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منظور به  و 2/2/1398مورخ  3104-آ-به شماره عتف وزارت عتف اتینشر ونیسینامه کمنییآنامه به استناد این شیوه
مللی الدانشگاه در سطح ملی و بینایجاد وحدت رویه و فراهم کردن شرایط الزم براي رشد و ارتقاي اعتبار نشریات علمی 

  تدوین شده است.

 : ارکان نشریات علمی1ماده 
ر زی ارکان بوده و داراي دانشگاه پژوهشی و فناوري نشریات علمی دانشگاه از نظر ساختار سازمانی، زیرمجموعه معاونت

 هستند:
 : مدیر مسئول،الف
 : سردبیر،ب

 ج: گروه دبیران،
 د: مدیر داخلی.

امتیاز نشریات علمی صاحب -1-1

 دانشگاه است. صاحب امتیاز داراي وظایف و اختیارات زیر است: امتیاز کلیه نشریات علمی یزد صاحب دانشگاه
 نشریات، یا انحالل : پیشنهاد تأسیسالف
 کالن نشریات، ها و اهدافسیاست : تعیینب

 ج : انتصاب ارکان نشریات،  
 .نامهمادي و معنوي از نشریات در چارچوب این شیوههاي : حمایتد

 مدیر مسئول نشریه -2-1

 نوندر قا مندرج هايمسئولیّت به و با توجه و ارشاد اسالمی فرهنگ امتیاز و تأیید وزارت پیشنهاد صاحب به مدیر مسئول
ي علمی معتبر در زمینه تخصصی نشریه باشد. معاونت هاکند. وي باید از شخصیتمی وظیفه و انجام شده منصوب مطبوعات

پژوهشی و فناوري دانشگاه (با هماهنگی دانشکده یا پژوهشکده مربوطه) یکی از اعضاي هیأت علمی واجد شرایط را معرفی و 
است). شود (انتخاب مجدد بالمانع سال توسط رئیس دانشگاه صادر می 4پس از تصویب در هیأت رئیسه، ابالغ وي به مدت 
 وظایف و اختیارات مدیر مسئول به شرح زیر است:

 وزارتی، هاينامهو آیین مطبوعات قانون : مسئولیت تمامی موارد حقوقی نشریه و پاسخگویی در مقابلالف
 امتیاز، صاحب از سوي مصوب هايسیاست : اجرايب
 نشریه، )(اساسنامه اجرایی نامهمفاد آیین بر اجراي : نظارتج

 ،چاپ براي ارسالی د: تأیید حقوقی مطالب
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 هـ: معرفی و بازنگري اعضاي گروه دبیران با هماهنگی سردبیر نشریه،
 ،1-3و: معرفی سردبیر به معاون پژوهشی و فناوري دانشگاه با رعایت مفاد بند 

 ز: اداره تشکیالت نشریه،
 ،دانشگاه معاونت پژوهشی و فناوري به نشریه و پیشنهاد آن ساالنه تنظیم بودجه و :  برآورد هزینهح

 ها به معاونت پژوهشی و فناوري،ط: گزارش عملکرد نشریه و عملکردهاي مالی و تسویه حساب
 ،2/2/1398مورخ  3104-آ-نامه شماره عتفي: پیگیري مستمر فرآیند ارزیابی ساالنه نشریه در وزارت عتف مطابق آیین

 .هاي کمیته هماهنگی نشریات دانشگاهمصوبات و سیاست ك: اجراي

 سردبیر نشریه -3-1

ورخ ـم 3104-آ-ه شماره عتفـنامآیین 2-7ل بند ـت کامـران و با رعایـپس از تشکیل جلسه گروه دبیمدیر مسئول 
فر با کند تا یک نمی سردبیر به معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه پیشنهاد عنوان دو نفر منتخب را به، حداکثر 2/2/1398

ع ـسال با حکم رئیس دانشگاه منصوب شود (انتخاب مجدد بالمان 4تأیید رئیس دانشگاه به عنوان سردبیر انتخاب و براي مدت 
 است). 

