ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

ﻧﻜﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ

ﻧﺸﺮﻳﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ
ﺑﺪاﻧﻨﺪ....
ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺮﻳﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ

.1

اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺸﺮﻳﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ در ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺨﺶ ﻧﺸﺮﻳﺎت
درج ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻟﺬا ﺗﻤﺎم ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺑﺎﻳﺪ روزاﻧﻪ
اﺧﺒﺎر اﻳﻦ ﺑﺨﺶ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ www.Faum.ir :

.2

ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻔﺎد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻧﺸﺮﻳﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ را ﻛﻪ در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ داده
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ و دﻗﺖ و ﻧﻈﺎرت ﻛﺎﻓﻲ
ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

.3

ﺣﻮزه ﭘﺨﺶ ﻧﺸﺮﻳﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

.4

ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﻳﺪ ده ﻧﺴﺨﻪ از ﻫﺮ ﺷﻤﺎره ﻧﺸﺮﻳﻪ را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺮﻳﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ

.5

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺮ ﺷﻤﺎره از ﻧﺸﺮﻳﻪ
ﻓﺎﻳﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ) (PDFﻧﺸﺮﻳﻪ را در ﭘﺮﺗﺎل ﺳﻨﺪ
) (sanad.um.ac.irﻃﺒﻖ راﻫﻨﻤﺎي ﭘﺮﺗﺎل درج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﻧﻜﺎﺗﻲ ﻛﻪ در اداﻣﻪ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ...

ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻔﺎد ﻣﻬﻢ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﻣﺎده  - 14ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻣﺴﺌﻮل و ﺳﺮدﺑﻴﺮ ﻧﺸﺮﻳﻪ:
1ـ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮدن ﻳﺎ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻳﻜﻲ از واﺣﺪﻫﺎي اداري ﻫﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎه
2ـ ﻋﺪم ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻴﺦ ﻛﺘﺒﻲ و درج در ﭘﺮوﻧﺪه ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻣﻮرد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ،اﻧﻔﺼﺎل
ﻣﻮﻗﺖ از ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﻮرد اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ و ﻋﺪم ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻴﺦ ﻛﺘﺒﻲ و درج در
ﭘﺮوﻧﺪه ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اداري ﺑﺮاي ﻛﺎرﻛﻨﺎن.
3ـ ﻋﺪم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻲ ﺑﺮاي دو ﻧﻴﻢﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻳﺎ ﺳﻪ ﻧﻴﻢ ﺳﺎل ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﺮاي
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل و ﺳﺮدﺑﻴﺮ.
4ـ ﮔﺬراﻧﺪن دو ﻧﻴﻢﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺣﺪاﻗﻞ  28واﺣﺪ درﺳﻲ )دورهﻫﺎي ﻛﺎرداﻧﻲ و
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ( .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و دﻛﺘﺮي از ﺷﻤﻮل اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -5ﻋﺪم ﺷﻬﺮت ﺑﻪ ﻓﺴﺎد اﺧﻼق.

ﻣﺎده 23ـ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪرج در ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ و وي ﻣﻮﻇﻒ
اﺳﺖ  10ﻧﺴﺨﻪ از ﻫﺮ ﺷﻤﺎره را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻧﺎﻇﺮ داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﺪ.
ﻣﺎده 24ـ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز ﻇﺮف ﻣﺪت ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه از زﻣﺎن ﺻﺪور ﻣﺠﻮز
ﭘﺲ از اﺧﻄﺎر ﻛﺘﺒﻲ و ﻣﻬﻠﺖ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻧﻜﻨﺪ ،ﻣﺠﻮز ﺻﺎدره از اﻋﺘﺒﺎر
ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.
ﻣﺎده 25ـ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺗﻮاﻟﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﺪرج در اﻣﺘﻴﺎز ﺧﻮد را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ .در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت
ﭘﺲ از ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻋﺪم اﻧﺘﺸﺎر ،ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻧﺎﻇﺮ اﺣﻀﺎر و
در ﺻﻮرت ﻋﺪم اراﺋﻪ دﻻﻳﻞ ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻨﻨﺪه ،ﻣﺠﻮز ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻟﻐﻮ ﻣﻲﺷﻮد.

