
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معاونت پژوهشی و فناوری

 انتشارات دانشگاه

 نامة نحوة انتشار مجالت علمي ـ تخصصي دانشگاه تربيت مدرّسينئآ 

 مقدمه

ــ تصييي خود را به عنوان وسيله )ره(دانشگاه تربيت مدّرس بنا به رسالت واالي تحقق آرمانهاي متعالي حضرت امام خميني  اي براي در رسيدن به استقالل و خوداتكايي، مجالت علمي ـ

 كند.توسعه و استحكام روابط علمي ميان پژوهشگران كشور طبق مواد ذيل منتشر مي

 

 كليات فصل اول(

 هدف از چاپ و انتشار مجالت دانشگاه تربيت مدّرس به شرح ذيل است: .1مادة 

 هاي نوين پژوهشي به منظور گسترش مرزهاي دانش؛الف ـ انتشار بموقع يافته

 ب ـ توسعه پل ارتباطي ميان پژوهشگران و مراكز علمي ـ پژوهشي؛

 ؛ادينه كردن پژوهش در كشورهاي مصتلف و نهج ـ كمك به ارتقاي سطح پژوهش در زمينه

 د ـ تالش در جهت رفع نيازهاي علمي و تحقيقاتي كشور؛

 المللي.ه ـ تالش براي ورود به و عضويت در بانكهاي اطالعاتي بين

 است.هاي دانشگاه و ارتقاي آنها تا مرتبة علمي ـ پژوهشي سياست كلي دانشگاه، موضوعي و تصييي كردن مجالت هر يك از دانشكده :تبصره

 است.‹‹ دانشگاه تربيت مدّرس››صاحب امتياز تمامي مجالت دانشگاه،  .2مادة 

 شود.ربط محسوب مياي از حوزة معاونت پژوهشي دانشكدة ذيها به عنوان زيرمجموعهاز لحاظ ساختاري و تشكيالتي، مجالت هر يك از دانشكده :تبصره

 ربط خواهد بود.است و انتصاب پيشوند نام مجله براساس نام دانشكدة ذي‹‹ مدّرس››تمامي مجالت دانشگاه، داراي پسوند نام  .3مادة 

 زبان رسمي مجالت، فارسي است اما مقاالت به زبان انگليسي نيز بررسي شده، در صورت تأييد، چاپ خواهند شد. .مادة 

 ي چكيدة انگليسي و تمام مقاالت غيرفارسي، بايد داراي چكيدة فارسي باشند.همة مقاالت فارسي بايد دارا: 1 تبصرة

 ( نيز قابل بررسي هستند.…در مجالت علوم انساني، مقاالت به ساير زبانها )عربي، آلماني، فرانسوي و  :2 تبصرة

 هاي مستقلي چاپ شود.شود تمامي مقاالت غيرفارسي در شماره: ترجيحًا سعي مي3 تبصرة

 مقاالت، مربوط به نويسندگان خارج از دانشگاه باشد. %0شود حداقل : ترجيحًا سعي مي تبصرة

 تعداد مقاالت هر شمارة مجله، حداقل هشت مقاله علمي ـ پژوهشي است.. مادة 

صره شامل ترجمه، گزارشهاي علمي، اخبار و اطالعات، تب ـــ ترويجي ) تأييد و ››نامة معرفي و نقد كتاب و مجالت علمي(، بر طبق آيين: اختياص بصشي از مجله به مقاالت علمي ـ

 وزارت فرهنگ و آموزش عالي امكانپذير است. 13//10ميوب ‹‹ تعيين اعتبار و تشصيص ضرورت انتشار مجالت و نشريات فرهنگي، علمي و فني

شوراي . مادة  شنهاد هيأت تحريريه و تأييد  صوري مجالت، رعايت موارد ذيل انتصاب قطع و رنگ جلد مجله به پي يوص بقية موارد  شگاه خواهد بود. در خ مجالت دان

 ضروري است:
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 معاونت پژوهشی و فناوری

 انتشارات دانشگاه

 نامة نحوة انتشار مجالت علمي ـ تخصصي دانشگاه تربيت مدرّسينئآ 

 به فارسي در روي جلد و به انگليسي در پشت جلد، ذكر شود؛الف ـ نام مجله 

 ب ـ نشان دانشگاه رو و پشت جلد آورده شود؛

 نامه آورده شده است؛با شكلي است كه در پيوست آيين‹‹ مدّرس››ج ـ زمينة جلد، 

 اين موارد به انگليسي ذكر شود؛ به فارسي و در پشت جلد، همة (ISSN)شابم و  د ـ بر روي جلد، عنوان موضوعي مجله، درجة اعتباري آن، شمارة دوره، شمارة مجله، زمان انتشار

