
  باسمه تعالی

  

  اساسنامه مجالت علمی دانشگاه آزاد اسالمی

  فصل اول کلیات

  :تعاریف 1ماده 

  .باشدد مجالت علمی دانشگاه آزاد اسالمی میأییمنظور کمیسیون بررسی و ت: کمیسیون –الف 

  .باشدمنظور دانشگاه آزاد اسالمی می: دانشگاه -ب

  .اسالمی می باشد منظور واحدهاي دانشگاه آزاد: واحد -پ

زاد آین نامه تشخیص ضرورت انتشار، تعیـین اعتبـار و نظـارت بـر مجـالت علمـی دانشـگاه یمنظور آ: ین نامهیآ -ت

  .باشداسالمی می

  

   -2ماده 

در تـاریخ . شـود خوانـده می...................................) مجلـه (ایـن اساسـنامه کـه در .................................... دفتر فصلنامه 

گشـایش و بـر بنیـاد مقـررات ایـن .................... در واحد ............................. براي مدت نامحدود در شهر  13...../...../......

  .اساسنامه اداره خواهد شد

  

  نوع فعالیت -3ماده 

صیت حقوقی و تابع مقررات مـالی و اداري دانشـگاه آزاد اسـالمی و مقـررات داراي شخ......................................... مجله 

  .باشد اعالم شده از سوي معاونت پژوهشی دانشگاه و کمیسیون می

  

  موضوع و هدف -4ماده 

  .................................هاي علمی در رشته کمک به رشد و آگاهی در زمینه: الف

  ط با موضوع مجله از سراسر کشورکمک به انتشار مقاالت مرتب: ب

  کمک به شناسایی اندیشمندان سراسر کشور و درج مقاالت آنان در ارتباط با موضوع مجله: پ

  

  :مخاطبات مجله عبارتند از  -5ماده 

.........................................................................................................................................................................................................  

  

  -6ماده 

  .باشد است و وابسته به دانشگاه می............................. داراي تابعیت کشور..................................... مجله 

  

باشـد و واحـد مربوطـه مسـئول  می.................................... مصوب کمیسیون واحد صاحب امتیاز مجالت علمی : تبصره

  .باشد انتشار مجله می



  

  ارکان مجله  –فصل دوم 

  :عبارتند از..................................ارکان مجله  -7ماده 

  ...............................مدیر مسئول: الف

  .............................سردبیر: ب

  ......................................................................................................................................................هیأت تحریریه: پ

  ................................مدیر داخلی: ت
  

  :مدیرمسئول -8ماده 

شود و از سـوي ریاسـت دانشـگاه بـه  مدیر مسئول به پیشنهاد معاونت پژوهشی واحد و تأیید کمیسیون منصوب می

  .گردد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی معرفی می

  

  سردبیر -9ماده 

سـئول بـه سردبیر از سوي مدیرمسئول و بر اساس ضوابط اعالم شده پیشنهاد و پس از تأیید کمیسیون توسط مدیرم

  .شود این سمت منصوب می

  

  هیأت تحریریه -10ماده 

اعضاي هیأت تحریریه به پیشنهاد سردبیر و مدیرمسئول مجله و توسط معاون پژوهشی واحد بـه کمیسـیون معرفـی 

بایست  اعضاي هیأت تحریریه می. گردد خواهند شد ودر صورت تأیید، احکام آنان توسط مدیر مسئول مجله صادر می

  .نامه باشند ینیرایط عنوان شده در آداراي ش

  

  مدیر داخلی -11ماده 

مدیر داخلی پس از تأیید صالحیت توسط مدیر مسئول مجله و پیشنهاد و معرفی ایشان بواسـطه دارا بـودن شـرایط 

  .الزم تعیین و بر اساس ضوابط اعالم شده پس از تأیید کمیسیون به حکم مدیر مسئول مجله منصوب خواهد شد

  

  وضعیت استخدامی -12ماده 

مدیر مسئول، سردبیر، اعضاي هیأت تحریریه، مدیر داخلی از میان اعضاي هیأت علمی واحد و یـا خـارج از دانشـگاه 

  .باشند تعیین خواهند شد و تابع مقررات دانشگاه می

  

  وظایف و اختیارات -فصل سوم

  

  وظایف و اختیارات مدیر مسئول -13ماده 

  .قانونی نشر مجالتانجام تشریفات : الف

  .تنظیم و پیشنهاد بودجه ساالنه: ب



  .هاي مالی هاي داخلی وصورتحساب تدوین نظامات و دستورالعمل: پ

  .هاي مجله حفظ اموال و دارایی: ت

  .نصب و عزل مدیر داخلی، سردبیر و اعضاي هیأت تحریریه با تأیید کمیسیون با ارائه دالیل روشن: ث

  .لبات مجلهاداي دیون و وصول مطا: ج

  . بطور کلی هر نوع اقدام الزم جهت اداره نشریه به جز وظایفی که در صالحیت سردبیر و هیأت تحریریه است: چ

این مدت . موقتاً به عهده مدیر داخلی مجله خواهد بود 13در غیاب مدیر مسئول کلیه وظایف مندرج در ماده : تبصره

