
   

  

  پژوهش، فناوري و نوآوري معاونت
  

  بيرجندنشريات علمي دانشگاه اجرايي نامه شيوه
  

  22/7/1399 تاريخ تصويب:  شيوه نامه نوع سند:

  15/10/1399تاريخ ويرايش (بروزرساني):    صفحه 13 :تعداد صفحات

  

    مديريت كتابخانه مركزي و مركز نشر دانشگاه تهيه كننده:

 مراجع بررسي كننده:
هيات رئيسه  -شوراي پژوهشي دانشگاه -شوراي نشريات دانشگاه

    دانشگاه

    دانشگاه نوآوري و فناوري پژوهش، معاونت تأييد كننده:

    دانشگاه مديريت كتابخانه مركزي و مركز نشر  مسئول بروز رساني:

  

  
  

 شماره سند:

UB‐RES‐E99



  
فناوري و  پژوهش، معاونت

  نوآوري

  بيرجندنشريات علمي دانشگاه اجرايي نامه شيوه

  شماره سند:
UB‐RES‐E93  

 تاريخ ويرايش:
15/10/1399  

  صفحه:
  13از  2 

 

  
  مقدمه و هدف - 1 ماده
هاي اجراي برنامه راهبردي پنجم دانشگاه در اجراي راهبرد دوم از سياستدر راستاي  بيرجندنشريات علمي دانشگاه  اجرايي نامهشيوه

 انتشار نتايج دستاوردهايمنظور ايجاد بستر الزم جهت و به هاي پژوهشي)حوزه پژوهش و فناوري (گسترش، ارتقاء و نگهداري زيرساخت
ايجاد وحدت رويه در  هاي علمي و تحقيقاتي بين مراكز علمي داخلي و خارجي،و تقويت تعامل و مبادله يافته علمي و پژوهشي

ه شرح ب تشكيالت، چاپ و نشر و مسائل مالي، توزيع شايسته تسهيالت و همچنين سهولت نظارت اجرايي بر نشريات دانشگاه بيرجند
در انشگاه دارتقاء كمي و كيفي نشريات علمي اجرايي، تسهيل در امر انتشار و  نامهاين شيوهتدوين شده است. هدف اصلي يه و تهيل ذ

  .است نامه نشريات وزارت عتفمطابق با آئين الملليسطح ملي و بين
  

 علمي نشريات اجرايي نامهمرجع شيوهها، استانداردها، ضوابط كلي و شرايط تاسيس نشريه، و نيز مالك عمل و سياست -2ماده 
بندي نشريات علمي وزارت نامه ارزيابي و رتبه) و شيوه2/2/1398نامه نشريات علمي وزارت عتف (مصوب بيرجند، بر طبق آئين دانشگاه

  باشند.نامه وزارت مينامه و شيوه) بوده و تمامي نشريات در درجه اول موظف به رعايت مفاد آئين2/6/1398عتف (مصوب 
  

  اهداف انتشار نشريات داراي اعتبار علمي – 3 ماده
 ن؛مندانظران، كارشناسان و عالقهمعرفي دستاوردهاي جديد پژوهشي و ايجاد زمينه تبادل انديشه و ارتقاي سطح دانش صاحب .3-1

 و طرح مسائل علمي نوين و گسترش مرزهاي دانش؛المللي ارتقاء توليد علم در سطح ملي و بين .3-2

د زمينه ارتباط و همكاري بيشتر بين مراكز آموزشي، علمي، تحقيقاتي و همچنين ميان پژوهشگران و كارشناسان داخل و ايجا  .3-3
 ها و تجربيات و كسب دستاوردهاي تازه علمي؛منظور انتقال و تبادل آموختهخارج كشور به

فني در ارتباط با تنگناهاي توسعه -مسائل علميو كمك به مسئله يابي و حل راي رفع نياز جامعه ب كردن پژوهشكاربردي  .3-4
 فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور؛

 ايجاد روحيه و انگيزه تحقيق و پژوهش در جامعه. .3-5

  
  شوراي نشريات – 4 ماده

 جويي مسائل مربوط به نشريات، حفظو انتقال اطالعات ستادي، طرح و چاره 3منظور تسهيل در نيل به اهداف مندرج در ماده به
 شود.تشكيل مي» شوراي نشريات علمي دانشگاه«يكپارچگي تصميمات و هماهنگي نشريات، شورايي به نام 

. شوراي نشريات علمي دانشگاه ضمن بررسي فعاليت نشريات، اتخاذ تصميم در موارد الزم و تدوين و ارائه پيشنهاد تغيير در 4-1
  خواهد كرد؛نامه اجرايي، به بهبود كمي و كيفي نشريات كمك شيوه

. تركيب شوراي نشريات علمي دانشگاه عبارت است از: معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه (رئيس شورا)، رئيس كتابخانه مركزي و 4-2
  ها؛مركز نشر دانشگاه (دبير شورا)، سردبيران يا مديران مسئول نشريات يا نماينده آن

 يابد؛چهارم اعضا رسميت ميو با حضور حداقل سه شدهليتشك دو بار. جلسات شورا حداقل سالي 4-3

  حضور معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه و يا مدير پژوهشي دانشگاه به نمايندگي ايشان در همه جلسات ضروري است. :1تبصره 
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  وظايف شوراي نشريات – 5 ماده
 تدوين و تصويب راهبردهاي كالن نشريات؛ .5-1

 اندازي نشريه جديد؛بررسي و اعالم نظر در خصوص پيشنهادهاي واصله براي صدور مجوز اوليه جهت راه  .5-2