 ه ـ بر روي عطف، نام مجله، شمارة دوره، شمارة مجله و زمان انتشار آورده شود؛

 اين موارد به انگليسي آورده شود؛و ـ الزم است بر روي جلد، عنوان كامل مقاالت، نام نويسندگان و نيز شمارة صفحات مقاله به فارسي و در پشت جلد همة 

 شود:ز ـ صفحة درون جلد، صفحة شناسنامه است كه در آن، موارد ذيل درج مي

 نام صاحب امتياز، مدير مسؤول، سردبير و مدير داخلي؛  1ز ـ 

 نام و مرتبة علمي اعضاي هيأت تحريريه؛  2ز ـ 

 نام مسؤوالن اجرايي مجله؛  3ز ـ 

 نشاني كامل مجله؛  ز ـ 

 شماره و تاريخ پروانة انتشار مجله و نيز شماره و تاريخ صدور اعتبارنامة مجله؛  ز ـ 

 شود.تمامي اين موارد در صفحة درون جلد پشت مجله به زبان انگليسي درج مي :1 تبصرة

صفحة مجله با عنوان  ستين  ـــ نص صفحة مجله، و نيز چگونگي تهيه و تدوين مقاالت مي 1بيان مادة  ، به«سازي مقاالتاهداف مجله و رهنمودهاي آماده»ح ـ پردازد )آخرين 

 شامل اين موارد به زبان انگليسي است(.

 .(دهدط ـ صفحة دوم مجله، فهرست مندرجات مجله را دربر دارد )صفحة ماقبل آخر مجله، فهرست مندرجات مجله را به زبان انگليسي نشان مي

 شود:به ترتيب ذيل منظم ميي ـ صفحات ديگر مجله 

 ؛(ـ سرمقاله )در صورت وجود1ي ـ 

 ـ مقاالت كامل پژوهشي )فارسي(؛2ي ـ 

 ـ يادداشتهاي كوتاه پژوهشي )فارسي(؛3ي ـ 

 ـ مقاالت كامل پژوهشي )خارجي(؛ي ـ 

 ـ يادداشتهاي كوتاه پژوهشي )خارجي(؛ي ـ 

 ـ گزارشهاي علمي؛ي ـ 
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 معاونت پژوهشی و فناوری

 انتشارات دانشگاه

 نامة نحوة انتشار مجالت علمي ـ تخصصي دانشگاه تربيت مدرّسينئآ 

 ـ معرفي و نقد كتاب و مجالت؛7ي ـ 

 ـ اخبار و اطالعات؛ 8ي ـ 

 ـ چكيدة مقاالت به انگليسي.9ي ـ 

3شود كه حجم آنها حداقل مقاالت كامل پژوهشي به مقاالت علمي ـ پژوهشي اطالق مي :2 تبصرة  كلمه )يا معادل آن( باشد. 00

3شود كه حجم آنها حداكثر يادداشتهاي كوتاه پژوهشي به مقاالت علمي ـ پژوهشي اطالق مي :3 تبصرة  كلمه باشد. 00

شود ــــ ، شول و دار مكاتبات، با ستاره مشصص ميمقاالت كامل و يادداشتهاي كوتاه پژوهشي بايد داراي بصشهاي ذيل باشند: عنوان مقاله، نام نويسند)گان( ــــ نام نويسندة عهده : تبصرة

واژه(، كليد واژگان، مقدمه، بدنةاصلي مقاله )شامل شرح  300، چكيده )حداكثر دار مكاتبات، تاريخ دريافت و پذيرش مقالهمؤسسة متناظر هر يك از نويسندگان، نشاني كامل نويسندة عهده

 گيري، سپاسگزاري، فهرست واژگان التين، مراجع و ترجيحًا توضيحاتي راجع به سوابق علمي نويسندگان.ـ ، نتيجهحل، تفسير و تحليل نتايجمسأله، روش

هاي متوالي اعداد و زيربصشها گيرد؛ بصشهاي مصتلف مقاله با شمارهرين فاصلة ممكن نسبت به محل مورد اشاره قرار ميشكلها و جدولها درون متن مقاله و با كمت : تبصرة

 شود.با دو شماره از هم جدا مي

صرة يات مراجع، طبق آيين:  تب شص شيوة نگارش م شوند و  ست  ست مراجع به ترتيب ظهور در متن مقاله، فهر شگاه  نامة نگارش و ويرايشالزم ا شر آثار علمي دان دفتر ن

 باشد.

