
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 معاونت پژوهش و فناوري

 نامه اجرایی انتشار مجالت علمی دانشگاهشیوه

 P-LP-1400-01-Vo3 : کد
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  P-LP-1400-01-V03 کد:

 علمی در دانشگاه شیوه نامه اجرایی انتشار مجالت

 مقدمه

شار موضوعی و تخصصی نشریات، در راستاي ارتقاء کیفی با توجه به سیاست هاي کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوري مبنی بر انت
  تدوین شده است.نشریات علمی دانشگاه و به منظور ساماندهی، هماهنگی و حمایت از نشریات علمی دانشگاه، شیوه نامه ذیل 

 فصل اول: تعاریف و کلیات

ی ( الف و ب) با هدف گسترش ارتباطات علمی، هدفمندسازي اي است که به منظور کسب اعتبار علمنشریه ،نشریه متقاضی رتبه علمی -1ماده  
شود و در این شیوه پژوهش و فناوري، پیشرفت و ترویج علم بر اساس ضوابط آیین نامه کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوري منتشر می

 شود.نشریه علمی نامیده می ،نامه

 الکترونیک منتشر شود. –یا چاپی  تواند به صورت الکترونیک ونشریه می -2ماده 

 باشد. الکترونیکی)، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی می –صاحب امتیاز تمام مجالت (چاپی  -3ماده 

-گاه میي دانشو فناور انتخاب شوراي پژوهش و دو نفر به ، رئیس اداره انتشارات دانشگاهنشریات متشکل از معاون پژوهشی دانشگاه کارگروه -4ماده 

  باشد.رئیس اداره انتشارات دانشگاه، دبیر کارگروه میباشد. 

 . مصوب دانشگاه استاساسنامه مجله مطابق الگوي  -5ماده 

 ضوابط و فصل دوم: مراحل درخواست

ونیک) و تعداد اعضاي هیات تحریریه الکتر –نام، زبان، تواتر (دو فصلنامه، فصلنامه، دوماهنامه، ماهنامه)، نوع انتشار (الکترونیک و یا چاپی  -6ماده 
 گردد. توسط شوراي دانشکده پیشنهاد و با امضاي معاون پژوهشی و یا ریاست دانشکده به حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ارسال می

دانشیار در رشته تخصصی مربوط به ) و درصد اعضا 60حداقل نفر با مرتبه علمی استاد ( 7با توجه به اینکه حداقل اعضاي هیات تحریریه  -7ماده 
 4حداقل  دانشکده متقاضی نشریه بایدلذا باشند. باید از اعضاي هیات علمی خارج دانشگاه اعضاي هیات تحریریه  %50حداقل . باشدموضوع نشریه می

علوم، تحقیقات و فناوري، جهت عضویت در بر اساس شرایط مندرج در آیین نامه کمیسیون نشریات وزارت را  نفر از اعضاي هیات علمی خارج دانشگاه
 ي ارسال نماید. و فناور هیات تحریریه پیشنهاد و به همراه برگه سوابق علمی، به حوزه معاونت پژوهش

ات علمی در سهمیه اعضاي هینفر از افراد معرفی شده  2، با توجه به موضوع مجله، حداکثر اي بودن زمینه فعالیت نشریهرشته: در صورت بین1تبصره 
 هاي دانشگاه باشند. توانند از اعضاي هیات علمی سایر دانشکدهمیداخل دانشگاه، 

، احکام مدیر مسئول، سر دبیر و هیات تحریریه بر دانشگاهي و فناور شوراي پژوهشکار گروه نشریات و بعد از تصویب درخواست دانشکده در  - 8ماده 
نماید. میاساس اساسنامه صادر و سپس مدیر مسئول نشریه اقدامات الزم جهت دریافت مجوز از وزارت ارشاد را پیگیري و مجوز مربوطه را اخذ 

 همچنین وظیفه پیگیري دریافت اعتبار از وزارت علوم به عهده مدیرمسئول نشریه خواهد بود.

تواند به طور همزمان فقط متقاضی انتشار یک مجله باشد. بدیهی است بعد از اخذ اعتبار، درخواست مجله بعدي قابل بررسی هر دانشکده می -9ماده  
 خواهد بود.
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  P-LP-1400-01-V03 کد:

 مقاله علمی منتشر نماید. 6مقاله علمی و در هر شماره حداقل  24هر نشریه باید در سال حداقل  -10ماده 

 .دوعنوان همکار منتشر ش نوان نویسنده مسئول و یک مقاله بهضو اعضاي هیات تحریریه در سال نباید بیش از یک مقاله به عاز هر ع -11ماده 

 .هاي هر شماره از نشریه باید از نویسندگان خارج از دانشگاه باشدمقاله %70حداقل  -12ماده 

 

 ها فصل سوم: هزینه 

سال اول انتشار، مطابق با تعرفه مصوب شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه از محل بودجه معاونت  2شگاه براي هزینه انتشار مجالت مصوب دان - 13ماده 
 گردد.پژوهش و فناوري پرداخت می

 است.  Scopusیا نمایه در  و دانشگاه منوط به اخذ اعتبار الف از وزارت علوم مالی : از سال سوم به بعد انتشار مجله، حمایت2تبصره 

 تعرفه حمایت از انتشار نشریات علمی دانشگاه مطابق با جدول زیر است: - 14ماده 

 تعرفه حمایت از انتشار نشریات علمی دانشگاه
هزینه داوري (به ازاي هرمقاله  نشریات

 به تومان)
 ازاي (به  سردبیري شوراي هزینه

 )تومان به نفر هر به جلسه هر
 وب مدیر اجرایی، مدیر شامل ها هزینه کلیه

 هر ازاي ه(ب DOI دریافت ویراستاري، سایت،
 )تومان به نشریه از شده منتشر شماره

 A 2×A 3×B فارسی نشریات
 A 2×A 4×B×2 انگلیسی نشریات

    
 .شد خواهد پرداخت انگلیسی نشریه تعرفه مطابق نشریه هزینه شماره آن براي دارند، انگلیسی نامه ویژه که فارسی نشریات براي

 

 ریال پانصد هزار میلیوندو برابر با بیست و  B مقدار و ریال) 750،000 (  ریال هفتصدو پنجاه هزاربرابر با   A مقدار 1400 براي سال: 3 تبصره

نشگاه هاي آتی، این مقادیر در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه و بنا به پیشنهاد کارگروه نشریات دابراي سال تعیین گردید. ریال ) 22،500،000(
 گردد.مصوب می

دانشگاه و در ي و فناور مورد تأیید شوراي پژوهش1400 /02/03 در تاریخ ، تبصره 3ماده و  15 ،این شیوه نامه در یک مقدمه، سه فصل - 15ماده 
 و از تاریخ تصویب، الزم االجرا است. مورد تصویب هیأت رئیسه دانشگاه قرار گرفت1400 /04/ 05تاریخ

                                                                    


