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 فصل يازدهم

 1علمي دانشگاه آزاد اسالميمرجع تشويق مقاالت  ضوابط

 

با توجه به اهميت حمايت از توليدات علمـي در راسـتاي افـزايش كيفيـت عملكـرد      . 416ماده 

هــاي  دانشــگاه، الزم اســت واحــدهاي دانشــگاهي، منــابع مــالي الزم را بــراي پرداخــت تشــويق
بـا   شده در مقررات مربوط، از محـل بودجـه پژوهشـي واحـد خـود تـأمين كننـد و        درنظرگرفته

 كمترين مراحل اداري، در اختيار نويسندگان مقاالت قرار دهند.  

با توجه به اهميت حفظ و دفاع از توليدات علمي و معنوي دانشـگاه و حفـظ اخـالق    . 417ماده 

هاي معاونت پژوهشي واحدهاي دانشگاه، براي تشـويق مقـاالت    علمي، الزم است همكاران حوزه
 دقت كامل داشته باشند.   2وطعلمي، نسبت به اجراي مقررات مرب

نامـه در واحـد خـود هسـتند و      معاونان پژوهشي واحدها مسئول اجراي بهينه اين آيين -تبصره
بـه  نامـه تشـويق مقـاالت علمـي      معاون پژوهشي دانشگاه نيز ناظر اجراي آن خواهد بـود. آيـين  

 آمده است.  3پيوست

 ISIهاي  در مجله JRK. ضوابط مربوط به بررسي 418ماده 

 به شرح زير است:  ISIبندي  نحوه يافتن جايگاه مجله مورد نظر در رتبه
كنيم، در قسمت پايين ايـن فايـل دو    ) را باز ميExcelافزار  (تحت نرم 01guide.xlsفايل  -1

 هاي زير وجود دارند:   ) با نامSheetسربرگ (
Science-Alphabet 

Social Science-Alphabet 

ه علمي مورد نظر (علوم پايه و فني مهندسي يا علوم انساني) يكـي از دو  با توجه به نوع رشت -2
يك از دو سـربرگ تعلـق    دانيد رشته مورد نظر به كدام كنيم (چنانچه نمي سربرگ را انتخاب مي

 . د)وجو كني دارد، هر دو سربرگ را جست

يا مخفـف   ISSN توان از شماره كنيم. براي اين كار مي وجو مي حال مجله موردنظر را جست -3
استفاده كرد. پس از پيدا كردن مجله و تطبيق  ctrl-Fبر  يا كليد ميان Findنام مجله در بخش 

 و جايگـــــاه مجلـــــه در آن گـــــروه  (Category)مشخصـــــات، نـــــام گـــــروه كلـــــي 
(Ranking in Category) 01كنيم و فايل  را يادداشت ميguide.xls  بنـديم. توجـه    را مـي

 No، حتمـا گزينـه   »آيا تغييرات ذخيـره شـوند؟  «ورت مواجهه با پرسش داشته باشيد كه در ص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5/1/88مورخ  274/87 نامه بخش. 1

 29/7/87مورخ  251094/70و  22/3/86 مورخ 75384/87هاي  نامه بخش. 2

 )426(صفحه  36. پيوست 3
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 انتخاب شود. 
ــوري  -4 ــون وارد دايركتــ ــوري   JCR-2008اكنــ ــي از دو دايركتــ ــس از آن وارد يكــ  و پــ

Social Science  ياScience يـك از   كه مشخصات مجله را در كـدام  شويم (نسبت به اين مي
 ايم).   يافته 1دو سربرگ بند 

ايم، جايگاه مجله  كه نام آن را قبالً در فايل اكسل پيدا كرده Categoryيافتن و بازكردن با  -5
)Ranking in Categoryيـابيم. همـه اطالعـات مـورد نيـاز       ، رديف دوم از سمت چپ) را مي

دارد كـه در واقـع همـان    در آخرين رديف سمت راست قـرار   JRKاند.  مجله مقابل آن ذكر شده
 د نياز است.عددي است كه مور

 Categoryدر چنـد   ISIدر برخي موارد ممكن است يـك مجلـه توسـط مؤسسـه     . 419ماده 

) Categoryساير اطالعات مجله (مسـتقل از نـوع    JRKير از مختلف قرار داده شده باشد، به غ
شده، با توجـه بـه محتـواي آن،     با مقاله منتشر Categoryترين  خوان يكسان است و تعيين هم

 خواهد بود.  ه)شوراي پژوهشي واحد (يا در صورت عدم وجود، شوراي پژوهشي منطقعهده  بر

 ISI Listed Journalsيـا همـان    IF (Impact Factor)هاي بدون  . در زمينه مجله420ماده 

 Master List-(ISI and ISI-Listed)قرار ندارند، محتويات فايـل   JCR 2008كه در مجموعه
 وجو كرد.   جست isinet.comنشاني توان مانند قبل از  را مي

 IF for ISC Journals-1386.pdfدر فايـل   ISCشـده در   اطالعات مجالت ايراني نمايه. 421ماده 

 اند.   گردآوري شده
هـاي   هـا در مجلـه   بر افزايش كيفيت مقاالت علمي و چـاپ آن  با توجه به سياست دانشگاه مبني

ياري كنـد. بـه    ISIمحترم را براي يافتن مجالت معتبر تواند نويسندگان  افزار مي معتبر، اين نرم
 اين منظور الزم است نويسندگان:  

، گـروه علمـي   (Guide)با توجه بـه تخصـص علمـي مـوردنظر، نخسـت از فايـل راهنمـا         الف)
(Category)   .مورد نظر را پيدا كنند 

 كنند.  ذكرشده را انتخاب (Category)باال در گروه علمي  JRKهاي داراي  مجله ب)
اي هماهنگ با مقالـه   ، مجله»هاي انتخابي هدف مجله«پ) با بازديد از سايت مجالت موردنظر و 
هـاي مقالـه بـراي تصـحيح مـواردي كـه بـا         برگشـت  و خود انتخاب كنند. رعايت اين امر از رفت

 هاي مجله مغايرت دارند، پيشگيري خواهد كرد.   هدف

ها در مقـررات مرجـع تشـويق مقـاالت      در ميزان تشويق هايي كه با توجه به افزايش .422 هماد

ها نسبت به مقررات قبلي، ضروري  التشويق لحاظ شده است و همچنين تغيير نحوه محاسبه حق
شده با دقت كامل عمل كننـد. بـه عـالوه تأكيـد      هاي ذكر است واحدهاي دانشگاهي در پرداخت

دانشگاهي ممنوع است و هر نوع سـوال   شود هر نوع تعبير و تفسير اين مقررات در واحدهاي مي
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 بايد منحصراً از دفتر گسترش توليد علم دانشگاه پرسيده شود. 
منظـور حمايـت از توليدكننـدگان مقـاالت علمـي و       كه اين مقررات به با توجه به اين -1تبصره 

ين ها تهيه شده است، بايد در واحدهاي دانشگاهي مسيرهايي ساده و كاربردي براي ا تشويق آن
ها در نظر گرفته شود و از ايجـاد هـر نـوع مسـير اداري و مـالي جديـد بـراي ايـن          نوع پرداخت

  1ها، جداً خودداري گردد. پرداخت

   2هاي علمي دانشگاه آزاد اسالمي . ضوابط جديد تشويق مقاله423ماده 

 در اجراي اين ضوابط رعايت موارد زير ضروري است: 
را از  نامـه  بخـش شـده در   الزم براي پرداخت جايزه درنظرگرفتهواحدهاي دانشگاهي، منابع مالي 

محل بودجه پژوهشي واحد خود تأمين كنند و با كمترين مراحل اداري، در اختيار نويسـندگان  
 ها قرار دهند.   مقاله

هـاي علمـي، همـه اعضـاي      هـا، گـروه   طور شفاف به آگاهي دانشكده مفاد اين مقررات به -تبصره
ويان و كاركنان واحدها رسانده شود و ضـمن تأكيـد بـر اجـراي مفـاد آن در      علمي، دانشج هيأت

هـاي معاونـت پـژوهش و     طور دائم در تابلوي اعالنات حوزه جلسات و شوراهاي مختلف واحد، به
  3فناوري قرار گيرد.

با توجه به اهميت حفظ و دفاع از توليدات علمي و معنوي دانشگاه و حفـظ اخـالق   . 424ماده 

هاي معاونت پژوهش و فناوري واحدهاي دانشگاه، براي اعطـاي   زم است همكاران حوزهعلمي، ال
 دقت كامل داشته باشند.   4هاي علمي، نسبت به اجراي ضوابط مربوط جايزه مقاله

معاونان پژوهش و فناوري و علوم پزشكي واحدها مسئول اجراي بهينه اين مقـررات  . 425ماده 

ژوهش و فناوري و معاون علـوم پزشـكي دانشـگاه نيـز نـاظر بـر       در واحد خود هستند و معاون پ
 اجراي آن خواهند بود. 

   . افراد مشمول دريافت جايزه مقاله426ماده 

علمي دانشـگاه آزاد اسـالمي بـا هـر مرتبـه علمـي كـه در         علمي: اعضاي هيأت اعضاي هيأت -1
 كنند.   دانشگاه خدمت مي

آموختگان كه حداكثر يك سال از تـاريخ   ل يا دانشدانشجويان: دانشجويان مشغول به تحصي -2
 ها گذشته باشد.   نامه يا رساله آن دفاع از پايان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6/7/89مورخ  273345/87 نامه بخش. 1

  22/10/92مورخ  352676/87 نامه بخش. 2

 507492/87و  6/7/89مورخ  273345/87و  5/1/88مورخ  274/87 نامه بخشهاي قبلي ( نامه بخشنامه جايگزين  اين شيوه .3

شود و از  هاي علمي مي ) در زمينه جايزه مقاله29/10/90مورخ  404822/87و  19/10/90مورخ  389684/87و  23/12/89مورخ 

 تاريخ ابالغ آن اعتبار دارد.

  29/7/87مورخ 251094/87 نامه بخش. مفاد 4
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كه مقاله خود را به  شوند (درصورتي علمي كه از واحدي به واحد ديگر مأمور مي اعضاي هيأت -3
 .  د)وقت فعال هستن صورت تمام نام واحدي ارائه دهند كه در آن به

هاي آمـوزش عـالي و پژوهشـي تحـت پوشـش       و مؤسسه  ها ي ساير دانشگاهعلم اعضاي هيأت -4
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با رعايت موارد زيـر  

 شوند:  از دريافت جايزه برخوردار مي
استخدام خود،  نام دانشگاه آزاد اسالمي را به تنهايي يا در كنار نام دانشگاه يا مؤسسه محل الف)

 در مقاله درج كنند.  
 را امضا كند.   1يوستپفرم تعهدنامه براي توليدات علمي  ب)

 هاي پژوهشي مشمول تشويق خواهند بود.  شده در طرح بيني هاي مازاد بر موظفي پيش مقاله -5
 اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان -6

  ها شها و ارسال گزار . ضوابط بررسي مقاله427ماده 

هاي خود براسـاس   توانند به مقاله واحدها و مراكز دانشگاه آزاد اسالمي از تاريخ ابالغ مي همه  -1
 نامه اعالم شده است، جايزه اعطا كنند.   ضوابطي كه در اين شيوه

هاي علمي، محاسـبه آن در آمـار توليـدات علمـي دانشـگاه در       منظور اطالع از تعداد مقاله به -2
ها در بودجه پژوهشي واحد، الزم اسـت محـل    ز كشور و نيز محاسبه جايزه مقالهداخل و خارج ا

طـور   بـه  2ها) ها و كنگره ها، همايش دهي مقاله (اعم از مجالت علمي، كتاب خدمت فرد در آدرس
 شود:  هاي زير معرفي  صورت قالب صحيح و بدون هيچ تغييري به

 هاي با زبان غيرفارسي:   قالب در مقاله -
Department of Agricultural Management, College of Agriculture, 

Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, 

Iran. 

هاي علوم پزشكي، درج نام واحد و دانشگاه  ها و رساله نامه هاي مستخرج از پايان در مورد مقاله -
 ه شرح زير است: آزاد اسالمي در مقاله براي مثال ب

Department of Anatomy, Tehran Medical Sciences Branch, Islamic 

Azad University, Tehran, Iran.  
 ممنوع است.  Branchاي از اين نوع به جاي  يا هر كلمه Campusبه كار بردن  -تبصره

اسـالمي و واحـد    معاونان پژوهش و فناوري واحدها بايد نحوه صحيح درج نـام دانشـگاه آزاد   -3
هاي آموزشي، تابلوهاي در معرض ديد استادان و دانشجويان  ها، گروه مربوط را از طريق دانشكده

رساني كنند و نيز آموزش الزم را به مديران و كارشناسان مربـوط در حـوزه    و سايت واحد اطالع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )443(صفحه  38. پيوست 1

 9/9/92مورخ  299920/73 نامه بخش. براساس 2
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 خود ارائه دهند.  
مـاه    هاي خود را حداكثر يك قالهالزم است همه واحدهاي دانشگاهي گزارش اعطاي جايزه م -4

ها از طريـق   (كه ساختار خام فرم Excelهاي مرتبط با فرمت  پس از پايان هر فصل در قالب فرم
 pdfقابل برداشت است) به شكل لـوح فشـرده بـه همـراه نسـخه       http://rvp.iau.irسايت 

د علم دانشگاه ارسال دهنده مولف اصلي است، به دفتر گسترش تولي ها كه نشان صفحه اول مقاله
ماهه از عملكـرد خـود بـه دفتـر      گزارش سه 4كنند. همچنين واحدهاي دانشگاهي بايد هر سال 

گسترش توليد علم دانشگاه ارسال كنند. چنانچه مورد گزارش با جايزه مقاله مرتبط نباشد، طي 
شـود. رعايـت مـوارد     اي مراتب را اعالم نمايند. نامه يادشده به منزله گزارش واحد تلقي مي نامه

يادشده براي محاسبه جايزه مقاله در بودجه پژوهشي واحد و نيـز امكـان تمديـد مجـوز جـايزه      
اندازي سامانه تشـويق   كه راه مقاله براي آن واحد خاص الزامي است. بديهي است با توجه به اين

امانه يادشـده  انـدازي سـ   مقاالت در دستور كار معاونت پژوهش و فنـاوري قـرار دارد، پـس از راه   
 هاي مورد نياز از طريق سامانه اخذ خواهد شد.   گزارش

ماهه به دفتـر گسـترش    هاي خود را تا مهلت يك چنانچه واحدي گزارش اعطاي جايزه مقاله -5
 شود.   رو مي توليد علم دانشگاه ارسال نكند، با جريمه كسر از امتياز پژوهشي واحد روبه

شـوند و صـندوق    ز دانشگاهي زير نظر يك واحد متولي اداره ميكه مراك باتوجه به اين -1تبصره 
شـود و   ها توسط واحـد متـولي انجـام مـي     هاي آن پژوهشي مستقل ندارند، پرداخت جايزه مقاله

 گزارش آن نيز در گزارش واحد متولي اعالم خواهد شد.  
ت هـر سـه مـاه    هاي منتشرشده توسط واحدها، الزم اس منظور گردآوري آمار مقاله به -2تبصره 

صـورت لـوح فشـرده و نسـخه      ها، گزارش ديگري بـه  بار همراه با گزارش اعطاي جايزه مقاله يك
اند يا مشمول دريافـت جـايزه    هايي كه جايزه دريافت كرده شامل مقاله ب)چاپي آن (فرم الف و 

هـا درج   ر مقالـه ها، بايـد عنـوان آمـا    افزاري آن ها و فايل نرم اند، تهيه و ارسال شود. در فرم نبوده
 شود. 

داخلـي و   كه در نشريات معتبر علمي 39هاي در پيوست  در پرداخت جايزه به مقاله .428ماده 

 شوند، هيچ محدوديتي از نظر تعداد وجود ندارد.   المللي چاپ مي بين

جايزه تعلق  39شده در پيوست  بندي هاي منتشرشده در مجالت طبقه فقط به مقاله. 429ماده 

سازي يا مجله ديگري مورد قبول نيست و به مكاتبات در ايـن زمينـه    و هيچ نوع معادل گيرد مي
 شود.  پاسخ داده نمي

نويسندگاني كه با رعايت ضوابط چاپ مقاله براي جايزه، مقاله خود را به نام دانشگاه  .430ماده 

 شد.  مند خواهند  و واحد مربوط چاپ كنند، از جايزه مقاله توسط واحد مربوط بهره
هايي كه فقط به نام دانشگاه، بدون اشاره به نام واحد مربوط ارائه شـوند، جـايزه    مقاله -1تبصره 
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اسـالمي را از   بتواند نام واحد و دانشـگاه آزاد دريافت نخواهند كرد. چنانچه نويسنده اصلي مقاله 
نـد، بـا ارائـه    طريق مكاتبه با مجله مربوط و سايتي كه مقاله در آن نمايه شده اسـت، اصـالح ك  

نامـه   توانـد از جـايزه خـود براسـاس مفـاد شـيوه       مداركي كه مؤيد انجام تغييرات الزم است، مي
 مند شود.  بهره

علمي دانشگاه آزاد  عنوان هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي بايد خود را به اعضاي هيأت -2تبصره 
پژوهشـي در   هـاي علمـي   سسـه هـا و مؤ  علمي ساير دانشگاه اسالمي معرفي كنند و اعضاي هيأت

بر نام مؤسسه محل اسـتخدام خـود، نـام دانشـگاه آزاد      صورت تمايل به دريافت جايزه بايد عالوه
 اسالمي را نيز در وابستگي استخدامي خود در مقاله درج كنند.  

علمـي دانشـگاه معرفـي و از     عنوان عضو هيأت علمي بايد خود را فقط به اعضاي هيأت -3تبصره 
علمـي سـازمان    ها خودداري كننـد. در مـورد اعضـاي هيـأت     هاي اجرايي در مقاله ه پستاشاره ب

 الزامي است. » سازمان مركزي -علمي دانشگاه آزاد اسالمي عضو هيأت«مركزي، درج عبارت 
  نويســـي الزم اســـت نويســـنده اصـــلي مقالـــهمنظـــور رعايـــت اســـتاندارد  بـــه -4تبصـــره 

(Corresponding Author)   ايـن عنــوان همـراه بــا نشـاني پســت الكترونيــك    خـود را بــا
نشـده باشـد، نفـر اول مقالـه      دانشگاهي معرفي كند. چنانچه نويسنده اصلي در مقالـه مشـخص  

عنوان نويسنده اصلي تلقي خواهد شد و مسئوليت آن به عهده نويسـندگان مقالـه    خود به خودبه
 خواهد بود.  

  در مجلـه  ه)طـور كامـل (نـه چكيـد     وند كه بـه ش هايي شامل دريافت جايزه مي مقاله. 431ماده 

 (نسخه چاپي يا الكترونيكي) به نام دانشگاه و واحد مربوط منتشر شده باشند.  

 موضوع مقاله بايد متناسب با تخصص نويسندگان باشد.  . 432ماده 

  انـد  فقط نام افرادي كه مستقيما در توليد محتواي علمي مقاله نقش و همكـاري داشـته   -تبصره
ها  ها، نقشه تواند در مقاله درج شود. همچنين الزم است به افرادي كه در ترجمه، تهيه عكس مي

شود. بنابراين  ) اشاره Acknowledgementاند، در قسمت تشكر و تقدير ( و... همكاري داشته
، مترجمان و سـاير افـرادي از ايـن نـوع مطلقـا      ها آزمايشگاهاشاره به نام ديگران مانند مسئوالن 

 منوع است. م

) چـاپ  ...فرانسـه و  در مجالت خارجي كه به زبان غيرانگليسي (روسـي، اسـپانيايي،   . 433ماده 

به زبـان انگليسـي    ، 423 ماده 2استانداردهاي بند واحد براساس  است معرفي نامشوند، الزم  مي
رسـمي   نيز ذكر شود. هنگام درخواست براي جايزه مقاله بايد چكيده انگليسي در قالب ترجمـه 

 مورد تأييد مركز زبان دانشگاه يا سازمان مركزي به حوزه پژوهش واحد دانشگاهي تحويل شود. 

هايي كه نخست در همايش ارائه و از سوي دبيرخانه آن همايش براي چاپ در   مقاله. 434ماده 

 شوند، با توجـه بـه رتبـه مجلـه، مشـروط بـه       نامه ارسال مي مجالت معتبر يادشده در اين شيوه
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 ، مشمول دريافت جايزه به شرح مواد زير هستند. گذراندن مراحل داوري مربوط

صـورت كامـل در    پس از داوري دوبـاره بـه   ها كه  شده در كنفرانس ارائه هاي به مقاله .435ماده 

 گيرد.   جايزه تعلق مي 4/0با ضريب  شوند،  چاپ مي ISIمجالت 

چـاپ    ISIصـورت خالصـه در مجـالت     ها كه بـه  سشده در كنفران هاي ارائه به مقاله. 436ماده 

 گيرد.   جايزه تعلق مي 3/0شوند با ضريب  مي

شـود؛ مقالـه    دانشجو نويسنده اول محسوب مـي  نامه،  مستخرج از پايانهاي  در مقاله. 437ماده 

 دار مكاتبات است.  بايد به نام واحد محل تحصيل دانشجو تنظيم شود و استاد راهنما نيز عهده
واحدهاي دانشگاه آزاد اسـالمي   كه دانشجوي دكتري تخصصي در يكي از  در صورتي -1ه تبصر

تواند مقاله موظفي رساله را به نام واحد محل خدمت خود ارائه كند  علمي است، نمي عضو هيأت
كننده دوره دكتري تخصصي تعلـق دارد (ايـن    هاي يادشده منحصرا به واحد برگزار و امتياز مقاله

 .  د)شو ها مي ها و رساله نامه هاي مستخرج از پايان ل همه مقالهموضوع شام

نامه يا رساله باشند، دانشجو موظف اسـت فقـط    هايي كه مستخرج از پايان در مقاله. 438ماده 

   .التحصيل شده است، ثبت كند فارغ نكند يا از آ تحصيل مي  نشاني واحدي را كه در آن

آموخته(گان)  نامه يا رساله دانشجو(يان) يا دانش خرج از پايانهاي مست مقاله يا مقاله .439ماده 

هـا نگذشـته باشـد، بـا      نامه يـا رسـاله آن   مشروط بر آنكه بيش از يك سال از تاريخ دفاع از پايان
بـه ازاي   422ماده  هاي باال حائز دريافت جايزه نقدي مطابق مفاد رعايت مقررات يادشده در بند

 تشويقي خواهند بود.  هر مقاله، افزون بر نمره

شـوند مشـمول    منظور تعهد طرح ارائه مي هاي پژوهشي كه به هاي موظف طرح مقاله. 440ماده 

منظور حفظ حقـوق دانشـگاه و واحـد مربـوط، در      دريافت جايزه نخواهند بود و ضروري است به
)، به موضوع استخراج مقاله از طـرح پژوهشـي   Acknowledgementقسمت تشكر و تقدير (

نامـه   هاي مازاد بر تعهد با رعايت مفاد ايـن شـيوه   به صراحت اشاره شود. بديهي است ساير مقاله
 كنند.   طور كامل جايزه دريافت مي به

پژوهشي خارج از دانشـگاه،   هاي علمي هايي كه حاصل كار مشترك با مؤسسه به مقاله -1تبصره 
هاي پسـادكتري،   هاي مطالعاتي، دوره خارج از كشور يا يك دانشگاه معتبر خارجي (مانند فرصت

) هسـتند، در  ...هـاي خـارجي و   دكتـري در دانشـگاه    كارهاي تحقيقاتي دانشجويان بورسيه دوره
 گيرد.   صورت درج نام دانشگاه آزاد اسالمي در كنار نام مؤسسه خارجي، جايزه تعلق مي

دكتري تخصصـي، دانشـجويان    هاي ارشد و رساله هاي كارشناسي نامه چون در زمينه پايان -2تبصره 
هـاي   نامـه  نامه ارزيابي پايـان  حساب كنند، الزم است مفاد آيين توانند با ارائه پذيرش چاپ، تسويه مي

 ) كامال رعايت شود.  PhDاي و رساله دكتري تخصصي ( ارشد، دكتري حرفه كارشناسي
ان درج عبارت اسـتاندارد  در موارد خاص چنانچه به داليلي مانند محدوديت يك مجله، امك -3تبصره 
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 ) نيـاز I.A.U(نام دانشگاه آزاد اسالمي وجود نداشته باشد و به اسـتفاده از نـام دانشـگاه آزاد اسـالمي     
باشد، به علت تداخل اين مخفف با مخفف نام برخي مؤسسات ديگر، اسـتفاده از آن فقـط در صـورتي    

بـا   . بنـابراين  I.A.U … Branchنـد:  ) نيـز آورده شـود، مان  Branchپذير است كه نام واحـد (  امكان
 شود.   هايي كه استاندارد يادشده را رعايت نكرده باشند، موافقت نمي اعطاي جايزه به مقاله

توانند مقاله خـود را بـه نـام باشـگاه پژوهشـگران جـوان و نخبگـان         فقط افرادي مي. 441ماده 

هـا   اشگاه باشـند و دوره عضـويت آن  دانشگاه ارائه كنند كه در زمان ارائه مقاله عضو رسمي اين ب
 خاتمه نيافته باشد.  

متقاضيان دريافت جايزه بايد فرم تعهدنامه توليدات علمي را تكميل كنند و به همه  .442ماده 

 ربط تحويل دهند.   واحد ذي
 گيرد:   اي تعلق نمي هاي زير باشند، هيچ جايزه ويژگي هايي كه حائز به مقاله

مشـمول جـايزه    چاپ نهايي مقاله بـيش از يـك سـال گذشـته باشـد،      كه از زمان  درصورتي -1
 شود.   نمي

ها مرتبا در سـايت معاونـت    هاي فاقد اعتبار كه فهرست آن هاي منتشرشده در مجله به مقاله -2
 گيرد.   اي تعلق نمي جايزه  شود، هيچ روز مي پژوهش و فناوري دانشگاه به

داراي ضـريب   ISIجله خـاص (بـه اسـتثناي مجـالت     هاي فرد عمدتا در يك م اگر مقاله -تبصره
طور ويژه در حـوزه معاونـت پـژوهش و فنـاوري سـازمان مركـزي        تأثير) چاپ شوند، موضوع به

شود. بديهي است معاونان پژوهش و فناوري واحدها موظفند قبل از پرداخت جـايزه،   بررسي مي
 اين موارد را كامال بررسي كنند.  

ماهه  اي سه هاي دوره ها، ارسال گزارش در زمينه پرداخت جايزه مقاله ها همه مكاتبه .443ماده 

هاي احتمالي در اين زمينه، بايد تنها با دفتر گسترش توليد علـم در سـازمان مركـزي     يا پرسش
انجام شود. اين دفتر تنها مرجع پاسخگويي به ابهامات احتمالي است. بنابراين هر نـوع تعبيـر و   

 نامه توسط مراجع ديگر غيرمعتبر است.  اين شيوهتفسير در زمينه مفاد 
نامـه در واحـد خـود     معاونان پژوهش و فناوري واحدها مسئول اجراي بهينه ايـن شـيوه   -تبصره

 هستند.  

از محل بودجه پژوهشي  1ها بر اساس آخرين ضوابط هاي جايزه مقاله پرداخت هزينه. 444ماده 

 د.  شو واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي تأمين مي
هـاي ماليـاتي اسـت و بايـد      هـا مشـمول معافيـت    ، جايزه مقالـه 2براساس ضوابط مربوط -تبصره
 هاي الزم براي اجرايي شدن اين ماده در واحد دانشگاهي صورت گيرد.  اقدام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 13/3/90مورخ  79022/73 نامه بخشاز  5-1بند  5. مربوط بر اساس رديف 1

 1383هاي مستقيم سال  قانون پرداخت ماليات 144و طبق ماده  11/7/87به تاريخ  224692/78 نامه بخش. با توجه به 2
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   شده در مجالت علمي هاي چاپ . نحوه اعطاي جايزه مقاله445ماده 

شـود و   شـده محاسـبه مـي    ضـرايب اعـالم   و با احتسـاب  1مقدار جايزه مطابق جدول پيوست -1
 آيد.   نويسندگان به حساب مي نيز جزء سايردانشجو 

نفـر باشـد، نويسـنده مسـئول بـه ميـزان سـهم         6چنانچه تعداد نويسندگان مقاله بـيش از   -2
شده در همان رديف،  گيرد. باقيمانده مبلغ تا سقف اعالم شده در بندهاي مربوط جايزه مي تعيين

 يسندگان به طور مساوي تقسيم خواهد شد.  بين ديگر نو
هـاي آموزشـي و پژوهشـي در     هـا و مؤسسـه   در صورت درج نام دانشـجويان ديگـر دانشـگاه    -3

 شود.   فهرست نويسندگان مقاله، نام اين دانشجويان نيز در تعداد نويسندگان محاسبه مي
 فرمول مقدار جايزه به شكل زير است: 

 مقدار جايزه (ريال)  = 1مبلغ جدول ×  2ضريب جدول 

و  Letter to the Editorجـز   و... بـه  Research Noteهـاي كوتـاه ماننـد     بـه مقالـه   -4
Editorial 2(حـداكثر   4/0بـا ضـريب    د)صورت نقد مقاله يا كتاب باشـ  كه موضوع به (مگر اين 

 گيرد.   مقاله در سال) جايزه تعلق مي

يك از مجالت داخلي بـا   ترويجي و هر علمي هاي سقف پرداخت جايزه نويسنده مسئول مقاله -5
 مقاله در سال است.  5و  3ترتيب حداكثر  به  ISCو  ISI المللي، معتبر خارجي غير نمايه بين

 ISIرتـين يـا   امورد تأييد وزپژوهشي  مقاله علمي 3علمي كه حداقل  به اعضاي هيأت .446ماده 

ونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسـالمي  هاي معا نامه چاپ برسانند، براساس آيين در سال به
 گيرد.   پژوهانه تعلق مي

هـاي كـالن پژوهشـي دانشـگاه،      منظور افزايش كيفيت پژوهشي و تحقق سياست به .447ماده 

 شوند:   هاي برتر به شرح زير تشويق مي مقاله
 مقاله بايد شرايط تشويقي دانشگاه آزاد اسالمي را احراز كند.  -1
علمـي   پژوهشي در رشته تخصصي عضو هيأت هاي برتر، چاپ مقاله علمي ب مقالهمالك انتخا -2

المللـي ثبـت    هـاي معتبـر بـين    درصد اول فهرست پايگاه40در مجالتي است كه از نظر رتبه در 
 ) باشند. Impact Factorاطالعات علمي در هر شاخه براساس ضريب تأثير (

اي اسـت كـه در رشـته     مبنـا شـاخه   يـه شـود،   كه مقاله در چند شـاخه نما  درصورتي -1تبصره 
عنوان  علمي است و در صفحه معرفي مجله عنوان رشته ياد شده يا مجله به تخصصي عضو هيأت

 اي معرفي شده باشد.   رشته يك مجله در حوزه ميان
كـه حـداكثر امتيـاز را كسـب كننـد و از طـرف        پژوهشـي داخـل درصـورتي    هاي علمي مقاله -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )448(صفحه  40. پيوست 1
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پژوهشـي برتـر پيشـنهاد شـوند، ماننـد       عنـوان مقالـه علمـي    مميزه به أتكميسيون تخصصي هي
 گيرند.   هاي برتر مورد تشويق قرار مي مقاله

هـا،   برابـر بـراي همـه رشـته     2اول هر شاخه،  درصد  5تا  1صورت جايزه براي  التأليف به حق -4
درصـد اول هـر    20 تـا  11ها، براي  برابر براي همه رشته 8/1درصد اول هر شاخه  10تا  6براي 

برابـر بـراي همـه     2/1اول هر شاخه  درصد  40تا  21ها و براي  برابر براي همه رشته 5/1شاخه 
 شود.  محاسبه مي جز رشته شيمي  ها به رشته

اي كمتر از يك عنوان باشد، مجله با رتبه يـك در نظـر گرفتـه     اول شاخه درصد  5اگر  -2تبصره 
 شود.   مي
 Hotو  Research Fronts ،Review Paper ،Highly Citedعنوان  هايي كه به مقاله -5

Paper هـا   اين نوع مقاله تأليفال هاي برتر هستند و حق شوند، از مصاديق ديگر مقاله معرفي مي
 درصد اول هر شاخه محاسبه خواهد شد.  10تا  6مانند 

) در Grantپژوهشـي ( يافته به هر مقاله برتـر، اعتبـار    معادل مبلغ تشويقي تخصيص -3تبصره 
العمل مربوط هزينـه   گيرد تا براساس دستور علمي دانشگاه قرار مي اختيار نويسندگان عضو هيأت

 شود. 
عنـوان   هـاي برتـر در مراسـم رسـمي هفتـه پـژوهش بـه        از نويسندگان مسئول مقاله -4تبصره 

آيد  ير به عمل ميپژوهشگر برتر مؤسسه مربوط با اعطاي لوح، همانند ساير پژوهشگران برتر تقد
 شود.   ها چاپ مي و در كتابچه پژوهشگران برتر خالصه سوابق علمي آن

مقاله برتـر در   3عنوان نويسنده مسئول كه در سال حداقل  علمي به به هر عضو هيأت -5تبصره 
درصد اول هر شاخه چـاپ   20تا  1مقاله در فهرست  5درصد اول هر شاخه يا  10تا  1فهرست 

 گيرد.   هاي تشويقي مصوب دانشگاه تعلق مي تشويقي با رعايت سقف پايه كند، يك پايه
گيـرد، بـراي يـك عضـو      برتر پژوهشي كـه مشـمول تشـويق قـرار مـي       حداكثر مقاله -6تبصره 
 مقاله در سال است.  5عنوان نويسنده مسئول  علمي به هيأت

بنـدي   هـاي مهـم در رتبـه    صكه يكي از شـاخ  هاي ويژه، با توجه به اين درباره مقاله .448ماده 

هايي به نـام   است، چنانچه مقاله Scienceيا  Cell ،Natureها، چاپ مقاله در مجالت  دانشگاه
ريال به ازاي هـر مقالـه جـايزه     000/000/50دانشگاه و واحد مربوط در اين مجالت چاپ شوند،

بـه نويسـندگان    1شده در جـدول   گيرد. بديهي است اين جايزه به نسبت تعيين اضافي تعلق مي
عينـا در مـورد هريـك از     447مـاده   5و  4، 3هـاي   شـود. در ضـمن مفـاد تبصـره     پرداخت مي

 هاي ويژه اعمال خواهد شد.   مقاله

   1ها اصالحات زير انجام شد: در راستاي بهبود و تسهيل شرايط تشويق مقاله .449ماده 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10/2/93مورخ  25426/87مقررات   .1
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 اســالمي بــا دسترســي آزاد  المللــي دانشــگاه آزاد شــده در نشــريات بــين هــاي چــاپ مقالــه -1
(Open Access) المللـي   كه توسط ناشر بينSpringer   شـوند، مشـمول تشـويق     چـاپ مـي

 اند، مشمول تشويق نيستند.  فهرست نشده ISIكه در  Open Accessهستند و ساير نشريات 
 المللــي دانشــگاه آزاد اســالمي بــا دسترســي آزاد شــده در نشــريات بــين هــاي چــاپ مقالــه -2

 (Open Access)  كه در فهرستISI پژوهشـي داراي   هـاي علمـي   مانند مقاله اند،  قرار نگرفته
 رتبه از وزارتين مشمول دريافت تشويق هستند. 

