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 بسمه تعالی

 

 پژوهشی دانشگاه تهران –نامه نشريات علمی  آئين
 

 مقدمه و هدف. 1ماده 

 وساله  02انداز  پژوهشي دانشگاه تهران در راستاي تحقق اهداف سند چشم –نامه نشريات علمي  آئين   

نمودن محور پژوهش؛ کاربردي نمودن آن براي رفع نياز جامعه ؛المللي ارتقاء توليد علم در سطح ملي و بين

هدف  .استتدوين شده  ذيل به شرحيافته  آموزش در سطح دانشگاه و تربيت نيروي انساني کارآمد و توسعه

 .المللي است پژوهشي دانشگاه در سطح ملي و بين –ارتقاء کمي و کيفي نشريات علمي  اصلي آن

 مشخصات نشريه . 2ماده 

 ،داشته باشد و از ذکر کلمات دانشگاه، پرديسداللت نشريه بايد بر محتواي تخصصي آن  عنوان .2-1     

 .نشريه اجتناب گردد عنوانگروه يا مانند آن در  ،مؤسسه ،دانشکده

را  1-0نامه بايد بند  سال پس از ابالغ اين آيين تا يکحداکثر کليه نشريات دانشگاه تهران  .تبصره    

 .عملياتي نمايند

 .اختصاري هر نشريه به زبان فارسي و انگليسي در آن درج شود عنوان. 2-2   

 .منتشر شودمنظم  صورته ببار  0هر نشريه بايد بصورت مستقل و حداقل سالي  .2-3   

 ارکان نشريه . 3ماده 

 .سسه، مرکز، قطب علمي، تشکل تخصصيمؤ ،مستقل دانشکده ،پرديس: صاحب امتياز.  3-1  

 .رئيس واحد پيشنهاد دهنده انتشار نشريه مي باشدترجيحا مدير مسئول : مديرمسئول. 3-2  

  :وظايف مدير مسئول .3-2-1   

ين ا 0-4-3طبق مفاد بند ، دانشگاه جهت صدور حکم به معاون پژوهشيمعرفي سردبير  -الف  

                   .نامه آيين

 و تجهيزاتي مورد نياز نشريه جهت اخذ مجوز انتشارپيوست مالي، اداري گزارش توجيهي، ارائه  -ب 

  .رعايت موازين حقوقي نشريهنظارت بر  -ج         

  .هاي الزمتأئيديه مجوز ها و انتشار نشريه پس از اخذ  امور مربوط بهانجام   -د         

  .المللي هاي معتبر ملي و بين ه در پايگاهيسازي نشر حمايت از نمايه -ه         

 .باشد نيزتواند سردبير آن نشريه  مديرمسئول نشريه نمي .تبصره     
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 (هيأت تحريريه)گروه دبيران. 3-3

  گروه دبيرانهاي  ويژگی. 3-3-1

المللي از شهرت علمي  نشريه بايد در زمينه تخصصي خود در سطح ملي و بين گروه دبيراناعضاي  -الف   

 .دانشياري باشنددر مرتبه استادي يا بوده و برخوردار 

با رتبه در زمينه موضوع نشريه  و داراي تخصصنفر  7نشريه بايد حداقل  گروه دبيرانتعداد اعضاي  -ب   

  .باشنداستاد علمي دانشيار يا 

 مقاله آن مربوط به سه سال اخير 5که  يالملل نيبنمايه معتبر  نشريات دارايمقاله در  12حداقل چاپ -ج   

 .باشد

 ( ج)مشمول بند  ISCهنر مقاالت  و علوم اجتماعي و رفتاريهاي حوزه علوم انساني،  براي رشته. 1تبصره  

 .شوند مي

خارج از ، گروه دبيراناعضاي درصد  52بيش از الزم است دانشگاه  داخليبراي کليه نشريات  .2تبصره  

از محققين  خارج از دانشگاه اعضاياز درصد 52 دانشگاه، حداقلالمللي  دانشگاه تهران و براي نشريات بين

 .باشنددر زمينه تخصصي نشريه  خارج از کشوربرجسته و شناخته شده 

ون يسيدر کم خاصصورت ه ببا، موارد يز يس هنرهايپرد و نشريات هنر يدر خصوص رشته ها .3تبصره  

 .اقدام خواهد شدمذکور ون يسيمطرح و بر اساس مصوبه کمدانشگاه علمي ات ينشربرنامه ريزي و ارتقاء 