 فصل دوم( اركان مجله

 اركان مجله عبارتند از: الف ـ مدير مسؤول، ب ـ سردبير، ج ـ هيأت تحريريه، د ـ مدير داخلي. .7مادة 

ـــ پژوهشي چاپ شده كه مسؤول  . 8مادة  مقاله بوده باشد ـ تعداد اعضاي هيأت تحريريه حداقل هشت نفر با مرتبة علمي حداقل دانشيار )و يا استاديار با سه مقالة علمي ـ

 مي از آنها داراي مرتبة دانشيار به باال باشند.است كه نيمي از آنها بايد از اعضاي هيأت علمي خارج از دانشگاه باشند. تركيب هيأت تحريريه بايد چنان باشد كه حداقل ني

افراد، به  (.C.V)ربط، دو برابر تعداد اعضــاي هيأت تحريريه را باتوجه به شــرايط مذكور و همراه با برگة ســوابق علمي براي انتصاب هيأت تحريريه، رئيس دانشــكدة ذي 

ش شي دان شگاه معرفي كرده، با تأييد معاون پژوه شي دان ضويت هيأت تحريريه در معاون پژوه سال به ع شوندگان به مدت چهار  شنهاد  شگاه نيمي از پي گاه و حكم رئيس دان

 آيند انتصاب مجدد اعضاي هيأت تحريريه بالمانع است.مي

 تويير اعضاي هيأت تحريريه بايد چنان باشد كه در هر دوره حداقل نيمي از اعضاي دورة قبل ثابت بمانند. :تبصره

شكدة ذيبراي  .9مادة  شياران دان سؤول، دو نفر از دان شكده به انتصاب مدير م شي دان سوابق علمي آنان از طريق معاون پژوه شنهاد هيأت تحريريه و با ارائة برگة  ربط به پي

شود كه پس از گذراندن قانوني معرفي ميمعاون پژوهشي دانشگاه معرفي شده، با تأييد وي و حكم رئيس دانشگاه، يكي از آنان براي احراز مديريت مسؤول مجله به مراجع 

 مراحل قانوني، به مدت پنج سال مدير مسؤول مجله خواهد شد. انتصاب مجدد مدير مسؤول، بالمانع است.
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پژوهشی و فناوریمعاونت   

 انتشارات دانشگاه

 نامة نحوة انتشار مجالت علمي ـ تخصصي دانشگاه تربيت مدرّسينئآ 

 چنانچه مدير مسؤول از اعضاي هيأت تحريريه انتصاب نشده باشد، به محض انتياب، به عضويت هيأت تحريريه در خواهد آمد. :تبصرة

ضاي خود را با رأي .10مادة  سردبير، هيأت تحريريه، دو تن از اع سوابق علميبراي انتصاب  شكدة ذيگيري انتصاب و به همراه  شي دان ربط به شان از طريق معاون پژوه

شود. انتصاب مجدد سردبيري منيوب ميكند و يكي از آنان با تأييد معاون پژوهشي دانشگاه و حكم رئيس دانشگاه به مدت دو سال، به معاون پژوهشي دانشگاه معرفي مي

 سردبير بالمانع است.

 ربط معرفي كند.، مسؤول جديد را به مراجع ذي10تا  8مسؤول مربوط الزم است شش ماه قبل از پايان احكام مسؤوليت افراد موضوع مواد  .11مادة 

 شود.دير مسؤول، منيوب ميربط و صدور حكم ممدير داخلي با هماهنگي معاون پژوهشي دانشكدة ذي .12مادة 

 

 فصل سوم( وظايف و اختيارات

 وظايف و اختيارات مدير مسؤول عبارت است از: .13مادة 

 الف ـ مسؤوليت تمامي موارد حقوقي مجله و پاسصگويي در مقابل قانون؛

ـــ تهية آيين ربط )براي در نظر گرفتن رديف بودجة مورد نياز(، عاون پژوهشي دانشكدة ذيهاي داخلي و اجرايي مجله، تنظيم و پيشنهاد بودجة ساليانه و ارائة آن به منامهب ـ

شكده، تهيه و تنظيم قراردادها و موافقتنام شي دان يب كاركنان مجله به معاون پژوه شنهاد عزل و ن ستورالعملهاي مالي، پي هاي مربوط به امور مجله، حفظ هتنظيم مقررات و د