 از: است دارد و وظایف و اختیارات وي عبارت عهده نشریه را به علمی سردبیر مسئولیت
 گروه دبیران، جلسات تشکیل ز اعضا برايا و دعوت دستور جلسات : تنظیمالف
 مربوط، جلساتصورت و تنظیم جلسات : ادارهب

 گروه دبیران، مصوبات اجراي بر حسن و نظارت ج: پیگیري
 به مدیرمسئول نشریه، د: پیشنهاد مدیر داخلی

 ،هاي کمیته هماهنگی نشریات دانشگاهمصوبات و سیاست هـ: اجراي
 گیري و نظارت کامل و دقیق بر اجراي فرآیند داوري نشریه،و: تصمیم

 از گروه دبیران، محتواي هر شماره نشریه و اخذ تأیید بندي: جمعز
 ،تأیید مدیر مسئول نشریه براي نهایی نسخه سازي و ارسالح: آماده

 .و غیره و امور مشترکین و توزیع چاپ هايفعالیت بر کلّیه ط: نظارت

 تواند تنها سردبیر یک نشریه در دانشگاه باشد.هر عضو هیأت علمی دانشگاه یزد می :1تبصره 

 نشریه گروه دبیران اعضاي -4-1

راي پیشنهادي ب اعضايپس از اعالم فراخوان به کلیه اعضاي هیأت علمی مرتبط با موضوع تخصصی نشریه، فهرستی از 
معاونت پژوهشی و فناوري معرفی و پس از تأیید، به به  مدیر مسئول توسط شانای علمی سوابق همراه به گروه دبیران

 شد. خواهد صادرسال  4رئیس دانشگاه به مدت  توسط گروه دبیران، اعضاي احکامشوند. وزارت عتف معرفی می
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 نفر خواهد بود. 7 حداقل گروه دبیران : تعداد اعضايالف
درصد اعضا) و دانشیار در رشته تخصصی  60علمی باید داراي مرتبه استاد (حداقل  اعضاي گروه دبیران نشریات: ب
 موضوع نشریه باشند. مربوط به 
نشریه علمی در کشور  3نشریه و با مرتبه دانشیاري، حداکثر در  5ج: اعضاي گروه دبیران با مرتبه استادي، حداکثر در  
 عضویت داشته باشند. می توانند 
 باشند.یزد  از دانشگاه باید از خارج گروه دبیران از اعضاي یمینحداقل : د 
توانند از نخبگان و صاحبنظران غیر هیأت علمی با سابقه علمی و اجرایی قوي و نفر از اعضاي گروه دبیران می 2ه: تا  

 باشند. طمرتب
 گروه دبیران داراي وظایف و اختیارات به شرح زیر است:

 ،رسیده سردبیر و سایر پیشنهادهاي امور ارجاعیباره ارنظر درو اظه : بررسیالف
 ت و نظارت بر آنها در چارچوب ضوابط،مقاال پذیرش و نشریه علمی هايو سیاست مشیخط : تعیینب
 ،و اظهارنظر داوران هاولی هايبررسی از طریق تمقاال اعتبار علمی : تعیینج
 آنها،انتشار  یتواولت و مقاال یشدرمورد ویرا گیري: تصمیمد
 :همکاري در انتخاب سردبیر نشریه، هـ   
 نشریه. سطح در ارتقاي اجرایی راهکارهاي : ارائۀو

ضمن اعالم مراتب  سال شرکت ننماید، مدیر مسئولیک گروه دبیران در هیچ یک از جلسات در  ضوعچنانچه : 2 تبصره

 تواند فرد جایگزین معرفی کند.به معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه، می

جلسات گروه دبیران براي انتخاب سردبیر باید با امضاء اکثریت اعضاي تحریریه و ارسال صورتجلسه مربوطه به   :3 تبصره

اي از بنا به دعوت مدیر مسئول نشریه، نماینده حوزه معاونت پژوهشی باشد. بنا به صالحدید حوزه معاونت پژوهشی و یا
 معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه در جلسه انتخاب سردبیر شرکت خواهد نمود.