 نحوه انتخاب گروه دبيران. 3-3-2

را بنا به پيشنهاد شوراي  1-3-3واجد شرايط نفر از اعضاي هيات علمي  5مدير مسئول نشريه، حداقل 

علمي نشريات برنامه ريزي و ارتقاء پژوهشي واحد مربوطه جهت عضويت در گروه دبيران به کميسيون 

فوق الذکر اعضاي گروه دبيران مورد تائيد را جهت صدور حکم براي  کميسيون. معرفي مي نمايددانشگاه 

انتخاب مجدد اعضاي گروه دبيران بالمانع . )سال، به معاون پژوهشي دانشگاه پيشنهاد مي نمايد 3مدت 

 (.است

انتخاب و به  1-3-3راساس بند برا  بقيه اعضا ،اولين جلسه و در دريافت حکم اعضاي گروه دبيران پس از  

 معرفي شده را به کميسيون گروه دبيران جديد مديرمسئول، اعضاي. مي نمايند معرفينشريه مديرمسئول 

دانشگاه معرفي مي نمايد و اعضاي مورد تأئيد کميسيون جهت صدور علمي نشريات  برنامه ريزي و ارتقاء

اعضاي  اين عده از انتخاب مجدد) پيشنهاد مي شوندبه معاون پژوهشي دانشگاه حکم براي مدت سه سال، 

 (.بالمانع استنيز  گروه دبيران
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 گروه دبيرانوظايف . 3-3-3

 هيات علمي واحد مربوط داراي تخصص مرتبط با موضوع مجله ينفر از اعضا يکانتخاب و معرفي  -الف   

هيات تحريريه در مدت تصدي سردبيري مجله عضو اين فرد ) .جهت تصدي سردبيري نشريه به مدير مسئول

 (.خواهد بود

  .هاي دريافتي و انتخاب داوران تعيين ضوابط پذيرش مقاله -ب   

 .ها پذيرش و چاپ مقاله دريافت، بررسي، نظارت بر اجراي مراحل -ج   

و ارسال مقاله توسط مولفين و همچنين  تدويندر اولين جلسه خود راهنماي کامل نحوه  گروه دبيران -د   

را تهيه و تصويب داوري و اعالم نتيجه نهائي پذيرش و يا رد مقاله توسط گروه دبيران مراحل ريافت، دنحوه 

 .رسد نمايد و اين راهنما در هر شماره از نشريه به چاپ مي مي

ملي يا شخصيت علمي معتبر داور داراي دو  حداقل تأييد مقاله بايد بر مبناي هرپذيرش  .1تبصره         

 . صورت پذيرد ،يکي از آنها از خارج دانشگاه تهران باشد ترجيحا که بين المللي

طبق نظر ( بارفقط يک بار يا چند )و دفعات چاپ چاپ پاسخ نقد مقاله  اتخاذ تصميم در مورد. 2تبصره       

 .گروه دبيران خواهد بود

 سردبير. 3-4

 هاي سردبير ويژگی -3-4-1  

المللي و در زمينه تخصصي خود شاخص و برحسب اولويت در  بين -هاي علمي ملي  سردبير بايد از شخصيت

 .مرتبه علمي استادي و يا دانشياري باشد

و  (ترجيحا استادي) يا دانشياريبايد داراي مرتبه علمي استادي سردبير هاي غيرفارسي  در نشريه .تبصره   

علمي نشريات برنامه ريزي و ارتقاء به تشخيص کميسيون )المللي در نشريات معتبر  هاي بين داراي مقاله

 .باشد( دانشگاه

 نحوه انتخاب سردبير. 3-4-2

معاونت نشريه به  يريسردب يرا جهت تصد 3-3-3موضوع بند الف ماده منتخب نفر  يکمديرمسئول  

پس از تائيد فرد دانشگاه علمي نشريات برنامه ريزي و ارتقاء کميسيون . نمايد معرفي ميدانشگاه پژوهشي 

. پيشنهاد مي نمايدمعاون پژوهشي دانشگاه  بهسال  3مدت  ايشان را جهت صدور حکم براي ،معرفي شده

 (. بالمانع است سردبيرانتخاب مجدد )

 وظايف سردبير. 3-4-3

 .علمي نشريه حفظ و ارتقاي کيفيت مسئوليت  -الف  

  .مربوط م و ارائه صورت جلساتو تنظي گروه دبيرانتشکيل منظم جلسات  -ب  
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در  گروه دبيرانمصوبات داخلي بخشنامه هاي صادر شده از طرف معاونت پژوهشي دانشگاه و اجراي  -ج   

