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 دانشگاه نشریاتنامه آیین

 

منظور هماهنگی در انتشار نشریات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منااب  بیییای    نامه بهاین آیین

 نشاریات کلیاه  . شاهه اتا   شاود، داهوین    دانشگاه نامیاهه مای   نشریاتنامه ، که به اختصار آیینگرگان

 .نامه هستنه ینیدانشگاه ملزم به دییی  از این آ

 

 اهداف: 1ماده 

فارتی و انگلیسی  نشریات ،دانشگاه در راتتای ایفای نقش خود در دولیه علم و گسترش مرزهای دانش

یاار  دییین اعتنامه بر اتاس ضوابط آیین( هنشو نامیهه می نشریهنامه به اختصار  که در این شیوه)را زبان 

این . نمایهمنتشر می های کالن پژوهشی دانشگاهدر جه  دحقق اههاف و تیات نشریات علمی کشور 

 :نه ازاههاف عیارد

 .های کشاورزی و مناب  بییییدولیه دانش دجربی در زمینه -1-1

 .ی تطح دانش و پژوهشایجاد زمینه اردقا -1-2

 .المللیپژوهشی در تطح ملی و بین –های علمی و خالقی  ها، نوآوریشناخ  و میرفی انهیشه -1-3

 .های انجام شهههای علمی و عرضه پژوهشانتشار مقاله -1-4

هاا، دجربیاات و   ایجاد اردیاط بین مراکز آموزشی، علمی، پژوهشی و  انتقال و دیاادل نتاایی یافتاه    -1-5

 .دتتاوردهای علمی
 

 نشريهتاسيس : 2 ماده

 .شونهفارتی یا زبان انگلیسی منتشر می دانشگاه به زبان نشریات -2-1

 .خواهنه دادادامه  خود فیالی به ( های علمیبا انجمن)صورت مستقل یا مشترك  به نشریات -2-2

پس از دصویب در شورای گروه، شورای پژوهشی دانشکهه، شورای  نشریهپیشنهاد داتیس  -2-3

 نشریهمراحل داتیس . باشه پذیر میه امکانیسه دانشگائپژوهش و فناوری دانشگاه و با دصویب هیات ر

 .صورت ذیل ات  هب

را به گروه  نشریهدواننه پیشنهاد داتیس های آموزشی مییك از اعضای هیات علمی گروه هر -2-3-1

 .آموزشی مربوبه ارایه نماینه

الزم ات  یك نفر عضو هیات علمی به عنوان  ،در صورت موافق  شورای گروه آموزشی -2-3-2

 .ئول پیگیری میرفی شودمس
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بایه به صورت کتیی همراه باا تاایر ماهارك مهیتاه جها  بررتای و        نشریهپیشنهاد داتیس  -2-3-3

 .گیری در شورای پژوهشی دانشکهه به میاون پژوهشی دانشکهه دسلیم گردددصمیم

شانهاد  پی)ای و تاازمانی مسائول پیگیاری    مشخصات شناتانامه : مهارك مورد نیاز عیاردنه از -2-3-4

، مهیر مسئول، تردبیر، اعضاای هیاات دحریریاه پیشانهادی، حاوزه      (دکراریغیر) نشریه، عنوان (دهنهه

، نشریهها، دالیل دوجیهی نیاز به داتیس ، دیهاد شماره در تال، مخابیان بالقوه و دیهاد آننشریهکاری 

 (.باشه مشترك نشریهدر صوردی که )ها نامه با انجمن علمی یا تایر موتسهدفاهم

 .هدامین نمایبایه دوپنجم از اعضای هیات دحریریه را  نشریهانهازی گروه آموزشی متقاضی راه -2-3-5

در  نشریهمحل دفتر ( الف: )الزم ات  شرایط زیر رعای  شونه نشریهدر صورت مشترك بودن  -2-3-6

دماماا   نشاریه انتشاار   هاای چاه هزیناه   چنان( ب) ؛دانشگاه علوم کشاورزی و مناب  بیییی گرگان باشه

درصه اعضای هیات دحریریاه و تاردبیر دوتاط دانشاگاه دییاین       44، گردد میدوتط دانشگاه پرداخ  

ه و صاال  دانشاگاه رعایا     خواهه شه بوری که صارف  اقهامنامه مطابق دفاهم ،شونه در غیر این صورت

 .بیییی گرگان باشه ب به نام دانشگاه علوم کشاورزی و منا نشریه ISSNشماره ( ج) شهه باشه؛

خواهنه شاه و  ( کارشناتی)مهارك ارتالی در حوزه میاون  پژوهش و فناوری دانشگاه بررتی  -2-3-7

