معاونت پژوهشی و فناوری
انتشارات دانشگاه
 دستورالعمل نحوة حمايت از انتشار مجالت علمي ـ تخصصي مشترك بين دانشگاه و انجمنهاي علمي معتبر
مقدمه
به منظور تقويت روابط علمي ميان دانشگاه تربيت مدرّس و انجمنهاي علمي معتبر در جهت تخصصي كردن مجالت علمي ــــ هشو شي و نيي ايجاد روابط ميان هشو شگران
براساس مواد اين دستورالعمل از چاپ مجالت علمي ـ تخصصي مشترك بين دانشگاه تربيت مدرّس و انجمنهاي علمي معتبر حمايت ميشود.

فصل اول :تعريف واژگان
مادة  . 1تعاريف ذيل در اين دستورالعمل رعايت ميشود:
دانشگاه :دانشگاه تربيت مدرّس؛
انجمن :انجمن علمي ملّي يا بينالمللي كه به تأييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت درمان و آموزش هيشكي رسيده باشد؛
مجله :مجلة علمي ـ تخصصي مشترك دانشگاه و انجمن؛
آييننامه :آييننامة نحوة انتشار مجالت علمي ـ تخصصي دانشگاه تربيت مدرّس.

فصل دوم) نحوه حمايت
مادة  .2رئيس انجمن طي يك درخواست كتبي هيشنهاد چاپ مجلة مشترك را به دانشگاه ارسال مينمايد كه هس از تأييد شوراي هشو شي دانشگاه و تصويب يأت رئيسه
مراحل اجرايي آن به وسيلة دفتر نشر انجام خوا د شد.
مادة  .3چنانچه مجله داراي اعتبار علمي ـ هشو شي باشد دانشگاه هس از كسر يينه شمارگان مربوط به خود (براساس قيمت تمام شده براي دانشگاه)  30%يينة فني چاپ
آن را متقبل ميشود.
تبصرة  :1قالب و شكل مجالت بايد مطابق آييننامة دانشگاه باشد.
تبصرة  :2انجمن موظف است نسخة نهايي آمادة چاپ را به دفتر نشر آثار علمي تحويل د د.
تبصرررة  :3منظور از يينة فني چاپ يينه اي مترتب بر چاپ مجله از هايان مرحله صــهحهآرايي تا هايان مرحلة صــحافي طبق تعرفه اي مورد تأييد دفتر نشــر آثار علمي
دانشگاه است.
تبصرة  :4يينة طراحي جلد و هوشش نسخه اي بازچاپ ) (reprintبه عهدة دانشگاه است.
مادة  .4چنانچه مجله داراي درجه علمي ـ هشو شي نباشد حمايت از مجله منوط به رعايت شروط ذيل است:
الف ـ اعضاي يأت تحريريه و ساير مسؤوالن مجله طبق مقررات مندرج در آييننامه نحوة انتشار مجالت علمي ـ تخصصي دانشگاه انتخاب شوند.
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ب ـ تعداد ترتيب و قالب مقاالت مطابق با مقررات مندرج در آييننامه دانشگاه باشد.
تبصرة  :5حداقل  %30اعضاي يأت تحريريه از اعضاي يأت علمي دانشگاه تربيت مدرّس باشند.
مادة  .5دان شگاه حداكثر  %70از يينة فني چاپ مجالت مو ضوع مادة  4را براي چهار شمارة متوالي متقبل مي شود و حمايت از چاپ شماره اي بعدي منوط به دريافت
درجة اعتبار علمي ـ هشو شي است.
تبصرة  :6تعيين مييان تخهيف اعمالي برعهدة معاون هشو شي دانشگاه است.
مادة  .6تداوم حمايت از چاپ مجله مشــروط به رعايت تناوب زماني و كيهيت مقاالت اســت و چنانچه حداكثر در دو نوبت متوالي (يا ســه نوبت ايرمتوالي) دورة تناوب
مجله رعايت نشود حمايت دانشگاه منتهي خوا د گرديد.

فصل سوم) قيمتگذاري
مادة .7قيمتگذاري مجالت براساس «دستورالعمل قيمتگذاري و ا داي مجالت علمي ـ تخصصي دانشگاه تربيت مدرّس» ميباشد.
مادة  . 8شمارگان مجله با توافق انجمن و دانشگاه تعيين ميشود.
مادة  .9براساس تعداد شمارگان 10ـ %5از مجالت (با هيشنهاد مدير دفتر نشر آثار علمي و تأييد معاون هشو شي دانشگاه) به دانشگاه تعلق خوا د گرفت.

فصل چهارم) حقوق دانشگاه
مادة  .10در هشت و روي مجله نام و نشان دانشگاه به مراه نام و نشان انجمن ذكر ميشود.
مادة  .11در صهحة شناسنامة مجله نام دانشگاه به عنوان ناشر ذكر ميشود.
مادة  .12انتخاب عناوين و تعداد مجالت مشترك مربوط به ر دانشكده در ر سال با رعايت مييان بودجه رديف «چاپ كتب و نشريات» و با هيشنهاد شوراي هشو شي و
تصويب يأت رئيسه دانشگاه تعيين ميگردد.
تبصرة :7اولويت انتشار مجالت مشترك با انجمنهايي است كه اعضاي يأت علمي دانشگاه با آن انجمن رابطه و مكاري فعال داشته باشند.
مادة  .13مدير دفتر نشر آثار علمي دانشگاه ناظر بر حسن اجراي اين دستورالعمل است.
تبصرة  : 8سردبير يا نماينده رسمي انجمن (ترجيحاً يكي از اعضاي يأت علمي گروه ذيربط) رابط بين دفتر نشر و انجمن علمي خوا د بود.

فصل پنجم) ساير موارد
مادة  .14تهسير مواد اين دستورالعمل و توضيح موارد مسكوت آن برعهدة شوراي هشو شي دانشگاه است.
مادة  .15اين دستورالعمل در هانيده ماده و شت تبصره در تاريخ  80/10/15در شوراي هشو شي به تصويب رسيد و از تاريخ فوق قابل اجراست.
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شماره
تاريخ

..................

...................

با ستناد بخ شنامه معاون محترم آموز شي وزارت علوم و تحقيقات و فناوري به شماره 2/8236مورخ  85/6/8مييان واحد معادل براي سردبيران مجالت علمي و هشو شي 1
واحد معادل تعيين شد اعضاي يأت تحريريه و مدير داخلي مجله علمي -هشو شي معادل  0/5واحد خوا د بود.
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