 داخلی نشریهمدیر  -5-1

 ا بهرمند و مطلع از جدیدترین موضوعات علمی در زمینه تخصصی نشریه عالقهنفر  یک سردبیر با مشورت مدیر مسئول،
شود. سال صادر می 2پیشنهاد و در صورت تأیید، حکم ایشان توسط معاون پژوهشی و فناوري به مدت  داخلی مدیر عنوان

 مدیر داخلی زیر نظر مدیر مسئول و سردبیر فعالیت کرده و وظایف زیر را بعهده دارد:
 الف: تنظیم دستور جلسات و صورتجلسات گروه دبیران با هماهنگی سردبیر،

 بندي نشریه تا مرحله چاپ،بر ویراستاري و صفحهب: نظارت مستقیم 

 سازي مورد نیاز با همکاري کارشناس نشریات،و دیگر مراجع نمایه  ISCج: بارگذاري نشریه در سایت
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 د: هماهنگی با واحد نشریات معاونت پژوهشی و فناوري جهت انتشار نشریه،
 شریات،: به روز رسانی محتواي سایت نشریه با همکاري کارشناس نهـ

 و: انجام امور محوله توسط مدیر مسئول نشریه. 

 : همکاري دانشجویان تحصیالت تکمیلی در امور اجرایی نشریه در ازاي پرداخت کار دانشجویی مجاز است.4تبصره 

 : مقررات کلی نشریات علمی2ماده 
ارد. و اجرایی نشریه را بر عهده دهاي حقوقی مدیر مسئول باالترین شخصیت حقیقی نشریه است که کلیه مسئولیت -1-2

 وي باید تمام امور نشریه را نظارت و در جلسات شرکت کند و از بروز هر گونه تخلف در امور نشریه جلوگیري نماید.

در صورتی که مدیر مسئول عضو گروه دبیران نباشد، حق رأي براي بررسی مقاالت علمی را ندارد. این مورد  :5تبصره 

 کند.ر و شرکت در جلسات گروه دبیران را از وي سلب نمیحق نظارت بر امو
 تواند به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شود.می جلسات گروه دبیران -2-2
 تبادل ملزم است با استفاده از سامانه نشریات دانشگاه، فرآیندهاي دریافت، پذیرش، داوري، چاپ و نشریه هر -3-2

دهد. مقاالت خارج از این فرآیند حق چاپ و  انجام الکترونیکی صورت به را داوران و خوانندگان و نویسندگان با اطالعات
 خواهد شد. 3هاي مذکور در ماده پذیرش را ندارند. بدیهی است نشریه تنها در این صورت مشمول کلیه امتیازات و حمایت

و این موضوع را به طور رسمی در وبگاه خود  یابی در بررسی اولیه مقاالت استفادهافزارهاي مشابهتنشریه باید از نرم -4-2
 اعالم کند.

 مقاله منتشر کند. 6مقاله و در هر شماره حداقل  24هر نشریه باید در هر سال حداقل  -5-2
 .شوند ارائه سایت روي برخط صورت به مقاالت هر شماره نشریه قبل از چاپ است الزم -6-2
 الکترونیکی چاپ شوند.شود نشریات به صورت توصیه اکید می -7-2
از هر عضو گروه دبیران در هر سال نباید بیش از یک مقاله به عنوان نویسنده مسئول و یک مقاله به عنوان همکار  -8-2

 منتشر شود.
 درصد مقاالت هر شماره باید از نویسندگان خارج از دانشگاه یزد باشد. 70حداقل  -9-2

 در باید مقاالت بیشتر، پذیرش صورت در و قاله در هر شماره داشته باشدتواند حداکثر یک مهر نویسنده می -10-2

 .شوند چاپ مختلف شمارگان
 تعیینو کمیسیون نشریات علمی کشور  اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت مجوز بر اساس نشریهانتشار هر  ترتیب -11-2

، و تصویب کمیته هماهنگی نشریات دانشگاه قابل شود و تغییر آن، با درخواست و بیان دالیل توجیهی مدیر مسئولمی
 گیري خواهد بود. پی
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نشریات مکلف هستند که صورتجلسه امضا شده اعضاي تحریریه نشریه در خصوص مقاالت تأیید شده براي انتشار  -12-2
 را به صورت ساالنه به معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه ارسال نمایند.