یساه دانشاگاه   ئگیری به هیاات ر جه  دصمیم ،پس از کسب موافق  شورای پژوهش و فناوری دانشگاه

 کارد حکمی صادر خواهه  یهنشربرای مسئول پیگیری میاون پژوهش و فناوری دانشگاه . شودارتال می

 .را به انتها برتانه نشریهدا تایر مراحل داتیس 

درویجای یاا    -علمای )و کسب درجاه ماورد نظار     نشریهآمیز بودن داتیس  در صورت موفقی  -2-3-8

ای از مسئول پیگیری قهردانی به عمل آیه که با  پیشانهاد  الزم ات  به نحو شایسته ،(پژوهشی -علمی

 .یسه دانشگاه انجام خواهه شهئناوری دانشگاه و دصویب هیات رمیاون پژوهش و ف

 

 نشريهاركان  -3ماده 

 :عیاردنه از نشریهارکان هر 

 .صاحب امتیاز -الف

 .مهیرمسئول -ب

 .ناشر -ج

 .تردبیر -د

 .هیات دحریریه -ها

 .مهیرداخلی -و
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 .ویراتتار فارتی -ز
 .ویراتتار انگلیسی - 

 .یات دحریریهمشاورین ه -ط

 

 نشاریات در ماورد  . مسئول اتا   نشریهصاحب امتیاز در قیال خطی مشی کلی : صاحب امتياز -3-1

در صورت موافقا   شاورای   ، مشترك نشریاتدر مورد . باشه میصاحب امتیاز دانشگاه مستقل دانشگاه، 

 .باشاه صاورت مشاترك    دوانه باه چنین هیات رئیسه دانشگاه، صاحب امتیاز می پژوهش و فناوری و هم

میاون  پژوهش و فناوری دانشگاه به نیاب  از دانشگاه کلیه اختیارات و وظایف صاحب امتیاز را بر عههه 

  .دارد

 

 :وظايف صاحب امتياز

 .نشریهاقهام جه  اخذ مجوز قانونی انتشار  -3-1-1

  .(درویجی-پژوهشی، علمی-علمی) نشریهاقهام جه  اخذ اعتیار علمی  -3-1-2

و اماور   نشاریه ن اجرای دمامی اقاهامات و مکادیاات مرباوط باه چااو و دوزیا        نظارت بر حس -3-1-3

 .مشترکین

 .نشریهمهیری  امور مالی  -3-1-4

 .نشریهعزل و نصب مهیر مسئول و تردبیر  -3-1-5

 

های حقوقی و اجرایای  ات  که کلیه مسئولی  نشریهباالدرین شخصی  حقیقی  :مدير مسئول -3-2

، شاود منتشر می نشریهیکایك مطالیی که در  صاحب امتیاز و یر مسئول در قیالمه. دارد هآن را بر عهه

چناین   در صورت موافق  شورای پژوهش و فناوری دانشگاه و هام  ،مشترك نشریاتبرای . مسئول ات 

عزل و نصب مهیر مسئول بار عهاهه   . دانشگاه باشهخارج دوانه از می هیات رئیسه دانشگاه، مهیر مسئول

 .ات  صاحب امتیاز

 

 :وظايف مدير مسئول

ارتال درخوات  کتیی اعتیاربخشی نشریه به همراه میرفی تردبیر و اعضای هیاات دحریریاه    -3-2-1

 .به دبیرخانه کمیسیون بررتی نشریات وزارت علوم، دحقیقات و فناوری
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دولتای، نهادهاای   ها، ادارات با شرک  نشریهنامه مربوط به امور انیقاد هرگونه قرارداد و موافق  -3-2-2

 .آنها ها و نظایرها، موتسات، دتتگاهانقالبی، خیرگزاری

 .و پاتخگویی در مقابل قانون نشریهمسئولی  کلیه موارد حقوقی  -3-2-3

 .آن به میاون پژوهش و فناوری دانشگاه ارایههماهنگی جه  دنظیم بودجه تالیانه و  -3-2-4

کاردن    و هماهنا   های اجرایی داخلیها و دتتورالیملمهنانظارت و هماهنگی بر دنظیم آیین -3-2-5

آوری کلیه قوانین و مقاررات موضاوعه و دتترتای باه الگوهاای ماورد اتاتفاده در دنظایم         ، جم ها آن

 .و الزام به رعای  آن نشریات

برای چاو به لحاظ رعای  کلیه موارد حقوقی در چارچوب قانون مطیوعاات   نشریهداییه نهایی  -3-2-6

 بود؛ خواهه( گان)الیته مسئولی  کلیه مفاد مقاله بر عههه نویسنهه که

 

