ـ    

   اعضاي هيات تحريريه ـ صدور حكم انتصاب سردبير و  د

  هاي مجالت ـ پيگيري تامين هزينههـ 

  



    ـ نحوه انتخاب مدير مسئول6ماده 

صاحب امتياز و تصويب نهايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و    دانشكده و تائيد    مدير مسئول به پيشنهاد        

  . نمايدهاي مندرج در قانون مطبوعات، منصوب شده و انجام وظيفه ميبا توجه به مسئوليت

  و نشر به     بار علمي گيري و استعفاي مدير مسئول و يا عدم موفقيت در كسب اعت            درصورت كناره  : 1تبصره   �

مـاه، مـدير مـسئول را از بـين          حداكثر ظرف مدت يك   ، معاون پژوهش وفناوري دانشگاه موظف است        موقع

تعيين صالحيت . انتخاب و جهت اقدامات بعدي معرفي نمايدهاي معرفي شده توسط دانشكده مربوطه       گزينه

  . باشد گاه ميعهده كميته انتشارات دانش و يا عدم صالحيت فرد مدير مسئول به

 گيري و استعفاي مدير مسئول از كنارهپس  دو هفته تابايستي  خصوص رياست دانشكده مي     اين در : 2 تبصره   �

  . هاي موردنظر را به معاونت پژوهش و فناوري پيشنهاد نمايد گزينه

  ـ وظايف و اختيارات مدير مسئول 7ماده 

  وزارتي  هاينامه درمقابل قانون مطبوعات و آئينمجله و پاسخگوييـ مسئوليت تمامي موارد حقوقيالف 

  .  از سوي صاحب امتيازابالغيهاي ـ اجراي سياستب 

  . مجله ) اساسنامه(نامه اجرايي ـ نظارت بر اجراي مفاد آئينج 

  .  تائيد نهايي مطالب ارسالي براي چاپ به لحاظ حقوقي دـ 

  . معاون پژوهش و فناوري دانشگاه ـ تنطيم بودجه ساالنه مجله و پيشنهاد آن به هـ 

  وـ سرپرستي تشكيالت اداري مجله 

  هاي مربوط به چاپ و توزيع و امور مشتركين ز ـ نظارت بر كليه فعاليت

   مدير اجرايي نشريه با هماهنگي سردبير صابح ـ انت

تشارات دانشگاه و بـا   مدير مسئول يا مدير اجرايي به عنوان ناظر كيفي چاپ از سوي رئيس اداره ان              : تبصره   �

  . شودتائيد معاون پژوهش و فناوري دانشگاه به چاپخانه معرفي مي

  ـ نحوه انتخاب سردبير 8ماده 

را بـه عنـوان    يـا اسـتادي  بـا رتبـه علمـي دانـشياري      فرد حائز شرايطـ هيات تحريريه از بين اعضاء يك الف  

  . نمايند به صاحب امتياز معرفي ميسردبير تعيين و پس از تائيد مدير مسئول از طريق دانشكده

  . شود و انتخاب مجدد وي بالمانع است سال انتخاب مي)دو(2ـ سردبير براي مدت ب 

  ـ وظايف و اختيارات سردبير 9ماده 

  :از  است عهده دارد و وظايف او عبارتتحريريه است و مسئوليت علمي مجله را به سردبيرمجله، رئيس هيات

  جلسات و دعوت از اعضاء براي تشكيل جلسات هيات تحريريه ـ تنظيم دستور الف 

  و ارسال به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ـ اداره جلسات و تنظيم صورت جلسات مربوط ب 

  ـ پيگيري امور براي انجام مصوبات هيات تحريريه و نظارت بر حسن اجراي آنها ج 

  سئول نشريه مدير مب مدير اجرايي مجله به اصانتـ پيشنهاد ـ د

  كميته مجالت علمي دانشگاه هاي ـ اجراي سياسته



  اوري د در جلـسه تعيـين   ( براساس مفـاد اساسـنامه مجلـه    هيات تحريريه  نظر با تاييد    صاحب ـ تعيين داوران  و

   )مقاالت، صاحب مقاله حضور نداشته باشد   

  ها و اخذ تائيديه از هيات تحريريه مقالهنتايج بررسي بندي ـ جمع ز

  ها ـ تعيين اولويت در انتشار مقالهح 

  ادبي  ـ ارسال مقاالت به ويراستارط 

  ـ ارسال نسخه نهايي مجله براي تائيد مدير مسئول ي 

  ـ برآورد هزينه ساالنه مجله و پيشنهاد آن به مدير مسئول ك 

  ريريه ـ شرايط و نحوه عضويت در هيات تح10ماده 

الف ـ اعـضاي هيـات تحريريـه توسـط گروههـاي آموزشـي مـرتبط بـا عنـوان نـشريه پيـشنهاد و از طريـق              

