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  دانشگاه شيرازپژوهشي مجالت علمي انتشار  دستورالعمل

 ،مجالت جديدانتشار  صدور مجوزو  شيراز دانشگاهپژوهشي علمي مجالت  مديريت منظور به
نامه تعيين اعتبار نشريات علمي كشور و با  با توجه به آيينپژوهشي مجالت علمي انتشار  دستورالعمل

 پس از تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاهبه شرح زير در نظر گرفتن جايگاه علمي دانشگاه شيراز 
  شيراز رسيد.شوراي دانشگاه به تصويب  28/7/93در تاريخ  ،1/6/93مورخ 

  انتشار  درخواستشرايط : 1ماده 

 با كده دانشو شوراي پژوهشي  (گروه) شوراي بخشتصويب در  پس ازتقاضاي انتشار مجله  1- 1
بخش طي سه سال اعضاي فهرست مقاالت منتشر شده  ، همراه بارييس دانشكده درخواست
به پيشنهادي زندگينامه علمي و احكام كارگزيني سردبير و اعضاي هيات تحريريه گذشته، 

 كميته پژوهشيدرخواست در تصويب  صورت در شود. مي  سالار معاونت پژوهشي دانشگاه
  گردد. رسال ميا شوراي پژوهشي دانشگاهبه  تصويب نهايي براي مربوط

با امضاي مشترك  تواند مي ي انتشار مجلهتقاضا ،اي بودن موضوع تبصره: در صورت بين رشته
ارسال شود و پس از تصويب در كميته پژوهشي  هاي ذيربط و مسئوليت يك دانشكده دانشكده
  د.شو ميمشخص  به عنوان متولي مجلهيك بخش  ،مربوط

(دونفر با عضو هيات علمي  چهارمتقاضي به ازاي هر مجله حداقل بايد داراي  (گروه) بخش 2- 1
 پژوهشي مربوط كميته  نظر ادر شرايط خاص ب باشد. )يبا مرتبه دانشيارمرتبه استادي و دو نفر 

  شد.خواهد با يك استاد و سه دانشيار بررسي درخواست 

با توافق متقاضي انتشار مجله باشند، درخواست خود را  كه درصورتيهاي علمي  قطب 3- 1
  نمايند. ميارسال  1-1بر اساس بند و مسئوليت يك بخش قطب هاي همكار  بخش

كه داراي سهميه  Bو  Aهاي علمي با رتبه  توانند با همكاري انجمن مي ها) (گروه ها بخش 4- 1
دانشگاه  كه مشروط به اين ،باشند، درخواست مجوز انتشار مجله نمايند ميانتشار مجالت علمي 
  .باشدصاحب امتياز مجله 
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  مجله عنوان -2ماده 

 ائه موضوعبخش باشد. در صورت ار محدوده علميعنوان مجله بايد تخصصي و در  1- 2
داراي بيشترين تعداد اعضاي در آن موضوع بايد  كننده درخواست (گروه) اي، بخش رشته بين

  .باشد واجد شرايط در هيات تحريريه مجله هيات علمي

از  در صورت انتشار مجله به زباني غير، به فارسي و انگليسي ذكر شودبايد عنوان مجله  2- 2
  .ضروري استزبان سوم نيز ذكر عنوان مجله به ، فارسي و انگليسي

داشته باشد و پس از تصويب در دانشگاه  مان الملل نبايد هم عنوان مجله در سطح كشور و بين 3- 2
از مركز ملي شاپا شاپاي مجله و  تأييدنشريات علمي كشور بررسي كميسيون توسط بايد 

  د.شودريافت 

  مجلهو بودجه  سازمان: 3ماده 

  .محسوب خواهد شد موردتقاضابخش) ( دانشكدهاداري يكي از واحدهاي  نظر ازمجله  1- 3

  ، سردبير و هيأت تحريريه است.مديرمسئولاركان مجله شامل  2- 3

  .استدانشگاه، معاون پژوهشي دانشگاه  پژوهشيهمه مجالت علمي  مديرمسئول 3- 3

هاي مربوط به ويراستاري،  هزينه د.بومجله به عهده دانشكده خواهد ري و اموالي اداهاي  هزينه 4- 3
كه به  استعهده معاونت پژوهشي دانشگاه  برآرايي و انتشار الكترونيكي و چاپي مجله  صفحه

  .گيرد ميصورت اعتبار پژوهشي، ساليانه در اختيار سردبير قرار 

 و چاپارزيابي هزينه سال بايد بودجه خود را از محل دريافت  3تبصره: مجالت با سابقه بيش از 
  مقاالت تامين نمايد.