از برف صاحب امتیاز و  نشریاتهای ابالغ شهه در امر چاو و نشر ناشر بر اجرای تیات : ناشر -3-3

ناشار میاونا  پاژوهش و     ،نشاریات بارای دماام   . کنه نظارت میکمیسیون بررتی نشریات علمی کشور 

دوانه در مینناشر . شوداعمال می نشریاتاز بریق دفتر که وظایف و اختیارات آن  فناوری دانشگاه ات 

مسئول، تردبیر و هیات دحریریه بایه نسای  باه عملکارد     اما مهیر ،ینه داوری مقاالت دخال  نمایهافر

و  را به اجرا بگذارناه از برف صاحب امتیاز های ابالغ شهه خود در مقابل ناشر پاتخگو باشنه و تیات 

هاا را در اختیاار ناشار    الزم ات  مهارك مربوط به داوری مقاالت و نتایی آن ،در صورت درخوات  ناشر

 . دهنه قرار

را بر عههه دارد و بایه در  نشریهو مسئولی  علمی  ات دحریریه  تردبیر رییس هیات :سردبير -3-4

حاهاقل باا مردیاه    )علمای   یاات تاردبیر از میاان اعضاای ه   . پاتخگو باشاه  صاحب امتیاز و ناشرمقابل 

پیشانهادی  ( نشریات علمی کشور نامه دییین اعتیاردانشگاهی دانشیاری و دارای شرایط منهرج در آیین

از داییاه   پاس و پس از موافق  شورای پژوهش و فناوری دانشاگاه انتخااب و    ناشرهای آموزشی به گروه

باا حکام   گاردد   میرتی نشریات علمی کشور درهیات رییسه دانشگاه و کارگروه مردیط در کمیسیون بر

 (.  انتخاب مجهد بالمان  ات )یس دانشگاه به مهت دو تال به تردبیری منصوب خواهه شه ئر

 

 وظايف سردبير

 .دریاف  مقاالت -3-4-1

 .اوران با نظر اعضای هیات دحریریهدییین د -3-4-2

 .رباره مقاالتگیری نهایی دبنهی نظرات داوران و ادخاذ دصمیمجم  -3-4-3
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 .دحریریه ها به هیاتبر  مقاالت و ارایه نتایی داوری -3-4-4

 .مقاالتبنهی موضوعی ررتی و بیقهب -3-4-5

 .و میاون پژوهش و فناوری دانشگاه دحریریههای تاالنه به هیاتگزارش فیالی  ارایه -3-4-6

 .شریهناجرای مصوبات داخلی هیات دحریریه در چارچوب اتاتنامه  -3-4-7

 .جلساتدشکیل منظم جلسات و دنظیم صورت -3-4-8

 .برای چاو و انتشار نشریهداییه نهایی  -3-4-9

 .نشریاتو پیشنهاد آن به دفتر  نشریهبینی بودجه تاالنه پیش -3-4-14

 .دحریریه و چاو اتاتنامهاجرای دصمیمات هیات -3-4-11

 .های مهیرداخلینظارت بر فیالی  -3-4-12

 .های فراخوان مقاالتهیه و دنظیم فرمد -3-4-13

 .بور مردب برای ناشردحریریه بههیات جلسهارتال صورت -3-4-14

 

پس  علمی داخل و خارج دانشگاه اعضای هیات دحریریه از میان اعضای هیات: تحريريه هيات -3-5

یه در هیات رییسه دانشگاه دای منظور بررتی و از نظر خواهی دوتط ناشر یا پیشنهاد تردبیر به ناشر به

تال  2برای مهت  با حکم رییس دانشگاه ،و کارگروه مردیط در کمیسیون بررتی نشریات علمی کشور

نامه آیین 2بر اتاس ماده  ،شونهی که برای نخستین بار داتیس مینشریاددر مورد . شونهدییین می

ریات علمی کشور شامل حهاقل هف  اتاس ضوابط کمیسون نش بر نشریهدحریریه  هیات. شودعمل می

نامه دییین اعتیار نشریات اعضای هیات دحریریه بایه دارای شرایط میین شهه در آیین .باشهنفر می

 . باشه دمهیه عضوی  بالمان  می. دانشگاه باشنهخارج از آنها حهاقل نیمی از  علمی کشور باشنه و

 

 وظايف هيات تحريريه

 .دحریریهرک  در جلسات هیات ش-3-5-1

 .بررتی و دییین داوران مقاالت-3-5-2

 .االتمق موردنظر در  داوری و اظهار-3-5-3

 .نشریهی ها گیری در خصوص تیات شرک  در دصمیم-3-5-4

 .در جه  پیشیرد اههاف آن نشریهنظارت بر کیفی  انتشار -3-5-5

 .آنهاافتی و چگونگی داوری درباره های دریدییین ضوابط پذیرش مقاله-3-5-6

 .بر اتاس نظرات داوران ها پذیرش یا رد مقاله-3-5-7
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 .نشریهگیری درباره محتوای علمی ی عمومی و دصمیمها یدییین خط مش-3-5-8

