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به نام خدا
21514:  شماره

20/8/1394: تاریخ
لرستاندانشگاهعلمیمجالتاجرایینامهشیوه

)10/8/1394مورخدانشگاهسهیرئهیأتمصوب(

هاي دیدترین یافتهبه دریافت نتایج جمندانعالقهترین منابع دسترسی سریع و آسان استادان، دانشجویان و یکی از مهم
ساز توسعه کمی و کیفی تحقیقات و حل مشکالت تواند زمینهاین مجالت می. علمی و پژوهشی، مجالت دانشگاهی است

هاي منظور تقویت نشر یافتهمعاونت پژوهشی دانشگاه به. جامعه باشد... و علمی، صنعتی، کشاورزي، اجتماعی، اقتصادي
شجویان، ایجاد وحدت رویه در ساختار اداري مجالت، ساماندهی ساختار مالی نشـریات،  علمی و تحقیقاتی استادان و دان

.نامه کنونی را تدوین کرده استتوزیع مناسب تسهیالت و امکانات و تسهیل نظارت بر عملکرد مجالت، شیوه
اعتبار علمیدارايمجالتانتشاراهداف-1ماده

؛هاي علمی گوناگوندانشجویان در حوزهو ن، کارشناساننظراصاحبدانشسطحارتقاي: الف
؛در داخل و خارج کشوراندیشهتبادلو ایجاد زمینهجدید پژوهشیدستاوردهايمعرفی:ب
؛دانشگاهیو خارجیداخلپژوهشگرانهمکارينهیایجاد زم: ج
؛توسعه علمی کشور در داخل و خارج کشوردر راستاي دانشمرزهاينو و گسترشعلمیمسائلطرح: د
؛دانشگاهیدر جامعهتحقیقو انگیزهایجاد روحیه: هـ
داخلـی و  و کارشناسـان پژوهشـگران میانو همچنین، تحقیقاتی، علمیمراکز آموزشیبینایجاد ارتباطبهکمک: و

؛علمیتازهدستاوردهايکسبو ها و تجربیاتو تبادل آموختهمنظور انتقالبهخارجی 
.کشورهمه جانبهتوسعهبا تنگناهايدر ارتباط،و فنیعلمیمسائلو حلیابیمسألهبهکمک: ز
علمی دانشگاهمجالتشوراي-2ماده
وتصـمیمات کپـارچگی ، یمجـالت بـه مربـوط مسـائل بـراي جوییو چارهطرح،ستادياطالعاتمنظور انتقالبه: الف

.شودنامیده می"شورا"اختصار به پسنیاازکه شودمیتشکیل"دانشگاهمجالت علمی شوراي"،مجالتهماهنگی
رئـیس انتشـارات   ،)شـورا رئـیس (دانشـگاه پژوهشیمعاون: ازاستعبارتدانشگاهعلمیمجالتشورايترکیب: ب

.علمی دانشگاهمجالتسردبیرانمدیران مسئول و و ، مدیر امور پژوهشی )ادبیر شور(دانشگاه 
.یابدمیاعضا رسمیتدو سومشود و با حضور حداقلمیبار تشکیلیکنیمسال تحصیلی هرجلسات شورا حداقل: ج

.هد شدبه تشخیص معاون پژوهشی دانشگاه تشکیل خواالعادهفوقدر صورت لزوم جلسات :1تبصره 
علمی دانشگاهمجالتشوراي وظایف-3ماده

مجالت؛کالنراهبردهايتبیین: الف
مجالت؛کیفیسطحارتقايبرايمناسبپیشنهادها و راهکارهايهارائ: ب
؛یو مالاجراییاموردر مجالترویهوحدتحفظ: ج
؛ی در خصوص حل مشکالتشیاندو هممجالتمالیواجراییو مشکالتمسائلطرح: د

؛علمی و سامانه مجازي نشریات دانشگاهعملکرد مجالتو ارزیابینظارت: هـ
مجالت اعم از مخاطبان داخلی رسانیاطالعبه حداکثر رساندن پوششبرايمناسبهايروششنهادیو پبررسی : و

؛و خارجی
مجالت؛اییاجرنامهوهیشرییپیشنهاد تغ: ز
؛براي بهبود و ارتقاي عملکرد مسئوالن نشریاتسازندهپیشنهادهايارائه: ح
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مجالت؛شمارگانبارهدري گذاراستیس:ط
ي بیشـتر در سـطح   هایدهتوجه به معیارهاي مناسب و تأثیرگذار بر ارتقاي رتبه دانشگاهی و معیار افزایش ارجاع : ي