شوند  المللي معتبر منتشر نمي شده در نشريات خارجي كه توسط ناشران بين هاي چاپ مقاله -3
خـت هزينـه داوري و انتشـار اسـت،     ها غيرمعمـول يـا شـامل پردا    و فرآيند داوري و پذيرش آن

 مشمول دريافت تشويق نيستند. 

علمـي   شـده، كارمنـدان و همكـاران غيرهيـأت     بينـي  بـر مـوارد پـيش    ساير نويسندگان افزون -4
التدريسـي ايـن دانشـگاه نيـز      هاي پژوهشي مصوب دانشگاه آزاد اسالمي و همكـاران حـق   پروژه

 مشمول دريافت تشويق هستند.  

شـود و دريافـت    هر مقاله صرفا يك مرتبه و از يك واحد محاسبه و پرداخت مي تشويق براي -5
 شود.  بار تخلف محسوب مي تشويق براي يك مقاله بيش از يك
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 فصل دوازدهم

1اعتبار موضوع اعالم فهرست نشريات بي
 

 

 شـده  رسـاني  روز معاونان پژوهش و فناوري واحدهاي دانشگاهي موظفند فهرسـت بـه  . 450ماده 

علمـي و دانشـجويان واحـدهاي دانشـگاهي      اعتبار را به نحو شايسته به اعضاي هيأت نشريات بي
 رساني كنند.   اطالع
معاونان پژوهش و فناوري واحدهاي دانشگاهي موظفند از پذيرش مقـاالت منتشرشـده    -تبصره

 اعتبار جداً پرهيز كنند.   در نشريات بي

، معاونـان پـژوهش و فنـاوري واحـدهاي دانشـگاهي      كـاري  براي جلوگيري از دوبـاره . 451ماده 

اعتبـار توجـه    شده درباره نشريات بـي  هاي تشويق مقاالت، به موارد ذكر موظفند در ارائه گزارش
هاي ارسالي واحد دانشگاهي بـه معاونـت پـژوهش و فنـاوري دانشـگاه       كنند و بر صحت گزارش

 نظارت كامل داشته باشند.  

علمـي   فناوري واحدهاي دانشگاهي موظفند به همه اعضاي هيأت معاونان پژوهش و .452ماده 

اعتبار را يعني تقاضـاي اخـذ وجـه توسـط      و دانشجويان، دو مورد اصلي در تشخيص نشريات بي
اعتبار اغلـب از   ناشر در زمان ارسال يا پذيرش مقاله و نيز آدرس الكترونيكي نشريه (نشريات بي

رسـاني   اطالع د)كنن و نظاير آن استفاده مي yahooهاي  هاي الكترونيكي رايگان در سايت پست
 كنند.  

در  نامـه  بخـش معاونان پژوهش و فناوري واحدهاي دانشگاهي مسئول اجراي بهينه اين  -تبصره
واحدهاي دانشگاهي هستند و معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسالمي نيـز نـاظر اجـراي    

 آن خواهد بود.  

ذكرشـده اضـافه    نامـه  بخـش اعتبـار منـدرج در    به فهرست نشريات بـي مجالت زير  .453ماده 

اند و ضروري است از تاريخ ابـالغ، مـالك عمـل واحـدهاي دانشـگاهي در محاسـبه جـايزه         شده
توانند بـا مراجعـه بـه     مقاالت علمي قرار گيرند. اين فهرست پويا است و واحدهاي دانشگاهي مي

از  http://sp.rvp.iau.irزاد اسـالمي بـه نشـاني    سايت معاونت پژوهش و فناوري دانشـگاه آ 
   2تغييرات احتمالي آن آگاه شوند.

1-European Journal of Scientific Research ISSN: 1450-216X,1450202X 

2-Jokull Journal (www.Jokulljournal.org) ISSN: 0449-0576 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 21/2/92مورخ  439950/87 نامه بخش. 1

 20/7/92ورخ م 240136/87 نامه بخش. اعالم 2
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جا كه تعداد  ، از آنArchives Des Sciencesدرباره غيرمعتبر بودن سايت مجله  .454ماده 

ــايت   ــوع سـ ــن نـ ــه     ايـ ــايت مجلـ ــد سـ ــا ماننـ ــاني   Wulfenia Journalهـ ــه نشـ بـ

www.multidisciplinarywulfenia.org ،www.wulfeiniajournal.com  و

www.wulfeniajournal.at    و سـايت مجلـهTexas Journal of Science   بـه نشـاني
www.texassciences.us ري است نويسندگان مقـاالت از ارسـال   رو به افزايش است، ضرو

هـا بـه    ها خودداري و براي اطالع از فهرست و مشخصات كامل اين سـايت  مقاله براي اين سايت
1سايت معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه مراجعه كنند.

 

شوند و براي اجرا در  ذكرشده اضافه مي نامه بخشمجالت زير به فهرست مندرج در . 455ماده 

قـرار   http://sp.rvp.iau.irنت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسالمي به نشـاني  سايت معاو
اعتبـار   گيرند و ضروري است از تاريخ ابالغ، مالك عمـل قـرار گيرنـد. فهرسـت نشـريات بـي       مي

طـور   شده پويا است و واحدهاي دانشگاهي بايد به در سايت اين معاونت به نشاني گفته شده  اعالم
ين معاونت و همچنين سايت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مراجعـه كننـد و   مرتب به سايت ا

 2از تغييرات احتمالي اين فهرست آگاه شوند.
1-Wulfenia Journal  
2-Journal of Biomolecular Structure & Dynamics 

علمـي در تشـويق مقـاالت     مقررات حـذف حـداقل انتظـارات از اعضـاي هيـأت     . 456ماده 

وسيله  علمي به افزايش توليدات علمي باكيفيت، بدين هدف تشويق اعضاي هيأتبا  3علمي:
كه » علمي حداقل انتظار از اعضاي هيأت«با عنوان  374از تاريخ ابالغ اين مقررات، پيوست 

علمي واحدهاي دانشگاهي با توجه به رتبه علمي موظف به ارائه مقالـه   در آن اعضاي هيأت
ا و معاونان پـژوهش و فنـاوري واحـدهاي دانشـگاهي مسـئول      شود. رؤس اند، حذف مي شده

هستند و دفتر گسترش توليد علم نيز بر نحوه اجـراي صـحيح    نامه بخشحسن اجراي اين 
 آن نظارت دارد. 

بـا   5ماهـه جـايزه مقـاالت علمـي:     هاي سه بندي و نحوه ارسال گزارش مقررات زمان. 457ماده 

گزارش جايزه مقاالت علمي از سوي واحدهاي دانشـگاهي   بر نحوه ارسال مبني 6توجه به مقررات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 16/8/91مورخ  273746/87 نامه بخش. 1

 16/6/92مورخ  183201/87 نامه بخش. 2

  24/5/92مورخ  152956/87 نامه بخش. 3

 )439(صفحه  37. پيوست 4

 20/6/92مورخ  191756/87 نامه بخش. 5

 6/7/89مورخ  273345/87 نامه بخش 2. ماده 6
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منظـور تسـريع در محاسـبه     علمي واحدها، به حذف مقاالت موظفي اعضاي هيأت 1و نيز مقررات
جايزه مقاالت و كسر در بودجه پژوهشي واحدها، مقتضي است ارسـال گـزارش جـايزه مقـاالت     

هـاي دقيـق    ايان هر دوره و پس از بازبينيماه پس از پ ماهه و حداكثر تا يك صورت سه واحدها به
هـاي   توسط معاونان پژوهش و فناوري انجام شود. بديهي است عوارض ناشـي از ارسـال گـزارش   

 ناقص يا خارج از موعد مقرر برعهده واحد است. 

براي تهيه گزارش عملكرد واحدها و نيز دقت هرچه بيشتر در نحوه محاسبه مبـالغ   .458ماده 

نويسـندگان و   ست صفحه اول مقاالت مشمول جايزه كـه نشـانگر تعـداد و اسـامي     جايزه، الزم ا
 CDبـه همـراه گـزارش جـايزه مقـاالت در       PDFصورت فايل  نويسنده مسئول مقاالت است، به

 ارسالي ذخيره شود.  
 معاونان پژوهش و فناوري واحدهاي دانشگاهي مسئول حسن اجراي آن هستند.  -تبصره
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 فصل سيزدهم

 حفظ حقوق مادي و معنوي ابطضو
 

در زمينـه توليـدات    1منظور حفظ حقوق مـادي و معنـوي دانشـگاه آزاد اسـالمي     به .459ماده 

هـاي   ارشد، طـرح  هاي كارشناسي نامه هاي دكتري، پايان آمده از رساله دست علمي و ارائه نتايج به
بت به رعايت موارد زير تحقيقاتي و اختراعات و اكتشافات، ضروري است واحدهاي دانشگاهي نس

 اقدامات الزم را انجام دهند:  
ارشـد،   هاي كارشناسـي  نامه هاي دكتري، پايان هاي علمي اعم از رساله نتايج حاصل از فعاليت -1

هـاي ايـن دانشـگاه     عنـوان دارايـي   هاي تحقيقاتي و مطالعاتي و اختراعات و اكتشـافات، بـه   طرح
كل (اعـم از مقالـه، كتـاب و سـاير منـابع چـاپي و       هـا بـه هـر شـ     شـوند و ارائـه آن   محسوب مي

الكترونيكي) بايد با حفظ حقوق دانشگاه انجام شود. بنـابراين ذكـر نـام دانشـگاه آزاد اسـالمي و      
كنندگان مقالـه، كتـاب و سـاير توليـدات علمـي، بـه        واحد مربوط در كنار نام نويسندگان و ارائه

 ي كامال مسجل باشد، ضروري است. نحوي كه تعلق آن اثر به دانشگاه آزاد اسالم

ارشد كه اسـتادان راهنمـا يـا     هاي كارشناسي نامه هاي دكتري و پايان در مواردي مانند رساله -2
شوند، بايد توجه داشـت كـه    هاي ديگر (غير از دانشگاه آزاد اسالمي) تأمين مي مشاور از دانشگاه

ائه آن نتايج نيز بايد با توجه به اين موضوع نتايج آن اثر متعلق به دانشگاه آزاد اسالمي است و ار
الزحمه راهنمـايي يـا مشـاوره     درصد از حق 30صورت گيرد. به اين منظور  1و رعايت موارد بند 

، 1اين نوع استادان پس از ارائه مقاله به نام دانشگاه آزاد اسالمي و با ضوابط اعالم شـده در بنـد   
هـاي   هـاي دكتـري و در تعـدادي از رشـته     هپرداخت خواهـد شـد. ايـن موضـوع در همـه رشـت      

ها ارائه مقاله براي پايان تحصيالت دانشجو الزامي اسـت بايـد رعايـت     ارشد كه در آن كارشناسي
 شود. 

هـاي بيرونـي    شده توسط سازمان هاي تحقيقات عنوان در موارد استثنايي كه بخشي از هزينه -3
دانشگاه آزاد اسالمي و بـه نحـوي كـه حقـوق      تأمين شده باشد، ذكر نام آن سازمان در كنار نام

 دانشگاه آزاد اسالمي كامال رعايت شده باشد، بالمانع است. 

هاي تحقيقاتي كه متعلق به دانشگاه آزاد اسالمي هستند، بـدون   ارائه نتايج حاصل از فعاليت -4
اسـت و   كسب مجوز از واحد مربوط و پديدآورندگان اثر و همچنين بدون ذكر منبع آن، ممنـوع 

 رعايت نكردن حقوق دانشگاه در اين زمينه، موجب پيگرد قانوني خواهد بود.  

معاونان پژوهشي واحدهاي دانشگاهي مسئول پيگيري اين موارد خواهند بود و بايد رؤسـاي   -5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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علمـي واحـد، اسـتادان راهنمـا و مشـاور و       هاي مربوط، اعضـاي هيـأت   ها، مديران گروه دانشگاه
 آگاه كنند.   نامه بخشمفاد اين دانشجويان را از 

شده در اين زمينـه را حـداكثر    ضروري است دبيرخانه مناطق وصول مقررات و اقدامات انجام -6
 ماه از تاريخ صدور مقررات به معاونت پژوهشي دانشگاه اعالم كند.   ظرف يك

  معاونت پژوهشي دانشگاه مسئول نظارت بر حسن انجام مفاد اين مقررات است. -تبصره

منظور حفظ و دفاع از حقوق مادي و معنوي توليدات علمي دانشگاه آزاد اسـالمي   به .460ماده 

ذكرشده توسط واحدهاي دانشگاهي، موارد زيـر بايـد    نامه بخشبر مفاد  ها، عالوه و ارائه نتايج آن
 ١طور جدي پيگيري شوند. به

شي، مقاله، اختـراع و اكتشـاف و...   نامه، طرح پژوه از كتاب، مجله، پايان همه توليدات علمي اعم
شوند، بايد دست اول و براساس اصـول علمـي    كه به هر نحو با نام دانشگاه آزاد اسالمي ارائه مي

منظور رجوع مناسب و روشـن بـه آثـار ديگـران، ذكـر       شده تهيه شده باشند. همچنين به تعيين
يج تحقيقات ديگران، ضروري اسـت.  ها، جداول و نمودارها يا نتا قول منابع و مآخذ مربوط به نقل

اي كه قابل تشخيص و تفكيك از  هرگونه استفاده از آثار ديگران بدون ذكر منبع اصلي و به گونه
است و از اعتبار الزم برخوردار نخواهـد بـود و چنانچـه     متن اصلي نباشد، غيرقانوني و غيرعلمي 

هايي  ها است يا بخش د كه اثر متعلق به آنفرد يا افرادي با ارائه داليل و مستندات الزم ادعا كنن
ها بدون ذكر منبع و حفظ حقوق علمي، مادي و معنوي نقـل شـده اسـت و همچنـين      از اثر آن

شده كالً يا جزئاً متعلق به فرد يا افراد ديگري اسـت، ايـن    براي دانشگاه مسجل شود كه اثر ارائه
شـد و دانشـگاه مجـاز خواهـد بـود      شود، مطابق مقررات اقدام خواهـد   عمل تخلف محسوب مي

 اقدامات زير را درخصوص فرد يا افراد متخلف انجام دهد:  
وقـت) بـه كميتـه انضـباطي      وقت و نيمه علمي دانشگاه باشد (اعم از تمام اگر فرد عضو هيأت -1

دانشگاه معرفي خواهد شد و در صورت اثبات تخلف، برخوردهاي قانوني از قبيل قطع همكـاري  
هاي مالي به دانشـگاه و ذينفعـان، بـه مـورد اجـرا گذاشـته        قت و استرداد ضرر و زياندائم يا مو

 التدريس نيز به مراجع قضايي بيروني معرفي خواهند شد.   خواهد شد. اعضاي حق
نامـه   اگر فرد دانشجوي دانشگاه آزاد اسالمي باشد و موضوع تخلف به رساله دكتري يا پايـان  -2

بـرده در هـر مرحلـه از     تحصـيل و فعاليـت آموزشـي نـام     اشد، ادامهارشد وي مربوط ب كارشناسي
خـود را   ه)نامـه (رسـال   تحصيل يا دفاع از پايـان  شود و امكان ادامه هاي ذكرشده، متوقف مي دوره

التحصيل شده باشد، حسب نوع و ميزان غيرقانوني استفاده  كه فرد فارغ نخواهد داشت. درصورتي
تواند منجر به لغو دانشـنامه وي   ، با او برخورد خواهد شد و حتي ميبرداري از آثار ديگران و كپي

شده، خسـارات مـادي و معنـوي      هاي اشاره بر محروميت از طريق مراجع قانوني شود و بايد عالوه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نفع ديگر را نيز بپردازد.  واردشده به دانشگاه و افراد ذي
تحصـيل و   يي مانند جلوگيري از ادامـه ها تر نيز محروميت براي ساير دانشجويان در مقاطع پايين

عنوان تخلفات آموزشي براساس تشخيص كميته انضباطي واحد يـا كميتـه    هاي ديگر به مجازات
 انضباطي مركزي در نظر گرفته خواهد شد.  

ساير افراد (اعم از كاركنان و وابستگان يا افرادي كه در اجراي ايـن نـوع تخلفـات مشـاركت      -3
شـوند و   صالح معرفـي مـي   بررسي در كميته انضباطي واحد، به مراجع ذيپس از  د)داشته باشن

 برخوردهاي الزم با آنان انجام خواهد شد.  
هـاي دكتـري و    كـه فرآينـد صـدور حكـم بـراي اسـتاد راهنمـا در رسـاله         با توجـه بـه ايـن    -4

 ارشـد مراحـل متعـددي دارد و پـس از صـدور حكـم، آن فـرد از نظـر         هاي كارشناسي نامه پايان
شود، امكان واگذاري اين مسئوليت  نامه شناخته مي كننده رساله يا پايان عنوان هدايت دانشگاه به

جايي با ارائه داليل روشن  پذير نيست و در شرايط خاص بايد اين جابه به افراد ديگر اساساً امكان
نانچـه در  و قابل دفاع به تأييد شوراي تحصيالت تكميلي يا شوراي پژوهشي واحد برسـد. امـا چ  

ارشد منجر به  نامه كارشناسي فاصله صدور حكم استاد راهنما تا تغيير وي، رساله دكتري يا پايان
كشف علمي جديدي شده باشد، با تأييد شوراي پژوهشي واحد، اسـتاد راهنمـاي اوليـه نيـز در     

 . نتايج تحقيق سهم خواهد داشت و بايد نام او هم در همه توليدات علمي حاصل آورده شود
نامـه، كتبـاً متعهـد     استاد راهنما، استاد مشاور و دانشجو قبل از تأييد موضوع رساله يا پايـان  -5

شوند بدون درنظرگرفتن حقوق دانشگاه اقدام به انتشار نتايج منتج از آن تحقيق نكننـد و در   مي
 صورت انجام اين كار مورد پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت. 

شود كه نتايج علمي طرح متعلق به دانشگاه اسـت   جري طرح متعهد ميتحقيقاتي مدر طرح  -6
 و حق ارائه نتايج تحقيقات خود را بدون ذكر نام دانشگاه و درنظرگرفتن حقوق دانشگاه ندارد.  

شود كه مقاله موردنظر قبالً در جاي ديگري  دهنده متعهد مي ارائه درباره ارائه مقاله به مجله، -7
ر موازي به مجله ديگري ارسال نشده است. از طرفي مديرمسئول يا سـردبير  طو چاپ نشده يا به

صـورت   ماه نتيجه داوري مقاله را اعالم كند. در غيـراين  2شود كه حداكثر ظرف مدت متعهد مي
 تواند مقاله را در جاي ديگري ارائه كند.  فرد مي

شود  رد با امضا متعهد ميالمللي، ف بينشده در مجالت ملي و  خصوص تشويق مقاالت چاپ در -8
التشـويقي بابـت آن    يك از مراكز آموزش عالي ديگر حـق  كه قبالً در دانشگاه آزاد اسالمي و هيچ

 نكرده است.  مقاله دريافت
بديهي است چنانچه حقوق علمي دانشگاه توسط افرادي از بيرون دانشـگاه مـورد تعـدي يـا      -9

ي قابل پيگيري است. بنـابراين افـراد و واحـدهاي    استفاده قرار گيرد، موضوع از لحاظ حقوق سوء
نامـه را   دانشگاهي بايد براي اثبات تعلق توليد علمي به خود، مستندات الزم از آن رساله يا پايان
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 ذكر كنند.  
، iau.docبه دليل ايجاد پايگاه اطالعاتي توليدات علمي دانشگاه آزاد اسالمي تحت عنوان  -10

شـده در قالـب    صورت تفكيـك  به ارسال همه توليدات علمي خود بهتمام واحدهاي تابعه موظف 
CD كنون و در آينده، به سازمان مركزي هستند.   از ابتدا تا 

و  نامـه  بخـش رؤسا و معاونان پژوهشي واحدهاي دانشگاهي مسئول اجراي مطلوب ايـن   -تبصره
د بود و دفـاتر حـوزه   علمي، دانشجويان و كاركنان واحد خواهن اعالم عمومي آن به اعضاي هيأت

 معاونت پژوهشي دانشگاه به تناسب موضوع، ناظر بر اجراي اين مقررات هستند. 
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 فصل چهاردهم

 هاي علمي، فني و هنري  حمايت از اختراعات و نوآوري ضوابط

 1دانشگاه آزاد اسالمي

 

اونت پژوهشي بايد با مجوز مع 2هاي خارج يا داخل هرگونه اعزام دانشجو به نمايشگاه .461ماده 

دانشگاه انجام شود و اعزام افراد يا همكاري با مؤسساتي از اين نوع تنها در صورت تأييد معاونت 
 پذير خواهد بود.  پژوهشي دانشگاه امكان

منظور حفظ حقوق دانشگاه و مخترعين و نوآوران واحدها، بايد از هرگونه افشـاي   . به462ماده 

يل مشخصات فردي مخترعين، عنوان يا مشخصات اختراعـات  اطالعات مربوط به اختراعات از قب
ها و... به مؤسسات اكيدًا پرهيـز كننـد. در صـورت افشـاي اختـراع، واحـد دانشـگاهي         يا نوآوري

 مسئول اين كار خواهد بود. 

در صورت مشاهده مكاتبات مشابه از سوي مؤسساتي از اين نوع، ضروري است پـيش   -1تبصره 
 از معاونت پژوهشي دانشگاه (دفتر گسترش توليد علم) استعالم شود.  موضوع از هر اقدامي 

مستقيماً به عهده معاونان پژوهشي واحدهاي دانشـگاه   نامه بخشمسئوليت اجراي اين  -2تبصره 
 آزاد اسالمي خواهد بود و دفتر گسترش توليد علم دانشگاه بر روند اجراي آن نظارت خواهد كرد. 

هـاي علمـي، فنـي و هنـري      و حقوقي اختراعات، اكتشافات و نوآوري در ثبت علمي. 463ماده 

 دانشگاه آزاد اسالمي الزم است تعاريف زير مورد توجه قرار گيرد: 

 هـاي  بار فرآيند يـا فـرآورده   نتيجه فكر يك يا چند فرد است كه براي اولين :اختراع و نوآوري -1
 كند.   ها حل مي صنعت و مانند آنخاص را ارائه و مشكلي را در يك حرفه، فن، فناوري، 

شـخص   شود. اين شخصي است كه فرآيند نوآوري توسط او اعالم يا ارائه مي :مخترع يا نوآور -2
علمي، دانشجويان، كارمندان دانشگاه يا افـراد حقيقـي ديگـر     توانند اعضاي هيأت يا اشخاص مي

وآوري يـا اختـراع خـود را مـورد     غيروابسته به دانشگاه و غيردانشگاهي باشند كه تمايل دارند نـ 
 حمايت دانشگاه قرار دهند.  

در  هـا  گيري در زمينه حمايت از اختراعات و نوآوري باالترين مرجع تصميم :شوراي راهبردي -3
 دانشگاه است. 

 منظـور شناسـايي اسـتعدادهاي درخشـان و تشـويق و      شورايي است كـه بـه   :شوراي هدايت -4
پژوهشي و شـكوفايي اسـتعدادها و    هاي سازنده علمي وحيه فعاليتها براي باال بردن ر ترغيب آن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 26/5/89مورخ  196825/70 نامه بخش. 1

 23/6/87مورخ  199102/87 نامه بخش. 2



 

166    

 ها در باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه ايجاد شده است.  تأمين نيازهاي آن
 هـاي صـنعتي كشـور،    ها و مالكيـت  فرآيندي است كه توسط اداره ثبت شركت :ثبت حقوقي -5

المللـي   ن خواه از طريق ثبت بـين پس از طي تشريفات قانوني مربوط، خواه از طريق ثبت ملي آ
شـود و بـه    الملليِ مورد تأييد شوراي راهبردي، انجـام مـي   ) در يكي از مراكز ثبت بينPCTآن (

موجب آن اختراع يا نوآوري به نام فرد يا يك سازمان (حقيقي يـا حقـوقي) ثبـت و آن فـرد يـا      
 شود.   مند مي سازمان از مزاياي قانوني آن بهره

هاي  پژوهش المللي، سازمان ي است كه توسط مراكز بينفرآيند :تراع و نوآوريثبت علمي اخ -6
هاي علمي، فني و هنـري دانشـگاه انجـام     علمي و صنعتي ايران يا شوراي راهبردي ثبت نوآوري

اي  هاي علمي، فني و هنري است. اين ثبت، گواهينامه شود و هدف از آن تأييد علمي نوآوري مي
 رسد.   ر برجسته دانشگاه است كه به امضاي معاون پژوهشي دانشگاه ميدار با مه هولوگرام

اي است كه پس از ارزيابي اختراع يا نوآوري در صورت مثبت بودن  گواهي :تأييد و ثبت علمي -7
 شود.  نظر داوران مورد تأييد دانشگاه و تأييد شوراي راهبردي، براي مخترع يا نوآور صادر مي

ظارت بر حفظ توليدات علمي دانشگاه كه در قالب اختراع و نوآوري ارائـه  منظور ن به .464 ماده

ها و نيز حمايت از اين توليدات، شوراي راهبردي ثبت  شوند، تأييد علمي اختراعات و نوآوري مي
 شود:   و تأييد علمي، فني و هنري متشكل از اعضاي زير ايجاد مي

 عنوان رئيس شورا  معاون پژوهشي دانشگاه به -1
 عنوان دبير شورا مديركل دفتر گسترش توليد علم به -2

 مديركل دفتر حقوقي دانشگاه -3

 پژوهشگران جوانرئيس باشگاه  -4

 هاي علمي و صنعتي ايران يك نماينده از سازمان پژوهش -5

نفـر حـداقل اسـتاديار و داراي     2دانشـيار و   2علمي دانشـگاه، شـامل    نفر از اعضاي هيأت 4 -6
هاي علمي، فني و هنـري در   ه حقوق كه به فرآيند ثبت علمي و حقوقي نوآوريتخصص در رشت

 هاي مختلف علمي آگاه باشند.   رشته

سـال   2و تأييد رئـيس دانشـگاه بـه مـدت      افراد ذكرشده به پيشنهاد معاون پژوهشي -1تبصره 
 شوند.   انتخاب مي

نظر  توان از افراد صاحب ه ميمنظور مشورت، در هر جلس به پيشنهاد اعضاي شورا و به -2تبصره 
 و متخصص در زمينه موضوع مورد بحث، بدون حق رأي دعوت به عمل آورد.  

 . وظايف شوراي راهبردي 465ماده 

هـاي الزم بـراي تكميـل حمايـت از اختراعـات و       ها و دسـتورالعمل  نامه تهيه و تدوين آيين الف)
 هاي علمي، فني و هنري در دانشگاه نوآوري
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 شده ع يا نوآوري ارائهيري در مورد نوع حمايت از اختراگ تصميم ب)

 هاي زير صورت گيرد:  تواند به شكل حمايت از اختراع مي. 466ماده 

از كشـور بـه نـام     هاي ثبت حقوقي و علمي در داخل و خـارج  تأمين تمام يا بخشي از هزينه -1
 دانشگاه

خلي و خارجي به باشگاه پژوهشگران هاي دا معرفي افراد واجد شرايط و برگزيدگان جشنواره -2
 نامه آن شورا شده در آيين منظور استفاده از مزاياي تعيين جوان دانشگاه به

منظـور تكميـل يـك     ارائه فرصت براي انجام يك طرح تحقيقاتي با تأييد شوراي راهبردي به -3
 اختراع يا نوآوري

هـاي معتبـر    ري در مجالت و همايشحمايت مالي و پشتيباني از ارائه مقاالت مربوط به نوآو -4
 داخلي و خارجي به شرح زير: 

هاي معتبـر داخلـي و خـارجي پذيرفتـه      چنانچه نتايج حاصل از اختراع در يكي از همايش الف)
هـاي داخلـي و    هاي شركت در همايش، طبق مقررات شـركت در همـايش   شود، پرداخت هزينه

 خارجي دانشگاه انجام خواهد شد.  

يج حاصل از اختراع در يكي از مجـالت معتبـر علمـي بـه چـاپ برسـد، هماننـد        چنانچه نتا ب)
 مقررات تشويق مقاالت علمي، مورد تشويق قرار خواهد گرفت. 

صورت حقوقي بـه ثبـت    غير از موارد فوق، اختراعاتي كه توسط دانشگاه يا با مشاركت آن به ج)
مـورد تشـويق مـادي قـرار خواهنـد      رسند، پس از دريافت تأييديه علمي از شوراي راهبردي  مي

 گرفت.  
عنوان شريك حقوقي و علمي (در مـواردي   نام دانشگاه بهثبت اختراع در داخل كشور با ذكر  -5

) بـه  ...تحقيقاتي و هاي كه طرح با حمايت مادي دانشگاه اجرا شده، همانند نتايج حاصل از طرح

  .1طبق جدول پيوستو براساس تعداد افراد  ISIميزان تشويق مادي يك مقاله 

ثبت اختراع در خارج از كشور و مراكز معتبر ثبت اختراع (اين مركز بايد مورد تأييد شـوراي   -6
بـه شـرط درج نـام دانشـگاه در نشـاني       ه)به نام فرد (بدون حمايت مالي دانشگا د)راهبردي باش

 .  ISIهاي  برابر تشويق مالي مقاله 5/1گواهي ثبت، به ميزان 
ي اختراع در خارج از كشور به شرط درج نام دانشگاه در گـواهي ثبـت تـا سـقف     ثبت خارج -7

 ريال با نظر شوراي راهبردي 000/000/100

تشويق مالي دانشگاه فقط به افرادي تعلق خواهد گرفت كه محـل خـدمت يـا تحصـيل      -تبصره
 شود.   ها در دانشگاه باشد و افراد بيرون از دانشگاه را شامل نمي آن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هـا از محـل بودجـه پژوهشـي حمايـت از       بودجـه حمايـت از اختراعـات و نـوآوري    . 467ماده 

 اختراعات
از طـرف دفتـر گسـترش توليـد علـم يـا        هايي كه براسـاس ضـوابط اعالمـي     فقط طرح -تبصره

هاي آن براي داوري ارسال شـده و توسـط شـوراي راهبـردي      واحدهاي دانشگاهي يا كميسيون
هايي كه رونـد ديگـري داشـته باشـند و      شوند. طرح مند مي ه بهرهتأييد شده باشند، از اين بودج

 ها هزينه شود، شامل اين ماده نخواهند بود.   هايي كه بدون تأييد داوران براي آن بودجه

گـذاري   پس از تأييد علمي اختراع توسط شـوراي راهبـردي، طبـق ميـزان سـرمايه     . 468ماده 

كـه بـين دانشـگاه و     1پيوسـت  ، براسـاس قـرارداد  كنـد  هايي كه از آن مي دانشگاه و نوع حمايت
هـا   شود، سهم طرفين تعيين خواهد شد. چنانچه حين كار نوع حمايـت  مخترع يا نوآور بسته مي

كاهش يا افزايش يابند، الزم است سهم جديد تعيين شود. براساس اين قرارداد، مخترع يا نـوآور  
گـذاري   دانشگاه (با توجـه بـه ميـزان سـرمايه    شود كه اختراع يا نوآوري خود را به نام  متعهد مي

 .  شده در قرارداد به ثبت علمي و حقوقي برساند براساس ميزان سهم تعيين ه)دانشگا

گذاري دانشگاه تهيه شود و به نتيجه برسـد، حـق ثبـت     كه طرح با سرمايه درصورتي .469ماده 

جري طرح در منافع حاصـل  علمي و حقوقي آن و امتياز طرح به دانشگاه تعلق خواهد گرفت و م
 از آن، با عقد قرارداد مشاركت خواهد داشت. 

چنانچــه طــرح بــا ســرمايه مختــرع بــه نتيجــه رســيده باشــد و بــراي تكميــل آن بــه  -تبصــره
طور مشترك به نـام مختـرع و دانشـگاه     گذاري مجدد نياز باشد، حق ثبت علمي طرح به سرمايه

گذاري و مشـاركت دانشـگاه در تكميـل     ميزان سرمايهخواهد بود و منافع حاصل از توليد آن به 
 آن، براساس قرارداد تعيين خواهد شد.  

عنـوان امـوال دانشـگاه محسـوب      هـا بـه   هاي علمي نـوآوري  نتايج حاصل از فعاليت .470ماده  

ها به هر شكل، با حفظ حقوق دانشگاه خواهد بود. بنـابراين ذكـر نـام واحـد      شوند و ارائه آن مي
2به نحوي كه تعلق آن اثر به دانشگاه مشخص باشد، ضروري است.دانشگاهي 

 

كه طرح، حاصل يك كار تحقيقـاتي مصـوب يـا نتيجـه رسـاله دكتـري و        . درصورتي471ماده  

ارشد يا پروژه دانشجويي در دانشگاه باشد، دانشگاه نيز در طرح سهيم است  نامه كارشناسي پايان
ب مجوزهاي الزم در جايي ديگر (اعم از داخل يا خـارج از  تواند نتايج آن را بدون كس و فرد نمي

كشور) ارائه كند. در اين موارد الزم است گواهي ثبت حقوقي نيز به نام دانشگاه و فرد بـه ثبـت   
 برسد.  

گذاري دانشگاه تهيه شده و به نتيجه رسـيده باشـد،    كه اختراع يا سرمايه . درصورتي472ماده  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شگاه حق افشاي اطالعات مربوط بـه اختـراع را نـدارد. در صـورت     مخترع بدون هماهنگي با دان
 افشا براساس قوانين كميته تخلفات علمي دانشگاه برخورد خواهد شد.  

گذاري سازمان ديگري بـه نتيجـه رسـيده     تواند كاري را كه با سرمايه متقاضي نمي .473ماده  

به مرحله توليد رساندن آن به  است، بدون كسب مجوز رسمي از آن سازمان، براي ثبت علمي يا
بر تعقيـب حقـوقي سـازمان ذكرشـده از سـوي دانشـگاه نيـز         دانشگاه ارائه كند. متخلفين عالوه

 شوند و بايد همه خسارات مالي و معنوي اين اقدام را به دانشگاه بپردازند.  متخلف محسوب مي

جـز   رسـند (بـه   ت علمي ميهايي كه از طريق دانشگاه به مرحله ثب نتايج همه طرح .474ماده  

 )، بايد به نام دانشگاه ارائه شوند. 470ماده  3هاي مشمول بند  طرح

هاي علمي، فنـي و هنـري مشـروط بـر      هاي مادي و معنوي از نوآوري همه حمايت .475ماده  

 حفظ حقوق دانشگاه است. 