 .هات الزم در جه  ارزشیابی مقاالتایجاد دمهی-3-5-9

 .های داخلی هیات دحریریهنامه دهیه و دنظیم آیین-3-5-14

 .نشریهر جه  اعتال و پویایی های مقتضی دادخاذ دصمیم-3-5-11

 .شنهاد دغییر دیراژ و زمان انتشارپی-3-5-12

 .به تردبیر و مهیرمسئول نشریهرتیهگی و پیشنهاد خط مشی علمی و دخصصی  -3-5-13

 .یابهعالوه یك اعضا رتمی  می  هو دصمیمات آن با حضور نصف ب نشریههیات دحریریه  :1 تبصره

 

یك نفر از اعضای هیات علمی دانشاگاه   نشریهحسن اجرای امور اداری  به منظور :مدير داخلی -3-6

به پیشنهاد تردبیر و با ابالغ میاون پاژوهش و فنااوری   ( دانشجوی دکترییا  نشریهکارکنان دفتر و یا )

به عناوان ماهیر داخلای    تال  2 مهت برایزیر نظر تردبیر  نشریهکلیه امور اجرایی  برای انجامدانشگاه 

 .کنهمهیر داخلی بهون داشتن حق رای در جلسات هیات دحریریه شرک  می .شودین میدیی نشریه

 .دوانه دوتط ناشر انجام شوددیه تردبیر می داخلی با صال  عزل و نصب مهیر :2تبصره 

 

 :وظايف مدير داخلی

 .جه  دییین داور در هیات دحریریه تازی مقاالت آماده -3-6-1

 .(گان) داوران به نویسنهه هایپیشنهادانتقال ت جه  داوری و دریاف  و ارتال مقاال -3-6-2

 .هایکسان کردن ارجاعات و فهرت  مناب  و مشخصات مقاله -3-6-3

 .رش ماهانه به مهیرمسئول و تردبیرارایه گزا -3-6-4

اصالحات آناان   بنهی نظرات داوران و ارتال به نویسنهه جه  اعمال اصالحات و پیگیری جم  -3-6-5

 .بریق الکترونیك از

 .اصال  شهه و ارتال به داور نهاییدریاف  مقاالت  -3-6-6

 .شود مسئول و تردبیر به وی محول می تایر وظایفی که به دشخیص مهیر -3-6-7

 .و مهیر داخلی حق مکادیه نهارد باشنه میکلیه مکادیات داخل و خارج دانشگاه بر عههه تردبیر  :3 تبصره

 

موافق  شورای پژوهش و فناوری دانشگاه و ابالغ ناشار،   ،به پیشنهاد تردبیر :یويراستار فارس -3-7

 .شودویراتتار فارتی از میان کارکنان یا اعضای هیات علمی متخصص و مجرب دانشگاه دییین می
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کنتارل منااب     ،نشاریات بررتی مقاالت و رف  ایرادات تاختاری  :وظايف ويراستار فارسی -3-7-1

 الخط فارتی رعای  رتم ،رم کنترل ف ،مقاالت

موافق  شورای پاژوهش و فنااوری دانشاگاه و اباالغ      ،به پیشنهاد تردبیر :ويراستار انگليسی -3-8

 .شودناشر، ویراتتار انگلیسی از اعضای هیات علمی متخصص و مجرب دانشگاه دییین می

 . ش گرامری آنانطیاق چکیهه انگلیسی با فارتی و نگار :وظايف ويراستار انگليسی -3-8-1

 

دحریریه دیاهادی   ها در هیاتبرای دکمیل دخصصو در صورت نیاز : مشاورين هيات تحريريه -3-9

با حکم میاون پاژوهش  ( نشریههای آموزشی و یا هیات دحریریه با پیشنهاد گروه)متخصصان دانشگاه  از

 .شونهدحریریه انتخاب میعنوان مشاورین هیات و فناوری دانشگاه به

 

  نشرياتمدير دفتر  - 4ماده 

دوانه فاردی را باا صاالحهیه    ، میاون پژوهش و فناوری دانشگاه میدانشگاه نشریاتبا دوجه به دیهد 

 .دانشگاه منصوب نمایه نشریاتدفتر  ریات  دانشگاه به تم  مهیر

 