  مجلهانتشار : 4ماده 

الكترونيكي و از طريق سامانه  صورت بهفقط  در قالب دوفصلنامه و انتشار مجالت جديد 1- 4
بررسي كميسيون  و دانشگاه نياز موردمحدود مجالت دانشگاه خواهد بود و تنها تعداد نسخه 

  شود. چاپ مي (به تشخيص سردبير)نشريات علمي
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صورت مجله به  انتشار. در موارد خاص كه شوند المللي منتشر مي بينمجالت جديد  2- 4
  گيري خواهد كرد. شوراي پژوهشي دانشگاه تصميم ،ميسر نباشد المللي بين

هاي مجالت با تصويب هيات تحريريه، درخواست سردبير مجله و موافقت  تعداد شماره تغيير 3- 4
  معاونت پژوهشي دانشگاه انجام خواهد شد.

مدت شش  درپس از  صدور احكام سردبير و اعضاي هيات تحريريه، اولين شماره مجله بايد  4- 4
  .شود ميماه منتشر گردد در غير اين صورت مجوز انتشار لغو 

سال  3مجالت داراي سابقه بيش از و در مقاله  6حداقل بايد  هر شماره از مجالت جديدر د 5- 4
اعضاي هيات به  متعلقتواند  مي آن درصد مقاالت 50 كثرو حدامقاله منتشر شود  7حداقل 
   باشد. نويسنده مسئول يا غير آن)(دانشگاه شيرازعلمي 

نويسنده اول در هر شماره از مجله داشته باشد. سهم  عنوان بهتواند تنها يك مقاله  هر فرد مي 6- 4
  درصد مقاالت باشد. 20نبايد بيش از  5- 4رعايت بند  بامقاالت سردبير و اعضاي هيات تحريريه 

در صورت دارا بودن كيفيت مناسب، توسط  ،هر مقاله پس از بررسي اوليه توسط سردبير 7- 4
قرار خواهد گرفت و در صورت موافقت دو  ارزيابي موردرشته مربوطه  نظر صاحبمتخصصين 

 .استدر هيات تحريريه  طرح قابل ،داور

گيري در مورد مقاالتي كه يكي از اعضاي هيأت تحريريه جزو نويسندگان آن  ارزيابي و تصميم 8- 4
  گيرد. انجام ميدر هيات تحريريه  ذينفعباشد بدون دخالت يا حضور فرد 

گيري نهايي در مورد قبول و يا رد مقاالت بر  تصميم ،حريريههيات تدر صورت تساوي آرا در  9- 4
  خواهد بود.مجله سردبير عهده 

  سردبير و اعضاي هيات تحريريه انتخاب: 5ماده 

داراي  ومجله مرتبط با موضوع داراي تخصص  ،بايد عضو هيات علمي دانشگاه شيرازسردبير  1- 5
  باشد. حداقل مرتبه علمي دانشياري

  باشد. شاغل تمام وقت د عضو هيات علميبايسردبير  2- 5
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 ISIاز جمله معتبر المللي نمايه بين بامقاله علمي پژوهشي  20سردبير بايد داراي حداقل  3- 5

SCOPUS  وISC .باشد  

  زمان سردبير بيش از يك مجله در دانشگاه شيراز باشد. تواند هم يك نفر نمي 4- 5

و در از بين اعضاي بخش(گروه)  (گروه) شوراي بخشبراي بار نخست براي انتخاب سردبير،  5- 5
سردبير به  عنوان بهدو نفر را از بين اعضاي هيات تحريريه هاي بعد هيات تحريريه مجله   دوره

به معاون پژوهشي  يشان رااموافقت  در صورترييس دانشكده نمايد  ميرييس دانشكده معرفي 
به عنوان سردبير يك نفر را ها  از بين آنگاه دانشمعاون پژوهشي  .نمايد دانشگاه پيشنهاد مي

  خواهد كرد. انتخاب

سال است كه معاون پژوهشي  3مدت تصدي سردبير و عضويت اعضاي هيات تحريريه  6- 5
حكم صادر  ها آنافراد توسط كميسيون بررسي نشريات علمي كشور براي  تأييددانشگاه پس از 

بالمانع سال متوالي)  6حداكثر سردبير ديگر( هاي براي دورهخواهد كرد. انتخاب مجدد افراد 
  است.

نفر خواهد  10و حداكثر  8حداقل سردبير  دون احتساببتعداد اعضاي هيات تحريريه مجله  7- 5
نفر از بخش متقاضي مجله)  3(از اين تعداد بايد از اعضاي هيات علمي دانشگاه شيراز  نيمي .بود
  ها باشند. ديگر از ساير دانشگاه نيميو 

اراي مرتبه علمي حداقل دو مجله مرتبط با موضوع اعضاي هيات تحريريه مجله بايد تخصص  8- 5
  دانشياري باشند.

