
 معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان 

 

 لرستان   دانشگاه  علمي  مجالت  دستورالعمل ایجاد                                    

 

  مقدمه

به منظور هماهنگی در مدیریت، تدوین و صدور مجوز مجالت جدید، دستورالعمل ایجاد مجالت علمی دانشگاه لرستان 

 آیین نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور به شرح ذیل می باشد:  براساس

   اعتبار علمي  داراي  تمجال انتشار  اهداف -1  ماده

  مندان و عالقه  ، کارشناسان صاحبنظران  دانش  سطح  الف: ارتقاي

 اندیشه  تبادل  و ایجاد زمینه  جدید پژوهشی  دستاوردهاي  معرفی  ب:

 کشور   و خارج  داخل  پژوهشگران  بیشتر بین  همكاري  ج: ایجاد زمینة

   دانش  مرزهاي  نو و گسترش  علمی  مسائل  د: طرح

   در جامعه  تحقیق  و انگیزه  : ایجاد روحیههـ

  منظور انتقال  به  سانوکارشنا  پژوهشگران  میان  و همچنین  ، تحقیقاتی ، علمی مراکز آموزشی  بین  ایجاد ارتباط  به  : کمكو

  علمی  تازه  دستاوردهاي  و کسب  ها و تجربیات آموخته و تبادل

 کشور.  و اقتصادي  ، اجتماعی فرهنگی  توسعه  با تنگناهاي  در ارتباط  ، فنی علمی  مسائل  و حل  یابی مسأله  به  ز: کمك

 مجالت  شوراي -2  ماده

و   تصمیمات  یكپارچگی  ، حفظ تمجال  به  مربوط  مسائل  جویی و چاره  طرح ، ستادي  العاتاط  منظور انتقال : بهالف

 شود. می  تشكیل« دانشگاه  علمی  مجالت  شوراي« ا عنوان ب  شورایی ، مجالت  هماهنگی

پیشنهاد   ارائهو   و تدوین  در موارد الزم  اذ تصمیماتخ ، تمجال  فعالیت  بررسی  ضمن  نشگاهدا  علمی  مجالت  : شوراي ب

 خواهد کرد.  کمك  مجالت  و کیفی  بهبود کمی  ، به اجرایی  نامه تغییر درآیین

  و مدیران  شورا( و سردبیران  )رئیس  دانشگاه  پژوهشی  از: معاون  است  عبارت  دانشگاه  علمی  تمجال  شوراي  ج: ترکیب

 .  مجالت لئومس

 یابد. می  اعضا رسمیت  چهارم  سه  شود و با حضور حداقل می  بار تشكیل  یك  هر فصل  شورا حداقل  د: جلسات

 .  است  ضروري  جلسات  در همه  دانشگاه  پژوهشی  حضور معاونتبصره: 

  دانشگاه  علمي  مجالت  شوراي  وظایف - 3  ماده

   مجالت  کالن  راهبردهاي  وتدوین  : ارائه الف

   مجالت  کیفی  سطح  دائمی  منظور ارتقاي  به  مناسب  پیشنهادها و راهكارهاي  : ارائة ب

   ومالی  اجرایی  مسایل  در خصوص  مجالت  رویه  وحدت  : حفظ ج
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   حل  راه  و ارائه  مجالت  مالی -  اجرایی  و مشكالت  مسایل  د: طرح

   تمجالمستمر بر عملكرد   و ارزیابی  هـ: نظارت

 خود  مخاطبین  به  قوي  رسانی  العاط  در جهت  مجالت  هدایت  براي  مناسب  هاي روش  و: ارایه

   مجالت(  )اساسنامه  اجرایی  نامه ز: پیشنهاد تغییرآیین

  سازنده  پیشنهادهاي  ارایه و  مجالت  النئوعملكرد مس  بر حسن  : نظارت ح

  تمجال  در مورد شمارگان  گیري ط: تصمیم

 گردد. می  ارجاع  دانشگاه  پژوهشی  معاونت  از سوي  شورا که  این  با فعالیت  : سایر امور مرتبط ي

   مجالت  تشكيالتي  اركان - 4  ماده

و   پژوهشی  معاونت  از حوزه  اي زیر مجموعه  عنوان  به  دانشگاه  علمی  مجالتاز   ، هر یك ساختار تشكیالتی  لحاظ  به

 : زیر است  ارکان  شود و داراي می  محسوب  دانشگاهفناوري 

 لرستان(  امتیاز )دانشگاه  : صاحب الف

   لئو:مدیر مس  ب

 : سردبیر  ج

   د: مدیر اجرایی

 تحریریه   هیأت هـ:

