
 

 بسمه تعالی                                                                   

 (های علمیو انجمن موسسه متقاضی نشریهبين  توافقنامه )نمونه

 

و به منظور همکاار  رر    ............................................. و انجمن .......................................... موسسه متقاضیاين توافقنامه فی مابين 

   گررر. نعقد میم رر زمينه...................................پژوهشی / علمی ترويجی( با عنوان .................................  علمی ) نشريهارامه انتشار 

و  باوره  (/ انجمن موسسه متقاضی)نشريه شور. صاحب امتياز  شر میزبان ..................... منت هر سال حداقل رو شماره و به  نشريه ا1 

اهداف آن عبارتند از: گسترش و ارتقاء پژوهش رر سطح کشور، کمک به ايجار ارتباط و همکار  علمی بين محققين ايان زميناه رر   

 ايران، انتشار نتايج پژوهشها  علمی.

 شوند، انجام خواهند رار. مديره انجمن تعيين می هيأتوم اعضا  آن توسط تحريريه، که حداقل رو س هيأترا  نشريهامورعلمی  ا2  

 .  نمايدانتخاب ها  رانشگاهعلمی  هيأتاعضا  تحريريه را از  اعضا  هيأتشور که الاقل رو نفر از  : انجمن متعهد می1تبصره

 نشاريه مديره انجمن به عناوان سارربير    هيأتييد و تأ صاحب امتيازباالترين مقام تحريريه با پيشنهار  هيأت: يکی از اعضا  2تبصره 

و اعضاا  هياأت تحريرياه مطااب  باا      انتخاب سرربير  به اين سمت منصوب خواهدشد. صاحب امتيازباالترين مقام تعيين و با حکم 

 نامه تعيين اعتبار نشريات علمی کشور صورت خواهد پذيرفت.   آيين

 اراره خواهدشد. مدير مسئولبور و با مسئوليت خواهد نشريه  موسسه متقاضیرر  نشريه رفتر ا3

 نيز اضافه خواهدشد. موسسه متقاضیها  مکاتباتی عالوه بر آرم انجمن آرم  ررسربرگ نامه ا4

.......................... و  موسساه حاصل فعاليت مشترک  نشريهاين »، اين جمله آورره شور نشريهها   رر صفحه حقوقی تمامی شماره ا5

 .«انجمن .......................................... است

 با اندازه يکسان چاپ خواهدشد. نشريهو انجمن بر رو  جلد  موسسه متقاضیآرم  ا6

مجر ، امور رفتر ، پست و  الزحمه ويراستار ها  راور ، ح  تا قبل از ليتوگرافی اعم از هزينه نشريهها  آماره ساز   کليه هزينه ا7

 خواهد بور. موسسه متقاضیمخابرات، تايپ،... برعهده 

و جلد، صحافی( به صورت مشاترک و باا ساهم مسااو       نشريه)فيلم و زينگ، کاغذ، چاپ  نشريهها  ليتوگرافی و چاپ  هزينه ا8

 پرراخت خواهدشد. موسسه متقاضیتوسط انجمن و 

مقابال    اطاال  طارف    ماه زورتر کتباا  باه   باشد بايستی تصميم خور را حداقل شش  يل به فسخ آنطرفين قراررار ما هرگاه يکی از ا9

کشاور   ربيرخانه کميسيون نشريات علمی   بها مديرمسئول يانجمن فسخ توافقنامه، نتيجه توسط ربير  صورت تواف  طرفين به رر برساند.

ساه شاماره   با تکميل مدارک و ارسال يخ فسخ توافقنامه فرصت رارر تا به مدت شش ماه از تارحداکثر موسسه متقاضی  شور. اعالم

 نمايد تا مراحل ارزيابی نشريه صورت گيرر.تقاضا  اعتبار مستقل  ،از نشريه به ربيرخانه کميسيون نشريات علمی کشورآخر 

............ توساط ..............................................  بند رر رو نسخه به مدت .......... تنظيم گرريد و رر تااريخ .....  11اين قراررار رر  ا11

 به امضاء رسيد.( رييس انجمن ) ................................ .......... و (صاحب امتيازباالترين مقام )

 سال نباشد. 2تذکر: مدت قراررار کمتر از 

........................... صاحب امتيازباالترين مقام                                   رييس انجمن ........................... 