  بردي. نحوه درخواست ثبت و تأييد علمي اختراع يا نوآوري از شوراي راه476ماده 

هـاي صـنعتي ايـران     هرگونه حمايت از اختراع يا نوآوري، پس از ثبـت آن در اداره مالكيـت   -1
ندارد كه اختراع يا نوآوري از همان ابتدا به نام دانشگاه بـه    شود و براي حمايت، لزومي انجام مي

اسـت   هـاي دانشـگاه، ضـروري    ثبت برسد. اما پس از انجام داوري و تأييد و تعيين نوع حمايـت 
براساس نوع حمايت، درصدي از اختراع يا نوآوري به نام دانشگاه ثبت شود و پس از عقد قرارداد 

 هاي ذكرشده اجرايي خواهند شد.  با دانشگاه، حمايت
متقاضي تقاضاي خود را تنظيم و با مدارك زير به معاون پژوهشي واحد يا معـاون پژوهشـي    -2

 د از: كند. مدارك عبارتن دانشگاه تقديم مي

حل بـراي مشـكل فنـي و     ، شرح سابقه، ارائه راهشامل عنوان، زمينه فني، اهداف توصيف اختراع
ها، نمودارها، بيان مزايا، اختراع ثبت به توضيح حـداقل يـك روش اجرايـي     توضيح اشكال، نقشه

 كارگيري اختراع و ذكر صريح كاربرد صنعتي براي به

 2بـراي   طـور محرمانـه   ها را بـه  مدارك از متقاضي، آنمعاون پژوهشي واحد، پس از دريافت  -3
به باال براي ارزيـابي ارسـال خواهـد كـرد. طـرح مـوردنظر در شـوراي        » استاديار«داور با مرتبه 

شود و نتيجه داوري همراه بـا پيشـنهاد نـوع حمايـت بـه كميسـيون        پژوهشي واحد بررسي مي
 ارسال خواهد شد.  مربوط در معاونت پژوهشي به دفتر گسترش توليد علم 

هـا و مـوارد مصـرف     در صورت درخواست براي ساخت و تكميل اختراع، ميزان دقيق هزينـه  -4
 شود.   ها پيشنهاد مي آن

هاي خاص كه به مشاهده و بحـث   اختراعات و نوآوريگيري براي حمايت از  منظور تصميم به -5
اي بـا حضـور داوران و    جلسـه  و بررسي حضوري نياز دارند، با نظر شوراي راهبردي، موضـوع در 
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بـه شـكل    1هـاي مربـوط   شـود و نتيجـه و فـرم    نماينده اصلي اختـراع يـا نـوآوري بررسـي مـي     
اي امضاشده به دفتر گسترش توليد علم ارسال گردد تا در جلسه شـوراي راهبـردي    صورتجلسه

 گيري شود.  مطرح و تصميم

ريافـت حمايـت از اختراعـات و    د جلسات شوراي راهبردي با توجـه بـه تقاضـاهاي   . 477ماده 

بار تشكيل خواهند شد. جلسات با حضور رئيس، دبير و  طور معمول هر يك ماه يك ها، به نوآوري
 .  يابد ها داراي تخصص حقوقي باشد، رسميت مي عضو كه حداقل يك نفر از آن 3حداقل 

با معاونـت پژوهشـي   ها، صرفاً  مكاتبات در زمينه حمايت از اختراعات و نوآوري تمام. 478ماده 

 .  شوند (دفتر گسترش توليد علم) در سازمان مركزي انجام مي

پس از تأييد و ثبت اختـراع در شـوراي راهبـردي، تصـميمات از طريـق دبيرخانـه        .479ماده 

 شوراي راهبردي مستقر در دفتر گسترش توليد علم به ديگر دفاتر اعالم خواهد شد.  

ي نوآوري تا پيش از ثبـت حقـوقي، نـوآور بايـد از ارائـه آن      گيري از افشا . براي پيش480ماده 

صورت مقاله يا مصاحبه خودداري كند و پس از ثبت حقوقي بـراي شناسـاندن طـرح بـه هـر       به
) بايد با دفتر گسـترش توليـد هماهنـگ باشـد. در صـورت      ...شكل (سخنراني، مقاله، مصاحبه و

هـاي   خـارج خواهـد شـد و همـه هزينـه      تخلف از اين مقررات، طرح از شمول حمايت دانشـگاه 
 شده از طرف دانشگاه، از نوآور بازپس گرفته خواهد شد.   انجام

معاونان پژوهشي واحدهاي دانشـگاه مسـئول اجـراي ايـن مقـررات هسـتند و دفتـر         -1تبصره 
 گسترش توليد علم بر اجراي آن نظارت دارد. 

ا به نحوي آشكار در معرض ديد قـرار  معاونان پژوهشي واحدها موظفند اين مقررات ر -2تبصره 
هـا در   دهند و متقاضيان را نسبت به مفاد آن آشنا كنند، به شكلي كه تا جاي ممكـن پاسـخ آن  

 ها در سازمان مركزي نباشد.   واحد مربوط داده شود و نيازي به حضور آن
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 فصل پانزدهم

 1هاي علمي در دانشگاه آزاد اسالمي انتشار كتاب ضوابط

 

 . تعاريف481ماده 

شامل شـوراي مركـزي انتشـارات، شـوراي انتشـارات اسـتان و شـوراي         :گيري مراجع تصميم

 انتشارات واحدها حسب مورد است. 

نظـر و باتجربـه    علمي صاحب نفر از اعضاي هيأت 2اين هيأت متشكل از حداقل  :داوران هيأت

ياري يا حـداقل اسـتادياري   در هر رشته تخصصي از علوم مختلف دانشگاهي با مرتبه علمي دانش

با سابقه انتشار كتاب در همان زمينه است كه با توجه به موضوع كتاب و تخصص آنها از سـوي  

 شوند.   ربط براي داوري انتخاب مي شوراهاي ذي

آوري، ترجمـه، تصـحيح و نقـد و     ، تدوين و گـرد تأليفهرگونه نوشتار علمي اعم از تصنيف،  :اثر

 جز مقاله و جزوه درسي دارد.  ومي ويرايش علمي است كه مفه

هاي علمـي صـاحب اثـر     ها و نوآورياثري كه حاصل ذوق، تجربيات، تحقيقات، ديدگاه :تصنيف

نويسـي و تنظـيم گفتارهـاي     پيرامون يك موضوع خاص است و همراه با تقرير، تشريح، حاشـيه 

 ش) شده است. علمي صاحب اثر و افزودن حواشي و تعليقات ضروري توسط وي تحرير (نگار

ها كه حاصـل انديشـه و تجربيـات     اثري است شامل چند فصل با ارتباط منطقي بين آن :تأليف

 صاحب يا صاحبان اثر با استفاده از منابع ديگر است. 

مطالب هدفمند و منسجم است كـه متناسـب بـا موضـوعي خـاص       حاوي :آوري تدوين و گرد

 افزودن مطالب مرتبط، از ضروريات آن است.  گردآوري و تدوين شده است و توضيحات اضافي و

اثري است كه مترجم آن را با رعايـت قـوانين ترجمـه از زبـان مبـدأ بـه زبـان مقصـد          :ترجمه

 برگرداند و مفهوم و محتواي كامل ساختار كتاب اصلي را حفظ كند. 

 تـرين تـرين و نزديـك  هاي موجود در جهان، تشـخيص صـحيح  شامل معرفي نسخه، بدل :تصحيح

نسخه به زمان حيات مؤلف، ارائه روش تحقيق، شرح و توضيح مستندات متن، ذكر مآخذ و منـابع  

 شناسي آن و تكميل نقايص در عبارت و محتوا است.   مورد استفاده با استناد به شواهد و كتاب

اثري است كه دربرگيرنده ويرايش علمي (بررسي تخصصـي و موضـوعي    :نقد و ويرايش علمي

مقابله متن با اصل، رفع اشكاالت و ابهامـات، تحقيـق در صـحت و سـقم مطالـب و       محتواي اثر،

گـذاري،  بررسي منابع و مآخذ)، ويرايش ادبي (انجام اصالحات دسـتوري و نگارشـي اثـر، نشـانه    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هـا  ها و شكلنامه، نمودارها، جدولارجاعات، كتاب ها، بررسي پانوشت ها، بندي، فهرستپاراگراف

تواي علمي) و ويرايش فني (رعايت اصـول تايـپ مثـل نـوع و شـماره قلـم و... ،       بدون تغيير مح

 نويسي كلمات) باشد.   ها و مقدمات و درستها، فهرستگذاري ارجاع نقطه

وقــت و  وقــت، نيمــه علمــي دانشــگاه آزاد اســالمي (تمــام اعضــاي هيــأت شــامل :اثــر  صــاحب

مؤسسـات آموزشـي و پژوهشـي معتبـر،     هـا و   علمي ساير دانشـگاه  التدريس) و اعضاي هيأت حق

آموختگان دانشگاه آزاد اسالمي و ساير افراد فرهيخته است كه تمايـل دارنـد    دانشجويان و دانش

 كتاب خود را به نام دانشگاه آزاد اسالمي منتشر كنند. 

 براساس اين مقررات مفهوم صاحب اثر به همه نويسندگان اثر قابل تعميم است.  -تبصره

هاي مصوبات شـوراي   ها بر اساس سرفصل هايي است كه محتواي آن شامل كتاب :كتاب درسي

منظـور   ريزي آموزشي و درسي دانشگاه آزاد اسالمي در هر رشته تنظيم شـده اسـت و بـه    برنامه

 شود.  هاي مختلف تحصيلي تهيه مي ه آموزش در دور

 .  كتابي است كه به يك موضوع خاص در يك رشته اشاره كند :كتاب تخصصي

 قرارداد 
شـود. در ايـن سـند بـه      منعقد مـي  اثر  آزاد اسالمي و صاحب  دانشگاه  بيناست كه   سندي الف)

  حـق   واگـذاري   ، مـدت  آن نحوه پرداختو   الزحمه ر، حقكا  و پايان  شروع  تاريخمواردي از قبيل 

 ن متعلق بـه رايگا  هايهتعداد نسخ و نيز  بعدي  هاي و چاپ  اول  در چاپ  هاهاثر، تعداد نسخ  چاپ

 شود.   اشاره مياثر   صاحب

 يـك و انتشار   چاپمشاركت در منظور  به  انتشاراتي  و مؤسسات  دانشگاه  بين  كهاست   سندي ب)

 شود.   مي  تنظيماثر 

 سندي است كه براي مشاركت در چاپ و انتشار يك اثر بين دانشـگاه آزاد اسـالمي و سـاير    ج)

 شود.   و آموزشي تنظيم ميمراكز علمي، پژوهشي 

 . اهداف شوراي مركزي انتشارات482ماده 

 هاي انتشاراتي دانشگاه گذاري علمي فعاليت سياست الف)

 ها هاي شوراي انتشارات استان نظارت بر فعاليت ب)

 هاي مربوط  نامه تدوين و تنظيم آيين ج)

 هاي اجرايي شورا  تدوين سياست د)

 ي باالبردن كيفيت آثار هاي مناسب برا ارائه روش ) ه

 ها   روزكردن و بهبود امور كتابخانه راهكارهاي مناسب براي توسعه، تجهيز، به ارائه و)
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 . ساختار تشكيالتي شوراي مركزي انتشارات483ماده 

 تركيب اعضاي شورا  -1

 شوند:  اعضاي شورا با حكم رئيس دانشگاه به شرح زير منصوب مي
 )شورا رئيس(  آزاد اسالمي  دانشگاه  يو فناور پژوهش  معاون الف)
 )دبير شورا(  دانشگاهسنجي  كل مركز گسترش علم و علممدير ب)
 معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه يا نماينده او ج)
 معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه يا نماينده او د)
 هـاي مختلـف، داراي سـوابق    تهبا مرتبه حداقل دانشياري در رشـ علمي  هيأت  اعضاي از نفر 5 ) ه

  و فنـاوري  پژوهش معاون پيشنهاد باپژوهشي، آشنا به مقررات نشر و داراي اثر منتشرشده،  علمي
هـا توسـط رئـيس دانشـگاه بالمـانع       سال. تمديد احكـام آن  دوبراي مدت   دانشگاه رئيس  تأييدو 

 است. 
در يـك سـال بـراي اعضـاي     ،  غيرموجـه   پـي درپيبار غيرپنج و   پيدرپي بار غيبت  دو -1تبصره 
معاون پژوهش و  صورت  اين شود. در مي  تلقييت در شورا عضوفرد از   استعفاي  همنزل  به حقيقي

 كند.    ماه افراد جايگزين را به رئيس دانشگاه معرفي مي فناوري طي يك

 چگونگي تشكيل و مصوبات شوراي مركزي انتشارات -2

يابـد و   نفر از اعضاي آن (شامل رئيس شورا) رسـميت مـي   6حداقل جلسات شورا با حضور الف)
 رسد. تصميمات آن با رأي اكثريت اعضاي حاضر در جلسه به تصويب مي

 در موارد خاص جلسه با حضور يكي از معاونان فرهنگي يا آموزشي دانشگاه در غيبت -1تبصره 
 شود.  رئيس شورا تشكيل مي

  ديگـري   نظـران  ز صاحبدبير شورا ا  درخواست  واند شخصاً يا بهت شورا در هر مورد مي  رئيس ب)
 . آورد  عمل  به  دعوت  در موارد خاصاظهارنظر در شورا و   شركت  براي

 شود.  بار برگزار مي جلسات شورا هر سه ماه يك ج)
 شود.  العاده با پيشنهاد رئيس شورا تشكيل مي جلسه فوق -2تبصره 

 ارات شوراي مركزي انتشارات. وظايف و اختي484ماده 

هـاي الزم بـراي توسـعه كميـت و بـاال بـردن كيفيـت         مشـي  گذاري و تعيين خـط  سياست الف)
 هاي دانشگاه   انتشارات صنعت نشر و بهبود امور كتابخانه

 ها و ساير آثار پيشنهادشده در دانشگاه   هاي مربوط به انتشار كتاب نامه تدوين مقررات و آيين ب)
 و آثار ديگر ها ورت انتشار كتابتشخيص ضر ج)
االختيـار  رئيسه سازمان مركزي و واحدها، نماينـدگان تـام   تشخيص ضرورت انتشار آثار هيأت د)

 هاي امناي استاني   هيأترئيس دانشگاه و دبير 
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تكميل و به همراه يك نسـخه   1هاي يادشده ضروري است فرم منظور بررسي كتاب به -1تبصره 
ترجمه يك نسخه از روگرفت كتاب اصلي به مركز گسـترش علـم و   صورت  از كتاب مربوط و در

 سنجي ارسال شود.  علم
 الزحمه صاحب اثر  تعيين حق ) ه
 هـاي  منظـور اعمـال سياسـت    نظارت و ارزيابي پيوسته عملكرد شـوراي انتشـارات اسـتان بـه     و)

هـا يـا لغـو     نتشويقي، تأييد صالحيت و صدور مجوز بـراي تشـكيل شـوراي انتشـارات در اسـتا     
 مجوزهاي صادرشده توسط اين شورا 

هـاي امنـاي اسـتاني    هيـأت االختيار رئيس دانشـگاه در  ز) بررسي اعضاي پيشنهادي نماينده تام
 منظور تأييد و صدور احكام توسط معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه   به

 شود.   براساس ضوابط انجام مي 491حتوايي كتاب مطابق ماده ح) كنترل م

 سـنجي معاونـت پـژوهش و فنـاوري دانشـگاه بـه نيابـت از        مركز گسترش علم و علم -2بصره ت
شوراي مركزي انتشارات، در صورت نياز، به همه اطالعات موجود در شوراي انتشارات هر استان 

 يا واحدهاي جامع و بسياربزرگ مربوط به آن استان، دسترسي خواهد داشت.  

سـنجي بـا شـرح     ي انتشارات در مركز گسـترش علـم و علـم   دبيرخانه شوراي مركز. 485ماده 

 شود:  وظايف و اختيارات زير تشكيل مي

 وظايف و اختيارات دبيرخانه شورا 

 ها درخصوص شوراي انتشارات هر استانمكاتبه با استان الف)
 ها نامه ها براساس قوانين و آيين شوراي انتشارات استان  بررسي درخواست ب)
 هاابهامات و شرح و توضيح قوانين و مقررات براي شوراي انتشارات استانپاسخگويي به  ج)
 تهيه مقررات انتشاراتي براي طرح در شورا  د)

 ها. شوراي انتشارات استان486ماده 

 شود:  در هر استان شوراي انتشارات با تركيب زير تشكيل مي
 االختيار رئيس دانشگاه (رئيس شورا) نماينده تام الف)

 س كميته پژوهش و فناوري استان (دبير شورا)رئي ب)
نظر با مرتبه حـداقل دانشـياري واحـدهاي آن اسـتان بـا       علمي صاحب از اعضاي هيأت نفر 5 ج)

هاي علوم انساني، علوم پايه، علوم پزشكي، علوم كشاورزي، فنـي و   هاي مختلف در گروه تخصص
 اي معتبر باشند.  مهندسي و هنر و معماري كه داراي آثار تأليفي يا ترجمه

 االختيـار رئـيس دانشـگاه در اسـتان معرفـي و بـا حكـم معـاون         اعضا به پيشنهاد نماينده تام د)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 شوند.  سال منصوب مي 2پژوهش و فناوري دانشگاه براي 
 ماه پيش از پايان زمان عضويت اعضـا، شـوراي انتشـارات اسـتان بايـد بـا معاونـت        2 -1تبصره 

 رباره معرفي اعضاي جديد يا تمديد احكام قبلي مكاتبه كنـد و فـرم  پژوهش و فناوري دانشگاه د
 تكميل و همراه با سوابق علمي اعضا براي بررسي و صدور حكم فرستاده شود.  1پيوست

 بايـد از واحـدهاي مختلـف اسـتان انتخـاب شـوند. مـوارد       اعضاي ذكرشده در بند ج  -2تبصره 
 بل بررسي خواهد بود. استثنايي ديگر توسط شوراي مركزي انتشارات قا

در يك سال براي اعضاي حقيقـي  ،  غيرموجه  پيدرپيبار غير 5و   پيدرپي بار غيبت  2 -3تبصره 
 صـورت   ايـن  شـود. در  مـي   تلقـي يت در شوراي انتشارات اسـتان  عضوفرد از   استعفاي  همنزل  به

يگزين را بـه معـاون پـژوهش و    ماه افراد جا االختيار رئيس دانشگاه در استان طي يك نماينده تام

 .  كند  فناوري دانشگاه معرفي مي

 ها . وظايف شوراي انتشارات استان485ماده 

بزرگ، متوسـط،   هاي تخصصي واحدهاي درسي و  ارزيابي، تشخيص ضرورت و انتشار كتاب الف)
 كوچك و مراكز مستقر در استان كه خود داراي شوراي انتشارات نيستند. 

 تواند انجام اين وظيفه را حسب مورد به واحـدهاي جـامع و   تشارات استان ميشوراي ان -تبصره
 بسياربزرگ استان بسپارد. 

   496كنترل محتوايي كتاب مطابق ماده  ب)
 نظارت و ارزيابي پيوسته عملكرد شوراي انتشارات واحدهاي آن استان  ج)
 ربط  ي استان ذيها هاي منتشرشده در واحد تهيه بانك اطالعاتي مربوط به كتاب د)
 ها روزكردن و بهبود امور كتابخانه ارائه راهكارهاي مناسب براي توسعه، تجهيز، به ) ه
هاي شوراي انتشارات استان و شوراي انتشارات واحدهاي مربوط در  گزارش فعاليت فرستادن و)

 سنجي.   ماهه به شكل مدون به مركز گسترش علم و علم 6هاي زماني دوره

 وراي انتشارات واحدهاي جامع يا بسياربزرگ. ش486ماده 

 شود:  شوراي انتشارات واحدهاي جامع يا بسياربزرگ با تركيب زير تشكيل مي
 معاون پژوهش و فناوري واحد (رئيس شورا) الف)
 معاون آموزش و تحصيالت تكميلي واحد ب)
 معاون فرهنگي و اجتماعي واحد ج)
 ن وي، مدير پژوهش و فناوري واحد (دبير شورا) رئيس انتشارات واحد و در صورت نبود د)
 هاي وقت با مرتبه علمي دانشيار به باال در رشته وقت يا نيمه علمي تمام نفر از اعضاي هيأت 3 ) ه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هاي متفاوت و سوابق مشخص در تأليف و ترجمه و نشر كتاب باشند،  مختلف كه داراي تخصص
سـال منصـوب    2ختيـار رئـيس دانشـگاه بـراي     اال به پيشنهاد رئيس واحد و حكم نماينـده تـام  

 شوند.   مي
 تواند تركيب شوراي انتشارات خود را از دانشيار نباشد، مي 3كه واحد داراي  درصورتي -1تبصره 

يك دانشيار و يك استاديار از واحد خود و يك دانشيار از واحدهاي همجـوار در اسـتان مربـوط    
 تشكيل دهد.  

 م زمان عضويت اعضاي شـوراي انتشـارات، ضـروري اسـت معـاون     ماه پيش از اتما 2 -2تبصره 
را تكميل كند  1پژوهش و فناوري واحد نسبت به معرفي اعضاي جديد يا تمديد احكام قبلي فرم

االختيار رئيس دانشـگاه   ها براي بررسي و صدور احكام به نماينده تام ن و همراه با سوابق علمي آ
 در استان مربوط بفرستد. 

در صورت نبود عضو حقيقي واجد شرايط در واحد، معرفي افراد واجد شرايط از سـاير   -3تبصره 
 واحدهاي استان مربوط مجاز است. 

االختيـار رئـيس دانشـگاه وجـود     كه امكان صدور احكام توسط نماينده تـام  درصورتي -4تبصره 
 نداشته باشد، احكام توسط معاون پژوهش و فناوري دانشگاه صادر خواهد شد.  

 سال براي اعضاي حقيقـي  در يك،  غيرموجه  پيدرپيبار غير 5و   پيدرپي بار غيبت  2 -5تبصره 
  تلقـي هـاي جـامع و بسـياربزرگ     يت در شـوراي انتشـارات واحـد   عضوفرد از   استعفاي  همنزل  به

مـاه افـراد جـايگزين را بـه نماينـده       رئيس واحدهاي يادشـده طـي يـك    صورت  اين شود. در مي

 .  كند  االختيار رئيس دانشگاه در استان معرفي مي تام

 . وظايف شوراي انتشارات واحدهاي جامع و بسياربزرگ487ماده

 هاي درسي و تخصصي  ارزيابي و تشخيص ضرورت انتشار كتاب الف)

 496كنترل محتوايي كتاب مطابق ماده  ب)
 هاي انتشار يافته در آن واحد تهيه بانك اطالعاتي كتاب ج)
 مندي يه بانك اطالعاتي مربوط به داوران و ارائه آن به استان مربوط براي بهرهته د)
 هاي شورا به شوراي انتشارات استان مربوط  هاي فصلي فعاليتفرستادن گزارش ) ه

 تأليفتعيين موضوع كتاب و سفارش براي  و)
 ها كتابخانهروزكردن و بهبود امور  ز) ارائه راهكارهاي مناسب براي توسعه، تجهيز، به

كـاري و   ها براي جلوگيري از دوبـاره  رساني واحد داراي كتاب در حال ترجمه به استان ح) اطالع
 از طريق سايت معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه   رساني همچنين اطالع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ها و واحـدهاي جـامع و    . نظارت و ارزيابي عملكرد شوراي انتشارات استان488ماده 

 بسياربزرگ 

ها و واحدهاي جامع و بسياربزرگ دانشـگاهي و   زيابي عملكرد شوراي انتشارات استاننظارت و ار
 شود:  ها با معيارهاي زير انجام مي تمديد احكام اعضاي آن

 شده هاي چاپ كيفيت و كميت كتاب الف)
 ها در واحدها ميزان فروش و نحوه توزيع كتاب ب)
 برگزاري منظم جلسات شورا ج)
هنگام گزارش عملكرد شـوراي واحـدهاي جـامع يـا بسـياربزرگ بـه شـوراي         ارائه منظم و به د)

 انتشارات استان مربوط
 سنجي  هنگام شوراي انتشارات استان به مركز گسترش علم و علم منظم و به ارائه گزارش ) ه

 ها  . فرآيند بررسي كتاب489ماده 

 ها بررسي اوليه كتاب -1

انتشارات، شوراي انتشارات استان و شوراي انتشارات ها توسط شوراي مركزي  بررسي اوليه كتاب
شود. شوراهاي يادشده پس از ارزيابي اوليـه   واحدهاي جامع و بسياربزرگ حسب مورد انجام مي

كننـد. نـام   و تشخيص نياز به انتشار، كتاب را براي داوري علمي به داوران متخصص ارجـاع مـي  
سنجي (معاونت پژوهش و فناوري  ترش علم و علمداوران كامال محرمانه است و تنها به مركز گس

 شود.  به نيابت از شوراي مركزي انتشارات اعالم مي ه)دانشگا

 ها داوري كتاب -2

داور در زمينـه تخصصـي مربـوط بـا درجـه دانشـياري يـا حـداقل          2داوري كتاب با تأييد  الف)
 شود.  استادياري با سابقه انتشار كتاب در همان زمينه انجام مي

 علمي با درجه دانشياري بـه بـاال محـدود اسـت (ماننـد      هايي كه عضو هيأت در رشته -1بصره ت
 2تـوان از   هاي هنر، پرسـتاري و مامـايي و حسـابداري) مـي     هاي معماري و برخي از رشته رشته

پژوهشي بـا تأييـد شـوراهاي مربـوط بـراي داوري كتـاب        سال سابقه علمي 4استاديار با حداقل 
 استفاده كرد.  

 كننده است.  در صورت بروز هرگونه اختالف ميان نظرات داوران، نظر داور سوم تعيين ب)
انجـام   1مـاه طبـق كـاربرگ ارزيـابي     ها توسط هيأت داوران بايد حداكثر در يك داوري كتاب ج)

 شود. 
چنانچه بر اساس نتايج داوري، كتاب نياز به ويراستاري اعم از ويرايش علمي، ادبـي يـا فنـي     د)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شده توسط داور نسبت بـه رفـع نقـايص     اشته باشد، صاحب اثر موظف است ظرف مدت تعييند
 اقدام كند.  

سنجي (معاونت پـژوهش و  كامال محرمانه است و تنها به مركز گسترش علم و علم نام داوران ) ه
 شود.  به نيابت از شوراي مركزي انتشارات اعالم مي ه)فناوري دانشگا

 بودجه. محل تأمين 490ماده 

 ، ترجمه، تصحيح، گردآوري، نقد و ساير آثارتأليفهزينه تصنيف،  الف)

، نقد و... از طريق بستن قـرارداد ميـان ناشـر و     ، ترجمه، تصحيح، گردآوريتأليفهزينه تصنيف، 
گيـري،   شود و از محل بودجه پژوهشي قابل پرداخت اسـت. مرجـع تصـميم    صاحب اثر انجام مي

) طبق جدول زير تعيين ، ترجمه و سايرتأليفادشده را (حق تصنيف، هاي ي الزحمه پرداخت حق
   1كند. مي

 و ترجمه تأليفالزحمه تصنيف،  : حق1 جدول
 

 ميزان حق تصنيف مرتبه علمي

 (هر صفحه به ريال)

 تأليف ميزان حق 

 (هر صفحه به ريال)

 ترجمه  ميزان حق

 (هر صفحه به ريال)

 000/120 000/150 000/220 استاد

 000/110 000/140 000/200 نشياردا

 000/100 000/130 000/180 استاديار

 000/90 000/120 000/150 مربي
 

و سـاير مـوارد بـا نظـر مراجـع       جمله گردآوريهاي آثار ديگر از  الزحمه پرداخت حق -1تبصره 
 شود.  گيري حسب مورد تعيين مي تصميم
گونه پرداختي بـراي حـق    تبر چاپ شود، هيچالمللي مع چنانچه كتاب توسط ناشر بين -2تبصره 

  المللـي حـق   شود و مؤلفان طبق قرارداد با ناشران بين تأليف و ترجمه توسط دانشگاه انجام نمي
 كنند.    تأليف دريافت مي

 منظـور پرداخـت   علمـي اسـت، بـه    در مواردي كه پديدآورنده فردي غير عضـو هيـأت   -3تبصره 
توانند طبق جدول مربوط و به شـرح   گيري مي، مراجع تصميم الزحمه تأليف، ترجمه و ساير حق

 زير عمل كنند:  
 حوزه باشد، همانند استاديار 4اي كه داراي مدرك دكتري تخصصي يا سطح  پديدآورنده الف)
 حوزه باشد، همانند مربي 3ارشد يا سطح  اي كه داراي دكتري عمومي، كارشناسي پديدآورنده ب)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ارشـد يـا دكتـري     ظر آثار هنري كه داراي مدرك رسـمي كارشناسـي  ن پديدآورندگان صاحب ج)
 گيري نيستند، همانند مربي يا استاديار با تشخيص مرجع تصميم

ارشد يا بـدون مـدرك دانشـگاهي باشـد (بـا       كه پديدآورنده دانشجوي كارشناسي در صورتي  د)
 شود.  خت ميالزحمه مربي به وي پردا درصد حق 80گيري) حداكثر تشخيص مرجع تصميم

 علمي ابتدا كتاب خود را به واحد خود براي بررسي و چاپ ارائه كند.  شايسته است كه هيأت ) ه
چنانچه كتاب بيش از يك مؤلف يا مترجم داشـته باشـد، قـرارداد بـا شـخص اول يـا        -4تبصره 

سـبه  شـود و محا  نماينده صاحبان اثر پس از ارائه رضايتنامه كتبي ساير نويسـندگان بسـته مـي   
 شود.  ها انجام مي الزحمه بر اساس مرتبه علمي آنحق

 شود. ها براساس مرتبه علمي فرد در زمان بستن قرارداد انجام مي الزحمهمحاسبه حق -5تبصره 
شـوند داراي قطـع وزيـري     هايي كه در دانشگاه توليد مي كه اكثر كتاب با توجه به اين -6تبصره 

نامــه قطــع وزيــري اســت. براســاس هــا در ايــن شــيوهتهســتند، مبنــاي محاســبات و پرداخــ
و تعـداد تقريبـي سـطرهاي آن     cm5/12×cm20استانداردهاي چاپ، قطع وزيري داراي ابعـاد  

گيـري مربـوط    و نوع فونت حروف اسـت و مرجـع تصـميم     سطر با توجه به اندازه 26تا  22بين 
د. بديهي است چنانچه كتابي در قطع تواند راساً نسبت به استاندارد بودن كتاب اعالم نظر كن مي

تـوان بـا تبـديل آن     گيـري مربـوط مـي    ديگري غير از اين قطع چاپ شود، با نظر مرجع تصميم
 يادشدههاي  الزحمه ها به قطع وزيري براساس تعداد صفحات معادل، نسبت به پرداخت حق قطع

 .  كرداقدام 

 هزينه داوري ب)

گيري طبق جدول زير قابـل پرداخـت از محـل     ع تصميمها با نظر مراج الزحمه داوري كتاب حق
 بودجه پژوهشي است: 

 

 الزحمه داوري كتاب : حق2جدول 
 

صفحه  150تا داوري هر كتاب  مرتبه علمي

 (ريال)

صفحه  150بيش از داوري هر كتاب 

 (ريال)

 000/500/2 000/000/2 استاد

 000/200/2 000/700/1 دانشيار

 000/000/2 000/500/1 استاديار

 
 الزحمه داوري به استادياران با شرايط مربوط پرداخت حق -7تبصره 
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 سازيهزينه آماده) ج

سازي كتاب تا پيش از مرحله چاپ توسـط پديدآورنـده(گان) انجـام شـده باشـد،       چنانچه آماده
شده ميان ناشر و صاحب اثر لحاظ خواهد شد و با نظر مراجع  هاي مربوط در قرارداد بسته هزينه

 گيري طبق جدول زير قابل پرداخت از محل بودجه پژوهشي است. صميمت
 

 سازي كتاب الزحمه آماده : حق3جدول 
 

 گيري  حروفچيني، غلط

 (هر صفحه به ريال)بندي  و صفحه

 خواني نمونه

 (هر صفحه به ريال)
 طرح روي جلد

 (هر صفحه به ريال)

 رحلي وزيري رحلي وزيري رحلي وزيري

7000 8500 4000 5000 
تا 000/000/1
000/500/1 

تا  000/500/1
000/000/2 

 

 هزينه چاپ كتاب   د)

هزينه چاپ كتاب از جمله كاغذ، صحافي، فيلم و زينگ قابل پرداخت از محل بودجـه پژوهشـي   
 است. 

 هاي مربوط به چاپ كتاب از محـل بودجـه پـژوهش و فنـاوري     با توجه به پرداخت تمامي هزينه ) ه
 هاي پژوهش و فناوري واحدها واريز شود.   اي حاصل از فروش كتاب بايد به صندوقواحدها، درآمده

 الزحمه حضور در جلسات  حق و)

ت، شـوراي انتشـارات   اشوراي مركزي انتشـار  هاي انتشارات ( شورا  الزحمه حضور در جلسات حق
لي مربوط به ها و شوراي انتشارات واحدهاي جامع و بسياربزرگ) طبق ضوابط و قوانين ما استان

 اعضاي حقيقي از محل بودجه پژوهشي قابل پرداخت است. 