؛المللیملی و بین
.دشومیارجاعبراي بحث و بررسی به شورا دانشگاهپژوهشیمعاونتاز سويکهيامور: ك

مجالتتشکیالتیارکان-4هدما
:هستندزیر ارکانو دارايدانشگاهپژوهشیمعاونترمجموعهیزدانشگاهعلمی، مجالتتشکیالتیلحاظبه

؛)لرستاندانشگاه(ازیامتصاحب: الف
؛رمسئولیمد:ب
سردبیر؛: ج
؛هتحریریهیأت: د
).در صورت لزوم(مدیر اجرائی : ه

ازیامتصاحبو اختیاراتوظایف-5ده ما
مجله؛یا توقف انتشارانحالل،پیشنهاد تأسیس: الف
؛مجلهکالنها و اهدافسیاستتعیین: ب 
؛ارشاد اسالمیبه وزارت فرهنگ و رمسئولیمدمعرفیتأیید و : ج
؛صدور حکم انتصاب مدیر مسئول، سردبیر و اعضاي هیات تحریریه: د
مجالت؛مالی هايهزینهتأمین: د
.نظارت بر عملکرد و هدایت شوراي مجالت علمی دانشگاه: د

مدیرمسئولوظایف و اختیاراتـ 6هدما
و بـا  و ارشـاد اسـالمی  فرهنگوزارتنهاییبیتصوامتیاز وصاحبرئیس دانشکده و تأیید پیشنهاد ، بهمدیرمسئول

:زیر را بر عهده داردایفو وظشده، منصوبمطبوعاتدر قانونمندرجهايولیتئمسبهتوجه
وزارتی؛هاينامهو آیینمطبوعاتقانونمقابلدرپاسخگوییومجلهحقوقیانجام کلیه امور: الف
امتیاز؛صاحباز سويبومصهايسیاستاجراي: ب
مجله؛اجرایینامهشیوهمفاد بر اجراينظارت: ج
حقوقی؛لحاظبهچاپبرايارسالیمطالبتأیید نهایی: د
.دانشگاهپژوهشیمعاونبهو پیشنهاد آنمجلهساالنهبودجهتنظیم: هـ

جدیـد  ولئمدیرمسماهیکمدتحداکثر ظرفاستموظفازیامت، صاحبلمدیرمسئواستعفايدر صورت:2تبصره
.نمایدمعرفیبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیبعدياقداماتو جهتانتخابربطذيیعلمهیأتاعضايرا از بین

سردبیرو اختیاراتوظایف،نحوه انتخابـ 7ماده
سردبیر عنوانرا بهکمیسیون نشریات علمی کشور نامهنییآاز افراد واجد شرایط نفر دوءعضاااز بینتحریریههیأت

و در صورت تأیید، معاون نمایندمیمعرفیمعاونت پژوهشی بهدانشکدهاز طریقاز تأیید مدیرمسئولو پستعیین
مجدد ويشود و انتخابمیانتخابسال4تمدسردبیر براي. نمایدپژوهشی دانشگاه حکم سردبیر را صادر می

.استبالمانع
:داردبر عهدهزیر را و وظایفبودهمجلهعلمیولئو مستحریریههیأتسردبیر، رئیس

تحریریه؛هیأتجلساتتشکیلاز اعضا برايو دعوتدستور جلساتتنظیم: الف
مربوط؛جلساترتصوو تنظیمجلساتاداره: ب 
ها؛آناجرايبر حسنو نظارتتحریریههیأتمصوباتاجرايپیگیري: ج
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؛دانشکدهرئیسبهمجلهمدیر اجرایینصبعزل وپیشنهاد: د
؛دانشگاهعلمیمجالتشورايهايسیاستاجراي: هـ
؛تحریریهأتهیدر جلساتتعیین داوران مقاالت از طریق طرح: و
؛تحریریههیأتجمع بندي ارزیابی مقاالت و اخذ تاییدیه از : ز

؛ویراستار ادبیبهمقاالتارسال: ح
تأیید مدیرمسئول؛برايمجلهنهایینسخهارسال: ط
مدیرمسئول؛بهو پیشنهاد آنمجلهساالنهبرآورد هزینه: ي
.و غیرهامور مشترکین،توزیع،چاپبهطمربوهايبر فعالیتنظارت: ك