 .اي مصوبه نامه چارچوب آئين

 .گروه دبيرانها به  ارائه نتايج داوري -د   

 .مسئول نشريه مديرو  گروه دبيرانهاي ساالنه نشريه به  ارائه گزارش فعاليت -ه    

 .بيني برنامه و بودجه ساالنه  مورد نياز نشريه و پيشنهاد آن به مديرمسئول پيش -و    

 .و گسترش حوزه انتشار نشريهتالش در جهت ارتقاء کيفي  -ز    

 (. ايندکس شدن نشريه)براي نشريه  المللي معتبر ملي و بيناخذ نمايه هاي در  سعي -ح    

 .نشريهاله هاي چاپ شده در مقميزان استناد به نمودن زمينه افزايش   فراهم -ط    

 .اتخاذ تصميم نهائي در مورد پذيرش يا رد مقاله هاي دريافت شده و ابالغ نتيجه به مولفين -ي    

 .تهران باشدپژوهشي دانشگاه -فقط يکي از نشريات علمي تواند سردبير مي ت علميهيأهر عضو  .تبصره    

 ساختار نشريه .4ماده 

 :قطع نشريه. 4-1  

و براي همه ( سانتيمتر 03×17)و يا وزيري ( سانتيمتر 5/02×01) رحليصورت ه بقطع نشريه بايد    

 . هاي يک نشريه ثابت باشد شماره

 :جلد نشريه. 4-2  

مقابل عطف در جهت و  روي جلداي در گوشه باالي  آرم دانشگاه تهران به رنگ آبي فيروزه .4-2-1    

 .چاپ شودنشريه 

 ،(ISSN)المللي  و بالفاصله در زير آن شماره استاندارد بين عنوان نشريه در قسمت باالي جلد .4-2-2   

 .دشودرج نشريه و شماره  يا دوره جلدشماره  ،سال انتشار

نام نويسندگان و شماره صفحه  ،نعنوا: فهرست مقاالت شامل ،در قسمت مياني جلد هر شماره. 4-2-3   

: ناشر" جلدپائين در قسمت صورتيکه دانشگاه تهران مجله را منتشر نمايد، و در  درج شودمقاله شروع 

 .درج شود "دانشگاه تهران

ه با همکاري سازمان يا موسسه ديگر منتشر شود در صفحه شناسنامه عبارت  مجلدر صورتي که . تبصره  

 .اضافه شود " ...مالي حمايت / با همکاري"

 .اشدساده ب تا حد امکانو ثابت  ي نشريهها طرح جلد براي همه شماره. 4-2-4    

در  4-0-4تا  0-0-4کليه مطالب بندهاي  :يابند در مورد نشرياتي که به زبان فارسي انتشار مي .4-2-5    

 .پشت جلد به زبان انگليسي چاپ شود
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 عطف نشريه. 4-3

 .چاپ شودانتشار  ، سالنشريه جلد يا دوره، شمارهشماره در عطف نشريه عنوان، . 4-3-1   

 

 کيفيت نشريه. 4-4

 ها ها و جدول عکس ،نمودارها ،ها مند بوده و کيفيت شکل طراحي مناسب بهرهکاغذ نشريه بايد از . 4-4-1   

 .متناسب با راهنماي نگارش نشريه باشد

 .نشريه درج شودراهنماي نگارش در . 4-4-2    

خارج از دانشگاه تهران و از هر شماره بايد چاپ شده در حداقل پنجاه درصد مقاالت .4-4-3    

 .االمکان از مناطق جغرافيايي مختلف باشد حتي

به عنوان )توانند بيش از يک مقاله  در هر سال نميدبيران گروه سردبير و اعضاء ، مديرمسئول. 4-4-4    

 .منتشر نمايند يک مقاله در دوفصلنامه فصلنامه ودر ( سايربه عنوان )و يک مقاله ( نويسنده اول

خود را به صورت الکترونيکي ارائه نمايند ( صفحه خانگي)سايت  بايد وب نشريات دانشگاه تهران  .4-4-5    

 .کامل شود کنونو آرشيو الکترونيکي آنها از گذشته تا 

بر مبناي زير ساخت  و داوري بصورت الکترونيکيفرآيند ارسال به و مقاله ها از مولفين دريافت . 4-4-6   

 .انجام شوددانشگاه فناوري اطالعات و فضاي مجازي مرکز 

 .نباشد 62کمتر از و تعداد صفحات مجله  6شماره کمتر از تعداد مقاله هاي مجله در هر . 4-4-7   