 محتواي كتاب  .491ماده 

 :  باشد زير شرايط داراي كهشود  مي محسوب ليفأت درصورتي فقط دانشگاهي درسي كتاب
 و شـده  تنظـيم  رشـته  آن مصـوب  دروس سرفصـل  براسـاس ها  آن محتواي كه هاييكتاب الف)

 .  شوندمي تهيه تحصيلي مختلف هاي هدور در آموزش منظور به
محتواي كتاب بايد بديع باشد و داراي اهميت، اعتبار، قابليت يادگيري، سودمندي، سـاختار   ب)

 دانش، انسجام متني، تازگي و مورد نياز و عالقه دانشجويان مربوط باشد.  
 . باشد يآور نو داراي مطالب ارائه و)  گان (نويسنده به متعلق كتاب نگارششيوه  ج)

 و باشـند  شـده  تهيه كتاب همان براياً منحصر ها فرمول و نمودارها، ها ها، شكل نمونه، ها مثال د)
 . شود اعارجبه دقت  منبع آن ، به   رديگ منابع از برداشت درصورت
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 منبـع  دقيقدرج  با و مستقيم قول نقل شكل به اند شدهگرفته  ديگر منابع از كه همه مواردي ) ه
 . ندشو عنوان

 .  باشند كتاب آخر در منابع فهرست داراي ديباي تأليفي ها كتاب و)

 ز) الزم است منابعي از فرد مولف در فهرست وجود داشته باشد.  
 عنوان ترجمه نوعي به كه باشند زيني سيانگل عنواني دارا حتماي تأليفي ها ح) الزم است كتاب

 . است اصلي

 ا دقت رعايت شود. برداري بايد ب امانت در مرجع ط) صحت

 كتاب ترجمه ضوابط. 492 ماده

 :  باشد زير شرايط واجد بايد درسي كتاب ترجمه
 .  باشد درس آن مصوب سرفصل بر منطبق الف)

 . شود انتخاب ترجمه براي كتاب ويرايش آخرين ب)

 .  باشدپذير  و ويرايش شده ترجمه اصلي متن تمام ج)

 يابي صحيح رعايت شود.  اصل امانت و دقت در ترجمه و معادل د)

 وشيوه نگارش  مقصد، حفظ ومبدأ  زبان بر تسلط مانند ترجمه اصول وعمومي  ضوابطداراي  ) ه
 .  باشد نوع اين از مواردي و فارسي زبان در رايج گانژوا از ، استفاده اصلي) گان ( نويسنده لحن

 ن انجام شود. االمكان با اجازه نويسنده اصلي آ شايسته است ترجمه كتاب حتي و)

هايي كه در تعاريف يادشده قيد نشده اسـت، مراجـع    در موارد خاص، درباره چاپ كتاب -تبصره
عنوان مثال آثار ارزشمندي كه صاحب اثر خواهـان چـاپ    توانند اقدام كنند (به مي گيري تصميم

 توسط دانشگاه آزاد اسالمي است).  كتاب خود

 ، گردآوري، تدوين و ساير باشند.  ، ترجمهليفتأهايي كه تركيبي از  كتاب. 493ماده

 شـوند  ارائـه ي شـكل  به ديبا هستند، ترجمه، گردآوري، تدوين و ساير تأليفتركيبي از  كهي آثار
 و باشـد  داشـته  وجـود  مترجم توسط شده افزودهي ها بخش وي اصل نوشته انيمي روشن مرز كه

 : است ارائهقابل  ريزي ها شكل به فقط
 و شـده  ترجمـه  مختلـف  سـندگان ينو و مختلـف  منـابع  ازهاي علمي  متن ازي ا مجموعه اگر -1

 ايـ  مترجمي شخص نظراتي حاو كه است شده افزودهها  آن بهيي ها مترجم، بخش توسط سپس
 و اسـت ي اصلي ها متن اي متن در شده ارائه اطالعات ليتكم عنوان بهيا  ستا او قاتيتحق حاصل

 كتـاب  سـندگان ينو تعداد به توجه با ها افزودههمه  است الزم دارد، اشارهي دتريجد قاتيتحق به
 تمـام  كـه ي نحـو  به ،ندشو عنوان()  يا [ ] داخل در متن دريا  صفحه همان در پاورقي شكل به

 نـوع  نيـ ا صـورت  . درايـن باشـد  492471 مـاده  طيشرا واجد و شده ترجمه دقت بهي اصل متن
ـ ا ازي موارد و» ها افزوده و ترجمه«، »شرح و ترجمه« مانندهايي با عنوان ديبا را نگارش  نـوع  ني
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 از هـا،  آن آثـار  اصـالت  تيـ رعا نيهمچنـ  وي اصـل  سندگانينو حقوق حفظ منظور به و كرددرج 
 . شود زيپره» ترجمه و فيتأل« عبارتكاربردن  به
 افـزوده هـا   آن به مترجم نظرات سپس و اند شده ترجمه مختلف منابع ازيي ها بخش فقط اگر -2
ـ ا ازي مـوارد  و» نقد وي گردآور«، »ها افزوده وي گردآور« ماننديي ها واژه است، از دهش  نـوع  ني

 . شود زيپره» ترجمه و فيتأل« عبارتدرج  از استي ضرور زين نجايا در. شود استفاده
 ارتبـاط  ليـ دل بـه ي و دهيـ برگز نوشـته  چنـد يـا   فرد كي يها نوشته اي مقاالت مجموعه اگر -3

ـ  مترجم نظرات سپس و شده ترجمه كامل طورهبي و نظرات و آراي سبرر اي يموضوع  بـه  آنه ب
 كهي نحو بهود ش عمل ماده نيا اول بند مانند است است، الزم شده افزوده نقد اي يحواش شكل
كار به حالت نيا در. دنباش كيتفك قابل گريكدي از شده ضافها نظرات باي اصل سندهينوي ها نوشته

 بـر ي نقـد «، ...»آثـار  بـر ي مـرور «، »هـا  افـزوده  و... نظـرات  و آرا شـرح « مانندهايي  بردن عنوان
 . است مناسب نوع نيا ازي موارد و» ي...ها شهياند

  (ebook). كتاب الكترونيكي 494ماده 

صورت نسخه چاپي بـراي توليـد و    رعايت تمام مراحل و موارد مربوط به توليد و انتشار كتاب به
نسخه الكترونيكي نيز الزامـي اسـت. از جملـه گـرفتن مجوزهـاي الزم از      صورت  انتشار كتاب به

 ، كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران و... .  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

 ها . قالب كتاب495ماده 

 ها الزامي است:  رعايت موارد زير در زمينه قالب و شكل كتاب

نـام  «و » نـام «، روي جلـد كتـاب فقـط    منظور چاپ دانشـگاهي و يكدسـت كـردن آثـار     به الف)
ها يا عبارات ديگـر ماننـد دكتـر، مهنـدس،      كاربردن واژهصاحب اثر درج شود و از به» خانوادگي

هـاي   علمي و... جداً خودداري شود. اما در صـفحه عنـوان داخـل كتـاب درج عنـوان      عضو هيأت
 يادشده و محل فعاليت فرد بالمانع است. 

 اي از محتواي علمي در چند سطر و در پشت جلد آن باشند.   ها داراي خالصهكتاب ب)

هـاي آثـار ديگـر او در     به همراه درج عنـوان  د)اي از مشخصات نويسنده (طرف قراردا خالصه ج)
 اول داخل كتاب آورده شود.  زمينه مربوط به موضوع كتاب (در صورت تمايل) در صفحه

مت چپ روي جلد كتاب و در صورت امكـان روي  نشان استاندارد دانشگاه آزاد اسالمي در س د)
 كتاب درج شود.  عطف

 هاي الزم   . گرفتن مجوز496ماده 

 گرفتن پروانه نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي الف)

معاونان پژوهش و فناوري واحدهاي جامع و بسياربزرگ بايد نسـبت بـه گـرفتن پروانـه نشـر از      
نند. همچنين واحدهاي جامع و بسياربزرگ بـراي چـاپ   وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اقدام ك
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هر عنوان كتاب جديد بايد نسبت به گرفتن مجوزهاي پيش و پس از چـاپ از وزارت فرهنـگ و   
 ارشاد اسالمي اقدام كنند.  

تواننـد بـا همكـاري     واحدهايي كه درصدد چاپ كتاب هستند و مجوز نشر ندارند، مي -1تبصره 
ن خود يا سازمان چاپ و انتشارات دانشـگاه كـه داراي مجـوز نشـر     واحدهاي دانشگاهي در استا
 هستند، كتاب چاپ كنند.  

مجوز  هاي دارنده مجوز نشر موظفند با واحدهايي كه سازمان چاپ و انتشارات و واحد -2تبصره 
دهنـده    هاي چاپ كتاب يادشده به عهده واحد سفارش ندارند همكاري كنند. بديهي است هزينه

دهنده روي جلد كتـاب   . افزون بر اين، نشان دانشگاه آزاد اسالمي و نام واحد سفارشخواهد بود
عنـوان ناشـر همكـار درج     و نام واحد ديگر و سازمان چاپ و انتشـارات در شناسـنامه كتـاب بـه    

 شود.   مي
 اگر واحد بخواهد با ناشر خارج از دانشگاه كتاب چاپ كنـد بايـد ضـمن بيـان داليـل      -3تبصره 

به اين امر و ارائه مستندات معتبر بـودن ناشـر، مجوزهـاي الزم را از شـوراي انتشـارات      مبادرت 
 استان كسب كند.  

  ب)نويسي پيش از انتشار كتا گرفتن فيپا (فهرست ب)

ــاني     ــا نشـ ــران بـ ــالمي ايـ ــوري اسـ ــي جمهـ ــه ملـ ــا از كتابخانـ ــرفتن فيپـ ــي گـ الكترونيكـ
http://opac.nlai.ir ود. ش واحد متقاضي انجام مي توسط 

  ب)المللي كتا شماره استاندارد بين گرفتن شابك ( ج)

مسئوليت ارائه شابك برعهده سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه اسـت و همـه واحـدها موظفنـد     
 شابك را از طريق اين سازمان دريافت كنند.  

 . توزيع كتاب 497ماده 

هـاي   . بايـد عنـوان كتـاب   رسـاني كننـد  هاي خود اطالع ضروري است واحدها درباره كتاب الف)
در تابلوي اعالنات نصب شود تا در معرض ديد   منتشرشده (نسخه چاپي يا الكترونيكي) در واحد

شده فقط يك نسخه  هاي چاپ شود از كتاب همگان قرار گيرد. به واحدهاي دانشگاهي توصيه مي
ت، هديـه كننـد و در   هاي مربوط به آن كتاب اسصورت رايگان به هر واحد، كه داراي رشته را به

هـاي   توانند با پرداخت وجه نسبت به تهيـه كتـاب  صورت تقاضاي بيش از يك جلد، واحدها مي
 مورد نياز خود اقدام كنند.  

هاي   توانند براي واگذاري توزيع كتاب، با افراد حقيقي يا حقوقي (در قالب شركتواحدها مي ب)
گيـري مربـوط و بـا     ا تأييد و نظر مراجع تصـميم همكاري كنند. اين فرآيند ب ب)كننده كتا توزيع
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 1)پيوسـت  توجه به قوانين مالي دانشگاه و از طريق بستن قرارداد (فرم قرارداد توزيـع و فـروش  
 شود.   كننده (خريدار) انجام ميواحد دانشگاهي) و توزيع ميان فروشنده (

شده پشت جلد كتـاب  درصد تخفيف از قيمت درج  30هاي جديد حداكثر  براي توزيع كتاب ج)
 در نظر گرفته شود.  

گـذرد، ميـزان تخفيـف بـا نظـر       سال يا بيشتر مي 2ها  هايي كه از چاپ آن براي توزيع كتاب د)
 درصد در نظر گرفته شود.  40تا  25گيري حداكثر معادل مراجع تصميم

 كننده است.  زيعهاي حمل و نقل و انبارداري نيز برعهده خريدار يا تو مواردي از جمله هزينه ) ه
 ها تا حد امكان به شكل اماني نباشد و بيشتر جنبه فروش داشته باشد.  فروش كتاب و)

 كننده بايد قيد شود كه قيمت فروش كتـاب نبايـد بـيش از قيمـت     ز) در بستن قرارداد با توزيع
د كننده در مقابل هر نوع افزايش قيمت خودسرانه مسـئول خواهـ   پشت جلد كتاب باشد و توزيع

 بود.  
كننده داده شود بايد در قرارداد يادآوري شود كه خرابـي   طور اماني به توزيع ح) چنانچه كتاب به

گونه مسئوليتي در قبال آن نـدارد و   كننده است و واحد هيچو آسيب ديدن كتاب برعهده توزيع
 رداند.  ديده را به فروشنده برگ هاي آسيب كننده بايد معادل قيمت كل پشت جلد كتاب توزيع

 ساله بسته شود تا امكان تغيير خريدار وجود داشته باشد.  ط) قراردادها يك

 . تأسيس فروشگاه كتاب، برگزاري نمايشگاه كتاب و شركت در آن  498ماده 

) بـراي عرضـه    فيزيكي يا مجـازي  واحدهاي جامع و بسياربزرگ بايد داراي فروشگاه كتاب ( الف)
اندازي آن اقدامات الزم  لكترونيكي) خود باشند و درخصوص راه(چاپي يا ا منتشرشدههاي  كتاب

تـر) كـه فروشـگاه    و پـايين   هـاي بـزرگ   بايد با واحدهاي ديگر (واحد را انجام دهند. اين واحدها 
 شده هستند، همكاري كنند.   ندارند و داراي كتاب چاپ

هـاي داخلـي كتـاب بـا      هاي كتاب يا شـركت در نمايشـگاه   امور مربوط به برگزاري نمايشگاه ب)
مجوز سازمان چاپ و انتشارات ميسر است و در مواردي كه نياز به صرف بودجه پژوهشي است، 
كسب نظـر و گـرفتن مجوزهـاي الزم از معاونـت پـژوهش و فنـاوري دانشـگاه ضـروري اسـت.          

 هاي مربوط از محل بودجه پژوهشي واحد قابل پرداخت است.  هزينه
هاي كتاب  دانشگاه آزاد اسالمي فراتر از تخفيف رايج در نمايشگاه فروش كتاب به دانشجويان ج)

 گيري و تأييد معاون اداري و مالي دانشگاه جايز است. به پيشنهاد مرجع تصميم

  كتاب انتشار شمارگان. 499 ماده

هاي مورد تأييد شوراهاي يادشده براسـاس ايـن    كتاب هيرو يب انتشار ازي ريجلوگ منظور به الف)
صورت الكترونيكي  به كتابشمارگان باال،  در چاپ از شي، پيدانشگاهي واحدها درات بايد مقرر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 وصورت آزمايشي منتشر شـود   ي بهتاليجيدنسخه از طريق چاپگرهاي  100 در حداكثريا چاپي 
. اقـدام كننـد   بـاال  راژيت در نكيز و لميف شكل به چاپ به نسبت تقاضا وجود از نانياطم از پس

 اسـتقبال  صـورت  در. شـود  محـدود  نسخه 2000 به كتاب هر اول چاپ شمارگان استي ضرور
مراجــع  صيتشــخ بــه وي بعــدي هــا نوبــت در كتــاب تقاضــا، شــمارگان شيافــزا و خواننــدگان

 . است شيافزاقابل ، گيري تصميم
 كـل  مبلغ   نسبت به يشيآزما مرحله در موارد ريسا و ترجمه ف،يتأل  ف،يتصن حق پرداخت )ب

 بـه  دنيرسـ  و فروش از نانياطم درصورت و است ريپذ امكان) جلد 2000 از جلد 100( دقراردا
 .شد خواهد پرداخت قرارداد مبلغ كل باال شمارگان يينها چاپ مرحله
. بود نخواهد پذير امكانالزحمه  حقباقيمانده  كتاب، پرداخت كافي فروش عدم درصورت -تبصره

الزحمه منوط بـه بسـتن قـرارداد ميـان معـاون       اخت حقدر تمام واحدها و مراكز دانشگاهي پرد
 گيري است.  پژوهش و فناوري واحد و صاحب اثر با نظر مرجع تصميم

 . تجديد چاپ500ماده 

روز بـودن محتـوا و    هـايي نظيـر بـه    ها، با توجه به داليل روشن در زمينه تجديد چاپ همه كتاب
 ر است: شود و مراحل آن به شكل زي اقتصادي بودن انجام مي

گيري مربـوط و بـدون نيـاز بـه داوري و بررسـي       تجديد چاپ كتاب با تأييد مراجع تصميم الف)
 شود.   محتوايي آن انجام مي

رئيسه سازمان مركزي، نماينـده   هاي اعضاي هيأت گيري در زمينه تجديد چاپ كتاب تصميم ب)
مع و بسـياربزرگ در شـوراي   هـاي جـا   امناي استاني و واحد االختيار رئيس دانشگاه در هيأتتام

 شود.  مركزي انتشارات انجام مي
سال اول متعلق به دانشگاه است  3همه حقوق مادي و معنوي حاصل از تجديد چاپ آثار، در  ج)

گيري برسـد،   سال به تأييد مراجع تصميم 3كه نياز به تجديد چاپ كتاب پس از  و تنها درصورتي
بسته خواهد شد. بديهي است چنين شرايطي تنهـا زمـاني   قرارداد جديدي ميان دانشگاه و مؤلف 

 ساله اول، حداقل به چاپ دوم رسيده باشد.   3پذير خواهد بود كه كتاب در بازه زماني  امكان
درصـد افـزايش   20، بـا حـداكثر   490قرارداد دوباره براي تجديد چاپ بر اساس بند الف ماده  د)

 شود.  گيري بسته مي ييد مراجع تصميمقرارداد اول و پس از تأ الزحمه نسبت به حق

هـاي برگزيـده در    المللـي و كتـاب   . جايزه انتشار كتاب توسط ناشران بـين 501ماده 

 المللي كتاب بين هاي معتبر ملي و  جشنواره

 جايزهاعطاي شرايط  -1
 شود:   هاي زير به چاپ برسند جايزه پرداخت مي صورت هايي كه به به مؤلفان كتاب

 هاي دانشگاهي باشد.   كتاب جزء يدكتاب با الف)
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المللي تهيـه شـده و تـأليفي     بين  هاي نگارش يافته دقيقاً براساس استانداردهاي علميفصل ب)
 .  د)شده مورد تأييد نيستن هاي ترجمه باشند (متن

 طوركامل درج شود.  نام و نام خانوادگي، عنوان فرد و همچنين نام واحد دانشگاهي به ج)

و... قابـل   Amazonهـاي معـروف ماننـد    المللي توزيع شـود و در پايگـاه   ابعاد بينكتاب در  د)
 باشد.   وجو جست

 

 ميزان جايزه تشويقي  -2
 جدول زير است: ها به شرحبرگزيده جشنوارهالمللي و  هاي بين ميزان جايزه تشويق كتاب

ط در آخـرين  بـا احتسـاب ضـرايب مربـو     ISI (WoS)مبلغ جايزه معادل يك مقالـه   -1تبصره 
هاي علمي دانشگاه آزاد اسالمي منظور خواهد شـد. محـل تـأمين    ضوابط و شرايط تشويق مقاله

نامـه نحـوه تخصـيص اعتبـار      آيـين   بودجه جايزه تشويقي از محل اعتبارات پژوهشـي براسـاس  
 شود.   پژوهشي در واحدهاي دانشگاهي تأمين مي

 تـأليف توجه به اين مقـررات، جـداي از حـق     شده با مبلغ جايزه تشويقي درنظرگرفته -2تبصره 
پرداختـي   گونه  شود، هيچ المللي چاپ  شود. در مواردي كه كتاب توسط ناشران بين محسوب مي

المللـي حـق تـأليف دريافـت      بينشود و مولفان طبق قرارداد با ناشران توسط دانشگاه انجام نمي
 .  كنند مي

 ها   ه و طرحنام. چاپ كتاب از رساله يا پايان502ماده 

 نامـه  تفـاهم نامه/ رساله و طرح پژوهشي (با رعايـت   جا كه همه حقوق مادي و معنوي پايان از آن
متعلق به واحد است، چنانچه واحد تمايل به چـاپ   ه)مربوط با استادان راهنماي خارج از دانشگا

طـرح حسـب   صورت كتاب داشته باشد، درج نام دانشجو، استاد راهنما و مجري  چنين آثاري به
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مورد روي جلد و در صفحه عنوان كتاب ضروري است. همچنين در صفحه شناسنامه كتاب الزم 
نامه/ رساله دانشجويي يـا طـرح پژوهشـي اسـت و همـه       كتاب حاضر حاصل پايان«است عبارت 

 قيد شود.  ،»حقوق مادي و معنوي آن متعلق به واحد دانشگاهي است
 برگيرنده حق تصنيف، تـأليف و ترجمـه و... نيسـت و واحـد    ها در گونه كتاب چاپ اين -1تبصره 

بـا   ه)موظف به بستن قرارداد (مشروط بر رعايت تفاهم بـا اسـتادان راهنمـاي خـارج از دانشـگا     
 باشد.   استادان راهنما، دانشجو و مجري طرح نمي

ضـروري اسـت. همچنـين     492و  490ها رعايت شرايط مواد  گونه كتاب در چاپ اين -2تبصره 
 گيري مربوط بايد از فروش كتاب اطمينان حاصل كند.  رجع تصميمم

 ها نيز از محل بودجه پژوهشي است.  گونه كتاب هزينه چاپ اين -3تبصره 

 . انصراف ناشر يا ناشران قبلي از چاپ كتاب503ماده 

اگر كتاب قبال توسط ناشر ديگري چاپ شده باشد و صاحب اثر بخواهد ايـن كتـاب را در واحـد    
صورت رسمي اعـالم انصـراف كننـد و اصـل مجـوز       پ كند، الزم است ناشر يا ناشران قبلي بهچا

انتشار دريافتي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي را تحويل دهند و از تاريخ آخرين چـاپ كتـاب   
 سال نگذشته باشد.   3بيش از 
 رقت علمـي، چنانچه در هر زمان و به هر شكلي، اثر مشـكوك بـه تخلـف علمـي (سـ      -1تبصره 

سـنجي   ) باشد، مركز گسـترش علـم و علـم   ...سرقت به شكل حذف نام نويسنده يا نويسندگان و
صـورت جداگانـه بررسـي و بـراي      دانشگاه موارد را پس از گزارش معاونان پژوهش و فناوري بـه 

 كند.  و انضباطي مربوط گزارش و پيگيري مي  هاي انتظاميصدور حكم به هيأت

 خاص. موارد 504ماده 

بيني نشده است حسب مورد در شوراي مركزي انتشـارات   موارد خاصي كه در اين مقررات پيش
 گيري خواهد شد.  بررسي و تصميم

 ها و واحدهاي جامع يا بسياربزرگ مسئول اجـراي ايـن  رئيسان شوراي انتشارات استان -تبصره
 كند.  مي سنجي بر حسن اجراي آن نظارت ضوابط هستند و مركز گسترش علم و علم
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 فصل شانزدهم

 1ها و مجالت علمي سازي ارسال گزارش خريد كتاب يكسان ضوابط

 

المللي از محل بودجه پژوهشي مانده سـال مـالي    هزينه خريد كتب از نمايشگاه بين. 505ماده 

سوي معاونت پژوهشي دانشـگاه آزاد اسـالمي تـا     قبل، براساس آخرين ضوابط ارسالي مربوط از
شـود. همچنـين    شود كه انواع كتب اعم از عادي و مرجع را شامل مـي  شده انجام مي مسقف اعال

 ها الزامي است:  رعايت موارد زير درباره آن
هاي اسناد (فهرسـت و تصـوير فاكتورهـا) بـه تأييـد امـور مـالي         ضروري است همه صفحه الف)

از دبيرخانه منطقه به دفتـر  دبيرخانه منطقه برسد و نهايتاً اسناد تأييدشده طي يك نامه رسمي 
 گسترش توليد علم معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي ارسال شود. 

 فاكتورهاي دريافتي بايد داراي مشخصات زير باشند:  ب)
در سربرگ همه فاكتورها بايد نام و مشخصات كامل شركت يـا مؤسسـه چـاپ شـده باشـد.       -1

 دار)  (دريافت فاكتورهاي سربرگ
 ورها بايد داراي تاريخ باشند.  همه فاكت -2
 همه فاكتورها بايد داراي شماره باشند.   -3
همه فاكتورها بايد ممهور به مهر و امضاي رسمي شركت يـا مؤسسـه مربـوط باشـند (كپـي       -4

 قبول نيست).   فاكتورها قابل

مور مالي ها، ضميمه، تكميل و نهايتاً بعد از تأييد ا سازي گزارش منظور يكسان به 2فرم پيوست -

 دبيرخانه منطقه به همراه اسناد ارسال شود. 
 شود هزينه خريد كتب مرجـع و هزينـه خريـد كتـاب از نمايشـگاه كتـاب دو       يادآور مي -تبصره

ها بايد از بودجه يادشـده طبـق ايـن مقـررات      مقوله جداي از هم هستند و هزينه هركدام از آن
شـده   صـورت تفكيـك   بايد بـه ها نيز  كدام از آناعمال شود. همچنين فاكتورها و اسناد هزينه هر

 سنجي ارسال شوند.  براي بررسي به مركز گسترش توليد علم و علم

اشتراك مجالت از محل تأمين بودجه اشتراك و خريد مجالت معتبر علمي، برابر بـا  . 506ماده 

 گيرد.    مقررات بودجه پژوهشي، صورت مي

شود و فقط بايد  گيري مي اخلي در خود واحد تصميمعلمي د براي خريد و اشتراك مجالت الف)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3/7/87مورخ  213807/87مقررات  .1
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تكميل شود. اين جدول بايد شامل همه مشخصـات الزم مجلـه باشـد و در     1جدول فرم پيوست
 نهايت با مهر و امضاي رسمي واحد به دفتر گسترش توليد علم ارسال شود. 

ها در جدول پ  شود و گزارش انجام  2اشتراك مجالت علمي خارجي براساس مقررات مربوط ب)
سـنجي ارسـال شـود.     كامل و با مهر و امضاي رسمي واحد مركـز گسـترش توليـد علـم و علـم     

كننـد و   واحدهاي جامع و بسياربزرگ خودشان نسبت به تهيه فهرست و اشتراك مجالت اقـدام  
الزم است براي احتساب بودجه خريد مجالت يادشده در بودجه پژوهشي ساالنه واحد فهرسـت  

منظور بررسـي بـه دفتـر گسـترش توليـد علـم ارسـال كننـد.          ا به همراه ساير اسناد بهمجالت ر
 2ها توسط شوراي متشـكل در بنـد    دانشگاهي كه فهرست مجالت آنهمچنين ساير واحدهاي 

شـوراي ذكرشـده را بـه همـراه سـاير اسـناد و        شود بايـد صورتجلسـه   مقررات مربوط تعيين مي
 تر گسترش توليد علم ارسال كنند.  اشتراك مجالت براي بررسي به دف

 هاي ذكرشده اسناد مالي هستند و رعايت قوانين و مقررات مـالي  اسناد در همه رديف -1تبصره 
به ازاي تمام اسناد الزامي است، بنابراين زير همه اوراق اسناد بايد مهر و امضـاي رسـمي واحـد    

 هستند.   ها فاقد اعتبار قانوني صورت آن درج شده باشد، در غيراين
 شده بايـد شـامل   هاي گفته هاي ذكرشده درباره اخذ تأييديه اسناد از حوزه همه رديف -2تبصره 

مهـر   تصوير هاي اسناد باشند؛ بنابراين زير همه صفحه امضاي رسمي حوزهو  درج اصل مهر

 و امضاي حوزه مرتبط زير صفحات اسناد فاقد اعتبار است. 
 نگام تهيـه گـزارش بـراي ارسـال بـه دفتـر گسـترش توليـد علـم،         ها بايد ه در همه رديف -3تبصره 

 شده با استناد به كدام ضوابط و كدام رديف بودجه صورت گرفته است.   مشخص شود كه هزينه انجام
 هاي الف، ب و پ طبق اين شرايط در نشاني اينترنتي معاونت پژوهشـي دانشـگاه   فرم -4تبصره 

(http://rvp.iau.ir) قابل دسترسي هستند.  به همراه مقررات 
منظـور   ضوابط يادشده همه مسيرهاي خريد كتاب و مجالت علمي را روشـن كـرده اسـت و بـه    

تسهيل فرآيندهاي خريد و اختصاص بودجه پژوهشي واحـد بـه ايـن كـار تنظـيم شـده اسـت.        
بنابراين تنها مرجع پاسخگويي به سؤاالت احتمالي در مورد اين مقررات مركـز گسـترش توليـد    

سنجي است و الزم است براي رفع هرگونه ابهام منحصراً با اين دفتـر مكاتبـه شـود و     و علم علم
 عملكرد واحدهاي دانشگاهي خارج از اين چارچوب مورد تأييد نخواهد بود. 

  3. سفارش و خريد مجالت خارجي507ماده 

مقـاطع  هـاي تحصـيالت تكميلـي در     واحدهاي جامع و بسياربزرگ هر منطقـه كـه داراي دوره  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شـده   تواننـد تـا سـقف اعـالم     اي هستند، مي ارشد و دكتري حرفه دكتري تخصصي و كارشناسي
نسبت به خريد  1مطابق آخرين مقررات اختصاص اعتبارات پژوهشي در مقررات بودجه پژوهشي

ها اقدام كنند. اين اقدام بايد با توجه به دسترسي ايـن واحـدها    شدن آن مجالت علمي و آبونمان
انجـام شـود و    ebaseاز مجالت مورد نياز به شكل  بخانه ديجيتالي و وجود تعداد زياديبه كتا

 جويي در خريدها صورت گيرد.  نهايت صرفه

براي ساير واحدهاي دانشگاهي منطقه الزم است شـورايي متشـكل از دبيـر منطقـه      .508ماده 

ر از اعضــاي نظــ صــاحب 2، رئــيس شــوراي پژوهشــي منطقــه و ه)(بــه نيابــت از رئــيس منطقــ
علمي منطقه نسبت به تهيه فهرست مشتركي از مجالت اقدام و آن را بـراي تأييـد نهـايي     هيأت

به معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال كنند. در اين مـورد بايـد خريـدهاي مـوازي تـا حـد امكـان        
ها براي واحدهاي متقاضـي مـدنظر    حذف شود و امكان اسكن يا كپي كردن مجالت و توزيع آن

 گيرد. قرار

طبق اين مقررات بايـد نسـبت بـه تهيـه طـرح اجرايـي        2شده در بند  شوراي عنوان. 509ماده 

اي در سطح منطقه خود اقدام كند و ضمن محاسبه امكانات و تجهيزات مورد  كتابخانه امانت بين
ر هـاي خـود در ايـن زمينـه را حـداكث      ريزي نياز و تهيه پروپوزال مربوط، نتيجه اقدامات و برنامه

ماه از تاريخ اجرايي شدن اين مقررات به معاونت پژوهشي دانشگاه (دفتر گسترش  2ظرف مدت 
توليد علم) ارسال كند تا در صورت تأييد نسبت به صـدور مجـوز اجـراي آن از سـوي معاونـت      

 پژوهشي دانشگاه اقدام شود. 

بودجـه   راتمقـر سقف خريد مجالت علمي از محل بودجه پژوهشي واحـدها مطـابق   . 510ماده 

 شود و تقاضاي واحدها نيز بايد در اين حد محدود شود.  پژوهشي تعيين مي
مسئوليت اجراي اين مقررات به عهده رئـيس واحـدهاي دانشـگاهي اسـت و معاونـت پژوهشـي       

 دانشگاه بر حسن اجراي آن نظارت خواهد كرد. 

ه شـده يـا جنبـه    هـاي درسـي شـناخت    عنوان كتاب كه به 2هاي تخصصي خريد كتاب. 511ماده 

 هاي آموزشي در واحدها بالمانع است. استفاده گروهي دارند، با نظر مديران گروه
هاي دانشـگاه   ها، تمام واحد ها و نيز درج در بودجه پژوهشي واحد سازي گزارشبا هدف يكسان -

هاي آموزشي را در شوراي پژوهشي واحد مطـرح و پـس از    هاي گروه آزاد اسالمي موظفند تقاضا

 3پيوسـت  هاي مورد نياز، صورتجلسه شوراي پژوهشـي را بـه همـراه فـرم     تصويب و خريد كتاب
براساس ضوابط و اسناد حسابداري به مركز گسترش توليـد علـم و علـم سـنجي ارسـال كننـد.       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بديهي است تمام مدارك بايد با مهر و امضاي معاونان پژوهش و فنـاوري و اداري و مـالي واحـد    
 شند.  به تأييد رسيده با

 شود.   هاي تخصصي از محل بودجه پژوهشي تأمين مي بودجه خريد كتابمحل تأمين بودجه: 

ــگاه          - ــي دانش ــت پژوهش ــي معاون ــاني اينترنت ــررات در نش ــن مق ــاره در اي ــورد اش ــرم م ف
(http://rvp.iau.ir) سازي فرآينـد خريـد و    منظور آسان قابل دسترسي است. اين مقررات به

واحد به خريد كتاب تخصصي صادر شده است و معاونـان پـژوهش و   اختصاص بودجه پژوهشي 
 هاي دانشگاهي مسئول اجراي درست آن هستند.  فناوري واحد

   1اي افزارهاي كتابخانه . ممنوعيت خريد نرم512ماده 

اي به شـكل تحـت وب بـا     كه در نظر است نسبت به ايجاد آرشيو منابع كتابخانه با عنايت به اين
افزارهاي  اي و اشتراك منابع اقدام شود، هرگونه خريد نرم كتابخانه هي امانت بيند امكان سرويس

هـاي يادشـده،    انـدازي سـرويس   راهمنظـور   اي جديد توسط واحدها و مراكز آموزشي به كتابخانه
اي (از بودجـه پژوهشـي و از بودجـه     افـزار كتابخانـه   ممنوع و الزم است براي خريد هرگونه نـرم 

افزار به اين منظـور   هاي بيروني و همچنين توليد نرم ها و سازمان رارداد با شركت) از عقد قجاري
 بدون اخذ مجوز از حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه اجتناب شود. 

  2هاي واحدهاي دانشگاهي سازي سيستم كتابخانه . يكپارچه513ماده 

هـاي   سازي سيسـتم كتابخانـه   كپارچهبا هدف ي 3شده هاي انجام با توجه به مقررات قبلي و توافق
اي و همچنين ارتقاي اسـتاندارد كتـاب بـه     كتابخانه واحدهاي دانشگاهي و ايجاد نظام امانت بين

مؤسـس   مصـوب هيـأت   1404سـاله و افـق    شده در برنامه عملياتي پـنج  كميت و كيفيت تعيين
، 1390ر سـال  هـاي اساسـي پـژوهش و فنـاوري د     گيري ها و جهت دانشگاه و همچنين سياست

هاي مصوب ابالغي از سوي معاونت پژوهش و  ضروري است نسبت به اجراي مقررات و توافقنامه
افـزاري و   صـورت نـرم   فناوري دانشگاه اقدام الزم انجام و از خريدهاي مـوازي و غيرضـروري بـه   

 هـا در چـارچوب مقـررات از    افزاري پرهيز شود. همچنين بودجه تأمين نيازهاي كتابخانـه  سخت
شود، بنابراين تأمين بودجه اين موارد از محل بودجـه جـاري    بودجه پژوهشي واحدها تأمين مي

 واحدها و بدون هماهنگي با معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ممنوع است. 

  4هاي دانشگاه آزاد اسالمي (سيكا) يكپارچه كتابخانه. سيستم 514ماده 

از  انـدازي اينترانـت   راه«انشـگاه مبنـي بـر    نظر به اهميت موضوع و دسـتور رئـيس محتـرم د   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 5/10/1390 مورخ 87/ 362400. مقررات 2
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و عملياتي شدن اين شبكه در فاز اول تحت عنـوان سيسـتم   » هاي دانشگاه مجموعه كتابخانه
، ضـرورت  www.sika.iau.irهاي دانشگاه آزاد اسالمي (سيكا) بـه آدرس   يكپارچه كتابخانه

اندازي و عمليـاتي   صب، راهدارد واحدها و مراكز دانشگاهي نسبت به اجراي ضوابط يادشده و ن
افزار سيمرغ كه مورد توافق دانشگاه قرار گرفته است، اقدام كنند و در اسرع وقت به  كردن نرم

 شبكه سيكا متصل شوند. 
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 فصل هفدهم

 1نحوه تخصيص امتياز واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي و فرم امتياز كتابخانه

 

ب علمي و تخصصي مـرتبط بـا دروس تخصصـي    عنوان كتا 300به ازاي هر . كتاب؛ 515ماده 

صـورت انبـاري نباشـند و مـورد تأييـد       هايي با عناوين مكرر كـه بـه   امتياز و در مورد كتاب» 1«
 امتياز» 1«جلد كتاب  2000بازرسان اين مركز باشند، به ازاي هر 

 دانشجو است.  3محاسبه امتيازات باال منوط به داشتن حداقل يك كتاب براي  -تبصره

» 1«به ازاي هر كتابدار متخصص يا مجرب داراي مدرك مناسب، حـداكثر  . كتابدار؛ 516اده م

 امتياز

 امتياز» 1«متر فضاي مفيد،  200هر  به ازاي ؛. كتابخانه517ماده 

متـر فضـا و    16هاي مركز انتشارات علمي با حداقل  دارابودن نمايندگي فروش كتاب .518ماده 

 امتياز» 1«پرسنل،  2

سيستم كامپيوتري كه به تأييد معاونت پژوهشي سازمان مركـزي  تجهيز كتابخانه به  .519ماده 

 امتياز» 1«رسيده باشد، 

عنوان كتاب درسي توسط واحد بـا مضـامين غيرمكـرر بـه تأييـد مركـز        5چاپ هر  .520ماده 

 امتياز» 1«انتشارات علمي، 

م مربـوط بـه اطالعـات كتابخانـه را     براي محاسبه امتياز كتابخانه واحد ضروري است واحدها فر
 2تكميل كنند.