ﻧﻤﻮدار ﻣﺮاﺣﻞ و ﮔﺮش ﻛﺎر ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻮز اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﻳﺎت
توضيحات

مرحله
متقاضي

متقاضي با ورود به پورتال و از قسمت ارسال فرم  ،پس از تكميل فرم  ،ذخيره
را انجام مي دھد  .متقاضي بايد گزينه ذخيره و ارسال به كارشناس كميته ناظر
بر نشريات را انتخاب نموده و دكمه اعمال را بايد بزند تا فرم به مرحله مورد
نظر ارسال شود.

كارشناس كميته ناظر بر
نشريات

خير

آيا فرم صحيح تكميل شده
و صالحيت آموزشي تاييد
مي شود؟

كارشناس فرم را بررسي نموده و در صورتي كه در تكميل فرم مشكلي نباشد
استعالم آموزشي را انجام داده و جھت استعالم انضباطي ارسال مي نمايد

بله
استعالم انضباطي

دبيرخانه کميته ناظر
)بررسی استعالم انضباطی(

خير

آيا صالحيت
انضباطي تايد
شده است؟

بله
متقاضي

دبيرخانه کميته ناظر ) ثبت
درخواست و تاريخ جلسه(

دبير کميته ناظر بر
نشريات

دبيرخانه کميته ناظر)
ثبت نتيجه جلسه و
بايگانی (

كارشناس كميته انضباطي پس از بررسي نتيجه استعالم انضباطي را به
كارشناس نشريات ارسال مي نمايد
كارشناس نشريات در صورتيكه مشكلي در نتيجه استعالم انضباطي وجود
نداشته باشد آن را به متقاضي جھت پرينت و احذ امضا ارسال مي نمايد

كارشناس نشريات در صورتيكه مشكلي در نتيجه استعالم انضباطي وجود داشته
باشد فرم را حذف مي نمايد و درخواست لغو مي گردد
متقاضي پس از دريافت فرم در قسمت “فرم ھاي دريافتي” پورتال خود نسبت به
پرينت و اخذ امضاء صاحب امتياز ،مديرمسئول و سردبير و مھر تشكل حقوقي
مربوطه اقدام نموده و ضمن تحويل فرم به خانه نشريات
فرم الكترونيكي را از طريق پورتال “مسئول دبيرخانه كميته ناظر بر نشريات”
ارسال مي نمايد.
پس از دريافت فرم توسط دبيرخانه كميته ناظر بر نشريات درخواست ثبت مي
گردد و تاريخ جلسه تعيين مي گردد و سپس جھت طرح در جلسه به دبير كميته
ناظر بر نشريات ارسال مي گردد
پس از برگزاري جلسه و مشخص شدن نتيجه درخواست دبير كميته نتيجه را به
مسئول دبيرخانه ارسال مي كند

 ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻣﺠﻮز ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻧﺸﺮﻳﺎت ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮﻣﺴﺌﻮل
و ﺳﺮدﺑﻴﺮ در ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﺸﺮﻳﺎت،
ﻛﻪ ﻫﺮ ﺗﺮم دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﻮز ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺻﺎدر
ﮔﺮدد.
زﻣﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ:

.1آﺧﺮ ﻣﻬﺮﻣﺎه  .2آﺧﺮ آذر ﻣﺎه .3اواﺳﻂ

اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  .4اواﺧﺮ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه

 ﻓﻘﻂ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻮز ﻧﺸﺮﻳﻪ
ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺗﺎل ارﺳﺎل ﻛﺮده اﻧﺪ
و ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ آن ﻫﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺣﻖ ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﺎرﮔﺎه را دارﻧﺪ .