 منظور ارتقاي دائمي سطح كيفي نشريات؛ارائه راهكارهاي مناسب به  .5-3

 حفظ وحدت رويه نشريات در خصوص مسائل اجرايي و مالي؛ .5-4

 ؛حلمالي نشريات و ارائه راه-طرح مسائل و مشكالت اجرايي .5-5

 هاي وزارتي؛نامهها با آييننظارت و ارزيابي مستمر بر عملكرد نشريات و انطباق آن .5-6

 رساني قوي به مخاطبين خود؛هاي مناسب براي هدايت نشريات در جهت اطالعارائه روش  .5-7

 نامه) نشريات؛نامه اجرايي (اساسپيشنهاد تغيير آئين .5-8

ها جم مقالهچيني، ح) و ساختار فيزيكي نشريات (شامل كاغذ، ابعاد، حروفالكترونيكي-گيري در خصوص نوع انتشار (چاپيتصميم .5-9
 و ساير مسائل تخصصي)؛

 شود.ساير امور مرتبط با فعاليت اين شورا كه از سوي معاونت پژوهشي دانشگاه ارجاع مي .5-10

  
  اركان نشريات – 6 ماده

اي از حوزه معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه زيرمجموعهعنوان به لحاظ ساختار تشكيالتي، هريك از نشريات علمي دانشگاه به
  محسوب شده و داراي اركان زير است:

  
  امتيازصاحب. 6-1

  .استامتياز تمامي نشريات دانشگاه دانشگاه بيرجند صاحب
  .استامتياز (دانشگاه بيرجند) بر عهده معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه وظايف و اختيارات صاحب: 2تبصره 

  
  امتياز. وظايف و اختيارات صاحب6-1-1
  . پيشنهاد تأسيس يا انحالل نشريه؛6-1-1-1
  ها و اهداف كالن؛. تعيين سياست6-1-1-2
  تعيين و انتصاب مديرمسئول؛ .6-1-1-3
  . صدور حكم انتصاب سردبير نشريات؛6-1-1-4
  . صدور حكم اعضاي گروه دبيران نشريات؛6-1-1-5
  هاي نشريات،كليه هزينه. پيگيري تأمين 6-1-1-6
  
  مديرمسئول. 6-2
  . نحوه انتخاب مديرمسئول6-2-1

 شدهنصوبممديرمسئول به پيشنهاد گروه تخصصي و رئيس دانشكده/پرديس مربوط، تصويب شوراي نشريات و توسط رياست دانشگاه 
  نمايد.وظيفه ميهاي مندرج در قانون مطبوعات، انجامو پس از تائيد نهايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و با توجه به مسئوليت



  
فناوري و  پژوهش، معاونت

  نوآوري

  بيرجندنشريات علمي دانشگاه اجرايي نامه شيوه

  شماره سند:
UB‐RES‐E93  

 تاريخ ويرايش:
15/10/1399  

  صفحه:
  13از  4 

 

  علمي دانشگاه بيرجند باشد.مديرمسئول حداقل بايد داراي درجه استادياري و از اعضاي هيئت: 3تبصره 
به شوراي  مربوطه موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه، مديرمسئول جديد رادر صورت استعفاي مديرمسئول، دانشكده : 4تبصره 

  جهت اقدامات بعدي معرفي نمايد. نشريات علمي دانشگاه
پس از صدور حكم مديرمسئول توسط رياست دانشگاه، هر نشريه موظف است راسا نسبت به معرفي مديرمسئول نشريه : 5تبصره 

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اقدام و مراحل را تا تائيد نهايي پيگيري نمايد. كشور هايرسانه جامع خود در سامانه
  
  . وظايف و اختيارات مديرمسئول6-2-2
ريه هاي حقوقي و اجرايي نشنشريه و اخذ مجوزهاي الزم و نيزكليه مسئوليت اندازي و انتشار. پيگيري كليه امور مربوط به راه6-2-2-1

  هاي وزارتي بر عهده مديرمسئول است؛نامهكشور و پاسخگويي در مقابل قانون مطبوعات و آيينبر پايه قوانين و مقررات 
اندازي و ورود به فرايند ارزيابي نشريات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دو سال خواهد هاي راهمدت اعتبار ابالغيه: 6تبصره 

  تواند به مدت شش ماه ديگر تمديد شود.معاون پژوهش و فناوري دانشگاه ميبود. اين مدت به پيشنهاد شوراي نشريات و تائيد 
 2-4-6 ، طبق مفاد بندبه رئيس اداره انتشارات براي صدور حكم توسط معاون پژوهشي و فناوري دانشگاهمعرفي سردبير . 6-2-2-2

  نامه نشريات وزارت عتف؛و با رعايت مفاد آئين نامهاين آيين
  .سردبير آن نشريه نباشدهمزمان  ترجيحاًمديرمسئول نشريه  تبهتر اس: 7تبصره 

. پيشنهاد اعضاي گروه دبيران نشريه به رئيس اداره انتشارات براي صدور حكم توسط معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه، 6-2-2-3
  نامه نشريات وزارت عتف؛و با رعايت مفاد آئين نامهاين آيين 2-3-6 طبق مفاد بند

نامه اجرايي نشريات و نظارت بر اجراي مفاد آيين هاي الزمانجام امور مربوط به انتشار نشريه پس از اخذ مجوزها و تأييديه. 6-2-2-4
  امتياز)؛هاي مصوب ابالغي از سوي شوراي نشريات (به نيابت از صاحبو اجراي سياست