 نشرياتوظايف مدير دفتر 

 .نظارت بر فرآینه داوری مقاالت -4-1

 .چاو و نشرنظارت بر فرآینه  -4-2

 .نظارت بر فرآینه دوزی  -4-3

 .دالش در جه  کاهش زمان پاتخگویی -4-4

 .ها و غیرهنامهها، شیوهنامهعلمی از بریق دهیه آیین نشریاتدالش جه  دسری  و انتشار به موق   -4-5

 .جه  برگزاری جلسات هیات دحریریه دالش -4-6

 .انجام مکادیات الزم -4-7

 .از وزارت علوم، دحقیقات و فناوری نشریات پیگیری امور -4-8

 .ری میتیها شهه در پایگاه پیگیری نمایه مقاالت منتشر -4-9

 .دهیه و دنظیم گزارش حسب مورد -4-14

 .تایر امور محوله از برف ناشر -4-11
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  نشرياتكارشناس امور  -5ماده 

–را  نشاریه اماور اداری و اجرایای   مسئولی   ،نشریاتنظر مهیر دفتر  زیر نشریاتکارشناس امور  -5-1

 .باشهدار می عههه

دوانناه ماهاناه میلغای را کاه      نیساتنه، مای  دارای کارشناس ی که جه  انجام امور دفتری نشریاد -5-2

 .جلسه هزینه نماینه با دهیه صورت ،شوددییین میه دانشگادوتط میاون  پژوهش و فناوری 

 

 

 نشرياتوظايف كارشناس امور 
جلساات و مصاوبات جها  اباالغ دوتاط       ی در دشکیل جلسات هیات دحریریاه و دنظایم صاورت   هماهنگ -5-1

 .نامه داخلی مصوبات هیات دحریریه و بیق آیین ربط با هماهنگی و حضور تردبیر مهیرمسئول به مراج  ذی

 .یا رد مقاله و ارتال به نویسنهه دهیه نامه پذیرش چاو -5-2

 .ی میتیرداخلی و بین المللیها پایگاه در نشریهپیگیری نمایه نمودن  -5-3

 .هماهنگی جه  چاو مقاالت -5-4

 .ارایه گزارش ماهانه به مهیرمسئول و تردبیر -5-5

 .علمی نشریاتدهیه و دنظیم لیس  امور مشترکین  -5-6

 .نشریهو مراکز علمی واصل شهه به دفتر  ها علمی دانشگاه نشریاتصهور نامه اعالم وصول برای  -5-7

 .ادیه، مراکز دحقیقادی، نویسنهگانو ات ها علمی منتشر شهه به دانشگاه نشریاتارتال  -5-8

 .نشریاتپیگیری امور براحی و چاو و نشر  -5-9

 .ی واریزی امور مشترکینها ایجاد فراینه ثی  و نگههاری فیش -5-14

 .نشریاتراه انهازی و پیگیری مستقیم دوزی  -5-11

 .ای، اههایی و پرداخ  هزینه شترکین در قالب میادلهشناتایی و پیگیری م -5-12

 .انجام امور دفتری بایگانی -5-13

 .ی مربوط به نمایه مقاالتها درج فایل مقاالت در تای  دانشگاه و تای  -5-14

 .نشریاتدهیه و ارتال نامه و مهارك الزم جه  اخذ یا دمهیه اعتیار علمی  -5-15

 .حسب مورد نشریاتی دفتر اه همکاری در تایر فیالی  -5-16

 .و پیگیری رف  احتمالی مشکل نشریهکنترل روزانه وب تای   -5-17

 .چاو شهه نشریاتدریاف  و کنترل کیفی  -5-18

 .روز رتانی بانك ابالعات داوران هدهیه و ب -5-19
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 .های پرداختیروز رتانی لیس  و بهدهیه  -5-24

 .نشریهآوری ایمیل و آدرس جه  دیلیغ جم  -5-21

 

 نشريهساختار  -6ماده 

شاونه کاه دیااریف و    درویجی منتشار مای   - یا علمیپژوهشی  -علمیدانشگاه به صورت  نشریات -6-1

 .نامه دییین اعتیار نشریات علمی کشور ات ها داب  آیین شرایط آن

 .شود در قط  وزیری چاو می نشریه -6-2

آرم دانشاگاه علاوم کشااورزی و     .ثاب  خواهه باود تاده و برای هر شماره  نشریاتبر  جله همه  -6-3

 .جله چاو خواهه شه برای هرنیز مناب  بیییی گرگان 

 .چکیهه مقاالت به دو زبان فارتی و انگلیسی منتشر می شود ،فارتی نشریاتدر  -6-4

 یهاا  های کلیهی در صفحه اول مقالاه و چکیاهه  ها همراه با واژهچکیهه مقاله ،فارتی نشریاتدر  -6-5