 زات ارکان نشریات علمیها و امتیا: مشوق3ماده 
پس از چاپ هر شماره ، 2/2/1398مورخ  3104-آ-شماره عتفنامه نامه و آییندر صورت رعایت کامل مفاد این شیوه -1-3

 نشریه، با گزارش مدیر مسئول امتیازات به شرح جدول براي ارکان نشریه محاسبه خواهد شد.

 الزحمه ارکان نشریهجدول امتیازات و حق

 مشوق و امتیاز عنوان ردیف

 امتیاز پژوهانه 10یا ب)  پژوهانه ازیامت 3+  موظف کاهش واحد 2 ** الف)*رمسئولیمد 1

 امتیاز پژوهانه 10یا ب)  پژوهانه ازیامت 3+  موظف کاهش واحد 2 ** الف)*ریسردب 2

 امتیاز پژوهانه 5یا ب)  پژوهانه ازیامت 5/1+ واحد کاهش موظف  1 **الف) یداخل ریمد 3

 مورد بررسی مقاله. 7امتیاز پژوهانه (دانشگاه یزد) براي  1معادل ریالی  اهدانشگ از خارجی تخصص رانیدبو  گروه دبیران ياعضا 4

 بررسی مقاله مورد 7 هر يبرا پژوهانه ازیامت 1 دانشگاه داخل یتخصص رانیدبگروه دبیران و  ياعضا 5

 مورد داوري مقاله. 3امتیاز پژوهانه (دانشگاه یزد) براي  1معادل ریالی  دانشگاه از خارج داوران 6

 مقاله يداور مورد 3 هر يبرا پژوهانه ازیامت 1 دانشگاه داخل داوران 7

 التحقیق پرداخت خواهد شد.واحد حق 3براي مدیر مسئول یا سردبیر خارج از دانشگاه یزد،  *
الزحمه ارکان نشریه، منوط به کسب مجوز هیئت امناي دانشگاه هاي مورد الف در جدول امتیازات و حقجراي مشوقا** 

درخصوص کاهش ساعات موظفی مدیرمسئول، سردبیر و مدیرداخلی نشریات علمی خواهد بود. بنابراین، پس از تأیید 
 هیئت امناي دانشگاه قابل اجرا خواهد بود. 

 برابر مقاالت چاپ شده قابل محاسبه است. 5/7هاي هر شماره، حداکثر تعداد داوري :6 تبصره

چاپ شوند (مالك زمان چاپ، ماه  dتأخیر  هایی که با) براي شماره7و  6هاي امتیازات جدول (به جز ردیف: 7تبصره 

1�ها در ارائه آنالین نشریه روي سایت است)، براي دو فصلنامه − 𝑑𝑑
6
1�ها در فصلنامهو براي  � − 𝑑𝑑

3
 شود.ضرب می �

هاي (ج)، (ب)، (الف) بر اساس فرآیند ارزیابی ساالنه نشریات در وزارت عتف، ضریب امتیازات جدول براي رتبه :8 تبصره

 خواهد بود. 7/1، و 3/1، 1، 8/0المللی به ترتیب  و بین



 نامه نشریات علمی دانشگاه یزد بازنگري شیوه

 27/7/1400مورخ هیأت رئیسه دانشگاه  697جلسه  همصوب

Page 6 of 7 

شوند، در صورت عدم بازگشت نشریه زارت عتف خارج میبراي نشریاتی که به هر دلیل از فرآیند ارزیابی ساالنه و :9تبصره 

 گیري خواهد کرد.سال، هیأت رئیسه دانشگاه درباره ادامه کار نشریه تصمیم 2به فرآیند ارزیابی پس از 
نامه ارتقاي اعضاي هیأت علمی براي ارکان نشریه به قوت خود باقی است. همچنین آیین 4امتیازات اجرایی ماده  -2-3

تواند به مدیر داخلی ساالنه تا یک امتیاز اجرایی، در صورت تأیید مدیر مسئول و معاون پژوهشی و فناوري دانشگاه، می
 نشریه اختصاص یابد.