  ؛الملليملي و بينهاي معتبر سازي نشريه در پايگاهنمايه. پيگيري و حمايت از 6-2-2-5
  ها؛هاي علمي يا ساير دانشگاهنامه همكاري با انجمن. پيشنهاد انعقاد تفاهم6-2-2-6
  . تنظيم بودجه ساالنه نشريه و پيشنهاد آن به رئيس اداره انتشارات دانشگاه؛6-2-2-7
  نشريه؛ . ثبت اطالعات نشريه در وبگاه كميسيون نشريات علمي و پيگيري فرآيند ارزيابي6-2-2-8
  نامه اجرايي نشريات وزارت و دانشگاه.نامه نشريات وزارت عتف و شيوه. اجرا و نظارت دائم و مستمر بر رعايت آئين6-2-2-9
  
  )هيئت تحريريه( . گروه دبيران6-3
  اعضاي گروه دبيرانهاي ويژگي. 6-3-1
 %60خواهد بود كه حداقل نشريه  يدر زمينه موضوع مرتبط تخصص نفر، با 7 نشريه حداقلگروه دبيران تعداد اعضاي . 6-3-1-1

نامه نشريات علمي آئين 3-7هاي مندرج در بند ها بايد داراي مرتبه علمي استاد و مابقي دانشيار بوده و از تمامي ويژگيآن
  وزارت عتف برخوردار باشند.

علمي دانشگاه بيرجند باشند. گروه دبيران عضو هيئت نفر از اعضاي 3حداقل  براي كليه نشريات داخلي دانشگاه الزم است. 6-3-1-2
 المللي دانشگاه، حداقلو براي نشريات بين بيرجند، خارج از دانشگاه گروه دبيراندرصد اعضاي  50 بيش از همچنين بايد

  .نداششده خارج از كشور در زمينه تخصصي نشريه بته و شناختهسخارج از دانشگاه از محققين برج يدرصد از اعضا 50
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ها و مراكز پژوهشي امضا كرده باشد، تركيب اعضاي هاي علمي و يا ساير دانشگاهاي با انجمننامهنشريه تفاهم كهيدرصورت. 6-3-1-4
  نامه خواهد بود.نامه نشريات وزارت عتف، مطابق با مفاد تفاهمگروه دبيران با رعايت آئين

  اجرايي شدن به تائيد شوراي نشريات دانشگاه و يا معاونت پژوهشي دانشگاه رسيده باشند.ها بايد پيش از نامهتمامي تفاهم: 8تبصره 
  
  اعضاي گروه دبيران . نحوه انتخاب6-3-2

 جهت عضويت درنامه) را بنا به پيشنهاد سردبير نشريه اين شيوه 1-3-6نامه وزارت و بند مديرمسئول افراد واجد شرايط (مطابق آئين
نمايد. رئيس اداره انتشارات دانشگاه پس از تائيد شرايط، اعضاي گروه دبيران ئيس اداره انتشارات دانشگاه معرفي ميبه ر گروه دبيران

  كند.سال به معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه پيشنهاد مي 4مورد تائيد را جهت صدور حكم براي مدت 
  : انتخاب مجدد اعضاي گروه دبيران بالمانع است.9تبصره 
  گروه دبيران پيشنهادي بايد آمادگي و موافقت كتبي خود را جهت عضويت در گروه دبيران اعالم كرده باشند.اعضاي : 10 تبصره

  
  اعضاي گروه دبيران . وظايف و اختيارات6-3-3
  ؛به مديرمسئول. پيشنهاد عزل و جايگزيني سردبير 6-3-3-1
  مشي و سياست علمي نشريه؛خط و تصويب تعيين. 6-3-3-2
  ؛هامقاله انتشارپذيرش و  داوري، ،اعتبار علمي نظارت بر اجراي مراحل دريافت، بررسي. 6-3-3-3
دريافت، مراحل داوري و ضوابط و همچنين نحوه (گان) نويسندهتوسط  تراهنماي كامل نحوه تدوين و ارسال مقاال. تصويب 6-3-3-4

  توسط سردبير؛ شنهادشدهيپو انتخاب داوران،  و پذيرش مقاله
  ها؛و اولويت انتشار مقاله و يا رد نهايي، نياز ويرايشي رشيموردپذگيري در . تصميم6-3-3-5
  هاي معتبر علمي.. همكاري با سردبير و اتخاذ تدابير الزم براي نمايه شدن نشريه در پايگاه6-3-3-6
  
  . سردبير6-4
  هاي سردبير. ويژگي6-4-1

نامه نشريات آئين 2-7بوده و تمامي ضوابط بند المللي و در زمينه تخصصي خود شاخص بين-علمي ملي يهاتيسردبير بايد از شخص
  علمي وزارت عتف را دارا باشد.