تحریریههیأتاعضايعضویتو نحوه شرایط-8ماده
تعیین اعتبار نشریات علمی کشور و پیشنهاد نامهنییآتحریریه با رعایت مفاد هیأتتعداد و نحوه انتخاب اعضاي : الف
؛مجله خواهد بودی به مجله از جهت تخصص و محتواي تخصصگروه نیترکینزد
؛تعیین اعتبار نشریات علمی کشور باشندنامهنییآاعضاي هیات تحریریه باید واجد شرایط : ب
؛استو انتخاب مجدد آنها بالمانعچهار سالتحریریههیأتعضویتدوره:ج
شد؛دخواهصادر و ابالغدانشگاهپژوهشیمعاونتوسطتحریریههیأتاعضاياحکام: د
.بالمانع است) مجازي(در موارد الزم، بهره گیري از نظر اعضاي هیات تحریریه به صورت غیرحضوري : ح
تحریریههیأتاعضايو اختیاراتوظایف-9ماده 
؛رسیدهسردبیر و سایر پیشنهادهاياز سوي و اظهارنظر در مورد امور ارجاعیبررسی: 1
ها؛مقالهپذیرشضوابطو مجلهعلمیو سیاستیمشخطتعیینمشارکت در : 2
؛مقتضیاقدامجهتمدیرمسئولسردبیر بهو نصبپیشنهاد عزل: 3
؛دانشگاهدستورالعملمبتنی بر مجلهعلمیبر کیفیتنظارت: 4
و اظهارنظر داوران؛هاولیهايبررسیاز طریقمقالهاعتبار علمیتعیین: 5
؛پذیرش یا رد مقاالتدر مورد گیريتصمیم: 6
ها؛در انتشار مقالهیتواولتعیین: 7
.نامهآییناین1مادهاهدافبهدستیابیبرايمجلهسطحدر ارتقاياجراییراهکارهايهارائ: 9

اجراییدیرمو وظایف انتخابنحوه-10هماد
اجرایـی دیر معنواننفر را بهیکی یا کارکنان، علمهیأتتواند از بین اعضاي میسئولمدیرمسردبیر با مشورت: الف

شود؛منصوبسمتنیابهويبا حکمتاکند معرفیدانشکدهرئیسبه
.دباشمی-سردبیراز سويمحوله-مجلهامور اجراییکلیهپیگیريبهموظفییاجرادیر م:ب

و شرایط عمومی مجالتو ویرایشالخطرسم-11ماده
مسـئولیت نظـارت بـر    . از سوي هیات تحریریه باشـد شدهنییتعالخطرسمبر اساس بایستیهر مجلههايمقاله:الف

؛حسن انجام ویراستاري بر عهده سردبیر است
ره تحت عنـوان راهنمـاي تنظـیم    در صفحات ابتدایی هر شماهامقالهنگارشی الخطرسمی و خطوط کلی مشخط: ب

؛شودمقاالت آورده می
.در چاپ مجله، ضوابط قالب نشریات آیین نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور رعایت می شود: ج
انتشار مجالتتناوب-12ماده

تعیینیات علمی کشور و کمیسیون نشراسالمیارشادوفرهنگوزارتمجوزبر اساسکهیبیبه ترتانتشار هر مجله
.است، خواهد بودگردیده
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هاهزینهامور مالی مجله و پرداخت –13ماده
یا مبالغ دریافتی از نویسندگان بابت داوري و چاپ مقاالت به حساب ، مجالتاز فروشحاصلدرآمدهرگونه : الف

.درآمدهاي اختصاصی دانشگاه واریز می شود
- گیري، نمونهچینی، غلطزي و چاپ و انتشار مجله همچون هزینه هاي طراحی جلد، حروفهزینه هاي آماده سا: ب

آرایی، چاپ و سایر هزینه هاي جاري مجله نظیر هزینه هاي توزیع مجله، سفر، اقامت و خوانی، کنترل نهایی متن، صفحه
.گاه پرداخت می شودپذیرایی از اعضاي هیات تحریریه خارج از دانشگاه با تایید معاون پژوهشی دانش

براي مجالت علمی تا پیش از دو سال انتشار منظم و به موقع و کسب رتبه علمی پژوهشی، حق الزحمه داوران، : ج
- اعضاي هیات تحریریه، سردبیر، مدیر مسئول، مدیر اجرایی و ویراستار با اعالم سردبیر، مطابق جدول الف ذیل این شیوه

بدون نیاز به عقد قرارداد و صرفاً با اعالم سردبیر و تایید معاون پژوهشی و بدون (دانشگاه نامه و با تایید معاون پژوهشی 
.پرداخت می شود) نیاز به پیوست احکام کارگزینی

ریال تعیین گردید 000/500معادل 1394و 1393براي سالهاي نامه ذیل این شیوهدر جدول الفKضریب : 3تبصره
.مجالت علمی و شوراي انتشارات دانشگاه و تایید هیات رئیسه دانشگاه بازنگري می شودو هرسال با پیشنهاد شوراي 