 يرا) بآژانس ای مایهواپ ییاستثنا موارد در ،قطار حایج(تر اتجلس در شرکت يبرا گروه دبیران ياعضا سفر نهیهز -3-3
  .قابل پرداخت استتومان  ونیلیم 3 با تأیید مدیر مسئول تاهر جلسه 

آرایی، ویراستاري و طراحی جلد هر شماره با تأیید مدیر مسئول براساس آخرین مصوبه ابالغی هیأت هزینه صفحه -4-3
 رئیسه دانشگاه قابل پرداخت است.

تواند تعداد نسخه هر شماره قابل پرداخت است. اگر نشریه داراي حمایت مالی باشد، می 15هزینه چاپ حداکثر  -5-3
 نسخه بیشتري چاپ کند.

آیین نامه تعیین "تابع ضوابط تعیین شده در آخرین اخذ وجه از نویسندگان براي بررسی، داوري و چاپ مقاالت  -6-3
 توسط وزارت عتف خواهد بود.   "لمی دسترسی بازهزینه پردازش مقاله در نشریات ع

به منظور حمایت از توسعه کمی نشریات علمی دانشگاه، براي نشریات در حال تأسیس که هنوز وارد فرآیند ارزیابی  -7-3
نیکی واین نشریات باید به صورت الکتروزارت علوم نشده اند، مشابه رتبه (ج) مورد حمایت معاونت پژوهشی قرار می گیرند. 

ها  موکول به سال، تصمیم گیري در خصوص ادامه این حمایت 2منتشر شوند و در صورت عدم ورود به فرآیند ارزیابی پس از 
 تصمیم هیأت رئیسه دانشگاه خواهد بود.

 : فرآیند داوري و پذیرش مقاالت4ماده 

ی شامل بهترین متخصصین و پیشگامان در زمینه تخصصی نشریه ـبا تصویب در گروه دبیران، گروهشود توصیه می -1-4
 با رتبه 

ر کمک ـدر انجام وظایف علمی و ارزیابی مقاالت به سردبی (Advisory Board)علمی استادي به عنوان هیأت مشورتی 
 شود.رسانی کنند. اسامی اعضاي هیأت مشورتی باید در سایت نشریه اطالع

ی ـر تخصصـوان دبیـدادي را به عنـی، تعـران یا هیأت مشورتـاي گروه دبیـد از بین اعضـتوانر میـسردبی -2-4
(Handling Editor)  .اسامی دبیران تخصصی در سایتبا وظیفه رسیدگی به مقاالت تا پایان فرآیند داوري انتخاب نماید 

 شود.رسانی مینشریه اطالع
 فهرست داوران نشریه و به روز رسانی آن باید ترجیحا در گروه دبیران مصوب شود. -3-4
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داور (همگی خارج از مؤسسه متبوع نویسندگان مقاله)  3داور و در موارد ضروري  2هر مقاله باید حداقل توسط  -4-4
 روه دبیران ممکن خواهد بود.داور و سردبیر، و تأیید نهایی گ 2داوري شوند و پذیرش مقاالت با نظر قبولی حداقل 

 و براي شماره ورد تایید قرار گرفتم 27/7/1400جلسه هیأت رئیسه دانشگاه مورخ  درتبصره،  9ماده و  4نامه در این شیوه
 گردند، الزم االجراست.به بعد منتشر می 1400جدید نشریات علمی دانشگاه یزد که از نیمه دوم سال 