 از مجالت علميتوانند عضو هيات تحريريه بيش از دو مجله  نمي زمان هماعضاي هيات علمي  9- 5
  دانشگاه شيراز باشند. پژوهشي

به عضو يا اعضاي هيات تحريريه مجله مانند استعفا يا عدم امكان انجام وظيفه  موارديدر  10- 5
واجد شرايط عضويت در هيات تحريريه مجله از طريق مورد نياز ، اسامي دو برابر افراد هر علت

شوراي بخش به رييس دانشكده معرفي و رييس دانشكده افراد را به معاون پژوهشي دانشگاه 
  مايد.ن پيشنهاد مي
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جلسه غير متوالي بدون عذر  سه جلسه متوالي يا پنجاز اعضاي هيات تحريريه اگر عضوي  11- 5
  .شناخته خواهد شددر جلسات هيات تحريريه شركت نكند مستعفي  تشخيص سردبير) (بهموجه

اعضاء هيأت تحريريه جديد سه ماه قبل از انقضاء دوره عضويت اعضاي هيأت تحريريه  12- 5
و به معاون پژوهشي دانشگاه پيشنهاد  مشخصاين اساسنامه  10- 5بند  اساس بر موجود

  خواهند شد.

تغيير اعضاي هيأت تحريريه بايد چنان باشد كه در هر دوره حداقل نيمي از اعضاي دوره  13- 5
  قبل ثابت بمانند.

  : وظايف هيات تحريريه6ماده 

اخذ هرگونه تصميم  مجله، و سياست كلي مشي خطتعيين وظايف هيات تحريريه شامل  1- 6
پيشنهاد ميزان دريافتي جهت  ،مقاالت، انتشار مجله پذيرشانتخاب داوران مقاالت، نهايي درباره 

و نيز حفظ كيفيت و تالش در جهت ارتقاء سطح  حق اشتراكداوري و ويراستاري مقاالت، 
  است. علمي مجله

شود.  تشكيل ميبه دعوت سردبير مجله  بار يكماه  دوهر حداقل جلسات هيات تحريريه  2- 6
  سردبير مجله تشكيل خواهد شد.تشخيص  ضرورت به برحسبجلسات اضافي 

 .است يك اعضاي هيات تحريريه رسمي عالوه بهجلسات مجله با حضور نصف  3- 6

 است. جرااال الزماعضاي حاضر در جلسه هيات تحريريه  دوسوم رأيتصميمات با  4- 6

  وظايف سردبير: 7ماده 

به معاون پژوهشي يك نسخه از آن ، تهيه صورتجلسه و ارسال اداره جلسات هيأت تحريريه 1- 7
  دانشگاه

 مسئوليت اجرا و پيگيري مصوبات هيات تحريريه 2- 7

و توزيع مقاالت بين اعضا هيات تحريريه بر  ، غربالگري اوليه مقاالتگذاري اعالم رسيد، شماره 3- 7
 تعيين داور منظور به ها آنس تخصص اسا

 مقاالت به نويسندگان بررسياعالم نتيجه  4- 7
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 انجام كليه مكاتبات اداري مجله 5- 7

 تعيين وظايف و نظارت بر كاركنان تحت پوشش مجله 6- 7

 تهيه ليست افراد واجد شرايط عضويت در هيات تحريريه 7- 7

 پس از تصويب به صورتجلسه و پيوست آن  هاي ساليانه به هيات تحريريه ارائه گزارش فعاليت 8- 7

  الكترونيك مجلهچاپي و نظارت بر انتشار و توزيع  9- 7

  هاي مالي مربوط به مجله پرداخت 10- 7

  شرايط دسترسي به مقاالت مجالت: 8ماده 

از طريق  الكترونيكي براي پژوهشگران داخل و خارج از كشور صورت بهدسترسي به مقاالت مجله 
 .آزاد و رايگان خواهد بودسامانه مجالت علمي دانشگاه شيراز 

  دستورالعملاصالح تغيير و : 9ماده 

نامه  دانشگاه متناسب با تغيير آيينپژوهشي  ت علميمجالانتشار  دستورالعملتغيير بازنگري و 
در شوراي تصويب  پس از معاون پژوهشي دانشگاه،پيشنهاد  ياتعيين اعتبار نشريات علمي كشور 

  دانشگاه انجام خواهد شد. شورايپژوهشي و 

و ساير قوانين رسمي كشور، مرجع تفسير  دستورالعملاين  مياندر صورت وجود هرگونه مغايرت 
  شوراي پژوهشي دانشگاه خواهد بود.  ،دستورالعملاين 

به شيراز دانشگاه  شوراي 28/7/93تبصره در جلسه مورخ  دوو  در نه ماده دستورالعملاين 
  تصويب نهايي رسيد.

 