براي مجالت علمی که دوسال از انتشار منظم و به موقع آنها گذشته باشد و از کمیسـیون نشـریات علمـی وزارت    : د
:باشدذیل میعلوم حائز اعتبار علمی پژوهشی شده باشند، حق الزحمه مدیران و عوامل مجله به شرح 

؛)کسر از واحد موظف با مجوز معاون پژوهشی(حق الزحمه سردبیر معادل دو ساعت آموزشی .1
کسر از واحد موظف بـا  (حق الزحمه مدیر مسئول در یک یا چند مجله، در مجموع معادل یک ساعت آموزشی .2

؛)مجوز معاون پژوهشی
کسر از واحد موظف (معادل یک ساعت آموزشی حق الزحمه مدیر اجرایی که عضو هیات علمی دانشگاه باشد، .3

؛)با مجوز معاون پژوهشی
در صورتی که سردبیر، مدیر مسئول و مدیر اجرایی همزمان سمت اجرایـی دیگـري داشـته باشـند، سـاعت یـا       : 4تبصره

. شودساعات کسر موظف در مجله به ساعات کسر موظف سمت اجرایی اضافه می
و )کارمندي که کارشـناس مجلـه پسـت سـازمانی او نباشـد     (تحریریه، مدیر اجرایی حق الزحمه اعضاي هیات : 5تبصره

.ویراستار با اعالم سردبیر، بر اساس بند ج همین ماده و با تایید معاون پژوهشی دانشگاه پرداخت می شود
اهی و مدیر مسئول و سردبیر اجازه دارند تعدادي از مجالت را به مراکز فرهنگـی، آموزشـی، پژوهشـی، دانشـگ    .4

.شخصیت هاي علمی داخل و خارج از دانشگاه اهدا نمایند
.پس از چاپ هر شماره از مجله، یک نسخه براي هر نویسنده، به آدرس نویسنده مسئول مقاله ارسال می شود.5
نامهنییآتفسیر مفاد -14ماده

.استدانشگاهتشاراتانشورايعهدهر، بنامهشیوهدر اینمسکوتموضوعاتتفسیر مفاد و شرح
شورايدر5/7/1394در تاریختبصره5وماده15در لرستاندانشگاهعلمیمجالتاجرایینامهشیوه–15ماده

تصویب و الزم االجرا و دانشگاهسهیرئهیأتدر 10/8/1394جلسه مورخ و در تدوین و بررسیدانشگاهانتشارات
.شیوه نامه ملغی شدمقررات مغایر با این 
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:لرستان موضوع حق الزحمه مدیران و عوامل مجالت علمیدانشگاهعلمیمجالتاجرایینامهجدول الف ذیل شیوه
)10/8/1394دانشگاه لرستان مورخ مصوب هیات رئیسه(

ردی
ف

)ریال(حق الزحمه رتبه علمیموضوع

ویرایش توام زبانی و فنی 1
) ارسیفارسی و غیر ف(

)هر صد صفحه(مقاله 

K*8/2استاد
K6/2دانشیار
K4/2استادیار

K8/0استادحق الزحمه داوري مقاله2
K7/0دانشیار
K6/0استادیار

حق الزحمه سردبیر براي 3
چاپ هر شماره از مجله

K8استاد
K7دانشیار

حق الزحمه مدیر مسئول 4
اره از براي چاپ هر شم

مجله

K3استاد
K5/2دانشیار
K2استادیار

حق الزحمه مدیر اجرایی 5
براي چاپ هر شماره از 

مجله

K6استاد
K5/5دانشیار
K5استادیار
K5مربی

در صورتی که کارشناس (کارمند 
)مجله پست سازمانی او نباشد

K4

حق الزحمه عضو هیات 6
ي چاپ هر تحریریه برا

به تناسب (شماره از مجله 
میزان همکاري با مجله و 

)با تایید سردبیر

K4تا   عضو دانشگاه لرستاناستاد
K5تا   عضو مدعو

K5/3تا   عضو دانشگاه لرستاندانشیار
K4تا   عضو مدعو

K3تا   استادیار

سال با پیشنهاد شوراي مجالت علمی ریال تعیین گردید و هر000/500معادل 1394و 1393براي سالهاي Kضریب *
.و شوراي انتشارات دانشگاه و تایید هیات رئیسه دانشگاه بازنگري می شود

دانشگاه لرستان
معاونت پژوهش و فناوري

دانشگاه لرستان
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