 .هنشوانگلیسی در پایان مقاله چاو می

، جله، شماره، داریخ انتشار، صفحات نشریهنام  ، مشخصات آن شاملباالی صفحه اول هر مقالهدر  -6-6

 .هنگردآغاز و پایان مقاله با حروف ریزدر درج می

ل هار  نام نویسنهه و همکاران وی ذیل عنوان مقاله و مشخصات به صاورت پاانویس در صافحه او    -6-7

 .هنگردمقاله ذکر می

ارجاع مقاله به مناب  یا ابالعات کتاب شناختی متضمن ناام صااحب اثار، تاال چااو و شاماره        -6-8

 .هنگردصفحه ذکر می

هاا را دهیاه و دصاویب    راهنمای کامال نحاوه داهوین مقالاه     ،هیات دحریریه در اولین جلسه خود -6-9

 .رته ه چاو میب نشریهر هر شماره دنمایه و این راهنما  می

به چاو  ،انجام شهه باشنه آن نشریهاصیل که در زمینه دخصصی  پژوهشیمقاالت  نشریههر در  -6-14

 .هنرتمی

های علمی، میرفی کتااب  های فنی، گزارشیادداش  ماننه)و مطالب علمی  چاو مقاالت مروری -6-11

دصاویب تاه چهاارم اعضاای      ،نظار موافاق تاه محقاق برجساته      ،تاردبیر  داییاه با ( و خالصه تمینار

 - علمای  نشاریه صفحات هار شاماره از   دیهاد % 5حهاکهر )و رعای  تقف دیهاد صفحات  دحریریه هیات

 ،صاورت  در ایان  .بالماان  اتا    (درویجای  -علمای  نشاریه صفحات هر شماره از دیهاد % 15پژوهشی و 

دواناه  می نشریهز صفحات ا% 5در باالی صفحه مربوبه مشخص گردد و نیز حهاکهر بایه  موضوع فیالی 
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و در  یابنهاختصاص  نشریهبا دوجه به رعای  ضوابط فوق به دیلیغات علمی و دخصصی مردیط با موضوع 

 .هندرج گرد نشریهانتهای 

شاماره در   2)نامه  که هر جله به صورت دو فصل شود یك جله چاو می نشریهاز هر  ،در هر تال-6-12

( شاماره در تاال   12)ماهاناه   و (شاماره در تاال   6)، دوماهناماه  (شماره در تاال  4)نامه  فصل ، (تال

 .شونهمنتشر می

دصاویب هیاات    ،باا پیشانهاد تاردبیر    نشاریه در هر جله دو شماره دیگر از  ،در صورت لزوم :4 تبصره

 .نامه قابل چاو ات دحریریه و داییه ناشر به صورت ویژه

 

 

 شيوه بررسی مقاالت -7ماده 

با اههاف بودن متناتب  شرایط و دارا بودنیهه پس از بررتی اولیه در صورت های رتمقاله -7-1

های دخصصی ارتال نظر در رشته به انتخاب هیات دحریریه بهون اتم برای داوران صاحب، نشریه

پس از اعالم مطابق  داوران و انجام اصالحات الزم دوتط نویسنهه، مقاله جه  چاو در . ه شهنخواه

و با نظر مهی  یا خواهنه شه مقاالت جه  داوری فقط برای ته داور ارتال  .ه گرف نوب  قرار خواه

کلیه مکادیات مربوط به داوری مقاالت به صورت محرمانه  .خواهنه بودگیری داور قابل  دصمیم 2منفی 

 .هنپذیر انجام می

هیات علمی دانشگاه تردبیر، اعضای هیات دحریریه و اعضای مهیر مسئول، حهاکهر دیهاد مقاالت  -7-2

سیون بررتی نشریات علمی کشور و دصمیمات ناشر ی، داب  مجموعه مقررات کمنشریهدر هر شماره 

 .ات 

 

  نشريهالزحمه اركان حق -8ماده 

تردبیر، اعضای هیات دحریریه، ویراتاتاران فارتای و انگلیسای، ماهیر داخلای و مشااورین هیاات        

 .کننهالزحمه دریاف  میقدحریریه به ازای انجام امور مربوبه ح

آن  عاالوه بار  . واحهکاهش موظفی برخوردار خواههبود 2مطابق مقررات موجود از  نشریهتردبیر  -8-1

ناماه میااون پاژوهش و    پاس از ارتاال   باار   ماه یاك  3حق الزحمه تردبیر به صورت زیر محاتیه و هر 