 امتياز   صاحب  و اختيارات  وظایف - 5ماده 

   مجله  یا انحالل  : پیشنهاد تأسیس الف

   کالن  سیاستها و اهداف  : تعیین ب

    سردبیر مجالت  انتصاب  : صدور حكم ج

  لئومدیر مس  د: پیشنهاد و معرفی

 . مجالت  هاي هزینه  کلیه  تأمین  : پیگیريهـ

   لئومدیر مس  انتخاب  ـ نحوة 6  ماده

  مندرج  هاي لیتئومس  به  و با توجه  ارشاد اسالمیو   فرهنگ  وزارت  نهایی  امتیاز وتصویب  پیشنهاد صاحب  ، به لئومدیر مس 

 نماید.  می  وظیفه  و انجام  شده  ، منصوب مطبوعات  قانون در

  ماه  یك  مدت  حداکثر ظرف  است  موظف  دانشگاه  علمی  مجالت  ، شوراي لئومدیر مس  استعفاي  در صورت : تبصره

 نماید.  معرفی  بعدي  اقدامات  و جهت  انتخاب  ربط ذي  میعل  هیأت  اعضاي  از بین جدید را  مسئول مدیر
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  مسئولمدیر   و اختيارات  وظایف -7  ماده

  وزارتی  هاي نامه و آیین  مطبوعات  قانون  مقابل در  پاسخگویی و  مجله  حقوقی موارد  تمامی  لیتئو: مس الف

 امتیاز   صاحب  از سوي  مصوب  هاي سیاست  : اجراي ب

   ( مجله )اساسنامه  اجرایی  نامه مفاد آیین  بر اجراي  : نظارت ج

   حقوقی  لحاظ  به  چاپ  براي  ارسالی  مطالب  د: تأیید نهایی

  دانشگاه  پژوهشی  معاون  به  و پیشنهاد آن  مجله  ساالنه  بودجه  : تنظیم هـ

 سردبير   انتخاب  نحوه -8  ماده

علمی دانشگاه لرستان، داراي تخصص مرتبط با موضوع مجله و داراي حداقل مرتبه علمی  دبیر باید عضو هیأت: سر الف

 دانشیاري باشد.

 ب:سردبیر باید عضو هیأت علمی شاغل تمام وقت باشد.

 باشد. ISI  ،ISC ،SCOPUSمقاله علمی پژوهشی با نمایه بین المللی معتبر از جمله  02پ:سردبیر باید داراي حداقل 

 تواند همزمان سردبیر بیش از یك مجله در دانشگاه لرستان باشد. نمیت: یك نفر 

هاي بعد هیأت تحریریه مجله از بین  روه از بین اعضاي گروه و در دورهث: براي انتخاب سردبیر، براي نخست شوراي گ

نماید. رئیس دانشكده در صورت موافقت  ت تحریریه دو نفر را به عنوان سردبیر به رئیس دانشكده معرفی میاعضاي هیأ

ها یك نفر را به عنوان سردبیر  نماید. معاون پژوهشی دانشگاه از بین آن میایشان را به معاون پژوهشی دانشگاه پیشنهاد 

 انتخاب خواهد کرد.

 .  است  بالمانع  مجدد وي  شود و انتخاب می  انتخاب  سال 4  مدت  : سردبیر براي ب

 سردبير   و اختيارات  یفـ وظا 9  ماده

 :از  است  او عبارت  دارد و وظایف  عهده  را به  مجله  علمی  لیتئوو مس  است  تحریریه  هیأت  ، رئیس سردبیر مجله

   تحریریه  هیأت  جلسات  تشكیل  از اعضا براي  و دعوت  دستور جلسات  : تنظیم الف

   مربوط  صورتجلسات  و تنظیم  جلسات  : اداره ب

 ها آن  اجراي  بر حسن  و نظارت  تحریریه  هیأت  مصوبات  انجام  امور براي  : پیگیري ج

   مجله  اداري  تشكیالت  : سرپرستید

  مربوط  دانشكدة  رئیس  به  مجله  مدیر اجرایی  : پیشنهاد نصبهـ

   دانشگاه  علمی  مجالت  شوراي  هاي سیاست  : اجرايو

 تحریریه   هیأت  در جلسات  طرح  از طریق ها مقاله  داوران  ز: تعیین

   تحریریه  از هیأت  ها و اخذ تأییدیه مقاله  بندي  : جمع ح

   ویراستار ادبی  به  مقاالت  : ارسال ط

  لئوتأیید مدیر مس  براي  مجله  نهایی  نسخه  ي: ارسال
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   لئومدیر مس  به  و پیشنهاد آن  مجله  ساالنه  ك: برآورد هزینه