  .شوند مديرمسئول به معاون پژوهش و فناوري دانشگاه معرفي مي

اعضاء ت با حضور نصف     لساجو    نفر خواهد بود   11 نفر و حداكثر     7ـ تعداد اعضاي هيات تحريريه حداقل        ب

  .دياب  ميبعالوه يك رسميت

  . ـ اعضاي هيات تحريريه بايد داراي مرتبه دانشگاهي دانشيار و باالتر باشند ج

داشـتن  ، به شرط داراي مرتبه دانشگاهي استاديار  مي تواند   اعضاي هيات تحريريه     نفر از    2حداكثر    : تبصره �

  .  باشد،معتبرـ پژوهشي در مجالت علمي با نمايه  مقاله علمي )پنج (5حداقل 

  . اشندب  داشته  داخلي علمي تحريريه مجالت  هيات مورد عضويت در  از سه  بيش دتحريريه نباي  هيات   اعضايـد 

  . نيمي از اعضاي هيات تحريريه بايد از خارج از دانشگاه مازندران باشندبيش از ـ هـ 

  . باشدـ دوره عضويت هيات تحريريه دو سال ميو

  . ط معاون پژوهش و فناوري دانشگاه صادر و ابالغ خواهد شدـ احكام اعضاي هيات تحريريه توسز

جلسه ) پنج (5جلسه غيبت غيرموجه و) سه(3  عضو دانشگاه چنانچه هريك از اعضاي هيات تحريريه:تبصره  �

  . شودغيبت موجه داشته باشند، مستعفي شناخته مي

  ـ وظايف و اختيارات اعضاي هيات تحريريه 11ماده 

  ظهارنظر در مورد امور ارجاعي سردبير و ساير پيشنهادهاي رسيده ـ بررسي و االف 

  ها ـ تعيين خط مشي و سياست علمي مجله و ضوابط پذيرش مقالهب 

   سردبير به مدير مسئول جهت اقدام مقتضي يا تغيير و انتخابـ پيشنهاد ج 

  هاي الزم جهت نظارت بر كيفيت علمي مجله ـ تدوين دستورالعملد 

  اظهارنظر داوران بندي جمعهاي اوليه و  اعتبار علمي مقاله از طريق بررسيابيارزيـ هـ 

  ها گيري در مورد ويرايش مقالهـ تصميمو

  ها  در انتشار مقالهها تعيين اولويتسياستگذاري در ـ ز

  . نامه ـ ارائه راهكارهاي اجرايي در ارتقاي سطح مجله براي دستيابي به اهداف ماده يك اين آئين ح

  



  ـ نحوه انتخاب مدير اجرايي و وظايف وي 12ماده 

بـا حكـم    مدير اجرايي . كندانتخاب ميـ سردبير با مشورت مدير مسئول يك نفر را به عنوان مدير اجرايي الف  

  . شودبه اين سمت منصوب ميمدير مسئول 

شود، سردبير به او محول ميپيگيري كليه امور اجرايي مجله كه از سوي انجام و ـ مدير اجرايي موظف به ب  

  . باشدمي

  ها ـ داوري مقاله13ماده 

نفـر  )سـه (3هاي رسيده، مقاالت واجد شرايط را جهت ارزيـابي بـراي حـداقل    ـ هيات تحريريه از بين مقالهالف  

  . نمايدمتخصص مربوط به موضوع، ارسال مي

  . ندران نباشداز دانشگاه ماز داور) يك(1بيش از براي مقاالت داخلي : تبصره  �

  .  با توجه به نظرات داوران تصميم نهايي را اتخاذ خواهد كردتحريريهـ هيات ب 

  ايـن رقـم هـر سـال     . گـردد تعيـين مـي  هـاي انتـشاراتي   نامـه  براسـاس آئـين  هـا  الزحمـه داوري مقالـه  ـ حقج  

  . ار گيردتواند جهت افزايش توسط كميته مجالت علمي دانشگاه مورد ارزيابي و تجديدنظر قر مي

  وسـيله   بـه  نامـه پـذيرش مقالـه    ، سـردبير د ـ پس از اعمال اصالحات نهايي از سوي نويسنده مسئول و تائيـد  

   .گردد به نويسنده مسئول ارسال ميمدير مسئول مجله 

  الخط و ويرايش ـ رسم14ماده 

 دسـتورالعمل   براسـاس هاي مندرج در مجالت، بايستيمقالهو نحوه نگارش متن و اشكال در الخط ـ رسمالف  