 .فناوری به میاون  پشتییانی و دوتیه پرداخ  خواهه شه
 =ترويجی-علمی شريهنسردبير

 (25/0× ترويجی-الزحمه داوري مقاله علمی حق( )تعداد مقاله رد شده در هيات تحريريه)
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 (5/0×ترويجی-الزحمه داوري مقاله علمی حق( )تعداد مقاله رد شده بعد از انجام داوري+ )

 (1×ترويجی-الزحمه داوري مقاله علمی حق( )تعداد مقاله داوري و پذيرش شده+ )

 

 =پژوهشی فارسی -علمی نشريهير سردب

 (25/0× پژوهشی فارسی-الزحمه داوري مقاله علمی حق( )تعداد مقاله رد شده در هيات تحريريه)

 (5/0×پژوهشی فارسی  -الزحمه داوري مقاله علمی حق( )تعداد مقاله رد شده بعد از انجام داوري+ )

 (1×پژوهشی فارسی -قاله علمیالزحمه داوري م حق( )تعداد مقاله داوري و پذيرش شده+ )

 

 =پژوهشی انگليسی -علمی نشريهسردبير 

 (25/0× انگليسیپژوهشی -حق الزحمه داوري مقاله علمی( )تعداد مقاله رد شده در هيات تحريريه)

 (5/0×  انگليسیپژوهشی -الزحمه داوري مقاله علمی حق( )تعداد مقاله رد شده بعد از انجام داوري+ )

 (1× انگليسیپژوهشی -الزحمه داوري مقاله علمی حق( )داوري و پذيرش شده تعداد مقاله+ )

 

 .دانشگاه ات رئیس درصه حق مهیری   44 میادل تردبیربه الزحمه قابل پرداخ   تقف حق -8-2

تردبیر باشه، حق الزحمه کمك تردبیر از تاهم حاق الزحماه     دارای کمك نشریهدر صوردی که  -8-3

 . تردبیر قابل پرداخ  ات

دحریریه با گازارش عملکارد جلساات دشاکیل شاهه،       الزحمه اعضای حاضر در جلسات هیاتحق -8-4

 .ها در حوزه میاون  پژوهش و فناوری دانشگاه قابل پرداخ  ات نامه پرداخ براتاس شیوه

عاالوه  . واحه کاهش موظفی برخوردار خواهه باود  2مطابق مقررات موجود از  نشریهداخلی  مهیر -8-5

الزحماه ماهیرداخلی باه     حاق  ،نیاشاه  نشریهاز کارکنان دفتر  دانشجو و یا چه مهیر داخلی چنان ،آن رب

باار باا ناماه میااون      مااه یاك   3هر  نشریهدرصه حق الزحمه تردبیر و پس از داییه تردبیر  24میزان 

 .پرداخ  خواهه شهو دوتیه دانشگاه پژوهش و فناوری به میاون  پشتییانی 

ها در حاوزه میاونا    نامه پرداخ اتاس شیوه مه ویراتتار فارتی و ویراتتار انگلیسی برالزححق -8-6

 .پژوهش و فناوری دانشگاه قابل پرداخ  ات 

ها در حوزه میاون  پژوهش و فنااوری دانشاگاه   دهی پرداخ  نامه تامان هزینه داوری بیق شیوه -8-7

 .گرددپرداخ  می

 

 نشريهمشخصات  -9ماده 

 هاای موضاوعی و  ، فاصاله انتشاار، زمیناه   (فارتای و انگلیسای  ) نشاریه نام : شامل شریهنمشخصات 

 . ات  نشریهدخصصی و تایر مشخصات و نشانی ثاب  دفتر 
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 نشريهگذاري  قيمت -10ماده 

 :از ضوابط ذیل اتتفاده می شود ،مقاالت( Reprint)و بازچاو  نشریاتگذاری برای قیم  -14-1
 نشريهقيمت هر نسخه از ( = نشريههاي توليد تمامی هزينه×  A) ÷ نشريهشمارگان 

 (Reprint)قيمت هرنسخه از بازچاپ ( = نشريهقيمت هر نسخه از × تعداد صفحه مقاله مورد نظر) ÷ نشريهتعداد صفحات 

 

A  و با داییه میاون پاژوهش و فنااوری    نشریاتات  که تالیانه با پیشنهاد دفتر  5/1دا  5/4عهدی بین

هاا  های مربوط از هنگام دصویب مقالهشامل کلیه هزینه نشریههای دولیه هزینه. شوداه دییین میدانشگ

 .باشهمی نشریهدا چاو و دوزی   نشریهدر 

انجام این . را از نویسنهگان دامین نماینهیا دمام آن های چاو هزینه ازدواننه بخشی می نشریات -14-2