تا شش ماه توسط ریاست دانشگاه قابل تمدید است و در ایـن صـورت  از سه ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورت لزوم

باید مدیرمسئول جدیدي تعیین و به کمیسیون معرفی گردد تا پس از تصویب بـه وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی 

  .معرفی شود

  

  وظایف و اختیارات سردبیر -14ماده 

بر پایه خط مشی و روشی که کمیسیون .......................................... ..................تهیه، انتخاب و تدوین محتواي مجله : الف

  .نماید و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مشخص می

  .نصب و عزل کارکنان فنی و هنري  :ب

  .مسئولیت محتواي مجله را به عهده خواهد داشت  :پ

  .در مقابل مدیر مسئول مسئولیت دارد: ت

  .باشد قررات و قوانین مطبوعاتی کشور میموظف به رعایت م: ث

  

  وظایف و اختیارات هیأت تحریریه -15ماده 

  .به سردبیر و مدیرمسئول....................................................... پیشنهاد خط مشی علمی و تحقیقی مجله : الف

  .و سازمان اداري آن به مدیرمسئول............................ .........................پیشنهاد اساسنامه و تشکیالت مجله : ب

  .به مدیرمسئول................................................... پیشنهاد بودجه ساالنه مجله : پ

  .پیشنهاد مقررات استخدامی هیأت تحریریه و کارکنان فنی و هنري به مدیر مسئول: ت

  .ر داخلی به مدیر مسئول بر اساس ضوابط و پس از تأیید کمیسیونپیشنهاد نصب و عزل مدی: ث

  .پیشنهاد تغییر تیراژ و زمان انتشار مجله به مدیر مسئول جهت کسب مجوز از کمیسیون: ج

رسیدگی به اموري که از طرف مدیر مسئول، سردبیر یا مدیر داخلی براي تصویب یا اظهارنظر در هیـأت تحریریـه : چ

  .شود مطرح می

  .شود به سردبیر رسیدگی و پیشنهاد مقاالت تخصصی و علمی و تحقیقی که براي چاپ در مجله پیشنهاد می :ح

  .پیشنهاد داوران مربوط به هر مقاله به سردبیر بر اساس ضوابط اعالم شده: خ

  

  وظایف و اختیارات مدیر داخلی -16ماده 

نامه داخلی که بـه  مدیر مسئول و سردبیر طبق آیینتشکیل منظم جلسات هیأت تحریریه با هماهنگی و حضور : الف

  .تصویب هیأت تحریریه رسیده است



  .داوران و سردبیر براي نویسندگان  دریافت مقاالت و ارسال پاسخ هیأت تحریریه، :ب

  .چینی و چاپخانه بندي شده براي حروف ارسال مطالب تصویب شده به طور منظم و براساس برنامه زمان: پ

  .ها و برنامه هاي تصویب شده توسط دانشگاه مشی شریات بر اساس خطتوزیع ن: ت

  .رسیدگی به حسابهاي مالی مجله اعم از مشترکین و متفرقه و گزارش منظم آن به مدیرمسئول: ث

نحوي که هیچگونه تـأخیر و یـا مالی، اداري و خدماتی ب  هنري،  نظارت بر امور داخلی نشریه و اداره کارکنان فنی،: ج

  .نظمی در انتشار مجله نباشد بی

  .نفعان با نظر مدیر مسئول ها، صدور گواهی و تأمین ارتباطات بین نشریه و سایر ذي نامه پاسخ: چ

تنظیم آمار دقیقی از تعداد مجالت چاپ شده در هر شماره و تعداد مجالت فـروش رفتـه و برگشـتی کـه بیـانگر : ح

  .جایگاه مجله باشد براي تعیین تیراژ مجله

  .هاي اصالحی به مدیر مسئول، سردبیر و هیأت تحریریه سنجش افکار و نظرخواهی درباره مجله و پیشنهاد راه حل  :خ

  .سایر وظایفی که بنا به تشخیص مدیر مسئول به وي محول خواهد شد: د

  

  منابع مالی -فصل چهارم

  :عبارت است از................................. ........................................منبع مالی مجله  -17ماده 

  .شود هاي خاص دانشگاه تعیین می اي که بر اساس ضوابط و دستورالعمل بودجه

  

   -18ماده 

  .مجله به اشکال زیر در تهران یا شهرستانها منتشر خواهد شد

  انتشارات -الف

  .لی دانشگاه و با نظارت معاونت پژوهشی واحدعقد قرارداد با ناشرین بیرون از دانشگاه بر اساس ضوابط ما -ب
  

  انحالل مجله -فصل پنجم

  :در موارد زیر منحل خواهد شد........................................... مجله  -19ماده 

  )به طور کلی(عدم رعایت ضوابط مندرج در قانون مطبوعات کشور : الف

  .کمیسیون به پیشنهاد معاونت پژوهشی دانشگاه و تأیید: ب

  .عدم تأیید عملکرد مجله از سوي ناظران کمیسیون و تأیید کمیسیون: ج

 