اي/ امانـت   هاي دانشـگاهي و دانشـكده   . استفاده مشترك از منابع كتابخانه521ماده 

  3گرفتن كتاب

هاي دانشگاه آزاد اسالمي موظفند شرايط الزم بـراي اسـتفاده از منـابع اطالعـاتي      همه كتابخانه
ــه ــه   كتابخان ــجويان (ب ــراي دانش ــود را ب ــاي خ ــي و    ه ــري تخصص ــجويان دكت ــوص دانش خص
 علمي ساير واحدهاي ديگر مهيا كنند.   و اعضاي هيأت د)ارش كارشناسي

 ارشد حـداكثر  كتاب، دانشجوي كارشناسي 2به هر دانشجوي دكتري تخصصي حداكثر  -تبصره 
كتاب در هر نوبت قابل امانت دادن است. مدت زمـان   3علمي حداكثر  يك كتاب و اعضاي هيأت

 ت هر كتاب نيز براساس ضوابط آن كتابخانه خواهد بود.  امان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـ    .522ماده  از  ه)دريافت تصوير كارت شناسايي معتبر (كارت ملي و كـارت عضـويت در كتابخان

 دهي منابع اطالعاتي الزامي است.   افراد براي ارائه خدمات امانت

 ست. درج مشخصات، نشاني و تلفن مراجعان به كتابخانه الزامي ا .523ماده 

كننده به معاونت پژوهشـي واحـد مربـوط     ارسال تصوير كارت شناسايي فرد مراجعه .524ماده 

دهـي   براي پيگيري منبع اطالعاتي مورد امانت با رعايت ضوابط و قوانين حاكم بـر زمـان امانـت   
 منبع الزامي است. 

يمه ديركرد براي شود. جر تأخير در بازگرداندن منابع اماني سبب جريمه ديركرد مي. 525ماده 

ريال اسـت و مـازاد بـر روزهـاي يادشـده، كـارت        1000كتاب، در سه روز نخست تأخير، روزي 
شـود. چنانچـه منبـع     وي ابطال مي از طريق تماس و ابالغ و مكاتبه با واحدكتابخانه فرد خاطي 

براسـاس   شده گم شود يا آسيب ببيند، بهاي آن، براساس نظر كارشناس كتابخانـه  گرفته امانت به
 سازي مجدد دريافت خواهد شد.   ريال هزينه آماده 4000قيمت روز منبع، به عالوه 

هاي مرجع واحد، تنها براساس اصول نگهداري و مقـررات   بديهي است استفاده از مخزن و كتاب
 خاص اين موارد انجام خواهد شد.  

 ند و دفتـر گسـترش  معاونان پژوهشي واحدهاي دانشگاهي مسئول اجراي مقررات هست -تبصره
 توليد علم دانشگاه بر اجراي آن نظارت خواهد كرد. 
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 فصل هجدهم

گذاري و اجرايي در امور انتشارات واحدها و  تفكيك وظايف سياست

 1مناطق دانشگاهي

 

هـا) برعهـده    هـا و نظـارت   گيـري  گذاري (شامل تدوين مقررات، تصميم امور سياست. 526ماده 

هـاي   شگاه و امور اجرايي شامل چـاپ كتـاب و شـركت در نمايشـگاه    حوزه معاونت پژوهشي دان
 عهده سازمان چاپ و انتشارات خواهد بود.  ها در واحدها بر كتاب يا برگزاري آن

هـا و سـاير مـوارد     هـاي چـاپ و انتشـارات، داوري    چارچوبهمه مقررات مربوط به  .527ماده 

هـا   از به هر نوع تغيير، نسـبت بـه اعـالم آن   االجرا خواهند بود و در صورت ني مطابق گذشته الزم
 اقدام خواهد شد.  

و بسـياربزرگ و شـوراي انتشـارات     وظايف شـوراي انتشـارات در واحـدهاي جـامع     .528ماده 

ها بدون تغيير خواهد ماند و تمديد احكام براساس مقررات مربوط  مناطق و همچنين تركيب آن
 خواهد بود.  

رئيسه واحـدها و منـاطق دانشـگاهي     يف و ترجمه اعضاي هيأتهاي تأل داوري كتاب .529ماده 

 گسترش توليد علم) انجام خواهد شد.  مستقيماً در حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه (دفتر 

هـاي مرجـع و مجـالت معتبـر، خريـد       هـا، تهيـه كتـاب    بررسي امور كتابخانه درباره. 530ماده 

شـود،   كه از محل بودجه پژوهشي واحد هزينه مـي اي و هر نوع اقدام ديگر  افزارهاي كتابخانه نرم
 گيري خواهد شد.  توسط معاونت پژوهشي دانشگاه تصميم

كردن مراحل ثبت كتاب در كتابخانه ملي  امور مربوط به دريافت شابك و كنترل طي. 531ماده 

جمهوري اسالمي ايران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و خانه كتاب براسـاس ضـوابط جـاري و    
 ر نظر سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه انجام و پيگيري خواهد شد.  زي

هـاي داخلـي    هاي كتـاب يـا شـركت در نمايشـگاه     امور مربوط به برگزاري نمايشگاه .532ماده 

كتاب با مجوز سازمان چاپ و انتشارات انجام خواهد شد و در مواردي كه نياز به صـرف بودجـه   
 هاي الزم از معاونت پژوهشي دانشگاه ضروري است. پژوهشي باشد، كسب نظر و اخذ مجوز

و  2امور مربوط به توزيع كتاب و همكاري با بخش خصوصي براساس مقررات مربوط. 533ماده 

منظور اختصـاص   زير نظر سازمان چاپ و انتشارات انجام خواهد شد. اما رعايت شرايط مربوط به
ه از سـوي سـازمان چـاپ و انتشـارات     تخفيف بيشتر و كسب نظر رئيس دانشگاه در ايـن زمينـ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ضروري است.

 انجام خواهد شد.   1خريد مجالت علمي داخلي و خارجي براساس مقررات مربوط. 534ماده 

شده، توسط مركز گسـترش توليـد علـم و     هاي چاپ امتياز كتابخانه واحدها و كتاب. 535ماده 

 يابد.   سنجي اختصاص مي علم

شده در واحدها بايد بـراي مركـز گسـترش توليـد علـم و       اپنسخه از هر كتاب چ 2. 536ماده 

 سنجي ارسال شود.  علم

در زمينه منعقد كردن قرارداد توزيع كتاب با افراد حقيقي و حقوقي و مراكز توزيع،  .537ماده 

 ضروري است واحد با سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه هماهنگي الزم را انجام دهد.  

 چاپ و انتشارات دانشگاه به اين شرح است:  نشاني سازمان .538ماده 

-2، تلفــن: 243روي ســاختمان بــورس، پــالك  تهــران، بعــد از پــل دوم خيابــان حــافظ، روبــه
66348021 

 معاون پژوهشي واحد دانشـگاهي مسـئول اجـراي صـحيح ايـن مقـررات اسـت. معـاون         -تبصره
سازمان چـاپ و انتشـارات   سنجي) و مديركل  پژوهشي دانشگاه (مركز گسترش توليد علم و علم

 نيز حسب مورد ناظر بر اجراي آن خواهند بود. 

ربط درباره چاپ و انتشار مجالت علمي،  . تبيين و تفكيك وظايف مراجع ذي539ماده 

   2ها هاي علمي و بولتن كتاب

شود كه  حوزه مختلف به شرح مواد آتي انجام مي 3چاپ و انتشارات در دانشگاه آزاد اسالمي در 
هـا و   چاپ خبرنامـه  )ها و مجالت علمي، ب بحث چاپ كتاب )مجموعه مجزا است: الف 2ل شام

 هاي داخلي واحدها و مناطق بولتن

 دار موارد زير است:  حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه عهده. 540ماده 

هـا برعهـده ايـن حـوزه      ها و نظارت گيري گذاري شامل تدوين مقررات، تصميم امور سياست الف)
هـا و سـاير مـوارد مطـابق      هاي چـاپ و انتشـارات، داوري   همه مقررات مربوط به چارچوباست. 

 شود.   گذشته طبق ضوابط مربوط انجام مي

و بسـياربزرگ و شـوراي انتشـارات    نظارت بر وظايف شوراي انتشارات در واحـدهاي جـامع    ب)
 ي است. مناطق، همچنين تمديد احكام، براساس ضوابط مربوط زير نظر معاونت پژوهش

دانشـگاهي مسـتقيماً    رئيسه واحدها و مناطق هاي تأليف و ترجمه اعضاي هيأت داوري كتاب ج)
 شود.   در حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه (مركز گسترش توليد علم و علم سنجي) انجام مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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افزارهـاي   هاي مرجع، تهيه مجالت معتبر، خريد نـرم  هاي مربوط به تهيه كتاب بررسي هزينه د)
اي و مجالت علمي داخلي و خارجي براساس مقررات مربوط و هر نوع اقدام ديگر كه از  بخانهكتا

 شود.   شود، در حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه انجام مي محل بودجه پژوهشي واحد هزينه مي

شـده در حـوزه معاونـت پژوهشـي (دفتـر       هـاي چـاپ   بررسي امتياز كتابخانه واحدها و كتاب ) ه
 شود.   لم) انجام ميگسترش توليد ع

كميسيون مجالت علمي و كسب مجوز انتشار و همچنين اعطـاي رتبـه بـه مجـالت در ايـن       و)
 حوزه است. 

 ز) اختصاص امتياز به اين موارد نيز مربوط به حوزه معاونت پژوهشي است. 

 دار موارد زير است: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه عهده. 541ماده 

 امل چاپ كتاب برعهده اين سازمان است. امور اجرايي ش الف)

امور مربوط به دريافت شابك و كنترل طـي كـردن مراحـل ثبـت كتـاب در كتابخانـه ملـي         ب)
جمهوري اسالمي ايران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و خانه كتاب براسـاس ضـوابط جـاري و    

 شود.   زير نظر سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه انجام و پيگيري مي
هاي داخلي كتاب با مجوز  هاي كتاب يا شركت در نمايشگاه امور مربوط به برگزاري نمايشگاه )ج

سازمان چاپ و انتشارات است و در مواردي كه نياز به صرف بودجه پژوهشي باشد، كسب نظر و 
 اخذ مجوزهاي الزم از معاونت پژوهشي دانشگاه ضروري است. 

و زير نظـر   1ي با بخش خصوصي براساس مقررات مربوطامور مربوط به توزيع كتاب و همكار د)
منظور اختصاص تخفيف بيشـتر و كسـب    به 520سازمان چاپ و انتشارات است. اما رعايت ماده 

 نظر رئيس دانشگاه از سوي سازمان چاپ و انتشارات ضروري است. 

ز توزيع، ضـروري  در زمينه منعقد كردن قرارداد توزيع كتاب با افراد حقيقي و حقوقي و مراك ) ه
 الزم را انجام دهند.   هاي است واحدها با سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه هماهنگي

 دار موارد زير است:  شوراي عالي چاپ و انتشارات عهده. 542ماده 

هـاي داخلـي يـا     هـا و خبرنامـه   وظايف اين شورا بررسي و صدور مجوز براي چاپ انواع بـولتن  -
ه اين شورا در حوزه معاونت هماهنگي دانشگاه مستقر اسـت و هـر نـوع    اي است. دبيرخان منطقه

 مجوزي در اين خصوص بايد از اين حوزه دريافت شود. 
همه مجالت علمي دانشگاه منحصراً با مجوز كميسيون بررسي و تأييد مجالت علمي دانشـگاه   -

 شگاه مكاتبه شود. شوند و براي اين موارد بايد فقط با حوزه معاونت پژوهشي دان منتشر مي

هاي علمي منحصراً با مجوز شوراي مركزي انتشارات، شوراي انتشارات  انتشار كتاب .543ماده 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 1واحدهاي جامع و بسياربزرگ و شوراي انتشارات مناطق دانشگاهي و براساس مقـررات مربـوط  
 ها حوزه معاونت پژوهشي است.  شود و مرجع رسيدگي به آن انجام مي

هاي كتاب و... توسط سازمان چاپ  اريابي، چاپ و توزيع كتاب، برگزاري نمايشگاهباز .544ماده 

 شود.   و انتشارات دانشگاه انجام مي

تبليغاتي در سـطح واحـدها و منـاطق      دريافت مجوز چاپ هرگونه خبرنامه و بولتن .545ماده 

معاونت همـاهنگي  دانشگاهي منحصراً با مجوز شوراي عالي چاپ و انتشارات دانشگاه مستقر در 
 شود.   سازمان مركزي دانشگاه انجام مي

 همه واحدهاي دانشگاهي بايد براي دريافـت مجوزهـاي مربـوط منحصـرا بـا مراجـع       -1تبصره 
هـر حـوزه يـا كسـب      شده طبق ضوابط مكاتبه كنند و از ارجاع موارد ديگـر بـه    صالح عنوان ذي

 مجوزهاي غيرمرتبط از مراجع ديگر پرهيز كنند.  
هـاي   شود، سرفصـل  براي چاپ و انتشار مواردي كه به معاونت پژوهشي دانشگاه مربوط مي -2ره تبص

مشخصي در جدول بودجه پژوهشي واحدهاي دانشگاهي در نظـر گرفتـه شـده اسـت و مـواردي كـه       
هـاي ذكرشـده بـراي مـوارد      تواننـد از بودجـه   هاي مربوط را طي كننـد مـي   مسير قانوني كسب مجوز

نه كنند. كسب مجوزهاي خارج از حوزه پژوهشي بـراي مـوارد مربـوط بـه ايـن حـوزه       شده هزي عنوان
 شده نيز تأييد نخواهد شد.   هاي انجام بر برخورد با واحد مربوط، هزينه قابل قبول نيست و عالوه

، هـاي پژوهشـي   مسئول اجراي اين مقررات معاون پژوهشي واحد دانشگاهي است و معاونت -3تبصره 
 هماهنگي هر كدام در بخش مربوط، برحسن اجراي آن نظارت خواهند كرد.   مالي و اداري

اخذ مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، شابك، فيپا (توسط سازمان چـاپ  . 546ماده 

  هاي دانشگاهي براي چاپ كتاب موظف به اجراي موارد زير هستند:همه واحد 2و انتشارات)
ن چاپ و انتشارات دانشگاه نسبت بـه اخـذ فيپـا از كتابخانـه     پس از دريافت شابك از سازما -1

 ملي اقدام كنند.  

پس از اخذ فيپا نسبت به پيگيري و دريافت مجوز چـاپ و نشـر از وزارت فرهنـگ و ارشـاد      -2
 اسالمي اقدام و سپس به چاپ كتاب مبادرت كنند.  

ب بـه اداره اعـالم   ضروري است پس از چاپ كتاب (پيش از توزيع) نسـبت بـه تحويـل كتـا     -3
 وصول وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و اخذ اعالم وصول آن اقدام كنند.  

   . مدارك الزم براي دريافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي547ماده 

   ب)فرم قبل از چاپ (برگ اطالعات كتا الف)
 مگابايت   15با حجم كمتر از  pdfصورت فايل  كتاب به  CD ب)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 26/10/86مورخ  310103/87 نامه بخش. 1

  22/7/89مورخ  295758/87 نامه بخش. 2
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 ه پرينت كامل كتاب  يك نسخ ج)
   نسخه برگ فيپاي صادرشده از كتابخانه ملييك  د)

بديهي است دريافت اعالم وصول از وزارتخانه يادشده بـه منزلـه مجـوز توزيـع كتـاب،      . 548ماده 

 رساني و معرفي اثر در كتاب ماه خانه كتاب است.   ثبت كتاب در خانه كتاب، كتابخانه ملي و اطالع

از واحدهايي كه داراي پروانه نشر نيستند بـا همكـاري واحـدهاي منطقـه      دسته آن. 549ماده 

تواننـد از طريـق سـازمان     صورت مـي  مربوط كه داراي پروانه نشر هستند اقدام كنند، در غيراين
چاپ و انتشارات مراحل چاپ كتاب را طي كنند و در صورت لزوم با سازمان چـاپ و انتشـارات   

روي بورس تهران، ساختمان دانشـگاه آزاد اسـالمي، پـالك     روبه به آدرس تهران، خيابان حافظ،
 ، تماس حاصل شود. 021-66348021-22، طبقه اول، تلفن: 303

 مسئوليت اجراي ايـن مقـررات برعهـده معاونـت پژوهشـي واحـدها و رؤسـاي شـوراي         -تبصره
خواهنـد   پژوهشي مناطق است و سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه بر اجراي بهينـه آن نظـارت  

 كرد.  
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 فصل نوزدهم

 1مجالت علمي دانشگاه آزاد اسالمي

 

همه واحدهاي متقاضي و متولي انتشار مجالت علمي بايد با رعايـت شـرايط زيـر در     .550ماده 

 اين خصوص اقدام كنند.
و ارسال آن به همراه ساير مـدارك مـورد نيـاز بـراي همـه مجالتـي كـه         2تكميل اساسنامه -1
در كميسـيون بررسـي و تأييـد مجـالت علمـي دانشـگاه آزاد اسـالمي پيشـنهاد         منظور طرح  به

 شوند، الزامي است.  مي
اند نيز بايد اساسـنامه را تكميـل و ارسـال كننـد.      مجالتي كه قبالً مجوز انتشار دريافت كرده -2

همچنين معاون پژوهشي واحد و مديرمسئول مجله بايد شرح وظايف هر يـك از اعضـا را طبـق    
 نامه به اطالع فعاالن مجله برسانند و تقسيم كار در مجالت بر همان مبنا انجام شود. اساس

 تكميل و ارسال اساسنامه براي همه مجالت و همچنين مجالتـي كـه مترصـد دريافـت     -تبصره
 رتبه از كميسيون بررسي و تأييد مجالت علمي دانشگاه آزاد اسالمي هستند، الزامي است. 

 اختيارات سردبير به اين شرح است: وظايف و . 551ماده 

تهيه، انتخاب و تدوين محتواي مجله بر پايه خط و مشي و روشي كـه كميسـيون و وزارت    الف)
 كنند.   فرهنگ و ارشاد اسالمي مشخص مي

 نصب و عزل كاركنان فني و هنري ب)
 ) مسئوليت محتواي مجله را به عهده خواهد داشت. ج
 يت دارد. ) در مقابل مديرمسئول مسئولد
 موظف به رعايت مقررات و قوانين مطبوعاتي كشور است.  ) ه
اي  توجه كنـد و مقالـه   (Corresponding Author)در بررسي مقاالت به نويسنده اصلي  )و

 كه نويسنده اصلي آن مشخص نيست را نپذيرد. 
صيلي نيازمند التح شده از رساله دانشجويان دكتري تخصصي را كه براي فارغ ) مقاالت استخراجز

 اند، در اولويت بررسي قرار دهد.   داشتن مقاله
الزحمـه   اختيار دارد براي پرداخت حـق  3نامه بخشمنظور حفظ كيفيت داوري مقاالت، بر اساس  ) بهح

الزحمـه وي   هاي علمي، به ميزان كاري كه داور روي مقاله انجام داده اسـت، حـق   داوران ارزياب مقاله
 تجاوز نكند، تعيين كند.   نامه بخششده در جدول  ز مبالغ تعيينكه ا را مشروط بر اين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 17/8/84مورخ  182875 نامه بخش. 1

 )484(صفحه  60. پيوست 2

 24/9/86مورخ  87/ 275009 نامه بخش. 3
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 شود.   تكميل فرم تعهدنامه مقاالت كه از سوي نويسندگان مقاالت و سردبير امضا مي )ط

 

 1مقررات انتشار، تعيين اعتبار و نظارت بر مجالت علمي دانشگاه آزاد اسالمي

دانشگاه و لزوم يك نگرش كيفي به انتشار با توجه به رشد قابل توجه مجالت علمي . 552ماده 

علمـي،   اين مجالت و همچنين به دليل اهميت اين مجالت در ارتقاي سطح علمي اعضاي هيأت
نامه انتشار، تعيـين اعتبـار و    دانشجويان مقاطع عالي و پژوهشگران و انديشمندان دانشگاه، آيين

بررسـي و تأييـد مجـالت علمـي      در كميسـيون  2نظارت بر مجالت علمي دانشگاه آزاد اسـالمي 
نامه با توجه با نيـاز روزافـزون    شود. اين آيين ارسال مي نامه بخشدانشگاه تهيه و به پيوست اين 

ها و  نامه منظور يكدست كردن همه آيين واحدهاي دانشگاهي به انتشار مجالت معتبر علمي و به
هـاي   شـده در سـال   لمي انجـام هاي مربوط به اين موضوع و درنظرگرفتن تحوالت ع دستورالعمل

اخير تنظيم شده است و رعايت مفاد آن براي همه واحدهاي دانشگاهي متقاضي انتشار مجـالت  
جـز آنهـايي كـه در     نامه، همه قـوانين قبلـي (بـه    علمي ضروري است. بنابراين با ارسال اين آيين

نامـه حاضـر مـالك     آيينشود و از اين پس،  ها استناد شده است) ملغي مي نامه حاضر به آن آيين
 عمل در انتشار مجالت علمي دانشگاه آزاد اسالمي خواهد بود. 

3مجالت مصوب كميسيون بررسي و تأييد مجالت علمي دانشگاه آزاد اسالمي
 

شـده   هاي منطبق بـر فعاليـت مجـالت عنـوان     همه واحدهاي دانشگاه مجري رشته. 553ماده 

 نجام دهند.  شدن آن اقدام الزم را ا نسبت به آبونمان

و به عالوه  4شده در مقررات اعالمي انتشار مقاله در اين مجالت مشمول جوايز عنوان. 554ماده

مميزه دانشگاه براي تغييـر وضـعيت و ارتقـا خواهنـد بـود و انتشـار مقالـه در         هيأت مورد تأييد
 3ررات مربوطشده در مق اند نيز مشمول جوايز عنوان مجالتي كه تنها مجوز فعاليت دريافت كرده

 شود.   عنوان مجالت علمي عمومي مي به

رتبه اين مجالت پس از طرح در كميسيون بررسي و تأييد مجالت علمـي دانشـگاه   . 556ماده 

شـده   شده نيز بر اساس رتبه اعـالم  هاي دريافت التفاوت تشويق به واحدها اعالم خواهد شد و مابه
 بود.  قابل پرداخت خواهد  3نامه بخشمجالت بر اساس 

 5هـاي آبونمـان از محـل رديـف      توانند براي تأمين هزينـه  واحدهاي دانشگاهي مي. 557ماده 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/11/85مورخ  279342/87 نامه بخش. 1

 )362(صفحه   2 . پيوست2

 11/2/85مورخ  25613/87 نامه بخش. 3

 6/4/83مورخ  87/ 57147و  26/4/82مورخ  71827/73هاي  نامه بخش. 2

 26/4/82مورخ  71827/73 نامه بخش. 3

 21/3/82مورخ  42229/73 نامه بخش. 4
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 مقررات مرتبط استفاده كنند.  
منظور تقويت مجالت علمـي دانشـگاه آزاد اسـالمي و ارتقـاي كيفيـت       بديهي است اين اقدام به

شـگاهي مـرتبط مجلـه    شود و واحدهاي دانشگاهي مستقل از وجود رشته دان پژوهشي انجام مي
توانند با آبونه شدن اين مجالت، در ارتقاي سطح علمـي و دوام و پايـداري مجـالت علمـي و      مي

نوپاي دانشگاه آزاد اسالمي قدم مؤثري بردارند و زمينه مناسـبي بـراي انتشـار مقـاالت اعضـاي      
 علمي در اين مجالت ايجاد كنند.   هيأت

   1مي دانشگاه آزاد اسالميمقررات طرح توجيهي مجالت عل. 558ماده 

تـر مجـالت درخواسـتي را     طرح توجيهي مجالت علمي حاوي اطالعاتي است كه بررسي دقيـق 
مورد و تأخير در صدور مجوز انتشار مجله جلوگيري خواهد كـرد.   كند و از مكاتبات بي ميسر مي

شـود در ارائـه    يبنابراين به واحدهاي دانشگاهي كه درخواست انتشار مجله علمي دارند، تأكيد م
هـاي يادشـده كـه موجـب تسـريع در بررسـي مجـالت         هاي دقيق و مسئوالنه به پرسـش  پاسخ

 شود، اهتمام ورزند.  شده مي درخواست
هاي كوتاه و غيرمسئوالنه به سؤاالت موجب خروج پرونده مجله از دستور  ارسال پاسخ -1تبصره 

 هد شد.  كار كميسيون بررسي و تأييد مجالت علمي دانشگاه خوا
پژوهشي واحدهاي دانشگاهي مسئول اجراي اين مقـررات در واحـد خواهنـد     معاونان -2تبصره 

 بود و معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي بر اجراي آن نظارت خواهد كرد. 

هاي مصـوب كميسـيون بررسـي و تأييـد مجـالت علمـي         ضوابط مربوط به فصلنامه. 559ماده 

دار و مـورد   رساني در زمينه فعاليت مجالت مصـوب، رتبـه   منظور اطالع به 2دانشگاه آزاد اسالمي
 تأييد كميسيون بررسي و تأييد مجالت علمي دانشگاه آزاد اسالمي به شرح زير است: 

نيز موجـود و   http://sp.rvp.iau.irفهرست مجالت به شكل روزآمد در نشاني اينترنتي  -1
 قابل برداشت است.  pdfبه شكل فايل 

هـاي مصـوب دانشـگاهي در     شود متناسب با وجود رشـته  به واحدهاي دانشگاهي توصيه مي -2
واحد نسبت به آبونه شدن مجالت علمي دانشگاه نيز اقدام كنند. هزينه آبونه شدن اين مجـالت  

 هاي مرجع) قابل تأمين است.  بودجه پژوهشي واحد (خريد كتاب 2از رديف 

   3يه در چاپ و انتشار مجالتضوابط انسجام و وحدت رو. 560ماده 

هاي متنوع علمي موظفند براي ايجاد وحدت رويه  واحدهاي متولي انتشار مجالت در حوزههمه 
در چاپ و انتشار مجالت علمـي و پرهيـز از هرگونـه چنـدگانگي در عمـل، نسـبت بـه رعايـت         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 20/9/86مورخ  271711/87 نامه بخش. 1

 7/2/89مورخ  41971/87 نامه بخش. 2

 3/3/89مورخ  81311/87 مهنا بخش. 3
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و مـورد   دستورالعمل ضميمه با توجه به موارد ساختاري و محتوايي مجالت علمـي منتشرشـده  
 تأكيد كميسيون نشريات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اقدام الزم را انجام دهند.  

اين دستورالعمل توسط وزارت علوم به مجالت آن وزارتخانه ابالغ شـد و رعايـت آن   . 561ماده 

براي مجالت دانشگاه آزاد اسالمي نيز ضروري است. اما ضـروري اسـت مـواردي كـه بـه داليـل       
در دستورالعمل ذكرشده اصالح شوند، با ذكر داليل و ارائه شـواهد الزم بـراي مركـز     علمي بايد

سنجي دانشگاه ارسال شوند تا از آن طريق براي حوزه مربوط در وزارت علوم  گسترش علم و علم
 ارسال شود. 

 اجراي دقيق مفاد مندرج در ضوابط، مورد تأكيـد كميسـيون بررسـي و تأييـد مجـالت      -تبصره
ست و در صورت عدم اجراي مفاد آن مسئوليت اين موضوع به عهده مديرمسئول مجله و علمي ا

 معاون پژوهشي واحد دانشگاهي است. 

. شرايط ارسال مجالت علمي دانشگاه آزاد اسالمي پس از چاپ هر شماره بـه  562ماده

   1معاونت پژوهشي دانشگاه

كميسيون يادشده باشـند، موظـف    همه واحدهاي دانشگاهي كه داراي مجالت علمي مورد تأييد
 هستند:  

منظور روزآمد كردن بانـك اطالعـاتي    پس از انتشار هر شماره از مجله، يك نسخه از آن را به -1
سنجي (اداره مجالت علمي) ارسال كننـد. همچنـين    مجالت علمي به مركز گسترش علم و علم

شـود.   ديگر دانشگاه ارسال مـي  ارسال اين مجالت، مستقل از مجالتي خواهد بود كه براي دفاتر

سـنجي، باعـث اخـالل در تنظـيم بانـك       عدم دريافت مجله توسط مركـز گسـترش علـم و علـم    
اطالعاتي مربوط و در نهايت موجب عـدم بـرآورد صـحيح و دقيـق احتسـاب امتيـاز مجـالت و        

 د.  گزارش عملكرد مجالت واحدها خواهد شد. مسئوليت اين امر به عهده واحد مربوط خواهد بو
همراه با نسخه اصلي مجله به مركز گسـترش علـم و    pdfفايل هر شماره از مجله در فرمت  -2

 سنجي ارسال شود. علم
 ه)منظور دستيابي به اطالعات موردنياز فصـلنامه، شـماره تمـاس مسـتقيم (ثابـت و همـرا       به -3

ه بـه مركـز   مديرمسئول و سردبير هريك از مجالت علمي براي تماس مستقيم با مسئوالن مجلـ 
 سنجي ارسال شود.  گسترش علم و علم

 معاون پژوهشي واحد دانشگاهي مسئول اجـراي بهينـه شـرايط مربـوط اسـت و مركـز       -تبصره
 سنجي بر اجراي آن نظارت خواهد كرد.  گسترش علم و علم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4/3/89مورخ  87/ 83543 نامه بخش . 1
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   1گيري افزايش كيفيت و كميت مجالت علمي . ضوابط توليد علم با جهت563ماده 

ابالغي به رؤساي شـوراي پژوهشـي    2هاي اساسي پژوهش، گيري ها و جهت تپيرو ضوابط، سياس
مناطق، ضروري است عملكرد واحدهاي دانشگاهي در زمينه اجراي راهبردهاي يادشده و ميزان 

به معاونت پژوهشـي دانشـگاه،    نامه بخشدستيابي واحدهاي دانشگاهي به اهداف مورد اشاره در 
 شده در زير گزارش شود:  طابق موارد ارائهسنجي) م (مركز گسترش علم و علم

درصد مجالت مصوب كميسيون بررسي و تأييد مجـالت  50دريافت رتبه علمي براي حداقل  -1
علمي دانشگاه آزاد اسالمي در واحدهاي جامع و بسياربزرگ از كميسيون نشريات علمي كشـور  

ات علمي گروه علوم پزشـكي  (مستقر در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) و نيز كميسيون نشري
 (مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) 

(در رشـته   Medlineو  ISI ،Scopusهـاي   شدن حداقل يك مجله علمـي در سـايت   نمايه -2
 هاي اطالعاتي معتبر و مورد تأييد معاونت پژوهشي دانشگاه پزشكي) و ديگر پايگاه

هـاي   ترويجي دانشگاه آزاد اسالمي در سـايت  و علميپژوهشي  شدن تمام مجالت علمي نمايه -3
 اطالعاتي معتبر داخلي براي همه واحدها.  

رعايت اين الزامات براي واحدهاي جامع و بسـياربزرگ ضـروري اسـت و بـراي سـاير       -1تبصره 
 واحدها در اولويت اجرا قرار دارد. 

يفيت، كميت و محـدوديت  هاي صادرشده و افزايش ك ها، دستورالعمل رعايت سياست -2تبصره 
 پذيرش مجالت علمي مرتبط كه متعاقباً ابالغ خواهد شد، الزامي است. 

شـده، ارزيـابي    ها به اهـداف تعيـين   واحدهاي دانشگاهي و ميزان دستيابي آن عملكرد -3تبصره 
خواهد شد و نتايج آن در بررسي عملكرد حوزه پژوهشي واحد، تخصـيص امتيازهـاي پژوهشـي    

 شود.  نشده لحاظ مي هاي مربوط به بودجه پژوهشي مصرف ها و معافيت ل تخفيفواحد و اعما
معـاون   شده، بـه عهـده   هاي مرتب اشاره مسئوليت اجراي بهينه اين ضوابط و ارسال گزارش -4تبصره 

 سنجي دانشگاه است.   پژوهشي واحد و نظارت بر اجراي آن به عهده مركز گسترش علم و علم

 3اطالعات ضروري در جلد مجالت علمي مصوب ضوابط درج. 564ماده 

مجالت دانشگاه آزاد اسالمي كه موفق به اخذ مجوز اصولي انتشار از كميسـيون بررسـي و   تمام 
اند، موظفند تنها نسبت به درج مجوزهاي زير در مجلـه اقـدام    تأييد مجالت علمي دانشگاه شده

 كنند:
 شده از سوي سازمان مركزي تاريخ اعالمموافقت اصولي انتشار مجله بر اساس شماره و  -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 24/3/89مورخ  111975/87 نامه بخش. 1

 6/11/88الف مورخ  /پ19704. نامه شماره 2

 1/11/90مورخ  408136/87 نامه بخش . 3
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 مجوز انتشار نشريه مطابق با تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي -2
تأييد درجه علمي مجله از سوي كميسيون بررسـي و تأييـد مجـالت دانشـگاه آزاد اسـالمي       -3

(الزم به توضيح است قبل از اعالم رتبه علمي از سوي كميسـيون نشـريات علمـي كشـور ايـن      
 تأييديه بايد در صفحه عنوان مجله آورده شود.) 