  
  . نحوه انتخاب سردبير6-4-2

تشارات نرئيس اداره اجهت تصدي سردبيري نشريه به از بين اعضاي گروه دبيران يك نفر خبره در حوزه موضوعي نشريه را مديرمسئول 
ايشان  ،نامه نشريات وزارت عتف و دانشگاه، منطبق با آئينشدهيپس از تائيد فرد معرفرئيس اداره انتشارات . دينمايمعرفي م دانشگاه

  .دينمايم دانشگاه پيشنهاد و فناوري سال به معاون پژوهشي 4 را جهت صدور حكم براي مدت
  .انتخاب مجدد سردبير بالمانع است :11تبصره 
  .باشد بيرجندتواند سردبير فقط يكي از نشريات علمي دانشگاه علمي ميهر عضو هيئت: 12 تبصره
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  سردبيرو اختيارات وظايف . 6-4-3
سردبير نشريه، رئيس گروه دبيران است و مسئوليت اداره و هدايت امور علمي و محتوايي نشريه را بر عهده دارد. وظايف و اختيارات 

  از:سردبير عبارت است 
  ،ئوليت حفظ و ارتقاي كيفيت علمي نشريهسم .6-4-3-1
  ها و پيشنهاد آن به گروه دبيران؛نامه تدوين، بررسي و ارزيابي مقاله. تهيه شيوه6-4-3-2
  دستور جلسات؛ و تنظيم اعضاي گروه دبيرانات ستشكيل منظم جل. 6-4-3-3
، هاي صادرشده از طرف معاونت پژوهشي دانشگاهبخشنامهنامه نشريات علمي وزارت عتف و آئيناجراي . پيگيري امور و 6-4-3-4

  ؛هاي مصوبنامهدر چارچوب آئين اعضاي گروه دبيرانو مصوبات داخلي  شوراي نشريات
  جهت صدور حكم؛ . پيشنهاد انتصاب مدير داخلي نشريه (در صورت لزوم) از طريق مديرمسئول به رئيس اداره انتشارات6-4-3-5
  ها؛و اخذ نظر نهايي آن اعضاي گروه دبيرانها به ارائه نتايج داوري. 6-4-3-6
  ؛هاي دريافت شده و ابالغ نتيجه به مؤلفينتصميم نهائي در موردپذيرش يا رد مقاله ذاتخا. 6-4-3-7
  مديرمسئول؛. نظارت بر تدوين نسخه نهايي هر شماره از نشريه و ارسال آن براي تائيد 6-4-3-8
  ؛ئولسبودجه ساالنه موردنياز نشريه و پيشنهاد آن به مديرم. برآورد هزينه و 6-4-3-9
  )؛المللي براي نشريه (ايندكس شدن نشريههاي معتبر ملي و بيناخذ نمايه. اتخاذ تدابير الزم براي 6-4-3-10
  ؛شده در نشريهچاپهاي فراهم نمودن زمينه افزايش ميزان استناد به مقاله. 6-4-3-11
  ؛و مديرمسئول نشريه اعضاي گروه دبيرانهاي ساالنه نشريه به ارائه گزارش فعاليت. 6-4-3-12
  
  . مدير داخلي6-5
  داخلي انتخاب مدير . نحوه6-5-1

س از تائيد پشود. رئيس اداره انتشارات معرفي مي رئيس اداره انتشارات دانشگاهبه مدير داخلي با پيشنهاد سردبير و تائيد مديرمسئول 
  .دينمايم دانشگاه پيشنهاد و فناوري سال به معاون پژوهشي 4 ايشان را جهت صدور حكم براي مدت، شدهيفرد معرف

  
  داخلي . وظايف مدير6-5-2
  مربوط به گروه دبيران؛ جلساتصورتتنظيم  .6-5-2-1
  ها به داوري پس از تائيد سردبير؛سال آن. دريافت و بررسي مقدماتي مقاالت و ار6-5-2-2
  (گان)؛. اعالم نظر نهايي گروه دبيران و سردبير به نويسنده6-5-2-3
  و ... و دريافت فايل نهايي و ارائه آن به سردبير؛ آرا. ارسال مقاالت تائيد شده به ويراستار، صفحه6-5-2-4
  نشريات چاپي) و نظارت كيفي بر روند چاپ؛. ارسال فايل نهايي به چاپخانه (در خصوص 6-5-2-5
  ها با تائيد و نظارت سردبير؛. انتشار الكترونيكي مقاله6-5-2-6
  . تنظيم و رسيدگي به امور مالي نشريه و گزارش منظم آن به مديرمسئول؛6-5-2-7
  ريزي براي توزيع نشريات چاپي؛. برنامه6-5-2-8
  شود.ر اجرايي نشريه كه از سوي سردبير به او محول مي. انجام كليه مكاتبات و ساير امو6-5-2-9
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  داوري مقاالت – 7 ماده

داراي شخصيت علمي هاي رسيده، مقاالت واجد شرايط را جهت ارزيابي براي داوران متخصص . گروه دبيران و سردبير از بين مقاله7-1
  كنند؛در زمينه مقاله ارسال مي الملليبين معتبر ملي يا

  شود؛مقاله با توجه به نتيجه ارزيابي حداقل دو داور انجام مي پذيرشيا عدم پذيرش . اعالم نظر نهايي در خصوص 7-2
يرجند تواند از دانشگاه بعلمي دانشگاه بيرجند) حداكثر يك داور ميبراي هر مقاله داخلي (نگاشته شده توسط اعضاي هيئت :13تبصره 

  باشد.
طور مشخص و شفاف در وبگاه نشريه درج ) را به2يا دو سو ناشناس 1ناشناس سوكسياست داوري خود (ي . نشريات موظف هستند7-3

  نموده و در فرايند داوري رعايت كنند.
  ؛صورت الكترونيكي انجام شودبهبايد داوري انجام  وها دريافت مقاله. كليه امور مربوط به 7-4
  درج شوند؛ منتشرشدههاي شريه و تمام شماره. نام داوران هر شماره بايد در وبگاه ن7-5
  

  ساختار و مشخصات نشريات – 8 ماده
  . عنوان نشريه8-1
  . عنوان نشريه بايد بر محتواي تخصصي آن داللت داشته و تكراري نباشد.7-1-1