 سهآن نبايد بيشتر از  کاغذي قرار گيرد و چاپ مربوطهدر زمان مقرر بر روي وب سايت  نشريه. 4-4-8   

 .طول انجامد بهپس از تاريخ انتشار الکترونيکي  ماه

 .دشونمايه  (ISC)جهان اسالم  د در پايگاه استنادي علومنشريات دانشگاه تهران باي. 4-4-9   

برنامه ريزي در ليست اعضاي هيات تحريريه در مجالت تنها اسامي افرادي که مورد تائيد کميسيون  .تبصره

درج صادر شده دانشگاه و حکم آنان از طرف معاون پژوهشي  ندقرار گرفتو ارتقاء نشريات علمي دانشگاه 

 .گردد

 

 شناسنامه نشريه. 5ماده 

 .شناسنامه نشريه اختصاص داردبه جلد روي با احتساب شريه سوم نصفحه . 5-1   

    اعضاي گروه دبيران ،سردبير ،مدير مسئول ،نام واحد صاحب امتياز عنوان، :شناسنامه نشريه شامل. 5-2   

دکتر، مهندس و يا : مانند القابو بدون درج  مرتبه علمي و محل خدمت آنانبا ذکر مشاوران علمي و 

 .استاالسالم  تحج
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سايت  آدرس ،نشاني پستي ،المللي نمايه هاي نشريه در سطح ملي و بين ،محل انتشار ،نام ناشر. 5-3   

 .دمي شودرج  شناسنامهقيمت نشريه نيز در صفحه و  تلفن شماره نمابر و، الکترونيکي

نشريه  (پشت جلد قبل ازصفحه دو )صفحه آخر شناسنامه نشريه فارسي بايد به انگليسي و در  .تبصره  

 .درج شود

 مشخصات مقاله . 6ماده 

ارتقاي گسترش مرزهاي دانش و  در راستاي توليد علم ، ، نوآورانه ومقاالت نشريه بايد پژوهشي. 6-1   

 .باشدسطح پژوهش 

و  شماره جلد يا دوره، مخفف نشريهکامل يا عنوان  ،(Header) اول هر مقاله صفحهباالي در قسمت  .6-2   

 .ماه و سال انتشار و دامنه صفحات درج شود ،شماره نشريه

عنوان ، زوجصفحات  بااليمشخصات نشريه و در قسمت  ،هر مقاله فردصفحات  بااليدر قسمت  .6-3   

    .شود درجمقاله 

دکتر، مهندس و يا  :القاب نويسندگان مانندبدون درج  (ها)نام نويسندهعنوان کامل، در هر مقاله  .6-4   

نشاني . درج شودسازمان محل خدمت ( از جمله نام شهر و استان)در ذيل آن نشاني کامل  وحجت االسالم 

 .ذکر شوددار مکاتبات در پانويس صفحه اول مقاله  پست الکترونيکي نويسنده عهده

 .درج شود گاننويسند آدرس مقاله در صفحه اول و در زيرنهائي و پذيرش  ، بازنگريتاريخ دريافت. 6-5 

در خصوص و ( کلمه 052تا )داراي چکيده به زبان فارسي بايد مقاله در نشريات به زبان فارسي  .6-6 

  .ضوابط پايگاهي که نشريه در آن نمايه مي شود عمل شود طبق چکيده به زبان انگليسي 

 .در زير چکيده درج گردد( کليدواژه 5حداقل )کليدواژه ها . 6-7

 .شود مي قدامنشريات علمي دانشگاه ابرنامه ريزي و ارتقاء تشخيص کميسيون طبق در موارد خاص  .7ماده 

 دانشگاه تهرانهاي معاونت پژوهشی  کمک. 8ماده  

نامه را رعايت نمايند، از  هاي مندرج در اين آئين که ويژگي پژوهشي دانشگاه-آن دسته از نشريات علمي       

 .برخوردار خواهند شد دانشگاه تهران هاي معاونت پژوهشي حمايت

مورد تائيد کميسيون برنامه ريزي و  12/12/1335تاريخ تبصره در   12و  بند 43، ماده 8نامه در  اين آئين  

کميسيون راهبردي  تائيدبه  13/21/1336 در تاريخ. ارتقاء نشريات علمي دانشگاه تهران قرار گرفته است

 .رسيدشوراي پژوهشي دانشگاه به تصويب  20/20/1336و در تاريخ  ريزي و سياستگذاري پژوهشي برنامه

 .مي باشدفاقد اعتبار  قبليهاي  آئين نامهتاريخ ابالغ به واحدها الزامي است و اجراي آن از 
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