 تأييد درجه علمي از سوي كميسيون نشريات علمي كشور بر طرح روي جلد مجله.  -4

درج ساير عبارات و توضيحات اضافه يا ذكر قوانين و مقررات دانشگاه در مجلـه، بـا    .565ماده 

است و در صورت بررسي و مشاهده ضوابط و مقررات چاپ و انتشار مجالت علمي دانشگاه مغاير 
 شود.  صورت قانوني برخورد مي با مسئوالن مجالت به

 واحدهاي دانشگاهي بايد نسبت به رعايت موارد زير نيز اقدام كنند:. 566ماده

1صورت مداوم توسط مديرمسئول مجالت گواهي اعالم وصول آخرين شماره مجله به الف)
 

هـاي علمـي دانشـگاه در پايگـاه اطالعـات علمـي جهـاد         هسازي استنادي فصلنام لزوم نمايه ب)
 2 (SID)دانشگاهي

 هاي علمي دانشگاه در پايگاه اسـتنادي جهـان اسـالم    سازي استنادي فصلنامه پ) ضرورت نمايه
(ISC) 3 
 سازي مجـالت تنهـا در دو پايگـاه    ها براي نمايه اقدام واحدهاي متولي انتشار فصلنامه -1تبصره 

ISC  وSID پذير است و هرگونـه تقاضـا بـراي اينـدكس كـردن مجـالت علمـي در سـاير          امكان
 هاي اتخاذشده در اين زمينه است.  و... مغاير با سياست Magiranهاي علمي چون  پايگاه

هاي ملي مجالت از مراجع كشوري مانند كميسيون نشريات علمـي وزارتـين    ت) لزوم اخذ رتبه
كه بايد با رعايـت اسـتانداردهاي    4ان و آموزش پزشكيعلوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درم

از تـاريخ صـدور ضـوابط مربـوط      د)حاكم بر انتشار اين منابع از سوي هر دو مرجع (حسب مـور 
عنوان آخـرين اخطـار بعـد از انقضـاي ايـن       صورت به ماه انجام شود، در غيراين 6ظرف حداكثر 

 شود.  انتشار مجله اقدام مي مهلت بر اساس تصميمات اتخاذشده نسبت به لغو مجوز
 مسئول حسن اجراي ضوابط فوق، معاون پژوهش و فناوري واحدها هستند و معاونـت  -2تبصره 

 سنجي) ناظر بر اجراي آن است.  پژوهش و فناوري دانشگاه (مركز گسترش علم و علم

مقررات ارسال مدارك مجالت مورد تأييد كميسيون بررسي و تأييد مجالت . 567ماده 

   5لمي دانشگاه آزاد اسالميع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7/7/89مورخ  274672/87 نامه بخش. 1

 17/6/89مورخ  236076/87 نامه بخش. 2

 30/3/89مورخ  121706/87 نامه بخش .3

 18/5/88مورخ  166298/87 نامه بخش .4

 28/11/89مورخ  474964/87 نامه بخش .5
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هـاي   كسب رتبه علمي براي همه فصلنامه منظور ارسال مدارك مربوط به مجالت علمي بهبراي 
 علمي رعايت شرايط زير الزامي است:

هاي علمي مورد تأييد كميسيون بررسي و تأييد مجـالت علمـي دانشـگاه آزاد     همه فصلنامه -1
براي اخذ رتبه علمي  اند اما اقدامي  از اين كميسيون شدهاسالمي كه نايل به دريافت رتبه علمي 

اند، موظفند از تاريخ ابالغ اين مقررات، مـدارك   مجالت از كميسيون نشريات علمي كشور نكرده
ماه براي طي فرآيند باال به مركز گسـترش   2و مستندات مربوط به مجله را حداكثر ظرف مدت 

 سنجي ارسال كنند.   علم و علم
سته از مجالت علمي كـه قـبال نظـرات كميسـيون نشـريات وزارت علـوم، تحقيقـات و        آن د -2

هـا بـه شـكل     ها ارسال شده است و نقايص پرونده براي كسـب رتبـه علمـي آن    فناوري براي آن
كتبي يا شفاهي مشخص است، موظفند ضمن رفع مشكالت و نقايص ذكرشده ظرف سه مـاه از  

جله را براي اخذ رتبه علمـي مجلـه از ايـن كميسـيون بـه      مدارك كامل م نامه بخشتاريخ ابالغ 
 سنجي ارسال كنند.  مركز گسترش علم و علم

 پژوهشـي  بديهي است آن دسته از مجالت علمي دانشگاه كه موفق به اخذ رتبه علمي -1تبصره 
ا ه اند و هنوز مدت اعتبار رتبه علمي آن ترويجي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شده يا علمي

هـا از   كه مدت اعتبار رتبـه علمـي آن   خاتمه نيافته است، مشمول آن نخواهند شد، اما درصورتي
كميسيون نشريات علمي كشور خاتمه يافته است، ضـروري اسـت ماننـد سـاير مجـالت علمـي       

 مشمول اين مقررات مربوط عمل كنند. 
شـده   بنـدي عنـوان   آن دسته از مجالت علمي مشمول اين ضوابط كه بر اساس زمـان  -2تبصره 

 ها تجديدنظر خواهد شد.   عمل نكنند، در رتبه علمي يا ادامه فعاليت آن
 معاون پژوهشي واحد دانشگاهي مسئول اجراي دقيق اين مقررات خواهد بود و مركـز  -3تبصره 

 سنجي بر اجراي بهينه آن نظارت خواهد كرد. گسترش علم و علم
 1نامه تعيين اعتبار نشريات علمي كشور لمي مطابق با آيينهاي ع ضوابط استانداردسازي فصلنامه -3  

هـا از سـوي    همه مجـالت واحـدهاي دانشـگاه آزاد اسـالمي كـه مجـوز انتشـار آن        .568ماده 

كميسيون بررسي و تأييد مجالت علمي دانشگاه آزاد اسالمي صادر شده، موظف هستند نسـبت  
هاي علمي وزارتين علـوم،   پس از كسب رتبه هاي علمي اقدام كنند و سازي فصلنامه به استاندارد

سازي مجالت در پايگـاه   تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نسبت به نمايه
 اقدام الزم را انجام دهند.   (ISC)استنادي علوم جهان اسالم 

ـ      -تبصره  همعاونان پژوهش و فناوري واحدها مسئوليت نظارت و اجـراي دقيـق ايـن ضـوابط را ب
 عهده دارند.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5/11/91مورخ  396363/87 نامه بخش. 1
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   1هاي غيرفعال شرايط لغو مجوز انتشار فصلنامه .569ماده 

سـال شمسـي) منتشـر نشـوند يـا       چنانچه نشريات علمي به هر دليل در طول دوره انتشار (يك
خللي در چاپ منظم آنان مطابق با فصول منظم سال به وجـود آيـد، مجـوز انتشـار فصـلنامه از      

نشريات علمي كشور (مستقر در وزارت علـوم، تحقيقـات و    صالح در كميسيون سوي مراجع ذي
شود. بر اين اساس الزم است مسئوالن مجله و  فناوري) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي لغو مي

معاون پژوهش و فناوري هريك از واحدهاي متولي انتشار مجالت، اهتمام و نظارت جـدي را بـر   
مه مديران مسئول مجالت علمـي مصـوب كميسـيون    وسيله به ه اين فرآيند داشته باشند. بدين

بررسي و تأييد مجالت علمـي دانشـگاه آزاد اسـالمي كـه مجـوز انتشـار فصـلنامه را از معاونـت         
شود  اند ابالغ مي هاي داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي دريافت كرده مطبوعات و خبرگزاري

هـا   انـه و ادارات تابعـه آن در اسـتان   با در دست داشتن آخرين شماره از مجالت به ايـن وزارتخ 
 مراجعه و گواهي اعالم وصول مجله را دريافت كنند.  

الزحمه داوري مقاالت بـا توجـه بـه رتبـه      . ضوابط مربوط به تعرفه جديد حق570ماده 

 2علمي افراد

 هـاي داوري  هاي غالب در برنامه توسعه كيفي دانشگاه آزاد اسالمي، هزينه گيري با توجه به جهت 
 يابد:  هاي علمي آنان به شرح زير تغيير مي الزحمه افراد با رتبه مقاالت بر اساس تعرفه جديد حق

 

 الزحمه داوري هر مقاله ميزان حق درجه علمي

 ريال 000/650 استاد -1
 ريال 000/500 دانشيار -2
 ريال 000/350 استاديار -3
 ريال 000/250 مربي -4

 

 علمـي بـا درجـه    هاي علمي با كمبود اعضـاي هيـأت   كه بعضي از گروه با توجه به اين -1تبصره 
علمـي بـا درجـه     رو هستند، بند چهارم از اين جدول براي اعضـاي هيـأت   استادياري به باال روبه

هايي كه وجود استاديار محدود اسـت، از   علمي مربي اضافه شده است. بنابراين ترجيحاً در رشته
 داوري مقاالت استفاده شود.  وجود اين افراد (مربيان) براي

 معاونان پژوهشي واحدهاي دانشگاهي مسئول اجـراي بهينـه ايـن ضـوابط هسـتند و      -2تبصره 
 معاونت پژوهشي دانشگاه ناظر بر حسن اجراي آن خواهد بود. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 19/12/91مورخ  449085/87 نامه بخش. 1

 24/9/86مورخ  275009/87 نامه بخش. 2

 1/11/85مورخ  279342/87 نامه بخش. 2
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نظر به ماهيت و حجم كار آن دسته از مجالت علمي كه با تأييد كميسيون بررسـي  . 571ماده 

هـاي مربـوط بـه     الزحمـه  شوند، حق لمي دانشگاه به زبان غيرفارسي منتشر ميو تأييد مجالت ع
سازي ايـن نـوع    هاي آماده مديرمسئول، سردبير، مدير داخلي و داوري مقاالت و همچنين هزينه

شـده قابـل پرداخـت هسـتند.      اند، به ميزان دو برابـر تعيـين   عنوان شده 21مجالت كه در ماده 
صـورت ماهانـه    لزحمه مديرمسئول اين قبيل مجالت به شكل زير و بها عنوان مثال ميزان حق به

 قابل محاسبه و پرداخت است: 
 ؛   k=  000/250چنانچه : (ريال) 

 الزحمه مديرمسئول  = حق k 6 ×2=  2× 6×  000/250=  000/000/3ريال 
قوت  به براي مجالت علمي غيرفارسي بديهي است ساير موارد مندرج در ضوابط اعالمي  -تبصره

  1خود باقي است.

اعطــاي رتبــه علمــي و تمديــد اعتبــار علمــي دانشــگاه آزاد اســالمي  . 572مــاده

   2ترويجي) پژوهشي و علمي (علمي

كه مجله  سال است، درصورتي 2كه مدت زمان اعتبار رتبه مجالت علمي حداكثر  با توجه به اين
تغيير) از سـوي كميسـيون بررسـي و     واجد شرايط زير باشد تا زمان اعالم رتبه جديد (تمديد يا

شـده بـه واحـد حـداكثر بـه مـدت يـك سـال،          تأييد مجالت علمي دانشگاه، آخرين رتبه اعـالم 
 همچنان معتبر خواهد بود:  

 رعايت موارد مندرج به سردبيران مجالت علمي  .1

سـنجي بـه    رعايت نكات اصالحي و مندرج در مكاتبات ارسالي از سوي مركز گسترش علم و علـم  .2
 روز علمي در انتشار شمارگان بعدي فصلنامه   هاي محتوايي و به منظور بهبود شاخص فتر فصلنامه بهد

 رعايت توالي منظم انتشار فصلنامه بر اساس دوره انتشار آن  .3

 ارسال درخواست كتبي مبني بر تمديد رتبه علمي مجله در زمان الزم از سوي واحد  .4

هـاي   پژوهشي دانشگاه براي ارائـه بـه كميسـيون    ارسال مدارك و مستندات الزم به معاونت .5
نشريات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي (حسـب    

 با توجه به دامنه موضوعي فعاليت مجالت.  د)مور

هـاي مميـزه دانشـگاه،     توانند همچنان از امتيازهاي تعلق يافته در هيـأت  اين مجالت مي -1تبصره 
 مندي نويسندگان از حق تشويق مقاالت و ساير امتيازات تا مدت زمان ذكرشده استفاده كنند.   بهره

طور مرتـب نسـبت بـه تمديـد      اين امتيازها تنها براي مجالتي معتبر خواهد بود كه به -2تبصره 
اقدام الزم را انجـام دهنـد و همچنـين مـدارك      537با توجه به مفاد مندرج در ماده  رتبه مجله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 26/09/86مورخ  278746/87 نامه بخش. 1

 23/12/86مورخ 376857/87 نامه بخش. 2
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 سنجي ارسال كنند.   هاي موردي را براي مركز گسترش علم و علم م براي ارزيابيالز
 الزحمه مسـئوالن آن دسـته از مجـالت علمـي مصـوب دانشـگاه كـه بتواننـد در         حق -3تبصره 

پژوهشـي يـا    هـاي علمـي   وارد شوند و همچنين مجالتي كـه بتواننـد رتبـه    ISIفهرست مجالت 
ط در وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري و وزارت بهداشـت،    هاي مربو ترويجي از كميسيون علمي

 درمان و آموزش پزشكي كسب كنند، به شرح ضوابط زير افزايش خواهد يافت:  

برابـر ميـزان    8/1دارنـد بـه ميـزان     ISIالمللـي   الزحمه مسئوالن مجالتي كه رتبه بين حق الف)

 1شده در مقررات مربوط بيني پيش
 

 ماهالزحمه به ريال در هر  حق

 000/700/2 مديرمسئول

 000/150/3 سردبير

 000/800/1 مديرداخلي
 

هـاي مربـوط در وزارت    پژوهشـي از كميسـيون   الزحمه مسئوالن مجالتي كه رتبه علمي حق ب)
ترويجـي دريافـت    علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا علمي

 1شده مقررات مربوط بيني زان پيشبرابر مي 2/1اند به ميزان  كرده

 

 الزحمه به ريال در هر ماه حق

 000/800/1 مديرمسئول

 000/100/2 سردبير

 000/200/1 مديرداخلي
 

 شده در ايـن مقـررات   بيني هاي پيش ها براي مجالتي كه مشمول افزايش اين پرداخت -4تبصره 
 قابل پرداخت است.  1/1/1386شوند، از  مي

   2الزحمه اعضاي هيأت تحريريه مجالت علمي ط پرداخت حق. ضواب572ماده

جلسـات برگزارشـده بـراي آن     ها بايد پس از چاپ هر شماره از مجله و ارائـه صـورت   الزحمه حق
ساعت وقت در ماه، پرداخت شوند و مديران مسئول مجـالت   10شماره از مجله و صرف حداقل 

را به معاون پزوهشي واحد ارائـه كننـد تـا از     اي از آن ها، نسخه جلسه علمي پس از تأييد صورت
 ها اقدام شود.  الزحمه طريق وي نسبت به پرداخت حق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/11/85مورخ  279342/87 نامه بخش .1

 23/10/88مورخ  390381/87 نامه . بخش2
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 الزحمه داوران مقاالت از اين امر مستثني است.  حق -1تبصره 
 است.  نامه بخشپژوهشي واحد دانشگاهي مسئول اجراي اين  معاون -2تبصره 

خـواني،   بندي، نمونه گيري، صفحه فچيني، غلطهاي مربوط به حرو الزحمه ميزان حق .573ماده 

 1نامه مطابق جدول زير خواهد بود. ويراستاري ادبي و ويراستاري علمي از تاريخ ابالغ بخش
 

 

سـازي مجـالت، بـراي توليـد      هاي آماده بر پوشش هزينه ها عالوه بديهي است اين نرخ -1تبصره 
 هاي علمي نيز مالك عمل خواهند بود.   كتاب

اميد است اين اقدام منجر به بهبود كيفيـت ايـن منـابع در دانشـگاه شـود. بنـابراين        -2تبصره 
هسـتند و معاونـت پـژوهش و     پژوهش و فناوري واحدها مسـئول اجـراي ايـن مقـررات      معاونان

 فناوري دانشگاه بر اجراي بهينه آن نظارت خواهد داشت. 

   2الميضوابط كسب رتبه مجالت علمي دانشگاه آزاد اس. 574ماده

منظور كسب رتبه مجالت مصوب خود با رعايت نكات مشروحه زيـر   همه واحدهاي دانشگاهي به
نسبت به ارسال پرونده مجالت علمي، براي طي مراحل الزم از سوي وزارتين يادشده، مسـتقيماً  

 از طريق معاونت پژوهشي دانشگاهي (دفتر گسترش توليد علم) اقدام كنند:
 ز كميسيون بررسي و تأييد مجالت علمي دانشگاه آزاد اسالميدريافت مجوز انتشار ا .1

 شده فصلنامه تسلسل منظم شمارگان منتشر .2

هاي ويژه به سردبيران مجالت علمي داراي مجوز انتشار از كميسيون مجـالت   اعمال توصيه .3
 هاي علمي   علمي دانشگاه آزاد اسالمي در چاپ و انتشار فصلنامه

وزارتخانه يادشده بايد منحصراً دو دريافت رتبه علمي مجالت از  همه مكاتبات براي. 575ماده 

از طريق معاونت پژوهشي دانشگاه انجام شـود و واحـدهاي دانشـگاهي نبايـد مسـتقيماً بـا ايـن        
 ها مكاتبه يا مذاكره كنند.   وزارتخانه

س تر و كاهش مكاتبات غيرضروري، الزم است مدارك زير پـ  منظور بررسي سريع به .576ماده 

هـاي منتشرشـده    هاي موردنياز از آخرين شـماره  از تكميل، براي هر مجله به همراه تعداد نسخه
 مجله براي دفتر گسترش توليد علم ارسال شود. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 28/06/90مورخ  226344/87 نامه بخش. 1

 26/10/86مورخ  310046/87 نامه بخش. 2
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 مجالت غيرپزشكي الف)

 تكميل پرسشنامه مخصوص مديرمسئول و سردبير مجله  .1

 تكميل پرسشنامه مخصوص اعضاي هيأت تحريريه مجله  .2

 مشخصات مجله تكميل پرسشنامه  .3

 شماره آخر فصلنامه 2سه نسخه از  .4

 مجالت پزشكي ب)

تقاضاي كتبي مسئوالن مجله براي دريافت رتبه علمي (اين درخواست بايد به همـراه سـاير    .1
 مدارك الزم به دفتر گسترش توليد علم ارسال شود.)  

 شماره آخر فصلنامه 3نسخه از  7 .2

  ه)ردبير، مدير داخلي و اعضاي هيأت تحريريبيوگرافي علمي مسئوالن مجله (مديرمسئول، س .3

 تصوير مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي .4

نامـه كميسـيون نشـريات وزارت علـوم، تحقيقـات و       همچنين براي كسب اطالعات بيشتر، آيين
نامه تشخيص ضرورت انتشار، تعيين اعتبار و نظارت بر نشـريات علمـي پزشـكي     فناوري و آيين

 هاي اينترنتي زير قابل دسترسي است:  ترتيب در نشاني كشور به
http://research.gov.ir/portal/Home/Defult.aspx 

http://www.commission.hbi.ir 

اعالم اعتبار يا عدم اعتبار مجالت علمي (داخلي يا خـارجي) بـر اسـاس تصـميمات      .577ماده 

اسالمي منحصراً توسط معاونت پژوهشـي  كشوري انجام خواهد شد و بازتاب آن در دانشگاه آزاد 
شود، بنابراين اظهارنظر هيچ مرجع ديگري در داخل دانشـگاه آزاد اسـالمي در    دانشگاه انجام مي

 اين زمينه معتبر نخواهد بود.  

تواننـد امتيـاز مقـاالت     هاي مميزه بر اساس وظايف و اختياراتي كه دارند مـي  هيأت .578ماده 

را با توجه به نظر تخصصي كارشناسان خود افزايش يا كـاهش دهنـد.   شده متقاضيان ارتقا  چاپ
اما اين اقدام به هيچ عنوان به معني تعيين اعتبار براي يك مجله داخلي يا خارجي نيست و اين 

 دو وظيفه بايد كامالً از يكديگر مجزا شوند. 

ـ    رؤساي واحدهاي دانشگاهي مسئول اجراي اين آيـين . 579 ماده ود و معاونـت  نامـه خواهنـد ب

 پژوهشي دانشگاه بر اجراي آن نظارت خواهد كرد. 
و با توجه به اهداف برنامه توسعه كيفي دانشگاه، ضروري اسـت مفـاد ايـن     1پيرو مقررات مربوط

 براي انتشار مجالت علمي مدنظر قرار گيرد.  نامه بخش

. همچنين رعايت سـاير  پيشنهاد مجالت جديد بايد با توجه به ضوابط باال انجام شود .580ماده 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/11/85مورخ  279342/87 نامه . بخش1



 

 215    

 موارد براي اين دسته از واحدهاي دانشگاهي ضروري است. 

ارشـد در   واحدهاي دانشگاهي بزرگ و متوسط در صورت داشتن مقطـع كارشناسـي  . 581ماده 

شـده   توانند مانند گذشته و بر اساس ضـوابط اعـالم   عنوان شاخص حداقل، مي رشته مورد نظر به
جالت علمي اقدام كنند. اما مجالت مصوب ايـن واحـدها تـا زمـان     نسبت به درخواست انتشار م 

هـاي وزارت علـوم،    باال، براي دريافت رتبه علمي به كميسيون 1شده در بند  تحقق شرايط اعالم
تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارسال نخواهد شد. ايـن واحـدها   

سال فرصت دارنـد مجلـه    3حداكثر  )نامه بخشاريخ اين از زمان تصويب مجله علمي جديد (از ت
صـورت، مجـوز انتشـار ايـن مجـالت       شده منطبق كنند. در غيراين علمي خود را با ضوابط اعالم

شـود و در   توسط كميسيون بررسي و تأييد مجالت علمـي دانشـگاه آزاد اسـالمي بـازنگري مـي     
ط نيز امتياز منفي در نظـر گرفتـه   صورت تشخيص كميسيون، لغو خواهد شد و براي واحد مربو

 شود.   مي

آن دسته از مجالت واحدهاي مشمول ماده باال كه قبالً مجـوز انتشـار از كميسـيون     .582ماده

سـال فرصـت    3اند نيز حداكثر  بررسي و تأييد مجالت علمي دانشگاه آزاد اسالمي دريافت كرده
صـورت مجـوز    كسـب كننـد. در غيـراين   دارند استانداردهاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را 

انتشار اين نوع مجالت نيز توسط كميسيون بررسي و تأييد مجـالت علمـي دانشـگاه، بـازنگري     
 خواهد شد.  

هـاي دو   طـور مسـتقيم بـا كميسـيون     توانند به يك از واحدهاي دانشگاهي نمي هيچ .583ماده 

درمان و آمـوزش پزشـكي) بـراي     ي و وزارت بهداشت،روزارتخانه (وزارت علوم، تحقيقات و فناو
دريافت رتبه مجله خود، مكاتبه كنند و همه مكاتبات در ايـن زمينـه منحصـراً توسـط معاونـت      

 پژوهشي دانشگاه انجام خواهد شد.  

اي داراي مقاطع دكتري تخصصي هستند، موظفنـد در آن  ه واحدهايي كه در رشته .584ماده 

شند. بنابراين اولويت پيشنهاد مجالت جديد بـراي  رشته حداقل يك مجله علمي معتبر داشته با
اين واحدها، تأمين مجله علمي براي اين مقطع است و هنگام بررسي مجالت پيشنهادي واحـد،  
اين موضوع مدنظر كميسيون بررسي و تأييد مجالت علمي دانشـگاه آزاد اسـالمي قـرار خواهـد     

 گرفت.  

ارشــد هســتند،  راي مقطــع كارشناســيآن دســته از واحــدهاي دانشــگاهي كــه دا .585مــاده 

كه از زمان تأسيس آن رشته حداقل دو سال و نيم گذشته باشد و دانشـجو نيـز در آن    درصورتي
رشته جذب شده باشد، در صورت رعايـت ضـوابط كميسـيون بررسـي و تأييـد مجـالت علمـي        

 دانشگاه آزاد اسالمي در اولويت دريافت مجوز انتشار مجله علمي خواهند بود. 

هرگونه تغيير در ساختار مجله، تغيير و تحول در معرفي و جايگزيني افـراد، منـوط    .586ماده 
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در راستاي رعايت ضـوابط كميسـيون    بايدهاي دانشگاه آزاد اسالمي است و  نامه به رعايت آيين

 بررسي و تأييد مجالت علمي دانشگاه آزاد اسالمي به تأييد كميسيون برسد. 
 رآيند نسبتاً طوالني دريافت رتبه مجوز انتشـار مجلـه توسـط مديرمسـئول    با توجه به ف -تبصره

پيشنهادي و مشكالت ناشي از تغيير وي، ضروري است انتخـاب مديرمسـئول مجلـه علمـي بـه      
مسـئول مجلـه وجـود     جز شرايط غيرمترقبه، ضرورتي براي تغيير مـدير  اي انجام شود كه به گونه

 نداشته باشد.  

شوند، از ابتـداي   منتشر مي Aهاي علمي داراي رتبه  با همكاري انجمن مجالتي كه .587ماده 

نامه وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري از سـوي     شده در آيين انتشار و با رعايت ساير موارد اعالم
 پژوهشي دريافت خواهند كرد.   اين وزارتخانه، رتبه علمي

گسترش توليد علم دانشگاه است و ، دفتر نامه بخشمرجع پاسخگويي در زمينه اين  .588ماده 

طور مستقيم و تنها از طريـق ايـن دفتـر     واحدهاي دانشگاهي بايد براي رفع ابهامات احتمالي به
توسـط واحـدهاي دانشـگاهي يـا      نامـه  بخشاقدام كنند. بديهي است هر نوع تعبير و تفسير اين 

 ساير مراجع فاقد اعتبار است. 
 شـوند، بايـد پـيش از    وز انتشار از سوي واحد پيشنهاد مـي مجالتي كه براي دريافت مج -تبصره

طور كارشناسي ارزيابي شوند و  هاي الزم براي دريافت و توليد مقاله به تقاضا، از نظر ايجاد زمينه
نتايج در طرح توجيهي مجله ذكر شود. مجالتي كه پس از يك دوره فعاليـت بـه دليـل كمبـود     

دهند، در صورت تأييد  از فصلنامه به دوفصلنامه يا باالتر) ميمقاله، تقاضاي افزايش دوره انتشار (
هـا موافقـت خواهـد     كميسيون بررسي و تأييد مجالت علمي دانشگاه آزاد اسالمي با تقاضاي آن

شـود و   عنوان امتيازي منفي براي واحد و فعاليت مجله در نظر گرفته مي شد، اما اين موضوع، به
ز انتشار مجالت بعدي واحد يا اعطاي رتبه به آن مجلـه تـأثير   تواند در بررسي و اعطاي مجو مي

 منفي گذارد.  
 معاونان پژوهشي واحدهاي دانشـگاهي مسـئول اجـراي بهينـه ايـن ضـوابط هسـتند و        -تبصره

 معاونت پژوهشي دانشگاه، ناظر بر اجراي آن است. 

   1هاي علمي ايران رساني در مورد راهنماي انجمن . ضوابط اطالع589ماده 

هـاي علمـي مـورد تأييـد وزارت علـوم،       كـه ارتبـاط بـا انجمـن     يادشده و اين 2با توجه به ضوابط
توانـد در افـزايش كيفيـت مجـالت علمـي دانشـگاه آزاد        مـي  Aتحقيقات و فناوري داراي رتبـه  

هـا موجـب    همكـاري بـا ايـن انجمـن     نامه تفاهماسالمي نقش مؤثري ايفا كند و همچنين انعقاد 
پژوهشي به مجالت خواهد شد، بر همين اساس ضمن ارسـال يـك نسـخه از     مياعطاي رتبه عل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 9/6/89مورخ  221946/87 نامه . بخش1

 27/4/89مورخ  154363/87 نامه . بخش2
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هاي علمي ايران كـه   هاي علمي ايران و يك نسخه از فصلنامه كميسيون انجمن راهنماي انجمن
توسط وزارتخانه ذكرشده منتشر شده است، خواهشمند است به نحـو مقتضـي اطالعـات آن در    

هاي  ها قرار گيرد تا با آگاهي از آخرين وضعيت انجمناختيار همه مسئوالن مجالت علمي واحد
هاي الزم بـراي همكـاري بـا مسـئوالن مجـالت       منظور برقراري ارتباط و رايزني داراي اعتبار، به

هـاي يادشـده    بين مجالت علمـي بـا انجمـن    نامه تفاهمعلمي واحدها، اقدامات الزم را در انعقاد 
 صورت دهند.  

 بـار بـه مركـز    مـاه يـك   3شده در ايـن زمينـه هـر    اقدامات انجام ضروري است نتيجه -1تبصره 
 سنجي گزارش شود.  گسترش علم و علم

 معاونان پژوهشي واحدهاي جامع و بسياربزرگ مسئول حسـن اجـرا و پيگيـري ايـن     -2تبصره 
 سنجي دانشگاه بر اجراي آن نظارت خواهد كرد.  ضوابط هستند و مركز گسترش علم و علم

  1بط ارسال اسناد مجالت علمي دانشگاه آزاد اسالمي به وزارتين. ضوا590ماده 

نظر به الزام مجالت مصوب در كميسيون بررسي و تأييد مجالت علمي دانشگاه آزاد اسالمي بـه  
اخذ رتبه علمي از كميسيون نشريات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشـت،  

ضروري است آن دسته از مجالت واحدهاي دانشـگاهي   ،د)درمان و آموزش پزشكي (حسب مور
كه از كميسيون بررسي و تأييد مجالت علمي دانشگاه آزاد اسالمي نايل به دريافت رتبـه علمـي   

هـاي نشـريات مربـوط در     درخصوص اخـذ رتبـه علمـي از كميسـيون     اند و تاكنون اقدامي  شده
مستندات مربوط را  نامه بخشافت اين روز پس از دري 10اند، ظرف مدت حداكثر  وزارتين نكرده

سنجي دانشگاه ارسال كننـد تـا از ايـن     ها تكميل و به مركز گسترش علم و علم طبق پرسشنامه
 طريق براي وزارتخانه مربوط ارسال شود. 

آن دسته از مجالتي كه براي اخذ رتبه علمي از كميسـيون نشـريات علمـي وزارتـين      -1تبصره 
اند، مقتضي است سـريعاً نسـبت بـه     علت نواقصي تاكنون به نتيجه نرسيدهاند ولي به  اقدام كرده

 سنجي دانشگاه اقدام كنند.   رفع آن موارد و ارسال مستندات به مركز گسترش علم و علم
اجراي اين ضوابط و كنترل مستندات مربوط بـه عهـده معاونـان پژوهشـي      مسئوليت -2تبصره 

 سنجي دانشگاه است.  مركز گسترش علم و علمواحدها و نظارت بر اجراي آن به عهده 

   2لزوم ارتقاي كيفي مجالت علمي دانشگاه آزاد اسالمي. 591ماده 

نظر به حفظ و ارتقاي جايگاه نشريات دانشـگاه   3با توجه به نامه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
وم، تحقيقـات و  آزاد اسالمي كه نائل به اخذ رتبه علمي از كميسيون نشـريات علمـي وزارت علـ   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 15/9/89مورخ  363365/87 نامه . بخش1

 28/12/90مورخ  483168/87 نامه بخش .2

 24/11/1390مورخ  241426/3نامه شماره  .3
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گذاري پژوهشـي   ريزي و سياست اند، در راستاي برقراري تعامل بيشتر با مركز برنامه فناوري شده
آوري  آن وزارتخانه، ضروري است واحدهاي دانشگاهي متولي انتشار مجالت موصـوف بـا فـراهم   

ر سـايت  روز بودن چاپ مجله، عضويت منظم نشريه د بستر مناسب براي ارتقاي كيفي محتوا، به
ISC   داشتن سايت اختصاصي، تشكيل جلسات منظم هيأت تحريريه، داشـتن داوري مناسـب و ،

نامه جديد تعيين اعتبار كميسـيون نشـريات كشـور تـالش      همچنين برخورداري از شرايط آيين
كنند. بديهي است چگونگي عملكرد اين نشريات از اين پس در تمديد اعتبـار نشـريه و اعطـاي    

 ها لحاظ خواهد شد.   به آن امتياز پژوهشي
 مسئوليت اجراي اين ضوابط به عهده معاونان پژوهش و فناوري واحـدهاي دانشـگاهي و   -تبصره

 سنجي است.  نظارت بر اجراي آن به عهده مركز گسترش علم و علم

صورت الكترونيكي به سايت وزارت  ضوابط ارسال مدارك نشريات علمي به. 592ماده 

   1اوريعلوم، تحقيقات و فن

ريـزي پژوهشـي وزارت علـوم،     گـذاري و برنامـه   با توجه به نامه مديركل محتـرم دفتـر سياسـت   
، همـه  1392اندازي درگـاه الكترونيـك نشـريات، از ابتـداي سـال       تحقيقات و فناوري درباره راه

ــق آدرس    درخواســـــت ــي از طريـــ ــريات علمـــ ــوز نشـــ ــدور مجـــ ــراي صـــ ــا بـــ هـــ
semat.research.gov.ir/web/pubs شـود. بنـابراين ضـروري اسـت همـه       ده ميفرستا

واحدهاي دانشگاهي مجري مجـالت علمـي، پـس از اخـذ مجوزهـاي الزم از سـوي كميسـيون        
هاي خود را از طريق ايـن نشـاني    بررسي و تأييد مجالت علمي دانشگاه آزاد اسالمي، درخواست

 به آن وزارتخانه ارسال كنند. 

ه در مركز اطالعات علمي جهاد دانشگاهي در سال سازي مجالت علمي دانشگا نمايه. 593ماده 

گرفته بين معاونت پـژوهش و فنـاوري دانشـگاه آزاد اسـالمي و مركـز       پيرو توافق صورت 1391
همـه واحـدهاي متـولي انتشـار مجـالت       2، طبق ضوابط)SID(اطالعات علمي جهاد دانشگاهي 

ت تعرفـه جديـد، بـه ازاي    نسـبت بـه پرداخـ    3نامـه  تفـاهم علمي دانشگاه موظفند مطابق متمم 
ريـال بـه اضـافه    000/600/1به مبلـغ   1391سازي هر شماره از مجله منتشرشده در سال  نمايه

 ماليات و ارزش افزوده اقدام كنند.  

  4گذاري علمي كشور . ضوابط مربوط به سياست594ماده 

م كننـد. بـه   اقدا ISIهاي خود در پايگاه  مقتضي است واحدهاي دانشگاه نسبت به عضويت مجله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11/3/92مورخ  71549/87 نامه . بخش1

 17/6/89مورخ  236076/87دستورالعمل . 2

 21/4/91/ص مورخ 582/30/91نامه  تفاهم. 3

 4/7/88مورخ  240709/87 نامه . بخش4
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 شود:   به شرح زير اعالم مي ISIنامه ورود مجله به پايگاه اطالعات علمي  اين منظور شيوه
كم دو شماره بعـدي بـه محـض انتشـار (چـاپ و       آخرين شماره مجله و پس از آن هم دست .1

 بسيار مهم است.) ISIها براي دريافت رتبه  موقع مجله ارسال به
 نام كامل مجله به زبان انگليسي .2

 ISSNشماره  .3

 نام و نشاني كامل مؤسسه ناشر .4

 نام و نشاني كامل ويراستاران .5

هـاي ايـن رشـته     هايي كه مجله متقاضي عضويت را از ديگر مجلـه  اي از ويژگي شرح خالصه .6
 كند.   متمايز مي

شـماره از مجلـه، نتيجـه ارزيـابي را اعـالم       3پس از دريافـت   ISIهيأت ويراستاران  .595ماده 

 9كم  ها به طول بينجامد. براي بررسي يك فصلنامه، دست ن روند ممكن است ماهخواهد كرد. اي
طـور   بـه  ISIشدن مجالت علمي در پايگاه  كه فرآيند ايندكس ماه وقت الزم است. با توجه به اين

پـذير اسـت، ضـروري اسـت واحـدهاي       هـا امكـان   مستقيم و از طريق مسئوالن واحدها يا مجلـه 
ها يا افراد پرهيز و بدين منظور با معاونت پژوهشـي دانشـگاه    د با سازماندانشگاهي از عقد قراردا

سنجي) مشورت كنند. بديهي است عقد قرارداد خـارج از   آزاد اسالمي (مركز گسترش علم و علم
 چارچوب باال غيرقانوني است. 

مركـز گسـترش علـم و    » http://rvp.iau.ir«اين ضوابط و پيوست آن در نشاني الكترونيكي 
 سنجي در دسترس است.  علم

هاي علمـي تخصصـي دانشـگاه آزاد     سازي استنادي فصلنامه . ضوابط نمايه596ماده 

 1اسالمي

در راستاي ارتقاي نقش دانشگاه آزاد اسالمي در عرصه توليد و گسـترش علـم    2براساس ضوابط
آزاد  تخصصـي دانشـگاه   هـاي علمـي   سـازي اسـتنادي فصـلنامه    در كشور و نظر به ضرورت نمايه

مقتضي اسـت آن دسـته از مجالتـي كـه از     ) ISCاسالمي در پايگاه استنادي علوم جهان اسالم (
پژوهشـي   كميسيون بررسي و تأييد مجالت علمي دانشگاه آزاد اسالمي نايل به اخذ رتبـه علمـي  

اي نسبت به ارسال منظم موارد به شرح زير به پايگاه استنادي علـوم جهـان    اند، طي مكاتبه شده
 سالم شيراز اقدام كنند:  ا

 صورت چاپي  ارسال منظم دو نسخه از هر شماره مجله به .1

 به نشاني زير و سامانه يادشده   Wordال منظم هر شماره از مجله با فرمت ارس .2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 30/3/89مورخ  121706/87 نامه . بخش1

 25/7/87مورخ  246168/87 نامه . بخش2
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 نشاني پايگاه استنادي علوم جهان اسالم: شيراز، بلوار دانشجو، مجتمع دانشگاهي ارم
 www.isc.gov.irه الكترونيكي: نشاني سامانه مربوط براي ارسال نسخ

 معاونان پژوهشي واحدهاي دانشگاهي مسـئول حسـن اجـراي ايـن ضـوابط در واحـدها       -تبصره
 سنجي دانشگاه ناظر بر اجراي آن است.  هستند و مركز گسترش علم و علم

پژوهشـي دانشـگاه آزاد    هـاي علمـي   سازي استنادي فصـلنامه  . لزوم نمايه597ماده 

 1استنادي علوم جهان اسالم اسالمي در پايگاه

انـداز ايـران    نظر به اهداف برنامه راهبردي دانشگاه آزاد اسالمي و سـند چشـم   2مطابق با ضوابط
پژوهشـي دانشـگاه آزاد اسـالمي در پايگـاه      هـاي علمـي   سـازي اسـتنادي فصـلنامه    ، نمايه1404

 امري ضروري است. ) ISCاستنادي علوم جهان اسالم (

مسـتلزم تبـديل    ISCها به  مجالت و نسخه چاپي آن CDكه ارسال  به اين با عنايت .598ماده 

 ISCگيـر بـودن ايـن روش، در     ها در سايت يادشده است و نظر به وقت ها و نصب آن مجدد فايل
ــامانه       ــتقيماً روي س ــالت مس ــي مج ــخه الكترونيك ــه نس ــت ك ــده اس ــراهم ش ــان ف ــن امك اي

www.isc.gov.ir         قرار گيرد. بنابراين مسـئوالن محتـرم مجـالت علمـي دانشـگاه (كـه رتبـه
 د)ان پژوهشي از كميسيون بررسي و تأييد مجالت علمي دانشگاه آزاد اسالمي دريافت كرده علمي

 به سامانه يادشده اقدام كنند.   wordبايد نسبت به ارسال مقاالت هر شماره از مجله با فرمت 

   3بندي واحدهاي دانشگاهي منظور رتبه ضرورت تكميل پرسشنامه به. 599ماده 

هاي ايران اسـت   بندي دانشگاه متولي رتبه) ISCكه پايگاه استنادي علوم جهان اسالم ( با توجه به اين
كند، ضروري است همه واحـدهاي دانشـگاهي در راسـتاي     و به استناد اطالعات پرسشنامه اقدام مي

ات و پرهيز از هرگونه اقدام انفرادي، نسبت به تكميل اين پرسشـنامه اقـدام   سازي ثبت اطالع يكسان
 كنند و سريعاً و بدون تكميل پرسشنامه، آن را به دفتر گسترش توليد علم دانشگاه ارسال نكنند.  