شورای پژوهش و فناوری دانشاگاه  در و دصویب  ،و فناوری دانشگاهامر مستلزم پیشنهاد میاون  پژوهش 

 . و هیات رییسه دانشگاه ات 

 نشريه ياهدا -11ماده 

 .نشریهبسته به نوع و نسخه در صورت نیاز  کتابخانه دفتر مقام میظم رهیری، دو -11-1

 .شریهنبسته به نوع و یك نسخه در صورت نیاز : کتابخانه روتای قوای ته گانه -11-2

 .یك نسخه: یس دانشگاهئدفتر ر -11-3

 .یك نسخه: دفتر هر یك از میاونان دانشگاه -11-4

 .یك نسخه: دفتر مهیری  امور پژوهش و فناوری دانشگاه -11-5

 .یك نسخه: دانشگاه نشریاتدفتر  -11-6

 .(علوم انسانی نشریاتاز )دو نسخه : مرکز اتناد و مهارك انقالب اتالمی -11-7

 .مرکز ابالعات و مهارك علمی ایران دو نسخه -11-8

 .نسخه دو: کتابخانه ملی -11-9

 .یك نسخه: کتابخانه مرکزی دانشگاه -11-14

 .یك نسخه: نمایشگاه دایمی کتاب دانشگاه -11-11

  .یك نسخه: هر یك از نگارنهگان مقاالت -11-12

 

 تعرفه مشترک -12ماده 

 .درصه دخفیف نسی  به بهای پش  جله 34تن برای دانشجویان با در نظر گرف -12-1
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 .درصه دخفیف نسی  به بهای پش  جله 14برای افراد غیردانشجو با در نظر گرفتن  -12-2

 .بایه به حساب درآمههای دانشگاه واریز گردد نشریاتوجوه مربوط به اشتراك  -12-1-1

 .دانشگاه ات  نشریاتعههه مهیر دفتر ر ب نشریاتمسئولی  اداری و فروش  -12-1-2

 

 نشريهانحالل  -13ماده 

-درویجی یا علمی -علمی)شماره به درجه مورد نظر  5الی  3پس از چاو  نشریه چه چنان -13-1

 .گردد و از حمای  ناشر خارج می شود میدت  نیابه، منحل ( پژوهشی

له کافی برای بوالنی چاو نشود و یا مقا ییینی برای مهد ،دچار رکود گردد نشریه چه چنان -13-2

چاو نهاشته باشه و این وضیی  برای یك تال ادامه یابه، با پیشنهاد ناشر و موافق  شورای پژوهش و 

 .منحل خواهه شه نشریهیسه دانشگاه ئهیات ر داییهفناوری دانشگاه و 

اهمی  خود را از دت  بههه و در داخل و خارج دانشگاه متقاضی  نشریهکاری   ه حوزهچ چنان -13-3

با پیشنهاد ناشر و موافق  شورای پژوهش و فناوری  نشریهوجود نهاشته باشه،  نشریهافی برای ک

 .گردد یسه دانشگاه منحل میئهیات ر داییهدانشگاه و 

  نشريهتوزيع  -14ماده 

 مسئول، تردبیر، هیات دحریریه بور رایگان در اختیار مهیر هایی بهنسخه ،منتشر شهه نشریهاز هر 

مردیط  نشریهبرای مراکز دانشگاهی که با موضوعات . هنگیرقرار می( شماره مذکور)اول  نویسنهه و

 در دفترجه  فروش  ها گردنه و بقیه نسخه میارتال بور رایگان  هایی بهچنین نسخه هم ،هنباش می

 .شودنگههاری می نشریه

 

 و مديريت اطالعات نشريهنشانی دفتر 

 :هنارتال گرد نشریهبرای دفتر زیر  از بریق پس  عادی و یا الکترونیك به نشانیها بایه مقاله ها وکلیه نامه

 487 :پستی  صنهوق ؛49138-15739 :پستی گرگان، خیابان شهیه بهشتی، که: آدرس

 2245884: دلفن

  2229423: فاکس

 journals.gau.ac.ir: آدرس تای 

 

ب شورای پژوهش و فناوری دانشگاه علوم به دصوی 1386اردییهش  ماه  3نامه در داریخ ینیاین آ

در شورای پژوهش و فناوری  1394ماه  دیر 14در داریخ . کشاورزی و مناب  بیییی گرگان رتیه



نشريات /  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعی گرگان ات پژوهشیرمجموعه مقر                                        

  اهدانشگ

 

 4بنه و  89، ماده 14در  1391 ماه  اردییهش  17و در داریخ قرار گرف   نظر دجهیهمورد دانشگاه 

 .هیات رئیسه دانشگاه رتیه داییهبه  دیصره
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