  اجتناب شود. ها در عنوان نشريههاي دانشگاه، پرديس، دانشكده، موسسه، گروه و يا مانند آناز ذكر واژه: 14تبصره 
 ريهنسخه چاپي، سايت و مقاالت نشي در سبه زبان فارسي و انگليرا عنوان اختصاري نشريه توانند در صورت تمايل . نشريات مي7-2-2

  نمايند.درج 
  
  . كسب مجوز و تناوب انتشار نشريه8-2
تائيد شوراي پژوهشي دانشكده/پرديس، در  . درخواست انتشار نشريه به همراه مديرمسئول آن پس از پيشنهاد گروه تخصصي و8-2-1

  جلسه شوراي نشريات دانشگاه مطرح و پس از تائيد مراحل انتشار آن توسط مديرمسئول پيگيري خواهد شد.
اندازي نشريه در شوراي انتشارات، حداكثر طي يك سال نسبت به اخذ . مديرمسئول نشريه موظف است پس از تصويب راه8-2-2

  اسالمي اقدام و حداكثر طي دو سال اقدام به چاپ اولين شماره نشريه نمايد. مجوز اداره ارشاد
  3منجر به لغو مجوز صادره از سوي شوراي پژوهشي دانشگاه و يا تغيير مديرمسئول خواهد شد. 2-2-7عدم رعايت بند : 15تبصره 

ضوابط كميسيون نشريات علمي وزارت متبوع  . انتشار هر نشريه بر اساس نوع مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و طبق8-2-3
  خواهد بود و بايد به شكل مشخص در هر شماره و نيز در سايت نشريه به اطالع عموم رسانده شود.

  .صورت منظم منتشر شوددو بار به تقل و حداقل ساليسصورت مهر نشريه بايد به. 8-2-4
نامه نشريات علمي وزارت عتف و بر اساس آخرين آئين )تعداد صفحات و ... . ساختار نشريه (شامل تعداد مقاالت در هر شماره،8-2-5

  شود.شوراي نشريات علمي دانشگاه تعيين مي

                                                            
1 Single blind peer review 
2 Double blind peer review 
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  نشريه . قطع8-3
  .هاي يك نشريه ثابت باشدو براي همه شماره بودهسانتيمتر)  5/28 × 21( رحلي صورتبهتنها قطع نشريه بايد 

  
  4نشريه . جلد8-4
دانشگاه در باالي جلد  سر درب. طرح كلي نشريه بايد مطابق با طرح مصوب شوراي نشريات و شوراي انتشارات همراه با درج 8-4-1

  باشد. در گوشه چپ (روي جلد نشريات فارسي) و گوشه راست (روي جلد نشريات انگليسي)
  بر روي جلد چاپ شود. سر دربدر درون عالمت  بيرجندآرم دانشگاه . 8-4-2

توانند آرم انجمن، سازمان و موسسه طرف همكاري مي شوندمينشرياتي كه با همكاري سازمان يا موسسه ديگري منتشر : 16تبصره 
را در باالي جلد، سمت راست براي نشريات فارسي و سمت چپ براي نشريات انگليسي، بدون قرار گرفتن در تصوير سر درب 

ها اين قسمت از جلد فاقد هرگونه آرم يا اي متناسب با اندازه آرم دانشگاه قرار دهند. براي ساير نشريهدازهدانشگاه و با ان
  اي خواهد بود.نوشته

  هاي مذكور وجود ندارد.در پشت جلد نشريه الزامي به درج سر درب دانشگاه يا آرم :17تبصره 
) چاپي و/يا ISSNپيايندها (شاپا يا  الملليبين استاندارد شمارهر زير آن مت باالي جلد و بالفاصله دسعنوان نشريه در ق. 8-4-3

  .، سال انتشار، شماره جلد يا دوره و شماره نشريه درج شودالكترونيكي
ات ندگان و شماره صفحسفهرست مقاالت شامل: عنوان، نام نويتوانند مي مت مياني جلد هر شمارهسق. نشريات در طراحي 8-4-3

  هاي منطبق با موضوع نشريه استفاده كنند.يا از تصاوير و طراحيو كنند رج درا مقاله 
 .هاي نشريه ثابت و تا حد امكان ساده باشدجلد براي همه شمارهو رنگ طرح . 8-4-4

  .دنشو پي چاسدر پشت جلد به زبان انگليموارد روي جلد بايد كليه شوند، منتشر ميدر مورد نشرياتي كه به زبان فارسي . 8-4-5
  
  نشريه . عطف8-5

  .شود پانتشار چا زمان و در عطف نشريه عنوان، شماره جلد يا دوره، شماره نشريه
  
  . صفحه شناسنامه8-6

  و بايد حاوي موارد زير باشد: ه نشريه اختصاص داردنامبه شناس(صفحه داخلي جلد)  اب روي جلدسبا احت نشريه دومصفحه 
  .و بالفاصله در زير آن سال انتشار، شماره جلد يا دوره و شماره نشريه درج شود مت باالسعنوان نشريه در ق. 8-6-1
 شماره ) واسالمي ارشاد و فرهنگ انتشار (از وزارت مجوز ناشر، شماره و امتياز. مشخصات نشريه در زير عنوان شامل صاحب8-6-2

  شوند.الكترونيكي چاپ مي شاپاي چاپي و
  آرا هستند.دبيران، مدير داخلي، ويراستار و صفحه مديرمسئول، سردبير و شورايكه شامل  . اركان نشريه8-6-3