نصب لينك پايگـاه اسـتنادي علـوم جهـان اسـالم در سـايت واحـدهاي        . 600ماده 

  4دانشگاهي

مبنـي بـر دسترسـي    ) ISCشده با پايگاه اسـتنادي علـوم جهـان اسـالم (     مبا توجه به توافق انجا
هاي استنادي نشـريات علمـي آن مركـز، مقـرر كنيـد       واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي به گزارش

 IPبراي نصب لينك آن پايگاه در سايت واحد دانشگاهي و همچنين هماهنگي براي معرفي رنج 
 م را انجام دهند.  آن واحد به مركز ذكرشده اقدامات الز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 12/5/89مورخ  174892/87 نامه بخش .1

 30/3/89مورخ  121706/87 نامه بخش .2

 1/10/90مورخ  358939/87 نامه بخش .3

 3/5/91مورخ  146378/87 نامه بخش .4
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   1. دسترسي واحدهاي دانشگاهي به نمايه پايگاه استنادي علوم جهان اسالم601ماده 

 SCIفارسـي، عربـي، انگليسـي و     JCRهمه واحدهاي دانشگاهي موظفنـد بـراي دسترسـي بـه     
فارسي، عربي و انگليسي مجالت علمي و نيز دسترسي به نمايـه پايگـاه اسـتنادي علـوم جهـان      

) اقدام نماينـد. شايسـته اسـت مسـئوالن محتـرم مجـالت علمـي همـه واحـدهاي          ISCاسالم (
منظـور   مندي از اطالعات اين سـامانه، نهايـت سـعي و تـالش خـود را بـه       دانشگاهي ضمن بهره

 افزايش ضريب تأثير و ارتقاي سطح علمي مجالت دانشگاه به كار گيرند.  

 2پذيرش مجالت جديدهاي  . ضوابط تشويق مجالت علمي و محدويت602ماده 

 نامـه  بخـش و اهداف برنامه توسعه كيفي دانشگاه، ضروري است مفاد اين  3با توجه به ضوابط مربوط
 براي انتشار مجالت علمي توسط واحدهاي متقاضي انتشار مجله علمي مدنظر قرار گيرد:  

عاليت خـود را  به آن دسته از مجالت علمي دانشگاه آزاد اسالمي كه مجوز انتشار و ف. 603ماده 

انـد و بتواننـد در    از كميسيون بررسي و تأييد مجالت علمي دانشگاه آزاد اسالمي دريافـت كـرده  
هـاي نشـريات علمـي وزارت     نمايه شوند و همچنين مجالتي كه بتوانند از كميسـيون  ISIسايت 

بـراي  علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رتبه دريافت كنند و 
، تالش مؤثري داشته باشـند، امتيـاز   ISCمجله و نمايه كردن مقاالت در پايگاه علمي  IFارتقاي 

بـر مـوارد تشـويقي منـدرج در ضـوابط       عالوه ه)هاي مختلف (تشويقي و پژوهان صورت تشويقي به
از صندوق پژوهشي به اعضاي اجرايـي (شـامل مديرمسـئول، سـردبير و مـديرداخلي) و       4مربوط
 ترتيب زير خواهد بود:  حريريه مجله تعلق خواهد گرفت. موارد تشويقي بههيأت ت

 ميليون ريال 90شده به ميزان  : مبلغ تشويقي تعيينISIبراي مجالت داراي رتبه  الف)
 ميليون ريال 50شده به ميزان  مجالت داراي رتبه علمي و پژوهشي: مبلغ تشويقي تعيين ب)

 ميليون ريال 20شده به ميزان  ي: مبلغ تشويقي تعيينپ) مجالت داراي رتبه علمي ترويج
ميليون ريال پژوهانه نيز با توجـه بـه داشـتن شـرايط      100ها، حداكثر  ت) عالوه بر اين تشويق

بـودن، داشـتن    ISIحداكثري يا حداقلي زير به مجالت علمي پرداخت خواهد شد. بديهي اسـت  
IFترويجي بودن، دوفصلنامه بـودن   ت و علمي، فصلنامه بودن و چاپ منظم شرايط حداكثري اس

 و چاپ با تأخير، شرايط حداقلي است. 
ــه شــدن در ســايت  -1 ــت  ISIنماي ــا علمــي ، علمــيIFو درياف ــودن (از  پژوهشــي ي ترويجــي ب

  ه)وزارتخان 2هاي نشريات  كميسيون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11/9/91مورخ  300545/87 نامه بخش .1

 1/4/89مورخ  125165/87 نامه . بخش2

 1/11/85مورخ  279342/87 نامه . بخش3

 26/9/86مورخ  278746/87 نامه بخشو  26/9/86مورخ  278819/87 نامه . بخش4
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 فصلنامه بودن فصلنامه يا دو -2
 روز بودن آن ها و به چاپ منظم شماره -3

 بار به هر يك از مجالت علمي قابل پرداخت خواهد بود.  مبالغ تشويقي فقط براي يك -1تبصره 
هاي علمي شـده و مـورد تشـويق نيـز قـرار       مجالتي كه موفق به دريافت يكي از رتبه -2تبصره 
التفاوت مبلغ تشويقي  توانند براي دريافت ميزان مابه اند، در صورت ارتقا به رتبه باالتر، مي گرفته
 كنند.   اقدام

سـازي   بيني نشده مجله و نيز كيفـي  منظور انجام امور پيش تشويقي و پژوهانه به مبلغ -3تبصره 
گيرد و مديرمسئول موظف است نحوه هزينه كـردن آن را بـه    در اختيار مسئوالن مجله قرار مي

 سنجي دانشگاه گزارش كند.  مركز گسترش علم و علم
 عنوان موارد پايه از سوي واحد متقاضي انتشـار  ردي بهبراي درخواست يك مجله، رعايت موا -1

 مجله ضرورت دارد. اين موارد به شرح زير هستند: 
هاي متعدد واحـدهاي دانشـگاهي دربـاره انتشـار مجـالت علمـي بـا         با توجه به درخواست الف)

كه توسط كميسـيون   1موضوع يكسان و مشابه و با توجه به تعداد زياد مجالت علمي در جدول 
بررسي و تأييد مجالت علمي دانشگاه آزاد اسالمي مورد تأييـد قـرار گرفتـه و مشـغول فعاليـت      

هاي علمي موجود در اين  هستند، ضروري است واحدهاي متقاضي انتشار مجله، از انتخاب گروه
 ها را ياري دهند.   جدول اجتناب كنند و با ارائه مقاله به اين مجالت، آن

ها، موضوع متعاقبـا بـه اطـالع     به افزايش مجالت علمي در اين رشتهبديهي است در صورت نياز 
 واحدهاي دانشگاهي خواهد رسيد. 

 
 تعداد مجالت موجود در دانشگاه گروه علمي مجله 

 21 شناسي زيست 1
 14 علوم اجتماعي 2
 13 فقه و الهيات 3
 13 زبان و ادبيات فارسي 4
 11 جغرافيا 5

 
 اي پيشـنهاد شـود،   رشـته  ك شاخه تخصصي جديد يا با موضوع بـين چنانچه مجله در ي -تبصره

شناسـي   صورت موردي قابل بررسي و طرح در كميسيونِ يادشده خواهد بود. در گروه زيسـت  به
 اي پذيرفته خواهند شد.  رشته فقط مجالت بين

 ، بايـد يكـي از  2هاي موجـود در جـدول    واحدهاي متقاضي انتشار مجله در هر يك از رشته ب)
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هاي خاص اين رشته را انتخاب و از پيشنهاد مجله با موضوع تكراري و مشابه و به شـكل   گرايش
 كلي و عمومي اجتناب كنند. 

 

 گروه علمي مجله 
تعداد مجالت موجود 

 در دانشگاه
 گروه علمي مجله 

تعداد مجالت موجود 

 در دانشگاه

 10 شيمي 5 23 كشاورزي 1

 10 علوم دامي 6 16 مديريت 2

 9 مهندسي مكانيك 7 10 علوم تربيتي 3

 8 مهندسي عمران 8 9 روانشناسي 4
 

 هـاي  قرار ندارند (به طـور مثـال گـروه    2و  1هاي  هايي كه در جدول مجالت مربوط به گروه -2
سنجي درخواست مجوز كنند، پس از احـراز شـرايط    )، اگر از مركز گسترش علم و علم3جدول 

رسـي و تأييـد مجـالت علمـي دانشـگاه، در اولويـت انتشـار قـرار         الزم و تأييد در كميسـيون بر 
گيرند. بديهي است در اين مجالت نيز بايد شاخه تخصصي انتخاب شـود و از پيشـنهاد كلـي     مي

 عنوان مثال فيزيك با گرايش اخترفيزيك).  پرهيز گردد (به
 

تعداد مجالت موجود  گروه علمي مجله 

 در دانشگاه

مجالت موجود  تعداد گروه علمي مجله 

 در دانشگاه

 1 مهندسي پزشكي 8 - - ژئوشيمي 1

 - - هاي ديناميكي سيستم 9 - - پرستاري 2

 - - مهندسي نفت 10 2 معماري 3

 1 اي مهندسي هسته 11 2 هنر 4

 - - بيونيك 12 2 مهندسي صنايع 5

 1 هوافضا 13 3 مهندسي كامپيوتر 6

    3 فيزيك 7
 

 هـاي علـوم انسـاني كـه مـورد تأييـد       ك، فهرست موضوعات علمي حوزهبا توجه به جدول ي -3
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه آزاد اسالمي است بـه شـرح جـدول آمـده اسـت. در      
موضوعات زير چنانچه واحدهاي دانشگاهي از نظر ساختاري و استفاده از افراد متخصص در اين 

ت بررسي كميسيون بررسي و تأييد مجـالت علمـي در   زمينه داراي شرايط مطلوب باشند، اولوي
 ها خواهد بود.  موضوعات علمي فاقد مجله علمي در اين شاخه
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هـاي بـاال بررسـي     شوند، خـارج از چـارچوب   جالتي كه به زبان انگليسي منتشر ميم .604ماده 

 3پـس از   ISIخواهند شد. اين مجالت در صورت احراز تمام شرايط و تعهد براي ورود به سايت 
 شماره، در اولويت بررسي قرار خواهند گرفت. 

شوند، بايد پـيش از   اد ميمجالتي كه براي دريافت مجوز انتشار از سوي واحد پيشنه. 605ماده 

طور كارشناسي ارزيابي شوند و  هاي الزم براي دريافت و توليد مقاله به تقاضا، از نظر ايجاد زمينه
اين موضوع در طرح توجيهي مجله ذكر شود. مجالتي كه پـس از يـك دوره فعاليـت بـه دليـل      

كننـد، در   يـا بـاالتر) مـي    كمبود مقاله، تقاضاي افزايش دوره انتشار (از فصلنامه بـه دوفصـلنامه  
هـا   صورت تأييد كميسيون بررسي و تأييد مجالت علمي دانشـگاه آزاد اسـالمي بـا تقاضـاي آن    

عنوان امتيازي منفي براي واحد و فعاليـت مجلـه در نظـر     موافقت خواهد شد، اما اين موضوع به
يا اعطاي رتبه بـه   تواند در بررسي و اعطاي مجوز انتشار مجالت بعدي واحد شود و مي گرفته مي

تـأثير منفـي بگـذارد. بـه      نامـه  بخششده در اين  هاي عنوان آن مجله و همچنين اعطاي تشويق
عالوه اين موضوع موجب عدم بررسي مجالت جديد در همان شاخه علمي در كميسيون بررسي 

 و تأييد مجالت علمي دانشگاه خواهد شد.  

هاي ملـي يـا    شده رتبه ظرف مدت تعيين 1بوطمجالتي كه نتوانند براساس ضوابط مر. 606ماده

ها تجديـدنظر خواهـد شـد. مجالتـي كـه بـا تأخيرهـاي         المللي را كسب كنند، در امتياز آن بين
ها بـه واحـد ديگـري     طوالني و با تناوب نامنظم منتشر شوند، لغو امتياز خواهند شد يا امتياز آن

   شود. كه توانايي انتشار منظم آن را دارد، سپرده مي

سـنجي دانشـگاه    مرجع پاسخگويي در زمينه اين ضوابط، مركز گسترش علـم و علـم  . 607ماده 

طور مستقيم و تنها از طريق ايـن   است و واحدهاي دانشگاهي بايد براي رفع ابهامات احتمالي به
توسط واحـدهاي دانشـگاهي    نامه بخشدفتر اقدام كنند. بديهي است هر نوع تعبير و تفسير اين 

 مراجع فاقد اعتبار است.  يا ساير
 معاونان پژوهشي واحدهاي دانشـگاهي مسـئول اجـراي بهينـه ايـن ضـوابط هسـتند و        -تبصره

 معاونت پژوهشي دانشگاه، ناظر بر اجراي آن است. 

  2هاي پذيرش مجالت جديد تشويق مجالت علمي و محدويت. 608ماده 

لوم، تحقيقـات و فنـاوري كـه داراي    هاي علمي مصوب وزارت ع كه همكاري با انجمن نظر به اين

پژوهشي براي مجـالت علمـي دانشـگاه شـود،      تواند موجب اخذ درجه علمي هستند، مي Aرتبه 
 موارد زير بايد مدنظر قرار گيرند:  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 18/5/88مورخ  166298/87 نامه . بخش1

 27/4/89مورخ  154363/87 نامه . بخش2
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كه قرارداد پيوست همه مراحل حقوقي دانشگاه را طي كـرده اسـت، ضـروري     با توجه به اين .1
، دقيقاً بر همين اساس تنظـيم شـود و مجـدداً بـه     Aتبه هاي ر است قراردادهاي مشابه با انجمن

 تأييد دفتر حقوقي دانشگاه برسد و اين كار مستلزم صرف وقت است. 

بودن  Aهاي يادشده، از رتبه  واحدهاي دانشگاهي بايد پيش از عقد هرگونه قرارداد با انجمن .2
جي دانشـگاه آمـاده   سـن  انجمن اطمينان حاصل كنند و در اين زمينه مركز گسترش علم و علـم 

 ارائه هرگونه راهنمايي است. 

عقد قراردادها تابع شرايط عمومي عقد قراردادهاي مختلف در دانشگاه آزاد اسالمي اسـت و   .3
 واحدهاي دانشگاهي بايد در اين زمينه مقررات يادشده را دقيقا رعايت كنند.  

ه قبال مجوز فعاليـت خـود   وارد مذاكره شوند ك Aهاي رتبه  توانند با انجمن فقط مجالتي مي .4
را از كميسيون بررسي و تأييد مجالت علمي دانشگاه اخذ كرده باشند. بنابراين اقدام واحـدهاي  

 شود و مورد تأييد نخواهد بود.  شده تخلف محسوب مي دانشگاهي خارج از چارچوب عنوان

د ابهامـات  سنجي دانشگاه تنها مرجـع پاسـخگويي در مـور    مركز گسترش علم و علم .609ماده 

خواهد بود و هرگونه تعبير و تفسير آن توسط ساير مراجـع فاقـد اعتبـار     نامه بخشاحتمالي اين 
 است. 

گـذاري در   براي جلـوگيري از هرگونـه تفسـير و سياسـت     1با توجه به ضوابط مربوط .610ماده 

اعـالم   شـده بـه ايـن شـرح     منظور اجراي بهينه دسـتورالعمل اشـاره   اجراي اين ضوابط، موارد به
 شود: مي
هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمـان و   منظور از دريافت رتبه مجله از وزارتخانه -1

آموزش پزشكي در بند موارد تشويق، حسب مورد است و با توجه به موضـوع مجلـه الزم اسـت    
شود كـه   مي هاي مربوط رتبه مجله دريافت شود. بنابراين مجدداً تأكيد فقط از يكي از كميسيون

 ها بر حسب مورد است.  وزارتخانه نيست و فقط يكي از آن 2منظور كسب رتبه از 
شده براي فعاليت مطلوب مجله به لحاظ عملكردي و ساختاري  مبالغ با رعايت شرايط تعيين -2

بايد در اختيار مديرمسئول مجالت قرار گيرد تا با صالحديد او (با توجه بـه مسـئوليت حقـوقي    
شود، واحدهاي  عنوان تشويقي پرداخت مي كه اين مبلغ به ف امور مجله شود. نظر به اينوي) صر

دانشگاهي بايد در تأمين و تسهيل پرداخت آن به مديرمسئول مجله نهايت همكـاري را داشـته   

 باشند.
سـنجي   شود مرجع پاسخگويي در اين زمينـه مركـز گسـترش علـم و علـم      صراحتاً اعالم مي -3

در اين زمينه وجود دارند، با تماس بـا مسـئوالن    بنابراين چنانچه سوال يا ابهامي  دانشگاه است.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/4/89مورخ  125165/87 نامه . بخش1
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هـا و ادارات ديگـر دانشـگاه يـا      توانند نسبت به رفع آن اقـدام كننـد. سـاير بخـش     اين دفتر مي
 يادشده پرهيز كنند.   نامه بخشواحدهاي دانشگاهي بايد از هر نوع تعبير و تفسير 

   1مقاالت به مجالت علمي دانشگاه آزاد اسالمي . ضوابط ارجاع611ماده 

هاي ارسال مقاله بـه مجـالت علمـي، شناسـايي مجـالت معتبـر و        كه يكي از شاخص نظر به اين
المللـي از ايـن معيـار     مطالعه و ارجاع به مقاالت آن مجله است و بسياري از مجالت معتبر بـين 

مسـئوالن مجـالت علمـي دانشـگاه،      كنند، ضروري اسـت  براي پذيرش مقاالت خود استفاده مي
خصوص سردبيران محترم در پذيرش مقاالت دريـافتي و كنتـرل ايـن شـاخص دقـت الزم را       به

مبذول و از پذيرش مقاالتي كه به مقاالت آن مجلـه يـا سـاير مجـالت مـرتبط در دانشـگاه آزاد       
 اند تا حد امكان پرهيز كنند.   اسالمي ارجاع نداده

   2هاي جديد انتشار مجالت علمي دانشگاه تضوابط اولوي. 612ماده 

با توجـه بـه قـوانين و مقـررات جديـد در امـر انتشـار مجـالت علمـي            3مطابق با ضوابط مربوط
نظـر در   هاي تخصصي شدن مجـالت مـورد   درخواستي از واحدهاي دانشگاهي منطبق با سياست

اه، بـدين منظـور بـراي    قبول مجالت فعال حال حاضر دانشگ هاي تخصصي و نيز كثرت قابل اليه
شده در ضوابط باال با رعايت موارد زيـر تغييـر    توسعه كيفي مجالت علمي دانشگاه، شرايط اعالم

 كنند:   مي
 كماكان به قوت خود باقي است.  نامه بخشموارد تشويق مجالت علمي در صفحه اول   -1
مناسـب و در يـك    درخواست انتشار مجله با همكاري مشترك واحدهاي داراي توان علمـي   -2

 رعايت تناسب ساختاري)   منطقه دانشگاهي (با
هـاي علمـي    درخواست انتشار مجله از سوي واحدهاي دانشگاهي در جذب همكاري انجمـن  -3

 .  Bو  Aهاي  مورد تأييد وزارتين با رتبه
 هاي غيرعلوم انساني مطابق جدول جديد زير قابل بررسي خواهند بود:   ها در رشته اولويت  -4
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10/5/89مورخ  172577/87 نامه . بخش1

 3/8/89مورخ  312005/87 نامه . بخش2

 1/4/87مورخ  125165/87 نامه . بخش3
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هاي علوم انساني چنانچه منطبق با فهرست منـدرج در   . مجالت مورد تقاضا در رشته613ماده 

رست زير تنها با توجه به هاي موردي خارج از فه جدول زير باشند، بررسي خواهند شد و بررسي
هاي مـورد تأييـد دانشـگاه آزاد اسـالمي و وزارت      خأل موجود فصلنامه در ميان فهرست فصلنامه

 علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ممكن خواهند بود.  

ده باال، به قـوت  ش داده  جز موارد توضيح 1شده در ضوابط مربوط، همه موضوعات اشاره -1تبصره 
 خود باقي است. 

 مرجع پاسخگويي در زمينه اين قوانين، دفتر گسـترش توليـد علـم دانشـگاه اسـت و      -2تبصره 
طور مستقيم و تنها از طريـق ايـن دفتـر     واحدهاي دانشگاهي بايد براي رفع ابهامات احتمالي به

واحـدهاي دانشـگاهي يـا    توسـط   نامـه  بخشاقدام كنند. بديهي است هر نوع تعبير و تفسير اين 
 ساير مراجع فاقد اعتبار است. 

ها  سازي مجالت با ساير سازمان هماهنگي واحدهاي متولي انتشار مجالت براي نمايه .614ماده 

   2با معاونت پژوهشي دانشگاه:
هاي ارتبـاطي بيشـتر بـين پژوهشـگران و جلـوگيري از اجـراي تحقيقـات         منظور ايجاد زمينه به

پردازند، همكـاري   سازي تحقيقات مي ه تصميم دارد با مراكز معتبري كه به نمايهتكراري، دانشگا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هـاي غيرضـروري، از    كند. به اين دليل براي پرهيز از چندگانگي در عمل و نيـز كـاهش هزينـه   
هـايي ماننـد مركـز     ، واحدها موظفند براي ارتباط و همكاري با سازماننامه بخشتاريخ ابالغ اين 

، نخست موضوع را به معاونـت  ...و Magiran ،IranDocني جهاد كشاورزي، رسا خدمات اطالع
پژوهشي دانشگاه اطالع دهند و در صورت تأييد، نسبت به انعقاد قرارداد همكاري اقدام كنند تـا  

 عوارض ناخواسته و غيرمطلوب نداشته باشد و تخلفي انجام نشود. 

   1كشوري قانون مطبوعات 16ضوابط مربوط به ماده . 615ماده 

اي به هر دليـل در طـول    قانون مطبوعات كشوري، چنانچه نشريه 16كه مطابق ماده  نظر به اين
كـه   شود و با توجه بـه ايـن   دوره انتشار (يك سال شمسي) منتشر نشود، مجوز انتشار آن لغو مي

هاي وزارت فرهنـگ   ربط از جمله معاونت مطبوعات داخلي و خبرگزاري هاي ذي شاخص دستگاه
هاي كشور بر ايـن امـر تأكيـد دارد،     ارشاد اسالمي و نيز ادارات تابعه اين بخش در همه استان و

ضروري است مديران مسئول همه مجـالت علمـي مـورد تصـويب كميسـيون بررسـي و تأييـد        
مجالت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحـدها كـه مجـوز انتشـار مجلـه را از وزارتخانـه ذكرشـده        

ا در دست داشتن آخرين شماره منتشرشـده مجلـه تـا بيسـتم مهرمـاه سـال       اند، ب دريافت كرده
ها مراجعه و در ايـن خصـوص گـواهي اعـالم      ها در استان جاري به آن وزارتخانه و اداره تابعه آن

وصول دريافت كنند و سپس تصوير اين گواهي را براي تكميل مدارك پرونده مجله بـه تلفكـس   
 سنجي اين معاونت ارسال نمايند.   مركز گسترش علم و علم 44867171

هـاي معتبـر    . اخطار در مورد روند ايندكس كردن مجالت علمـي در پايگـاه  616ماده 

   2مجالت علمي

المللـي در   هـاي رقابـت بـين    نظر به تالش قابل تحسين جامعه علمي كشور براي ورود به عرصه
متعـددي بـا وعـده اينـدكس     هاي علمي، اخيراً مشاهده شده است افراد حقيقي و حقوقي  زمينه

انـد،   المللي اقـدام بـه تبليـغ در ايـن زمينـه كـرده       هاي معتبر بين كردن مجالت علمي در پايگاه
 هاي الزم را در مورد اين ادعاها اعمال كنند.   بنابراين ضروري است واحدهاي دانشگاهي مراقبت

يـد مجـالت علمـي    با توجه به لزوم نمايه كردن مجالت علمي مصـوب كميسـيون بررسـي و تأي   
المللـي، الزم اسـت    هـاي ملـي و بـين    هـا در پايگـاه   دانشگاه آزاد اسـالمي و اينـدكس كـردن آن   
زبان و غيرفارسي براي نيل به اهداف موصوف قبـل   واحدهاي دانشگاهي مجري مجالت انگليسي

نـدكس  يا قرارداد با افراد حقيقي يا حقوقي كه مدعي تسـهيل رونـد اي   نامه تفاهماز هرگونه عقد 
و... هسـتند،   ISI ،Scupos ،Pubmedهاي معتبر علمـي ماننـد    كردن مجالت علمي در پايگاه

مراتب را به اطالع معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه برسانند و قبل از عقد هرگونـه قـرارداد، از   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شـود و بـا افـراد     صورت آن واحد متخلف محسـوب مـي   اين معاونت اخذ مجوز كنند، در غيراين
 برخورد قانوني خواهد شد.  خاصي 
 معاونان پژوهشي واحدهاي دانشگاهي مسئول اجراي تهيه اين ضـوابط هسـتند و مركـز    -تبصره

 سنجي دانشگاه بر اجراي آن نظارت خواهد كرد.  گسترش علم و علم

هـاي صادرشـده در حـوزه پـژوهش و فنـاوري       نامـه  بخشاالجرابودن  الزم. 617ماده 

   1دانشگاه

وزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه، تا زمـاني كـه هـيچ تغييـري در قـوانين و      پيرو قوانين ح
مقررات حوزه پژوهش و فناوري دانشگاه انجام نشده، ضوابطي كه تاكنون صادر شـده اسـت بـه    

كه واحدي در مورد  قوت خود باقي است و واحدها ملزم به رعايت تمام قوانين هستند. درصورتي
شـده و   صورت كارشناسـي  تواند نظر خود را به نظري داشته باشد مي مقررات و ضوابط پرسش يا

 با ذكر داليل علمي و اجرايي پيشنهاد كند تا بررسي شود.  
 هاي قبلي به هر دليلي غيرقـانوني اسـت و واحـد مربـوط بايـد در      نامه بخشعدم اجراي  -تبصره

 قبال آن پاسخگو باشد.  

   2ت علمي دانشگاه آزاد اسالمي. شرايط كسب امتياز پژوهشي مجال618ماده 

امتياز پژوهشي مجالت علمي دانشگاه آزاد اسالمي پس از طـي فرآينـد داوري توسـط معاونـت     
سـنجي) و رعايـت مـوارد مشـروحه زيـر صـورت        پژوهشي دانشگاه (مركز گسترش علـم و علـم  

 گيرد:   مي
دي علـوم جهـان اسـالم    هاي اسـتنا  تمام مجالت علمي دانشگاه آزاد اسالمي بايد در پايگاه الف)

)ISC () بانك اطالعاتي جهاد دانشگاهيSID (        نمايـه شـوند و تصـوير گـواهي مربـوط بـه مركـز
 سنجي ارسال شود.  گسترش علم و علم

پروانه انتشار مجله و مجوز توزيع آن توسط مديرمسـئول مجلـه از وزارت فرهنـگ و ارشـاد      ب)
 سنجي ارسال شود.  رش علم و علماسالمي دريافت و تصوير گواهي آن براي مركز گست

سـنجي   پ) تيراژ انتشار مجله در هر شماره مشخص و موضوع كتباً به مركز گسترش علم و علم
 ارسال شود. 

ت) اخذ گواهي اعالم وصول توسط مديرمسئول مجله از وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمي و ارائـه   
 سنجي   تصوير آن به مركز گسترش علم و علم

ت رسمي مجله و اعالم نشاني الكترونيكي سايت آن براي مركز گسـترش علـم و   ث) داشتن ساي
 سنجي   علم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 13/2/91مورخ  36125/87 مهنا . بخش1

 27/11/89مورخ  472866/87 نامه . بخش2



 

232    

 نظر به رعايت موارد باال، اعطاي امتيازات پژوهشي بـه مجـالت علمـي واحـدها پـس از      -تبصره
دريافت رتبه علمي توسط كميسيون بررسي و تأييد مجـالت علمـي دانشـگاه، ابتـدا بـا ارسـال       

هاي دانشگاه  امتياز از واحد متولي انتشار مجله به دفتر تشكيالت و روشدرخواست محاسبه اين 
 پذير است.  سنجي دانشگاه امكان و نيز اعالم آن حوزه به مركز گسترش علم و علم

محاسـبه و   1ضوابط محاسبه امتياز پژوهشي مجـالت علمـي دانشـگاه آزاد اسـالمي:     .619ماده 

هـاي   پذير است كه اين منـابع رتبـه   صورتي امكان اعطاي امتيازات پژوهشي مجالت موصوف در
علمي خود را از مراجع معتبر مانند كميسيون نشريات علمي مستقر در وزارتين علوم، تحقيقات 

(حسـب   Medlineو  ISI ،Scopusهاي  و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و نمايه
  عمـومي -عنـوان مجلـه علمـي    مجله به شماره اول 3صورت براي  اخذ كرده باشند. در اين د)مور

هاي ديگر اين منـابع،   شود و امتياز پژوهشي شماره امتياز براي هر شماره محاسبه مي 2حداكثر 
 مطابق جدول زير محاسبه خواهد شد: 

 
اعتبار پژوهشي  اعتبار مجالت علمي رديف

 شده كسب

 امتياز IF(WOS)  15داراي  ISIمجالت  1

 امتياز IF ( 12(بدون  ISIمجالت  2

 امتياز 11  د)(حسب مور Medlineو  Scopusشده در سايت  مجالت نمايه 3

 امتياز 10  د)) (حسب مورIF(داراي  ISCپژوهشي وزارتين  مجالت علمي 4

 امتياز 7  د)) (حسب مورIF(داراي  ISCترويجي وزارتين  -مجالت علمي 5

 امتياز 7  د)(حسب مور ISCپژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي  مجالت علمي 6

 امتياز 5  د)(حسب مور ISCترويجي دانشگاه آزاد اسالمي  -مجالت علمي 7

 
 را (حسـب  5تـا   1هـاي   هاي مدنظر در رديف ها و نمايه مجالت تا زماني كه يكي از رتبه -تبصره

از  ها در سازمان مركزي محاسبه نخواهد شد. امـا پـس   دريافت نكرده باشند، امتيازات آن د)مور
هاي قبل مجله نيز بر اساس رتبه آن محاسبه خواهـد   ها امتيازات شماره  دريافت يكي از اين رتبه

 شد.  
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 فصل بيستم

 1پردازي، نقد و مناظره در دانشگاه آزاد اسالمي هاي نظريه كرسي

 

 . اهداف620ماده

 مي  توسعه فضاي آزادانديشي و محيط علمي و فرهنگي دانشگاه بر اساس مباني اسال .1

هـاي نقـد، منـاظره و    نظـرات در حـوزه  ايجاد سازوكار مناسب براي ارائـه روشـمند و علمـي     .2
 پردازي صاحبان علم و انديشه  نظريه

استفاده از توان فكري و معرفي نخبگان دانشگاهي براي پاسخگويي بـه نيازهـاي فرهنگـي و     .3
 فكري جامعه  

 انساني  علوم ارائه تسهيالت و امكانات الزم براي توسعه تحقيقاتي  .4

 هاي فرهنگي و فكري منحط بيگانه  مقابله با بحران .5

 . تعاريف  621ماده 

ايـن دبيرخانـه   پردازي، نقـد و منـاظره:   هاي نظريهدبيرخانه هيأت حمايت از كرسي -1
از سوي شوراي عالي انقالب فرهنگي با هدف حمايت از گسـترش   1382ماه سال  هفدهم بهمن

انساني و معارف ديني و مساعدت مؤثر بـه بسـط   ها در حوزه علوم كمي و كيفي برگزاري كرسي
پردازي، در ايران زير نظر شوراي عالي انقالب گيري جنبش ملي نقد و نظريهآزادانديشي و شكل

نامه بـه آن دبيرخانـه هيـأت حمايـت      فرهنگي تأسيس شده است كه از اين به بعد در اين آيين
 شود.   اطالق مي

سازي ويژه براي نهضت توليد علم و عرضه نظريه اسـالمي   زمينه«يت به هدف با عناكرسي:  -2

افـزاري و  هاي سخت و فرصت »گاه«نامه اصطالح كرسي به معناي در اين آيين» در علوم انساني
ها بر دو گونـه   آورد. كرسيها را پديد ميافزاري است كه زمينه بيان نظريات، نقدها و مناظرهنرم

 هاي ترويجي ي علمي و كرسيها هستند: كرسي

ها كه از حداقل اسـتاندارد الزم (طبـق قـوانين و     به آن دسته از كرسيهاي علمي: كرسي الف)
هاي مصوبات هيأت حمايـت) بـراي قـرار گـرفتن در چرخـه      نامه مقررات مربوط به پذيرش طرح

ر باشـند و  برخـوردا  –ا عـدم احـراز   يـ نظر از احراز صالحيت علمـي   صرف -بررسي و صدور سند
 شود.   هاي علمي (كرسي نهايي) اطالق مي توسط هيأت برگزار شوند، كرسي

ها كه توسط واحدهاي دانشگاهي و در راسـتاي  به آن دسته از كرسيهاي ترويجي: كرسيب)
پـردازي، نقـد و   هـاي نظريـه  هاي ترويجي دبيرخانه هيأت حمايت از كرسيهاي كرسينامهآيين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 شود.   ترويجي اطالق مي هاي ، كرسيشوند مناظره برگزار مي

شود كه پس از برگزاري كرسي ترويجـي   هايي گفته ميبه آن دسته از كرسيكرسي:  پيش -3
 –هـاي تخصصـي شـوراي علمـي      و كسب حداقل امتياز الزم و با ارسال رزومه زير نظـر كميتـه  

 شوند.  مشورتي دانشگاه آزاد اسالمي برگزار مي

مند هرگونه نظريه، ديدگاه، رويكرد و بحث علمي جديد در سـاحات و  به ارائه روشنوآوري:  -4
 شود.   سطوح مختلف اطالق مي

ارائه نظريـه علمـي جديـد كـه محصـول مطالعـه و پـژوهش روشـمند و          بهپردازي: نظريه -5
برخوردار از وجاهت و سطح علمي الزم و داراي مباني، فرضيه و داليـل كـافي و سـاختار علمـي     

 شود.   فته ميمنطقي باشد، گ

شـود كـه بـراي     اي خاص اطـالق مـي  به مجمعي از خبرگان علمي در حوزهكميته داوران:  -6
هاي ارزيابي روشمند و علمي نظريه با پيشنهاد دانشگاه و تأييد دبيرخانه هيأت حمايت از كرسي

 شوند.  پردازي، نقد و مناظره تعيين مينظريه

علميـت    ه يك كرسي براي اثبات علميت يا عدمشود ك به فردي اطالق ميصاحب كرسي:  -7
 هاي زير هستند:   ها شامل گروهشود. صاحبان كرسي ديدگاه او برگزار مي

 پردازان  نظريه -1

 نوآوران -2

 منتقدان  -3

 كنندگان   مناظره -4

نظراني كه براي داوري و قضاوت علمي درباره يك كرسـي خـاص    : به استادان و صاحبداور -8
 شود.  شوند، گفته ميرايط داوران دعوت به همكاري ميبا لحاظ ش

نظراني كـه دربـاره موضـوع يـك كرسـي داراي ديـدگاه انتقـادي         به استادان و صاحبناقد:  -9
 شود.   كنند، گفته مي صورت رسمي كرسي را نقد مي هستند و به 

 . اركان  622ماده 

و منـاظره در دانشـگاه آزاد اسـالمي و     پردازي، نقدهاي نظريهمند كرسيمنظور برگزاري نظام به 
 1تعامل سازنده با دبيرخانه هيأت حمايت، اين دانشگاه اقدام به ايجاد تشكيالت زير كرده است:

 

  گذاري  شوراي سياست -1

 اين شورا مركب از اعضاي زير است: 
 معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي   الف)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )495(صفحه  61. پيوست 1
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 صنعت و جامعه و دفتر گسترش توليد علم دانشگاه آزاد اسالمي  مديران كل امور پژوهشي، ارتباط با  ب)
 رئيس و دبير دبيرخانه هيأت حمايت   ج)
هـاي علـوم انسـاني و    نظر و برجسـته دانشـگاه در حـوزه    نفر از مسئوالن و استادان صاحب 3 د)

 معارف اسالمي  

 

زي در دانشگاه پردانقد و نظريه ،پردازي، نوآوريهاي نظريه دبير و دبيرخانه كرسي -2

 آزاد اسالمي  

هـاي   مشـي  ها و همچنين اجراي دقيق و سـريع خـط  منظور سازماندهي امور مربوط به كرسي به
پـردازي،   هـاي نظريـه  اي و هـدايت و نظـارت بـر انجـام كرسـي     هاي خرد برنامهكالن و سياست

 است:  اي با مسئوليت دبير در حوزه معاونت پژوهشي به اين شرح تشكيل شدهدبيرخانه
سال و بنا بـه پيشـنهاد معـاون محتـرم پژوهشـي دانشـگاه و بـا رأي         2دبير: دبير به مدت  الف)

 گذاري انتخاب شده است.  اكثريت مطلق اعضاي شوراي سياست
ــوراي      ب) ــميمات و مصــوبات ش ــردن تص ــي ك ــراي عمل ــي و ب ــت اجراي ــا محوري ــه: ب دبيرخان

و متشكل از دبير، يك كارشناس علمـي و  گذاري و دبيرخانه هيأت حمايت تشكيل شده  سياست
 يك كارشناس اجرايي است. 