 اموال و داراييهاي مجله؛

ـــ  تيار مدير داخلي قرار تأييدكنندة نهايي مقاالت به لحاظ حقوقي براي چاپ، مدير مسؤول است و سردبير پس از هماهنگي با مدير مسؤول، مقاالت را براي چاپ در اخج ـ

 خواهد داد؛

 هاي چاپ شده )به لحاظ ظاهري(.د ـ بازبيني نسصه

 وظايف و اختيارات سردبير عبارت است از: .1مادة 

ــ  هاي دريافت، ارسال به داوري، پذيرش و يا رّد مقاالت )در موارد اعالم پذيرش يا رّد مقاالت با مسؤوليت تمامي موارد علمي مجله، برعهدة سردبير است و تمامي نامهالف ـ

 هماهنگي مدير مسؤول(، به امضاي او خواهد بود.

 بندي داوران؛هاي علمي، جمعبندي نظر داوران و آراي هيأت تحريريه و نيز بررسي و طبقهنامهاوري، آيينهاي فراخواني مقاالت، نحوة نگارش، نحوة دب ـ تهيه و تنظيم برگه

ـ سردبير، رياست جلسة هيأت تحريريه را برعهده دارد و موظف است جلسات هيأت تحريريه را حداقل ماهي يك بار تشكيل دهد. اين جلسه با  اعضا،  3/2حضور حداقل ج 

 د؛يابرسمّيت مي

 د ـ پيشنهاد عزل و نيب اعضاي هيأت تحريريه به معاون پژوهشي دانشكده.

 وظايف و اختيارات هيأت تحريريه به شرح ذيل است: .1مادة 

 حضار الزم است(؛ 3 گيريالف ـ بررسي و اظهارنظر در مورد امور ارجاعي مدير مسؤول، سردبير و ساير پيشنهادهاي رسيده و تيميم
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 معاونت پژوهشی و فناوری

 انتشارات دانشگاه

 نامة نحوة انتشار مجالت علمي ـ تخصصي دانشگاه تربيت مدرّسينئآ 

 ربط؛ب ـ پيشنهاد نيب و عزل سردبير و مدير مسؤول به معاون پژوهشي دانشكدة ذي

 ج ـ تأييد علمي مقاالت براي چاپ؛

شود و پس از دريافت نظر داوران و جمعبندي آنها، نتيجه هر مقاله براي داوري با پيشنهاد و نظر هيأت تحريريه براي حداقل سه تن از متصييان مربوط ارسال مي :1 تبصرة

 شود. مالك پذيرش مقاله رأي مثبت حداقل دو تن از داوران است.در هيأت تحريريه طرح مي

 .1اجرايي در ارتقاي سطح مجله براي دستيابي به اهداف مادة د ـ ارائة راهكارهاي 

 شود.چنانچه هر يك از اعضاي هيأت تحريريه در سه جلسة متوالي يا چهار جلسة نامتوالي غيبت داشته باشند، خود به خود مستعفي شناخته مي .2 تبصرة

 وظايف و اختيارات مدير داخلي عبارت است از: .1مادة 

 نامة داخلي ميّوب هيأت تحريريه؛ربط با هماهنگي و حضور سردبير، طبق آيينظم جلسات هيأت تحريريه و تنظيم صورتجلسات و ابالغ ميّوبات به مراجع ذيالف ـ تشكيل من

 ب ـ برقراري ارتباط ميان مجله و دفتر نشر آثار علمي و ارسال مقاالت براي چاپ با هماهنگي مدير مسؤول؛
 مجله و ارسال آنها براي مشتركان )از طريق روابط عمومي دانشگاه(؛ ريزي توزيعج ـ برنامه

 د ـ تنظيم و رسيدگي به امور مالي مجله و گزارش منظم آن به مدير مسؤول؛

 ه ـ نظارت بر امور داخلي مجله و ارائة گزارش ماهانه به مدير مسؤول؛

 د.شوو ـ ساير وظايفي كه بنا به تشصيص مدير مسؤول به وي محّول مي

 فصل چهارم( شوراي مجالت دانشگاه

شوراي ››گيريها براي تداوم حركت تكاملي و انتشار منظم مجالت دانشگاه، شورايي به نام سازي مجالت، حفظ يكپارچگي تيميمبه منظور هماهنگي و يكنواخت .17مادة 

 شود.تشكيل مي‹‹ مجالت دانشگاه

ـــب .18مااادة  ـــي ـــرك ـــالت ت ـــج ـــس، ب ــــــــ شـــــوراي م ـــي ـــف ــــــــ رئ ـــد از: ال ـــن ـــارت ـــب ـــاه ع ـــر، دانشـــــگ ـــي  دب

 ج ـ اعضا.