ﺟﺸﻨﻮاره ﻧﺸﺮﯾﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ
)ﻃﺮح رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﺸﺮﯾﺎت(
در اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در
ﻃﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در زﻣﺎن ﻓﺮاﺧﻮان ،ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﯽ ﻧﺸﺮﯾﻪ را

در ﻣﻮﻋﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺮﯾﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ آرﺷﯿﻮ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺸﺮﯾﻪ در ﭘﺮﺗﺎل ﺳﻨﺪ
)(sanad.um.ac.irدرج ﮔﺮدد.
در ﺻﻮرت ﻋﺪم درج آرﺷﯿﻮ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺸﺮﯾﻪ در ﭘﺮﺗﺎل ﺳﻨﺪ از
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺬﮐﻮر در ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮح رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ) (www.Faum.irدرﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﻫﻨﻤﺎي ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم و ﺗﺼﻮﯾﺮي ﺛﺒﺖ آرﺷﯿﻮ ﻧﺸﺮﯾﻪ

در ﭘﺮﺗﺎل ﺳﻨﺪ درج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .

ﻣﺮاﺣﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﭼﺎﭘﯽ
 .1اﺑﺘﺪا ﭘﯿﺶﻓﺎﮐﺘﻮر و ﯾﺎ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻧﺸﺮﯾﻪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه درﺧﻮاﺳﺖ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ واﻗﻊ در اﺗﺎق  16ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ:
· ﭘﯿﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺮاي ﻧﺸﺮﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﭼﺎپ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺲ از ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﺎﻣﻪ اي ﺟﻬﺖ

ﭼﺎپ ﻧﺸﺮﯾﻪ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﺳﻘﻒ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ داﻧﺸﮕﺎه درج ﺷﺪه

·

اﺳﺖ

در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ در ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ اي ﻏﯿﺮ از ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﭼﺎپ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه درﺧﻮاﺳﺖ اراﺋﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد

 .2ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ،درﺧﻮاﺳﺖ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ
دﺳﺘﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ) ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﺘﯿﺎز ﮐﺴﺐ ﺷﺪه در ﻃﺮح
رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي( داده ﺷﻮد.
 .3در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮاي ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﺎپ
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد

 .4در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎ در ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ اي ﻏﯿﺮ از داﻧﺸﮕﺎه ﭼﺎپ

ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮم ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻟﯽ را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ

درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ارﺳﺎل ﮔﺮدد.

ﻧﮑﺎت اﻟﺰاﻣﯽ ﺟﻬﺖ درج درﺟﻠﺪ ﻧﺸﺮﯾﻪ
ﻟﻮﮔﻮي ﻧﺸﺮﯾﻪ

در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ
اﺳﺖ:
 .1اﮔﺮ وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﯾﮏ
ﺷﻤﺎره ﻧﺸﺮﯾﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ
ﻋﻨﻮان درج ﻣﯽ ﮔﺮدد:
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ  ......ﺿﻤﯿﻤﻪ
ﺷﻤﺎره .....
 .2اﮔﺮ وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ
اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ
درج ﮔﺮدد :ﺷﻤﺎره .....
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ .........
)ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ
ﺷﻤﺎره ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎره
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺮاي آن درج
ﮔﺮدد(

ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺘﺸﺎر+زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر
ﺳﺎل  – .....ﺷﻤﺎره  – ....زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر

زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﺗﯿﺐ
اﻧﺘﺸﺎر درج ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﺜﻼ اﮔﺮ
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ
)آﺑﺎن ﻣﺎه  (91درج ﻣﯽ ﮔﺮدد

ﻧﮑﺎت اﻟﺰاﻣﯽ ﺟﻬﺖ درج در ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ

ﮔﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﻠﻮع
ﺳﺎل اول – ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺠﻢ – ﻣﻬﺮﻣﺎه 91
داراي ﻣﺠﻮز ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  91654از داﻧﺸﮕﺎه
ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز :ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪي
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل :رﺿﺎ ﺑﺎﺑﮏ
ﺳﺮدﺑﯿﺮ :ﻣﺤﺴﻦ ﻏﻼﻣﯽ

و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺜﻞ:
ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ – ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ – ﺻﻔﺤﻪ آرا و ...

ﺗﻮﺟﻪ:
 .1ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ و ﯾﺎ ﺻﻔﺤﻪ آﺧﺮ درج ﻣﯽ ﮔﺮدد
 .2در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﺘﻨﯽ آن
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد

