
  مجله دانشگاه علم و صنعت ايران و نشر چاپشوراي آئين نامه 
  

اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه و افزايش به منظور تشويق و ترغيب در راستاي برنامه راهبردي دانشگاه و      
كليه با عنايت به  چاپ و نشر مجله دانشگاه علم و صنعت ايرانشوراي آئين نامه  ،تعداد مجالت تخصصي دانشگاه

مفاد آئين نامه تعيين اعتبار نشريات علمي كشور و مصوبات دبيرخانه كميسيون بررسي نشريات علمي كشور 
  .تنظيم و به تائيد هيات رئيسه دانشگاه رسيده و از تاريخ تصويب قابل اجرا مي باشد

  
  مجالت دانشگاهو نشر شوراي چاپ و ظايف  -1ماده 

به توسعه و ارتقاء سطح علمي  ،دانشگاه موجود تداوم نشريات تخصصي اتخاذ سياستهايي كه ضمن حفظ و -1-1
  .دانشگاه منجر گردد

  جديدمجالت  و نشر بررسي درخواست هاي چاپ -1-2
  مجالت و نشر تهيه و تصويب آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مورد نياز چاپ -1-3
  تعيين حق الزحمه داوري مجالت -1-4
  به رياست دانشگاه جهت صدور حكم سردبيران نشريات تخصصي دانشگاهو پيشنهاد انتخاب  -1-5
  كيفي مجالت موجود و ارائه راهكار جهت ارتقاء مجالت ساليانه ارزيابي -1-6
  .مي باشد مصوبات شوراكارشناس امور پژوهش مسئول پيگيري  -1-6
  

  دانشگاه تتركيب شوراي چاپ و نشر مجال - 2ماده 
 دانشگاه به عنوان رئيس شورامعاون پژوهش و فناوري   -

 مدير امور پژوهش دانشگاه به عنوان دبير شورا  -

و حكم پيشنهاد معاون پژوهش و فناوري  صاحبنظر در امر مجالت بهسه نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه   -
 دانشگاه رياست

 كارشناس امور پژوهش دانشگاه -

  مجله و نشر شرايط بررسي درخواست چاپ -3ماده 
اعضاي هيات علمي دانشگاه علم و صنعت ايران با نام دانشگاه علم و صنعت مختص مجله  و نشر چاپامتياز  -3-1

  .باشدمي 
عضو هيات علمي درخواست كتبي خود را از طريق معاون پژوهشي دانشكده به معاون پژوهش و فناوري  – 3-2

  .و سپس موضوع در شورا مطرح مي گردد دانشگاه ارائه مي نمايد
  .حمايت دانشگاه مي باشندبرخورداري از علوم ميان رشته اي و جديد در اولويت  -3-3
  

  نحوه ارائه درخواست  -4ماده
  :عضو يا اعضاي هيات علمي مي بايست اطالعات ذيل را جهت بررسي درخواست چاپ و نشر مجله ارائه نمايند

  نام نشريه با مشخصات كامل و انحصاري -4-1
  ر هر سالد مجلهتعداد  -4-2



  زبان انتشار مجله -4-3
  ضرورت انتشار مجله -4-4
  تعداد تخميني مخاطبين نشريه -4-5
  )توجيهات الزم جهت جذب كافي مقاالت مرتبط( ميزان توليد مقاله در موضوع نشريه -4-6
  عنوان نشريات موجود در دانشگاه داليل عدم امكان قرار گرفتن در زير -4-7
   ها و موسسات حامي نشريهمشخص نمودن انجمن  -4-8
  مالي نشريه منابع نحوه تامين -4-9
نشريه مطابق پرسشنامه مخصوص كميسيون بررسي پيشنهادي تكميل مشخصات اعضاي هيات تحريريه  -4-10

  نشريات علمي كشور
از اعضا مي بايست عضو هيات علمي دانشگاه علم و  ٪30در تركيب هيات تحريريه پيشنهادي حداقل  -4-11

  .هيات تحريريه بين المللي باشند ٪15صنعت و 
نفر با مرتبه  4نفر عضو هيات علمي باشند كه  7اعضاي هيات تحريريه پيشنهادي مي بايست حداقل  -4-12

  .نفر با مرتبه دانشياري در موضوع نشريه باشند 3استادي و 
  

  و صاحب امتياز مدير مسئول -5ماده 
كليه مجالت با نام دانشگاه علم و صنعت ايران، معاون پژوهش و فناوري و صاحب امتياز مدير مسئول  -1- 5

  .دانشگاه مي باشد
  

  سردبير -6ماده 
رتبه علمي دانشيار و باالتر  داراي سردبير از اعضاي هيات علمي دانشگاه و شاخص در گرايش علمي نشريه و -6-1

  .حكم رياست دانشگاه انتخاب مي گردديشنهاد شوراي چاپ و نشر مجالت و و به پ ISC ياISI مقاله  10و حداقل 
  

  زمان پاسخگويي و اعالم نتيجه -  7ماده
و دتوسط شوراي چاپ و نشر مجالت مدت زمان پاسخ نهايي به درخواست كننده از تاريخ دريافت مدارك  -7-1

  .ماه خواهد بود
پس از بررسي و اظهار نظر نهايي شورا در مورد چاپ و نشر مجله، مراتب توسط دبير شورا كتباً به اطالع  -7-2

  .درخواست كننده مي رسد
  