  . تعيين شده از سوي هيات تحريريه باشد

  . دنهاي هر مجله بايد قبل از چاپ، ويرايش ادبي شوـ مقالهب 

  .  مشخص باشد هاي اجرايي هرمجلهها، بايد در دستورالعملمقاله چينيآرايي و حروفصفحه چگونگيـ ج 

  ـ تناوب انتشار مجالت 15ماده 

مجـوز وزارت فرهنـگ و ارشـاد تعيـين گرديـده،             اساسنامه مجله و     ترتيبي كه براساس  انتشار هر مجله به       

  ... )مثل فصلنامه ـ دو فصلنامه و . (خواهد بود

  ـ صدور مجوز چاپ 16ماده 

نامه مجله آماده براي چاپ، پس از تائيد مدير مسئول، جهت بررسي و انطباق با ضوابط آئين               هر شماره از      

بـه صـورت الكترونيكـي يـا        ( آن   نـشر شود تا دستور    هش و فناوري دانشگاه ارسال مي     اجرايي به معاون پژو   

  . صادر گردد) چاپي

  هاي چاپ مجالت ـ هزينه17ماده 

  13الزحمه داوران براساس بند ج ماده ـ حقالف 

  كسر از موظف با(واحد آموزشي ) يك(1 معادلمجالت علمي پژوهشي  سردبيرو  الزحمه مدير مسئولحقـ ب 

  .واحد ) نيم (5/0 و براي ساير مجالت معادل )مجوز   



  .هاي انتشاراتي  نامه آئينالزحمه ويراستاري ادبي مطابق مصوبات ـ حق ج

   . استواحد آموزشي ) نيم( 5/0 برالزحمه مدير اجرايي مجله براـ حقد

  به باتوجه انتشاراتي هايكتبا شر منعقده و قرارداد صحافي ،چاپ، آرايي صفحه،چينيحروف هايـ هزينههـ  

  . شود پژوهش و فناوري دانشگاه انجام مينتبراساس نظر معاوصرف و صالح دانشگاه،    

  گذاري، توزيع، فروش و اهدا ـ نحوه قيمت18ماده 

در بار گذاري، توزيع، فروش و اهداي مجالت توسط كميته مجالت علمي دانشگاه هر دو سال يكنحوه قيمت  

  . گرددتعيين ميالت علمي كميته مج

  ـ منابع مالي 19ماده 

 با منابع مالي دانشگاه چـاپ      شماره )پنج( 5درخصوص منابع مالي، مقرر شد نشريات از بدو شروع كار تا            

 راادامه كار خود بايستي  مينتوانست در موعد مقرر حائز رتبه پژوهشي گردد،     مجله  و انتشار يابند و چنانچه      

تواند نـسبت     الزم به ذكر است كميته مجالت با ارزيابي كار نشريات مي          . گيري نمايند   پيبه صورت خودگردان    

در اين راستا مقرر گرديد براي مجالتي كه داراي اعتبار علمي و . گيري نمايد به ادامه كار تا شماره دهم تصميم

 500فـت مقالـه از مولـف    هنگـام دريا  بـه پژوهشي هستند به ازاء داوري و ويرايش مقاالت از صاحبان مقـاالت   

 شماره دريافت و به حساببابت هزينه چاپ ميليون ريال ) يك(1مبلغ هزار ريال بابت هزينه داوري و ) پانصد(

 عهده بانك ملي شعبه مركزي بابلسر به نام تمركز درآمد معاونت پـژوهش و فنـاوري                 0108780016008

  . واريز گردددانشگاه مازندران

جله موفق به دريافت اعتبار علمي از وزارت علوم، تحقيقات و فنـاوري شـد، رديـف                چنانچه در اين فاصله م    

درصورت عدم كسب درجه اعتبار علمـي انتـشار مجلـه           . خاصي براي آن در بودجه ساالنه منظور خواهد شد        

  . شودمتوقف مي

   ن خـودگردان باشـد  اي باشد كـه مجلـه بتوانـد تـا حـد ممكـ          گونهريزي مسئوالن مجله بايد به     برنامه :تبصره   �

  . و تا حدي هزينه مربوط به داوري، چاپ و صحافي را تامين نمايد  

  

بـه تـصويب رسـيد و از آن         در هيات رئيسه محتـرم دانـشگاه         23/8/1394تاريخ   تبصره در    8 ماده و    19نامه در     اين شيوه 

  .  اجراست تاريخ الزم