 

 هاي تخصصي (شوراهاي علمي)   كميسيون -3

هاي تخصصي مختلف  پردازي، نقد و مناظره، كميسيونهاي نظريهبراي برگزاري روشمند كرسي
ي و نسـبت بـه برگـزار    انـد  تشكيل شده صورت موقت يا دائمي گذاري به زير نظر شوراي سياست

 كنند.  هاي مختلف اقدام ميكرسي
سـال انتخـاب    2گـذاري بـه مـدت     هاي تخصصي توسط شوراي سياسـت  رئيس كميسيون الف)
 شود تا وظايف مربوط را به انجام برساند.   مي
تخصصـي   هـاي علمـي  هـا و حلقـه  هاي تخصصـي بـر اسـاس بخـش     تعداد اعضاي كميسيون ب)

نظران برجسته حوزه علمي مربـوط انتخـاب    احبپيشنهادي دبيرخانه هيأت حمايت و از بين ص
 نفر است.  10نفر و حداكثر  5شده و حداقل اعضاي منتخب هر حلقه 

هاي تخصصي كه صاحب انديشه و نوآوري هستند و سوابق كافي در زمينه  اعضاي كميسيون ج)
ن تخصصي پردازي، نوآوري، نقد و مناظره دارند، بنا به پيشنهاد رئيس كميسيوهاي نظريهكرسي

 اند.  گذاري تعيين شده و تأييد شوراي سياست
 6هاي تخصصي براساس سامانه علمي دبيرخانه هيـأت حمايـت در    الزم به ذكر است كميسيون

 اند. تخصصي تشكيل شده حلقه علمي 25بخش و 
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گانـه   پردازي، نقد و مناظره در مناطق دوازدههاي نظريههاي برگزاري كرسيكميته -4

 اد اسالميدانشگاه آز

پردازي، نوآوري، نقد و منـاظره  هاي نظريهمنظور ايجاد سازوكار مناسب براي برگزاري كرسي به 
اي مركب از اعضاي زير در هر يك از مناطق دانشـگاه آزاد  در سطح واحدهاي دانشگاهي، كميته

 اسالمي تشكيل شده است: 
 عنوان رئيس كميته  رئيس شوراي پژوهشي منطقه به -1
 نفر از معاونان پژوهشي واحدهاي منطقه با توجه به رشته تخصصي و سوابق علمي مرتبط  3 -2
علمي واحدهاي دانشگاهي منطقه با توجه به رشته تخصصي و سـوابق   نفر از اعضاي هيأت 3 -3

 علمي مرتبط 
 عنوان دبير كميته  كارشناس امور پژوهشي منطقه به -4

هــاي يشــنهاد رئــيس كميتــه برگــزاري كرســيهــاي منــاطق بــه پ اعضــاي كميتــه -1تبصــره 
 شوند.  گذاري منصوب مي پردازي، نقد و مناظره مناطق و تأييد شوراي سياست نظريه

 

ها در واحدهاي دانشگاهي با درجه جامع، بسـياربزرگ و  هاي اجرايي كرسيكميته -5

 واحدهاي علوم و تحقيقات  

هـاي دسـتگاهي،   ا مبني بر تشكيل كميتـه هدر راستاي ابالغيه دبيرخانه هيأت حمايت از كرسي
هاي اجرايي در همه واحدهاي دانشگاهي با درجه جامع، بسياربزرگ و واحـدهاي علـوم و   كميته

نظران بـه برگـزاري    تحقيقات و با هدف ايجاد محرك و انگيزه ترويج و ترغيب محققان و صاحب
سازي در راستاي هي و فرهنگهاي علمي ويژه علوم انساني و اسالمي؛ بسترسازي، ساماندكرسي

هاي علمـي؛ ايجـاد انگيـزه در دانشـجويان و فضـالي توانـا بـراي برپـايي         عملياتي كردن كرسي
هـاي  هـا در معاونـت  مند كردن فرآيند برگزاري كرسـي هاي علمي؛ تقويت، تسهيل و نظام كرسي

پژوهشـي،   علمي هاي هاي بالقوه و بالفعل فعاليتپژوهشي، فرهنگي و آموزشي؛ شناسايي ظرفيت
ها دهي به رساله هاي علمي، داوري و نقد، جهتهاي تخصصي و نخبگان در برگزاري كرسي گروه

پردازي و نوآوري در راستاي حل اهـم  ارشد و دكتري به سمت نظريه هاي كارشناسينامه و پايان
 5اقل شود. تعداد اعضاي كميته حـد  مشكالت جامعه و نظام جمهوري اسالمي ايران تشكيل مي

 نفر است و اعضاي آن در واحد دانشگاهي متشكلند از:  7و حداكثر 
 عنوان رئيس كميته  رئيس واحد دانشگاهي به -1
 عنوان دبير كميته  معاون پژوهشي واحد به -2
 هاي علمي مستقر در واحدهاي دانشگاهي   ها يا گروهها، پژوهشكدهنفر از رؤساي دانشكده 4 -3
 دگي ولي فقيه در واحدهاي دانشگاهيمسئول نهاد نماين -4
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واحدهاي دانشگاهي (بسياربزرگ، بزرگ، متوسط، كوچك) كه تقاضاي برگزاري  ديگر -2تبصره 
اي مركـب از  توانند با تشكيل كميتهپردازي، نقد و مناظره را داشته باشند، ميهاي نظريهكرسي

انسـاني و  هـاي علـوم  مـي رشـته  هـاي عل  نفر از مديران گروه 4معاون پژوهشي، معاون آموزشي، 
نظر با درجه استاديار به باال (طبـق مقـررات و    نفر از استادان برجسته و صاحب 3معارف ديني و 

هـاي علمـي و ترويجـي بـا نظـارت      قوانين دبيرخانه هيأت حمايت)، نسـبت بـه برپـايي كرسـي    
 ها در مناطق اقدام كنند.  هاي برپايي كرسي كميته

 . شرح وظايف  691ماده 

 به شرح زير است:  690شده در ماده  وظايف هر يك از اركان اشاره

 

 گذاري  شرح وظايف شوراي سياست -1

 پردازي، نوآوري، نقد و مناظره  هاي نظريههاي كرسي هاي كالن در زمينهتهيه و تنظيم سياست -

 تصويب برنامه و بودجه پيشنهادي ساالنه   -

هـاي  مشـورتي)، كميتـه   -هاي تخصصي (شوراي علمي مديريت و نظارت بر فعاليت كميسيون -
 ها در واحدهاي دانشگاهي  هاي اجرايي كرسيهاي مناطق و كميتهبرگزاري كرسي

 رسيدگي به امور محوله از سوي دبيرخانه هيأت حمايت  -

ها و واحدهاي دانشـگاهي مجـري در    تأييد امتيازات علمي و مالي قابل اعطا به صاحبان كرسي -
 ضوابط مصوبچارچوب 

هـاي  هـا و همكـاري در برگـزاري كرسـي    حضور در جلسات دبيرخانه هيأت حمايت از كرسي -
 پردازي، نوآوري، نقد و مناظرهنظريه

 

پـردازي، نـوآوري، نقـد و    هـاي نظريـه   شرح وظـايف دبيـر و دبيرخانـه كرسـي     -2

 پردازي در دانشگاه آزاد اسالمي   نظريه

 هاي ترويجي  ها و كرسيكرسيها، پيشهدايت و نظارت بر انجام كرسي -

 تهيه و پيشنهاد برنامه و بودجه ساالنه  -

هـاي اجرايـي   ها در مناطق و كميتـه هاي برگزاري كرسيهدايت و نظارت بر انجام كار كميته -

 واحدهاي دانشگاهي  

 ها  ها و نظارت نزديك بر نحوه اجرا و كيفيت علمي آن هدايت كرسي -

 گذاري و دبيرخانه هيأت حمايت   ماهه براي ارائه به شوراي سياست هاي شش ارشتهيه و تنظيم گز -

 ها   تر برگزار شدن كرسي يابي و... براي هرچه كامل نظرسنجي، نيازسنجي، امكان -
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 ها  تهيه و تنظيم هرگونه پيشنهاد و طرح جهت هر چه بهتر برگزار شدن كرسي -

 ها   با دبيرخانه هيأت حمايت از كرسي ايجاد ارتباط مستقيم و پيگيري همه امور -

 هاي داوران، ناقدان و استادان برجسته دانشگاه تهيه بانك اطالعاتي از رزومه -

   نامه تفاهمپيگيري انعقاد قرارداد همكاري با دبيرخانه هيأت حمايت براي اجرايي شدن  -

 شده  هاي برگزاركرسي ها و پيشپيگيري چاپ كتابچه از كرسي -

 يري و تخصيص امتيازات مادي و معنوي متعلق به صاحبان كرسي پيگ -

 هاي پيشنهادي  نامه تهيه و تنظيم آيين -

 هاي اجرايي در واحدهاي دانشگاهي   هاي تخصصي و كميته صدور احكام اعضاي كميسيون -

 

 هاي تخصصي (شوراهاي علمي)   شرح وظايف كميسيون -3

 ها  هاي علمي كرسي تهيه و تنظيم اولويت -

 پردازي و مناظره علمي  شناسي نظريهانجام مطالعات الزم درباره روش -

 ها   تر برگزار شدن كرسي يابي و... براي هرچه كامل نگاري، نيازسنجي، امكان نگرش -

سازي روند اجـراي   شده و ارائه پيشنهادات تكميلي براي بهينه هاي برگزار ارزيابي علمي كرسي -
 ها  كرسي

كرسي و كرسي و مطالعه نزديك نحوه اجـرا   ور در جلسات كرسي ترويجي، پيشمعرفي و حض -
 ها  و كيفيت علمي آن

هـا در منـاطق و شناسـايي داوران و    هاي برگزاري كرسـي  هاي ارسالي كميتهنامه بررسي طرح -
 ناقدان هر كرسي 

 ها براساس گونه، مميزي، رتبه علمي و سطح كرسي  گذاري كرسي نظارت بر ارزش -

 گذاري  انجام امور محوله از سوي شوراي سياست -

هـا و در چـارچوب ضـوابط موجـود و ارزيـابي       هاي مورد نظر بر اساس اولويتبرگزاري كرسي -
 ها   علمي آن

 هاي علمي  پردازي، نقد و مناظرههاي كرسي نظريهانجام مطالعات الزم در زمينه روش -

هـاي  گانـه بـراي برگـزاري كرسـي     ر منـاطق دوازده ها دهاي برگزاري كرسيهمكاري با كميته -
 مختلف 

 ها  بررسي و تأييد صالحيت داوران و ناقدان كرسي -

هـا   ها در چارچوب سياسـت بررسي و تأييد امتيازات علمي و مالي قابل اعطا به صاحبان كرسي -
 و ضوابط مصوب
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 ناظره در مناطق  پردازي، نقد و مهاي نظريههاي برگزاري كرسيشرح وظايف كميته – 4

 هاي تخصصي  گذاري و كميسيون انجام امور محوله از سوي شوراي سياست -
 ها  هاي واحدهاي دانشگاهي و ارزيابي چگونگي اجراي كرسينامه دريافت طرح -

 ها و در چارچوب ضوابط  هاي تأييدشده بر اساس اولويتبرگزاري كرسي -

 هاي مختلف رسيهاي ك نامه ايجاد بانك اطالعاتي از طرح -

 ها انتخاب واحد و مكان برگزاري كرسي -
 

پـردازي، نقـد و منـاظره در    هـاي نظريـه  هاي اجرايي كرسـي شرح وظايف كميته -5

 واحدهاي دانشگاهي (واحدهاي جامع)  

 -گـذاري و علمـي   شده از سـوي شـوراهاي سياسـت    هاي اجرايي ابالغاجراي مصوبات و برنامه -
 ها يد علم و برگزاري كرسيمشورتي در راستاي تول

پـردازي، نـوآوري،   هاي نظريهتشويق و ترغيب استادان واحدهاي دانشگاهي براي ترويج كرسي -
 نقد و مناظره  

هـاي واحـدهاي دانشـگاهي و ارسـال بـه شـوراي       تعيين بودجه ساالنه براي برگـزاري كرسـي   -
 گذاري  سياست

هاي وابسته بـه واحـد   ها يا پژوهشكدهدر دانشكدههاي تخصصي ها يا كميته اندازي كارگروهراه -
 هادانشگاهي براي برگزاري كرسي

هــا و هــا و صــالحيت داوران و ناقــدان پيشــنهادي از طــرف كميتــهنامــهبررســي اوليــه طــرح -
 هاي تخصصي  كارگروه

نامـه   صورت كامل (تكميل فـرم پرسـش   نامه به ارسال نتايج ارزيابي و مستندات هر عنوان طرح -
اي داوران و ناقـدان، ارسـال مقالـه   رزومه نامه، تكميل فرم  دهنده طرح نامه و فرم رزومه ارائه طرح

شده شامل  نامه ارائه شده مرتبط با موضوع طرح هاي چاپصفحه به همراه تكميل فرم 50تا 30با 
 گذاري سازمان مركزي دانشگاه  ) به شوراي سياست...پژوهشي، كتاب، مقاله وگزارش طرح 

ها در واحد دانشگاهي و هماهنگي براي حضور ناظران علمـي  نظارت بر حسن برگزاري كرسي -
 گذاري و دبيرخانه هيأت حمايت  و ناظر حسن اجرا از شوراي سياست

 گذاري  ماه به شوراي سياست 6اي با فاصله زماني حداكثر دوره هاي ارسال گزارش -
 و اسالمي مرتبط با دستگاه علمي مربوطشناسي تخصصي در حوزه علوم انساني  نياز -

 پردازي، نقد و مناظره   هاي نظريه . فرآيند برگزاري كرسي623ماده 

علمي واحدهاي دانشگاهي تهيه و ارائه  هاي مختلفي كه توسط اعضاي هيأتنامه با توجه به طرح
ي شده اسـت.  بين پردازي نقد و مناظره پيش هاي نظريه شود، مراحل زير براي برگزاري كرسي مي
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پـردازي، نقـد و   هـاي نظريـه  شده براي برگزاري كرسـي  هاي كلي درنظرگرفتههمچنين سياست
هـا،  ها اعم از همايش هاي پژوهشي و تخصصي دانشگاه دهي و ترغيب فعاليت مناظره شامل جهت

هاي آموزشي در راسـتاي توليـد و توسـعه علـم، آزادانديشـي و       ها و كارگاهانديشي ها، همنشست
هاي علمـي و فنـي معتبـر در ارائـه نظريـه و مـديريت       نامه افزاري، رعايت نصبنرم ونق جنبشر

هاي دبيرخانه هيأت حمايت و التزام به اخالق پسنديده علمي در نقد و نامه كرسي براساس نظام
و مجـادالت روزمـره    هـاي غيرعلمـي   نقل آراي اشخاص و آثار و همچنين پرهيز از ورود به نـزاع 

 اجتماعي است.  – سياسي

 

 كرسي ترويجي   الف)

نظر متخصص آن رشـته، حـداقل اسـتاديار در     نفر از استادان صاحب 2فاز اول: داوري  1مرحله 
پـردازي در منـاطق، درخواسـت    هـاي نظريـه  سطح منطقه با هماهنگي كميته برگـزاري كرسـي  

و فايل كامپيوتري از  صورت چاپي هاي ترويجي همراه با ارسال همه مستندات بهبرگزاري كرسي
تـا   30اي مشـتمل بـر   نامه و داوران، مقاله دهنده طرح ارائهرزومه نامه،  شده طرح هاي تكميلفرم
نامه اعم از مقاله، گزارش طـرح پژوهشـي    هاي منتشرشده درباره موضوع طرحصفحه، تكمله 50

  گذاري است. نامه به شوراي سياست شده طرح و... به همراه امتيازات كسب
مسـتقر در واحـدهاي دانشـگاهي پـس از دريافـت       يهـا فاز اول: كميته اجرايي كرسي 2مرحله 

الزم را بـراي   درخواست موظف به انجام داوري است و در صورت كسب امتيـاز مناسـب زمينـه   
 برگزاري كرسي ترويجي حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ثبت درخواست فراهم كند.  

اجرايـي   هـاي  نامه پيشـنهادي، كميتـه   ترويجي طرح رت تصويب كرسيفاز اول: در صو 3مرحله 
پـردازي  هـاي نظريـه  هاي واحدهاي دانشگاهي موظفند با همكاري كميته برگزاري كرسي كرسي

 نامه پيشنهادي را بررسي نمايند.ماه پس از تصويب طرح 3مستقر در منطقه حداكثر تا 
پردازي، هاي نظريهادي، كميته اجرايي كرسينامه پيشنه صورت عدم تصويب طرح در -1تبصره 

نامه را مستدل به داليـل   نقد و مناظره واحدهاي دانشگاهي موظف است علت عدم پذيرش طرح
 دهنده ارائه كند.  علمي به پيشنهاد

نفـر ناقـد، مـدير     2فاز دوم: ساختار كرسي ترويجي عبارت اسـت از: صـاحب كرسـي،     1مرحله 
ـ  گـذاري   اظران علمـي دبيرخانـه هيـأت حمايـت و شـوراي سياسـت      برگزاري كرسي، با حضور ن

 پردازي، نقد و مناظره دانشگاه آزاد اسالمي.   هاي نظريه كرسي
هاي ترويجي فاقد داوري هستند و صاحب كرسي افزون بر پاسخگويي بـه انتقـادات   . كرسي2تبصره
هـا و  سـت بـر پرسـش   دهد و مـدير برگـزاري موظـف ا    هاي حاضران نيز پاسخ مي، به پرسشناقدان
 ها را مديريت كند.   هاي حاضران از صاحب كرسي نظارت كامل داشته باشد و آنپاسخ
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هاي ترويجي به عهده كميته اجرايـي مسـتقر در واحـد    يم برنامه برگزاري كرسيتنظ -3تبصره 
رسـاني   دانشگاهي است و كميته بايد از طريق اعالم عمومي در سطح منطقه در اين زمينه اطالع

منـدان آزاد اقـدامات الزم را    صورت علني و با حضور عالقه كند و براي برگزاري جلسه كرسي به 
 انجام دهد.  

هاي اجرايي مستقر در واحدهاي دانشگاهي موظفند نسبت بـه ثبـت، ضـبط و     كميته -4تبصره 
و نامـه   دهنـده طـرح   كرسي ترويجي در قالب يك جزوه و ثبت آن در پرونـده ارائـه   انتشار جلسه

گذاري و دبيرخانه هيأت حمايت به همراه فيلم، عكـس   نسخه از آن به شوراي سياست 2ارسال 
 صورت مكتوب اقدام كنند.  شده در جلسه كرسي به و پرينتي از مباحث مطرح

 

 كرسي  پيش ب)

كرسـي نقـد،    پس از كاميابي كرسي ترويجي در منطقـه و كسـب حـداقل امتيـازات الزم، پـيش     
مشـورتي   -علمي در كميته تخصصي شوراي علمي پردازي اعضاي هيأتنظريه مناظره، نوآوري و

هـاي  با حضور داوران، ناقدان و مدير كرسي كـه بـه تأييـد دبيرخانـه هيـأت حمايـت از كرسـي       
 شود.  پردازي، نقد و مناظره رسيده باشد، برگزار مي نظريه

نحوه تشـكيل كميتـه    كرسي، همچنين تركيب و وه برگزاري جلسات كرسي، پيشنح -5تبصره 
 كرسي و كرسي مشترك است.  داوران و ناقدان و خط مشي كلي در برگزاري پيش

 

 كرسي  ج)

جا  هاي دبيرخانه هيأت حمايت، تعيين زمان و ناظر علمي دبيرخانه هيأت (از آننامهمطابق آيين
اي بـراي آن  نـه نامـه جداگا  ها برعهده اين دبيرخانه است و آيـين دسته از كرسي كه برگزاري اين

 هاي يادشده صورت خواهد گرفت. نامه تدوين شده است)، براساس آيين

 ها. ارزش كرسي624ماده 

 ها  گونه كرسي

 هاي علميكرسي -1

 هاي ترويجي  كرسي -2

 ها مميزي كرسي

 هاي كامياب يا موفق كرسي -1
 هاي ناكامياب يا ناموفق  كرسي -2

 ها رتبه علمي كرسي
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 امتياز يا بيشتر براساس فرم داوري مربوط)  90عالي (كسب هاي  كرسي -1
 امتياز براساس فرم داوري مربوط)  89تا  75هاي خوب (كسب كرسي -2
 امتياز براساس فرم داوري مربوط)  74تا  51هاي متوسط (كسب كرسي -3

 پردازي) هاي نظريهها (ويژه كرسيسطح كرسي

 هاي تحول علم  نظريه -1
 ي كاربردي  هانظريه -2
 هاي مطرح نظريه -3

 گذاري كرسي   . سند ارزش625ماده 

 گذاري آن است گواهينامه هر كرسي سند ارزش -
 گذاري مبناي هرگونه حمايت و مقدار خدمات حمايتي است.  سند ارزش -
 بايد داراي پرونده اسنادي باشد.   )گواهينامه( هر سند -
 اد دبيرخانه نگهداري شود. هاي اسنادي بايد در مركز اسنپرونده -

 پردازي، نوآوري، نقد و مناظره  هاي نظريه. برنامه جلسات برگزاري كرسي626ماده 

 اهللا مجيد   قرائت كالم -
 بندي مباحث  خيرمقدم، اعالم برنامه و زمان -
 دعوت از صاحب نوآوري يا نظريه و نيز كميته داوران و ناقدان براي قرارگرفتن در جايگاه (هر -

اي از مشخصات داوران و ناقـدان و همچنـين صـاحب كرسـي     گروه در يك سمت) و بيان رزومه
 توسط مدير كرسي 

 هاي زير: سخنراني صاحب نوآوري يا نظريه در سرفصل -
 تعريف اصطالحات كليدي   -1
 مساله اصلي  -2
 فرضيه -3
 مباني -4
 داليل -5
 تفاوت فرضيه با فرضيه رقيب  -6
 نوآوري يا نظريه شرح و تبيين  -7
 گيري و اعالم آثار و نتايج نوآوري يا نظريهنتيجه -8
 هاي زير:   سخنراني نقاد اول و دوم در بخش -
 شناسي نقد، منابع و مآخذ   تبيين روش -1
 مساله  تبيين صورت -2
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 تبيين نقاط قوت  -3
 تبيين نقاط ضعف  -4
 گيري بندي و نتيجهجمع -5
 هاي زير: ظريه به ناقدان براساس بخشپاسخ صاحب نوآوري يا ن -
 شناسي اشكاالت روش -1
 اشكاالت مربوط به فهم نوآوري يا نظريه  -2
 اشكاالت مربوط به نقاط ضعف  -3
 گيري  نتيجه -4
 طرح پرسش كتبي يا شفاهي از سوي حضار  -
 هاي حضار پرداز به پرسشپاسخ نوآور يا نظريه -
 وران طرح سواالت از سوي كميته دا -
 پاسخ صاحب نوآوري يا نظريه به سواالت كميته داوران  -
 اعالم پايان جلسه از سوي مدير كرسي  -

نحوه برگزاري جلسـه كرسـي و   به وظيفه مدير كرسي، تبيين و اجراي ضوابط مربوط  -1تبصره 
 همچنين تنظيم و نگهداري وقت و اعالم سواالت كتبي حضار است. 

كرسـي بنـا بـه    اي كميته داوران و ناقـدان جلسـات كرسـي و پـيش    روند تعيين اعض -2تبصره 
گذاري است كـه بـراي    هاي تخصصي (شوراي علمي) و تأييد شوراي سياست يونپيشنهاد كميس

نقاد براي نقد نوآوري يا نظريه در كرسي به منظور تأييد مبـادرت خواهنـد ورزيـد.     2هر جلسه 
سي شامل داشتن تحصـيالت يـا مطالعـات عـالي     هاي علمي نقادان نيز مانند صاحبان كرويژگي

حوزوي يا دانشگاهي، برخورداري از اثر علمي و رشته تحصيلي يا تحقيقاتي مـرتبط بـا موضـوع    
هاي مطرح در زمينه موضوع مورد بحـث و داشـتن   كرسي، آشنايي و اشراف به نظريات و ديدگاه

 قدرت تجزيه و تحليل علمي در رشته مورد بحث است. 

ها در واحـدهاي  ترويجي از سوي كميته اجرايي كرسي تعيين داوران و ناقدان كرسي -3تبصره 
 گيرد.  ها در منطقه مورد تأييد قرار ميشود كه در شوراي برگزاري كرسي دانشگاهي پيشنهاد مي

ها صرفًا طـي دعـوت رسـمي و بـا حضـور جمعـي از اسـتادان دانشـگاه و نيـز          كرسي -4تبصره 
شـوند و  لي و بر حسب تخصص يا رشته مربوط به موضوع نظريه برگزار ميعا دانشجويان مقاطع

 نام قبلي است.  امكان طرح سواالت كتبي يا شفاهي حضار منوط به ثبت

 ها  . نحوه امتيازدهي به كرسي627ماده 

 شود ها به شرح زير انجام ميرسيامتيازدهي ك -1

دهنـد و جمـع   ي معتبر به نظريـه مـي  جمع امتيازاتي كه حضار طبق نمونه برگ نظرخواه الف)
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 ترتيب زير لحاظ خواهد شد:  امتيازات كميته داوران به
معدل امتيازات حضار همراه با نمونه برگ معتبر و امضا به مدير كرسي تحويل خواهد شـد و   -1

 اي رسمي نقطه نظرات را منعكس خواهد كرد. در كنار امتياز مدير كرسي طي صورتجلسه
كميته داوران براساس نمونه برگ نظرخواهي محرمانه و معتبـر همـراه بـا امضـا      جمع امتياز -2

 خواهد بود.  100نمره 
اي بـه  شـود و در قالـب صورتجلسـه    امتيازات از سوي كميته داوران تأييـد مـي   مجموع -تبصره

 امضاي اكثريت اعضاي كميته خواهد رسيد. 
شـرح زيـر از سـوي كميتـه داوران اعطـا       امتياز، درجه نوآوري يا نظريه بـه  100از مجموع  -3

 خواهد شد:  
 : عالي  100تا  90امتياز  -
 : خوب 90تا  70امتياز  -
 : متوسط 70تا  50امتياز  -
 : ضعيف50امتياز زير  -
 

 هاي نقد  نامه طرح -2

 نامه توسط محقق و ارائه به واحد  تكميل طرح -

 نامه در شوراي پژوهشي واحد   بررسي طرح -

 پردازي، نقد و مناظره منطقه  هاي نظريه نامه توسط واحد به كميته برگزاري كرسي طرحارسال  -

 ربط  داور متخصص ذي 3هاي رسيده توسط كميته مناطق و انتخاب  نامه بررسي طرح -

كرسي توسط رئيس كميته مناطق به  در صورت كسب امتيازات الزم درخواست برگزاري پيش -
 گذاري  شوراي سياست

كرسـي در   گذاري به كميته منطقه براي برگـزاري پـيش   داور توسط شوراي سياست 2ي معرف -
 سطح منطقه

هاي نقد دبيرخانـه   نامه برگزاري كرسي كرسي نقد در سطح منطقه و طبق آيين برگزاري پيش -
گـذاري و   داور از سوي شوراي سياست 2نامه منطقه،  داور ارزياب طرح 3داور ( 5هيأت با حضور 

شـود رئـيس جلسـه از     . يادآور مـي د)شو دبير جلسه كه توسط كميته منطقه معرفي مييك نفر 
 شود.  داور منتخب توسط كميته منطقه انتخاب مي 5ميان 

شده بـراي برگـزاري كرسـي نقـد بـه شـوراي        نامه نقد ارائه در صورت اخذ امتيازات الزم، طرح -
نامـه مربـوط    أت حمايت و وفق آيـين شود تا با هماهنگي دبيرخانه هي گذاري معرفي مي سياست

 نسبت به برگزاري كرسي نقد اقدام شود.  
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 پردازي هاي مناظره و نظريهنامه طرح -3

 نامه توسط محقق و ارائه به واحد  تكميل طرح - 

 نامه در شوراي پژوهشي واحد بررسي طرح -

 نقد و مناظره منطقه  پردازي، هاي نظريه نامه توسط واحد به كميته برگزاري كرسي ح ارسال طر -

 گذاري  ها به شوراي سياست ها توسط كميته مناطق و ارسال آن نامه بررسي طرح -

هـاي   گـذاري و ارسـال بـه كميسـيون     هاي رسـيده، توسـط شـوراي سياسـت     نامه بررسي طرح -
 داور متخصص 3تخصصي براي ارزيابي توسط 

سـي توسـط رئـيس كميسـيون     كر در صورت كسب امتيازات الزم، درخواست برگـزاري پـيش   -
 گذاري  ربط به شوراي سياست ذي

ربط با هماهنگي دبيرخانه هيأت  گذاري به كميسيون ذي داور توسط شوراي سياست 2معرفي  -
 حمايت 

هـاي  نامـه پردازي يا مناظره توسط كميسيون تخصصي وفـق آيـين  كرسي نظريه برگزاري پيش -
داور و يك نفر دبير جلسـه   2نامه،  داور طرح 3داور ( 5پردازي و مناظره با حضور  برگزاري نظريه

 .  د)شونگذاري معرفي مي كه توسط شوراي سياست

 شود.  ربط انتخاب مي داور منتخب و توسط كميسيون ذي 5شود رئيس جلسه از ميان  يادآور مي

 . فرآيند حمايتي  628ماده 

ها از نامهكنندگان طرحبه ارائه هاي مربوط به برگزاري داوري و پرداخت حق تشويقيهمه هزينه
نامه و به شرح زيـر   دهنده طرح هاي تحقيقاتي واحد پيشنهاد محل بودجه پژوهشي و رديف طرح

 قابل پرداخت خواهد بود: 
هـاي تحقيقـاتي و    الزحمه داوران فرم صفر طـرح نامه معادل حق الزحمه داوري هر طرححق –1

 ت. مربوط قابل پرداخت اس نامه بخشبراساس 
الزحمـه داوري  هـا، معـادل حـق   الزحمه كميتـه داوران و اعضـاي برگزاركننـده كرسـي    حق –2

 هاي مقطع دكتري است. نامه پايان
قابـل پرداخـت    1شده طبق پيوست نامه بر اساس امتيازات كسب كننده طرح الزحمه ارائه حق –3

 است. 
برگـزاري جلسـه ديگـري بـراي     الزحمه زماني امكان دارد كه نيـازي بـه    پرداخت حق -1تبصره 

 نامه نباشد.   بررسي طرح
گذاري، امكان پرداخت  كرسي توسط شوراي سياست صورت تصويب برگزاري پيش در -2تبصره 

 نامه توسط واحد وجود دارد.  كننده طرح ريال به ارائه 000/000/10
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 . امتيازات علمي  629ماده 

ربـط بـا اعـالم     دازي، نقد و مناظره واحد ذيپرهاي نظريهدر صورت تأييد نهايي هريك از كرسي
 تواند امتيازات زير را كسب كند:  موضوع به مديركل امور پژوهشي مي

امتيـاز پژوهشـي بـراي واحـد و      5پـردازي معـادل   نامه و كرسي نظريه تأييد نهايي يك طرح -1
 ست. ريال پژوهانه به صاحب كرسي ا 000/000/50و اعطاي  ISIمعادل امتياز يك مقاله 

امتيـاز پژوهشـي بـراي واحـد و معـادل       3نامه و كرسي مناظره معادل  تأييد نهايي يك طرح -2
 ريال پژوهانه به صاحب كرسي است.  000/000/35پژوهشي و اعطاي  امتياز يك مقاله علمي

نامه و كرسي نقد معادل يك امتياز پژوهشي براي واحد و معادل امتياز  تأييد نهايي يك طرح -3
  دهنده نقد است.ريال پژوهانه به ارائه 000/000/15ترويجي و اعطاي  اله علمييك مق

 

 

 

 