   و غیره  و امور مشترکین  و توزیع  چاپ  به  مربوط  هاي فعالیت  بر کلیه  ل: نظارت

 شود.  می  معرفی  چاپخانه  به  دانشگاه  پژوهشی  معاون  از سوي  چاپ  ناظر کیفی  عنوان  به  سردبیر و یا مدیر اجرایی :  تبصره

   تحریریه  در هيأت  عضویت  و نحوه  شرایط -11  ماده

 نفر خواهد بود. 81نفر و حداکثر  7  حداقل  تحریریه  هیأت  : تعداد اعضاي الف

 دانشیار و باالتر باشند.   دانشگاهی  مرتبه  باید داراي  تحریریه  هیأت  از اعضاي  : نیمی ب

و یا   مجالتمعتبر در   علمی  مقاله 3و نیز   استادیار بوده  دانشگاهی  مرتبه  داراي  باید حداقل  تحریریه  هیأت  اعضاي  : بقیه ج

 باشند.  ها داشته کنفرانس  هاي مقاله  مجموعه

  در سراسر کشور داشته  علمی  مجالت  تحریریه  در هیأت  مورد عضویت  از سه  بیش  نبایستی  تحریریه  هیات  د: اعضاي

 باشند. 

 باشند.   لرستان  از دانشگاه  باید از خارج  تحریریه  هیأت  از اعضاي  نیمیه: 

  دانشكده  آموزشی  گروههاي  کلیه  به  دانشكده  از طریق  لئومدیر مس  توسط  تحریریه  هیأت  اعضاي  انتخاب  و: موضوع

  گروه  اعضاي  را از بین  افراد واجد شرایط  ادهم  همین«  ج»و «  ب»، « الف«  بندهاي  ضوابط  طبق  گردد. هر گروه می اعالم

  آن  براي  شده  تعیین  )دو برابر سهمیه  از دانشگاه  خارج  آموزشی  گروههاي  اعضاي  و از بین  دانشكده  همان  آموزشی

  شوراي  در جلسه  تحریریه  هیأت  اعضاي  نهایی  خواهد کرد. انتخاب  معرفی  ایشان  علمی  از سوابق  فهرستی همراه   ( به گروه

 گیرد.  می  صورت  لئوو با حضورمدیر مس  دانشكده

 باشد. می  چهار سال  تحریریه  أتهی  عضویت  ز: دوره

 شد. خواهد  صادر و ابالغ  دانشگاه  پژوهشی  معاون  توسط  تحریریه  هیأت  اعضاي  : احكام ح

باشد،  داشته   موجه  غیبت  جلسه  و پنج  غیر موجه  غیبت  جلسه  سه  تحریریه  هیأت  از اعضاي  هر یك  چنانچه : تبصره

 شود. می  تهشناخ  مستعفی

   تحریریه  هيأت  اعضاي  و اختيارات  وظایف - 11  ماده

   رسیده  سردبیر و سایر پیشنهادهاي  و اظهار نظر در مورد امور ارجاعی  : بررسی الف

 ها  مقاله  پذیرش  وضوابط  مجله  علمی  و سیاست  مشی  خط  : تعیین ب

   مقتضی  اقدام  جهت  لئومدیر مس  سردبیر به  و نصب  : پیشنهاد عزل ج

   مجله  علمی  بر کیفیت  نظارت  جهت  الزم  هاي دستورالعمل  و: تدوین

   و اظهار نظر داوران  اولیه  بررسیهاي  از طریق  مقاله  اعتبار علمی  تعیینهـ:: 

 ها  مقاله  درمورد ویرایش  گیري و: تصمیم

  شوراي  به  تخصصی  ها و سایر مسائل مقاله  ، حجم ، شمارگان ، چاپ ، صحافی چینی  کاغذ، ابعاد، حروف  ز: پیشنهاد نوع

   دانشگاه  علمی مجالت
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 ها  در انتشار مقاله  اولویت  ح: تعیین

   نامه آیین  این 8  ماده  اهداف  به  دستیابی  براي  مجله  سطح  در ارتقاي  اجرایی  راهكارهاي  ط: ارائة

   وي  و وظایف  مدیر اجرایي  انتخاب  نحوه - 12  ماده

  به  وي  کند و با حكم می  معرفی  دانشكده  رئیس  به  مدیر اجرایی  عنوان  نفر را به  یك  مدیر مسئول  : سردبیر با مشورت الف

 شود.  می  منصوب  سمت نای

 باشد.  مجله میسردبیر   از سوي محوله  امور اجرایی  کلیه  پیگیري  به  موظف  مدیر اجرایی : ب