 و نشريات علمي دانشگاه قرارگرفته شورايئيد ااعضاي هيئت تحريريه در مجالت تنها اسامي افرادي كه مورد ت فهرست در: 18 تبصره
  .درج گردد باشد حكم آنان از طرف معاون پژوهشي دانشگاه صادرشده

  د.شودرج مياالسالم مانند دكتر، مهندس و يا حجت يكر مرتبه علمي و محل خدمت آنان و بدون درج القابذبا : اسامي افراد 19 تبصره
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  شمارگانانتشار و  . مشخصات نشر شامل محل چاپ (نام و شهر انتشاراتي)، تاريخ8-6-4
  . آدرس تماس و نشاني پستي و سايت و پست الكترونيكي نشريه8-6-5
  هاي نشريه. نمايه8-6-6

به زبان  پشت جلدصفحه داخلي در موارد صفحه شناسنامه بايد كليه شوند، منتشر ميدر مورد نشرياتي كه به زبان فارسي  :20تبصره 
  .دنشو پي چاسانگلي

همكاري/ حمايت  با« ه ديگر منتشر شود در صفحه شناسه عبارتسسازمان يا موسانجمن، مجله با همكاري  كهيدرصورت :21 تبصره
  اضافه شود. . .» مالي

  
  . كيفيت نشريه8-7
 يبندرتبه و ارزيابي نامهنامه نشريات و نيز شيوه. تمامي نشريات دانشگاه بيرجند موظف به رعايت كامل مواد آخرين آئين8-7-1

  علمي وزارت عتف هستند؛ نشريات
ها متناسب با راهنماي نگارش نشريه ها و جدولها، نمودارها، عكسشكلمند بوده و كيفيت نشريه بايد از طراحي مناسب بهره. 8-7-2

  ؛باشد
شگاه از سوي دان شدهيمعرفدر سامانه صورت الكترونيكي (صفحه خانگي) خود را به تيسابايد وب بيرجندنشريات دانشگاه . 8-7-3

  باشد. كاملاولين شماره  بايد ازها ارائه نمايند و آرشيو الكترونيكي آن
ي نشريه به همراه راهنماي نويسندگان، اهداف، اصول اخالقي نشر، مشخصات مديرمسئول، سردبير اشناسنامه. اطالعات كامل 8-7-4

  درج شوند. منتشرشدههاي و گروه دبيران و داوران، اطالعات تماس و نحوه داوري بايد در وبگاه نشريه و تمام شماره
ي هاگاهيپاي ديگر از كيدرحداقل  (ISC)پايگاه استنادي علوم جهان اسالم عالوه بر  بوده و. نشريه بايد داراي شاپاي رسمي 8-7-5

  هاي نمايه كننده نشريه در سايت نشريه ضروري است.المللي نمايه شده باشد. نمايش پايگاهمعتبر ملي و بين
همكار  مؤسساتها و بيرجند (و انجمندانشگاه  خارج ازنويسندگان يد از اشده در هر شماره بدرصد مقاالت چاپ 70حداقل . 8-7-6

  ؛باشدنشريه) 
. فهرست مقاالت به همراه صفحه شروع هر مقاله بايد در صفحه اول نشريه آورده شود. در خصوص نشريات فارسي، فهرست 8-7-7

  شود.مقاالت به زبان انگليسي در آخرين صفحه نشريه درج مي
  شوداساس گزارش ساالنه سردبير هر نشريه و با نظر شوراي نشريات علمي دانشگاه تعيين مي . تعداد شمارگان نشريات چاپي بر8-7-8
 صورتبه. هر نشريه موظف به تدوين اصول اخالقي نشريه است كه در آن حقوق و وظايف نويسندگان، داوران و خوانندگان بايد 8-7-9

 ,Committee on Publication Ethicsيته اخالق نشر (بايد مبتني بر اصول كم اخالقي منشور شفاف آورده شود. تدوين

COPEطور شفاف ارائه و بر رعايت كامل آن نظارت شود.و در سايت نشريه به 5) بوده  
  و در سامانه ثبت شود. شدهشناخته رسميت به 6CC مجوزهاي از يكي از استفاده با نشريه تيرايكپ . حق8-7-10 
 استفاده از مكانيسمي براي تشخيص و جلوگيري از سرقت علمي (مانند سامانه همانندجو) است.هر نشريه موظف به  .8-7-11

  .داوري ضروري است شرطشيپعنوان . تكميل و ارسال فرم تعهدنامه و نيز فرم تعارض منافع از سوي نويسندگان مقاالت به8-7-12

                                                            
  19/08/1395مصوبه شوراي نشريات مورخ  5 
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ماه  6دريافت تا پذيرش هر مقاله بايد در هر مقاله و در سايت نشريه درج شود. اين مدت ترجيحاً بايد كمتر از  زمانمدت. 8-7-13
  ها نيز بايد در سايت نشريه درج شود.بين دريافت تا پذيرش همه مقاله زمانمدتباشد. ميانگين 

 نبايد بيشتر از سه ماهنيز ذي آن غكا پو چا منتشر شوده سايت مربوطدر زمان مقرر بر روي وببايد بدون تأخير و نشريه  .8-7-14
  .طول انجامد پس از تاريخ انتشار الكترونيكي به

  
  . مشخصات مقاالت8-8
  .ترش مرزهاي دانش و ارتقاي سطح پژوهش باشدسمقاالت نشريه بايد نوآورانه و در راستاي توليد علم، گ. 8-8-1
بر اساس اهداف و حوزه موضوعي نشريه  )انتشار خود را (پژوهشي، مروري، كوتاه، ...قابل هاي. هر نشريه موظف است نوع مقاله8-8-2