 رياست شورا بر عهدة معاون پژوهشي دانشگاه و سمت دبيري آن به عهدة مدير دفتر نشر آثار علمي است.. 19مادة 

 اعضاي شوراي مجالت عبارتند از: .20مادة 

 الف ـ معاون پژوهشي دانشگاه )رئيس شورا(؛

 ـ معاون آموزشي دانشگاه؛ب 

 ج ـ مدير دفتر نشر آثار علمي دانشگاه )دبير شورا(؛

 د ـ مدير دفتر نشر آثار علمي دانشگاه )دبير شورا(؛ مدير كّل پژوهشي دانشگاه؛

 ه ـ مديران مسؤول و سردبيران تمامي مجالت علمي تصييي دانشگاه.
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 معاونت پژوهشی و فناوری

 انتشارات دانشگاه

 نامة نحوة انتشار مجالت علمي ـ تخصصي دانشگاه تربيت مدرّسينئآ 

 شورا موظف است حداقل هر فيل يك بار، تشكيل جلسه دهد. .21مادة 

 يابد.جلسات شوراي مجالت دانشگاه با حضور رئيس شورا به همراه حداقل نيف اعضا رسمّيت مي .22مادة 

 حضار رسيده باشد. 3/ميّوبات شورا بايد حداقل به تيويب  .23مادة 

 وظايف و اختيارات شوراي مجالت دانشگاه به شرح ذيل است: .2مادة 

 ـ تصييي دانشگاه و حفظ وحدت روش مجالت در خيوص مسائل اجرايي و مالي؛الف ـ ارائه و تدوين راهبردهاي اصلي مجالت علمي 

 نامة نحوة انتشار مجالت علمي ـ تصييي دانشگاه؛ب ـ نظارت بر حسن اجراي آيين

 ج ـ نظارت بر حسن عملكرد مسؤوالن مجالت و ارائة پيشنهادهاي سازنده به هيأت تحريريه؛

 ارجاعي مجالت علمي ـ تصييي دانشگاه به شورا؛ گيري در خيوص مواردد ـ بررسي و تيميم

 نامة انتصاب مجلة برگزيده براي ارائه به شوراي پژوهشي دانشگاه؛ه ـ تهيه و تدوين آيين

 فصل پنجم( چاپ

سنامة مجله(، عنوان  .2مادة  شنا صفحة  شر )در  ست و در مقابل نام نا شگاه ا شگاه، متولي چاپ مجالت دان شر آثار علمي دان شگاه تربيت ››دفتر ن شر آثار علمي دان دفتر ن

 شود.ذكر مي‹‹ مدّرس

د كه براي انتشار بموقع، مجله در موعد مقتضي در اختيار دفتر نشر آثار الزم است مسؤوالن مجالت، برنامة زماني فعاليتهاي اجرايي امور مجله را چنان زمانبندي كنن .2مادة 

 علمي قرار گيرد.

نامة دفتر نشر آثار علمي، ويرايش شده، پس از تأييد مدير مسؤول، وارد باتوجه به فارسي زبان بودن مجالت دانشگاه، الزم است تمامي مجالت دانشگاه، طبق آيين .27مادة 

 مراحل فني چاپ گردد.

 فصل ششم( منابع مالي

كند و چنانچه مجله موفق به اخذ درجة علمي ـ پژوهشي شد، جاّلت را تا پنج شماره تأمين ميهاي مربوط به اداره و چاپ محوزة معاونت پژوهشي دانشگاه، هزينه .28مادة 

 براي آن در بودجة پژوهشي منظور خواهد شد. ربط، رديف خاصيبا پيشنهاد مدير مسؤول مجله و تأييد معاون پژوهشي دانشكدة ذي

 بتواند تا حّد ممكن خودگردان باشد. ريزي مسؤوالن مجله بايد به نحوي باشد كه مجّلهبرنامه :تبصره

 فصل هفتم ( ساير موارد

 نامه به عهدة شوراي پژوهشي دانشگاه است.تفسير مواد و شرح موارد مسكوت اين آيين .29مادة 

 قابل اجراست. 1/7/77اريخ به تيويب هيأت رئيسة دانشگاه رسيد و از ت 1/8/77ماده و هجده تبيره، در تاريخ  30نامه در هفت فيل، اين آيين .30مادة 
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