  شرایط درخواست مجله -13ماده 

الف:تقاضاي انتشار مجله پس از تصویب در شوراي گروه و شوراي پژوهشی دانشكده درخواست رئیس دانشكده، 

مقاالت منتشر شده اعضاي بخش طی سه سال گذشته، زندگینامه علمی و احكام کارگزینی سردبیر و همراه با فهرست 

اعضاي هیات تحریریه پیشنهادي به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال می شود. در صورت تصویب درخواست در کمیته 

 گردد. پژوهشی مربوط براي تصویب نهایی به شوراي پژوهشی دانشگاه ارسال می

هاي ذیربط و  تواند با امضاي مشترك دانشكده اضاي انتشار مجله میاي بودن موضوع، تق ه: در صورت بین رشتهتبصر

مسئولیت یك دانشكده ارسال شود و پس از تصویب در کمیته پژوهشی مربوط، یك بخش به عنوان متولی مجله 

 شود. مشخص می

نفر با مرتبه  دوو  ارينفر با مرتبه استادی سه) عضو هیأت علمی پنجب: گروه متقاضی به ازاي هر مجله حداقل باید داراي 

بررسی خواهد  چهار استادیارو  دانشیاردرخواست با یك  ه( باشد. در شرایط خاص با نظر کمیته پژوهشی مربوطدانشیاري

 شد.

همكار قطب و هاي  ند، درخواست خود را با توافق بخشهاي علمی در صورتی که متقاضی انتشار مجله باش پ: قطب

 نمایند. ل میمسئولیت یك بخش بر اساس بند الف ارسا

که دانشگاه  هاي علمی درخواست مجوز انتشار مجله نمایند، مشروط به این توانند با همكاري انجمن ها می ت: گروه

 صاحب امتیاز مجله باشد.

اي، گروه  موضوع بین رشتهد. در صورت ارائه ث: عنوان مجله باید تخصصی و در محدوده علمی گروه باش

کننده باید در آن موضوع داراي بیشترین تعداد اعضاي هیأت علمی واجد شرایط در هیأت تحریریه مجله  درخواست

 باشد.

ج: عنوان مجله باید به فارسی و انگلیسی ذکر شود، در صورت انتشار مجله به زبانی غیر از فارسی و انگلیسی، ذکر عنوان 

 نیز ضروري است.مجله به زبان سوم 

چ: عنوان مجله در سطح کشور و بین الملل نباید هم نام داشته باشد و پس از تصویب در دانشگاه باید توسط کمیسیون 

 بررسی نشریات علمی کشور تأیید و شاپاي مجله از مرکز ملی شاپا دریافت شود

 نحوه انتشار مجله-14ماده 



 معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان 

 

دبیر و اعضاي هیأت تحریریه، اولین شماره مجله باید در مدت شش ماه منتشر گردد در الف: پس از صدور احكام سر

 شود. غیر این صورت مجوز انتشار لغو می

مقاله منتشر  7سال حداقل  3مقاله و در مجالت داراي سابقه بیش از  6ب: در هر شماره از مجالت جدید حداقل باید 

د متعلق به اعضاي هیأت علمی دانشگاه لرستان)نویسنده مسئول یا غیر آن( توان درصد مقاالت آن می 02و حداکثر  شود

 باشد.

تواند یك مقاله به عنوان نویسنده اول در هر شماره از مجله داشته باشد. سهم مقاالت سردبیر و اعضاي  پ: هر فرد می

 درصد مقاالت باشد.  02نباید بیش از « ب»هیأت تحریریه با رعایت بند

پس از بررسی اولیه توسط سردبیر، در صورت دارا بودن کیفیت مناسب، توسط متخصصین صاحب نظر ت: هر مقاله 

 رشته مربوطه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و در صورت موافقت دو داور، قابل طرح در هیأت تحریریه است.

یسندگان آن باشد بدون دخالت یا گیري در مورد مقاالتی که یكی از اعضاي هیأت تحریریه جزو نو ث: ارزیابی و تصمیم

 گیرد. حضور فرد ذینفع در هیأت تحریریه انجام می

گیري نهایی در مورد قبول و یا رد مقاالت بر عهده سردبیر مجله  ساوي آرا در هیأت تحریریه، تصمیمج: در صورت ت

 خواهد بود.

   صدور مجوز چاپ - 15  ماده

  پژوهشی  معاون  به  اجرایی  نامه  آیین  با ضوابط  و انطباق  بررسی  جهت  لئودیر مساز تأیید م  پس ، چاپ  براي  آماده  مجله

 صادر گردد.  آن  ود تا دستور چاپش می  ارسال دانشگاه