  نامه نشريات علمي وزارت عتف تعيين و در وبگاه نشريه اعالم نمايد.و مطابق با آئين
  هاي هر نشريه بايد قبل از چاپ ويرايش علمي و ادبي شوند؛. مقاله8-8-3
شده از سوي گروه دبيران صورت گيرد و براي تمامي نامه تعيينمندرج در نشريات بايد مطابق با شيوههاي آرايي مقاله. صفحه8-8-4

  هاي نشريه يكسان باشد.ها و شمارهمقاله
  نامه باشد.نامه مصوب گروه دبيران بايد به تائيد شوراي نشريات علمي دانشگاه برسد و پيوست آئينشيوه :22تبصره 

عنوان كامل يا مخفف نشريه، شماره جلد يا دوره و شماره نشريه، آرم دانشگاه (و نشريه)، ي صفحه اول هر مقاله، مت باالسدر ق. 8-8-5
  .درج شود) 7doiديجيتالي ( اشياءشناساگر ، دامنه صفحات ،ماه و سال انتشار

  . نوع مقاله (پژوهشي، مروري، ترويجي و ...) بايد قبل از عنوان مقاله آورده شود.8-8-6
  درج شود. 8كامل (ازجمله نام شهر) سازمان محل خدمت يل آن نشانيذنده(ها) و در سدر هر مقاله عنوان كامل، نام نوي. 8-8-7

  شود.ذكر االسالم مانند دكتر، مهندس و يا حجت يبدون درج القاب: اسامي افراد 23 تبصره
كر ذاله در پانويس صفحه اول مق ويت الكترونيكي سنشاني پتشخيص باشد و نام و . نويسنده مسئول بايد متمايز شده و قابل8-8-8

  .شود
  ندگان درج شودستاريخ دريافت و پذيرش نهائي مقاله در صفحه اول و در زير آدرس نوي. 8-8-9
(عنوان، شماره، جلد و سال چاپ)  مشخصات نشريهه در سمت راست و شماره صفحهر مقاله،  زوجمت باالي صفحات سدر ق. 8-8-10

در سمت راست و شماره صفحه مقاله كوتاه عنوان نام نويسنده (و همكاران) و ، فردمت باالي صفحات سو در ق در سمت چپ
  .درج شوددر سمت چپ 

 اصلي، عنوان، چكيده و كلماتسي بايد عالوه بر زباننشريه باشد. نشريات فار اصليبه زبان ايمقاله بايد داراي چكيده . هر8-8-11
توانند در صورت تمايل و جهت ترويج مقاالت خود، چكيده مبسوط كليدي را به زبان انگليسي نيز درج نمايند. نشريات مي

  انگليسي را از نويسنده دريافت و در سايت نشريه بارگذاري نمايند.
  وان، چكيده و كلمات كليدي را به زبان فارسي نيز درج نمايند.توانند عننشريات انگليسي مي: 24تبصره 

  در زير چكيده درج گرددهاي كليدي) (واژه هاكليدواژه 3. حداقل 8-8-12
  
  

                                                            
7 Digital Object Identifier 
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  . امور مالي نشريه8-9
دانشگاه تأمين هاي مربوط به انتشار نشريات از اولين شماره تا شماره چهار توسط حوزه معاونت پژوهشي و فناوري . هزينه8-9-1

) و اخذ رتبه علمي از وزارت ISCسازي در پايگاه استنادي جهان اسالم (شود. چنانچه در اين فاصله نشريه موفق به نمايهمي
  علوم، تحقيقات و فناوري شد، رديف خاصي براي آن در بودجه ساالنه دانشگاه (از محل بودجه پژوهشي) منظور خواهد شد.

هاي يكه ويژگتعلق خواهد گرفت ن دسته از نشريات علمي دانشگاه بيرجند تنها به آاونت پژوهشي دانشگاه هاي معحمايت :25تبصره 
  .نامه را رعايت نمايندمندرج در اين آئين

شده و يا مديرمسئول توسط معاون پژوهشي دانشگاه در صورت عدم كسب اعتبار علمي در بازه معين، انتشار نشريه متوقف: 26تبصره 
  يابد.مي تغيير

 مانز از نيز و نامه آئين اين تصويب تاريـخ از نوآوري و فناوري پژوهشـي، معاونت سوي از نشـريات هاي هزينه كامـل . پرداخت8-9-2
 طريق از بايد نشريه هر هاي هزينه از درصد 60 حداقل آن از پس و بود خواهد سال دو حداكثر جديد، نشريه هر اندازي راه

رنامهب خود مالي استقالل جهت در اكنون هم از مكلفند نشريات. شوند دريافت نويسندگان از مقاالت انتشار هزينه دريافت
  . 9نمايند ريزي

معامالتي دانشگاه و مؤسسات آموزش عالي و طبق -نامه مالي. درآمدهاي احتمالي حاصل از انتشار نشريات بايد بر اساس آيين8-9-3
  حساب عوايد اختصاصي دانشگاه واريز گردد.هشناسه اختصاصي به هر نشريه ب

  شود.. ميزان هزينه دريافتي از نويسندگان مقاالت با پيشنهاد مديرمسئول، توسط شوراي نشريات علمي دانشگاه تعيين مي8-9-4
  :10هاي پرداختي مطابق با جدول زير محاسبه و پرداخت خواهد شد . هزينه8-9-5
  

