
آیین نامه حمایت از نشریات علمی

    

آئیننامه حمایت از نشریات داراي اعتبار علمي

فنی نشریات علمی کشور، کمک به تولید و انتشار علم، افزایش و  بهمنظور ارتقاي سطح كیفيمقدمه : 

 تعامالت و ارتباط دانشوران و پژوهشگران با الیههاي مختلف جامعه، تسهیل در دسترسی به منابع و

 اطالعات مورد نیاز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوري حمایت مالی هدفمند از نشریات داراي

              اعتبار علمي را در چارچوب و طبق مفاد این آئین نامه انجام مي دهد. 

: تعاریف1ماده 

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  وزارتین :-1-1

 حوزه علمیه قم (کمیسیون نشریات علمی حوزوی)، حوزه :-2-1

 تمامي نشریات علمی پژوهشی و علمی ترویجی مورد تأیید وزارتین و حوزه، نشریه :-3-1

معاونت علمي و پژوهشي معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري،   4-1- معاونت علمي و پژوهشي :
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معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري،   5-1- معاونت علمي و فناوري :

 متشكل از معاون علمی و پژوهشی معاونت علمي و فناوري ریاست كمیسیون سیاستگذاري :-6-1

 جمهوري (رئیس كمیته)، معاون پشتیبانی، معاونان پژوهشي وزارتین و  معاون پژوهشي حوزه میباشد،

متشكل از یكي از مدیران كل معاونت علمی و پژوهشی به انتخاب-کمیته ارزیابی و نظارت: 7-1

 معاون مربوط، دبیران کمیسیون نشریات وزارتین وحوزه، 2تا3 نفر از اصحاب مجرّب و صاحب نظر

 نشریات علمی (به انتخاب معاونت علمي و پژوهشي)،

 عبارت است از هر یك از کمیسیونهاي تخصصي نشریات وزارتین و حوزه، در زمینه- ناظر فني:8-1

 نشریات مرتبط.

 - اهداف: 2ماده 

 انتشار مجازی مجالت علمی در راستای توسعه علوم و فنون،-1-2

- به روز رسانی نشریات،                                                                                                                                      2-2
            

  ارتقاي سطح علمي و توسعه فني و كیفي نشریات،-3-2
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  بسترسازي براي بین المللي شدن و دستیابي به جایگاه معتبر جهاني،-4-2

  انگیزش براي نمایه شدن در پایگاههاي معتبر بین المللي،5-2- ایجاد

- ایجادپایگاههای فارسي و انگلیسي مقاالت،6-2

- اتخاذ رویكرد كارآمدي و اثربخشي در محتوا، 7-2

- تقویت بنیهء علمی نشریات.8-2

- شرایط عمومي برخورداري از حمایت:3ماده 

- داشتن گواهي ثبت در كمیسیون نشریات وزارتین علوم،  بهداشت و حوزه،1-3

 داشتن شرایط الزم برای الکترونیکی شدن،-2-3

- مداومت در انتشار ،3-3

  به روز بودن مطالب نشریه،-4-3

- رعایت مسائل اخالقي در انتشارات،5-3

- نیاز محور بودن مقاالت نشریه،6-3
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- ایفاي نقش برجسته در توسعه علمي كشور،7-3

 هم راستائي نشریه با اهداف عالیه نظام در حوزه علم و فناوري،-8-3

- نمایه بودن در پایگاههای علمی معتبر داخلي و بینالمللي، 9-3

 : دامنه شمول حمایت :4ماده 

پژوهشی و علمی ترویجی که در حوزههاي مختلف علوم (پایه، فنی مهندسی،کلیه نشریات علمی

 پزشکی، انسانی، کشاورزی، محیط زیست، هنر، کاربردی، بینرشتهای، علوم ارزشی معرفتی،

 و آگاهیهای عمومی) فعالیت دارند و با مجوز وزارتین و حوزه و رعایت مفاد این آئیننامه منتشر

 میشوند در صورت تصویب كمیسیون سیاستگذاري، ارزیابي و نظارت مشمول حمایت قرار میگیرند. 

 نشریات وابسته به وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی که دارای ردیف بودجه میباشند وتبصره:

نشریات فاقد مجوز ، مشمول حمایت واقع نمیشوند.  همچنین 

 : اجرا و مسئولیت ها5ماده 

- سیاستگذاري، بررسي و تصویب پیشنهادات مرتبط، و تعیین میزان حمایت، با کمیسیون1-5
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 سیاستگذاري  ارزیابی و نظارت میباشد. 

- تهیه و ارائه پیشنهادات الزم به كمیسیون سیاستگذاري، ارزیابي و نظارت عالي، و انتخاب نشریات 2-5

مورد حمایت با کمیته  ارزیابی و نظارت مي باشد.

- نظارت فني بر نشریات مورد حمایت و گزارش روند فعالیت آنها به کمیته ارزیابی و نظارت، بر عهده3-5

 کمیسیون نشریات وزارتین و حوزه است.

 هر نوع تصمیم گیري توسط كمیته نظارت، منوط به ارائه درخواست، تکمیل نمودن فرم هاي مربوط وتبصره:

 ارائه مدارك الزم توسط نشریه متقاضيِ حمایت مي باشد. 

حمایت طی یک مرحله بعد از تصویب در كمیته نظارت صورت میپذیرد و استمرار حمایت در سالهای -4-5

 میباشد. (1-7)ناظر فنی بعد منوط به ارائه گزارش و تأییدیه 

 ماه 2 کمیسیون نشریات وزارتین و حوزه موظفاند گزارش عملکرد نشریات حمایت شده را حداکثر تبصره:

پس از دریافت حمایت مالی به کمیته ارزیابی و نظارت ارسال نمایند. 

 تبصره  در نود و سومین چلسه شوراي معاونین3 ماده و  6این آیین نامه مشتمل بر یك مقدمه ،  : 6ماده 

 5 / 6



آیین نامه حمایت از نشریات علمی

  تصویب و به توشیح معاون محترم علمي و فناوري ر ئیس جمهور رسید.  22/1/1389 معاونت مورخ  
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