  نحوه محاسبه  نوع هزينه كرد
  2n*K  الزحمه سردبير نشريه فارسي (به ازاي هر جلد) حق
  2.5n*K الزحمه سردبير نشريه انگليسي (به ازاي هر جلد) حق
  1.5n*K الزحمه مدير مسئول نشريه فارسي (به ازاي هر جلد) حق
  1.8n*K الزحمه مدير مسئول نشريه انگليسي (به ازاي هر جلد) حق
  1.4n*K الزحمه مدير داخلي نشريه فارسي (به ازاي هر جلد) حق
  1.7n*K الزحمه مدير داخلي نشريه انگليسي (به ازاي هر جلد) حق
  K/12 الزحمه ويراستار فارسي (هر صفحه از نشريات فارسي)حق
  K/6  الزحمه ويراستار انگليسي (هر صفحه از نشريات انگليسي)حق
  K+(K/6)  استاد -فارسي (هر مقاله داوري شده) الزحمه داور مقاالت حق
  K دانشيار -الزحمه داور مقاالت فارسي (هر مقاله داوري شده) حق
  K-(K/6) استاديار -الزحمه داور مقاالت فارسي (هر مقاله داوري شده) حق
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  (K+(K/6))*1.2 استاد -الزحمه داور مقاالت انگليسي (هر مقاله داوري شده) حق
  K*1.2 دانشيار -الزحمه داور مقاالت انگليسي (هر مقاله داوري شده) حق
  (K-(K/6))*1.2 استاديار-الزحمه داور مقاالت انگليسي (هر مقاله داوري شده) حق

 K/6  ويرايش چكيده انگليسي براي هر مقاله براي نشريات فارسي

) هر Proof Readingصفحه آرايي و اعمال اصالحات نويسنده (
 K/12  صفحه

 n) مقاله براي دوفصلنامه) 12مقاله براي فصلنامه و  6= تعداد حداقل مقاله 

 K= ضريب ثابت كه	ساله هر	شود مي تعيين موجود اعتبارات ميزان اساس بر دانشگاه توسط . 

  
 Kشوراي نشريات علمي دانشگاه به پيشنهاد رئيس كتابخانه مركزي و مركز نشر، مي تواند هرساله در خصوص ضريب  :27تبصره 

  .دهددانشگاه پيشنهاد  سهيرئئتيهنموده و ضريب جديد را به  دنظريتجد
افرادي كه همزمان سردبير و مدير مسئول يك نشريه هستند حق سردبيري به اضافه تنها نيمي از حق مدير مسئولي را  :28تبصره 

  دريافت خواهند كرد.
بار پس از انتشار اولين شماره به مديرمسئول پرداخت اندازي و تنها يكالزحمه راهعنوان حقمبلغ ده ميليون ريال به :29تبصره 

  شود.مي
  شود.گرفته مي در نظرهاي انتشار يك شماره نشريه نامه مانند هزينههاي مرتبط با انتشار ويژههزينه :30تبصره 

ز يكي ا ي كه موفق به اخذحق الزحمه اركان نشريات، همچنين هزينه ويراستاري علمي، انگليسي و صفحه آرايي نشريات. 8-9-6
 شوند به صورت جدول زير لحاظ خواهد شد:  )Scopus, WoS(المللي هاي بيننمايه

 Q1 Q2 Q3 Q4 بدون ضريب 

Scopus ×2.25  ×2 ×1.75 ×1.5 1.25 × 

WOS ×3  ×2.5 ×2.25 ×2 1.5 × 

  
 اهدانشـگ خصوصـي داخـل انتشارات به اول درجه در را خود نشـريه كاغذي چاپ به مربوط بايد امور دانشـگاه نشـريات . تمامي8-9-7

 ههزين با صرف دانشـگاه خارج انتشاراتيهاي توسط نشـريات چاپ از و سپرده) اميرآباد و آبـاد شوكت هايپرديس در واقع(
  . نمايند خودداري اكيداً  باال

  تمامي نشريات مكلفند پس از دو سال به تدريج به سمت حذف چاپ كاغذي و انتشار به صورت الكترونيكي حركت نمايند: 31تبصره 
. نشريات مي توانند جلسات هيئت دبيران خود را به صورت مجازي برگزار كنند. در صورت لزوم تشكيل جلسه به صورت 8-9-8

يي اعضاي هيئت تحريريه خارج رايو پذ، اقامت در مهمانسراي دانشگاه وبرگشترفت تيبلهاي مسافرت شامل حضوري، هزينه
  ده دانشگاه خواهد بود.از دانشگاه جهت حضور در جلسات گروه دبيران به عه
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  نامه. تفسير مفاد شيوه9ماده 
  .استنامه به عهده شوراي نشريات علمي دانشگاه . تفسير مفاد و شرح موضوعات مسكوت در اين شيوه9-1
نامه به پيشنهاد مديران مسئول نشريات و رئيس اداره انتشارات دانشگاه در شوراي نشريات علمي . هرگونه تغيير در مواد شيوه9-2

  .است اجراقابلو در صورت تصويب،  طرحقابلدانشگاه 
  

 بيرجندنشريات علمي دانشگاه  شورايمورد تائيد  27/5/1399و  25/09/1398هاي در تاريخ تبصره 31 و ماده 9 نامه درشيوهاين 
اين دانشگاه رسيد. اجراي  سهيرئئتيبه تصويب ه 22/9/1399  پژوهشي و در تاريخ شورايبه تائيد  23/7/1399 در تاريخو قرارگرفته 

 .است هاي قبلي فاقد اعتبارنامهشيوهتاريخ ابالغ به واحدها الزامي است و نامه از آئين

 


