مرکز مديريت حوزه هاي علميه
شوراي اعطاي مجوزها و امتيازهاي علمي
کميسيون نشريات علمي حوزه

آئین نامه اعطای رتبه علمی به نشریات وزوی

ع تب علم نش
ح
آئین انهم ا طای ر ه ی هب ریات وزوی
مصوبه شماره - 813مورخ 1831/11/62

تهيه و تنظيم:
دبيرخانه شوراي اعطاي مجوزها و امتيازهاي علمي

حم
بس
م اهلل ارل ن ارلحیم

آئیننامهاعطایرتبهعلمیبهنشریاتحوزوی 

مقدمه 
شدهوبهنشریاتحوزویابالغمیگردد .

آئیننامه،جایگزیندستورالعملمصوب8931/81/81
این 
ماده  :1مفاهيم و تعاريف
الف:مفاهیم 

آئین نامه اعطای رتبه علمی به نشریات وزوی

شورا:شورایاعطایمجوزهاوامتیازهایعلمی 
کمیسیون:کمیسیوننشریاتعلمیحوزوی 
دبیرخانه:دبیرخانهشورایاعطایمجوزهاوامتیازهایعلمی 
ب:تعاریف 
 .1نشریهعلمی :
ایاستکهبهارائهمباحثعلمیمیپردازدودارایویژگیهایذیلاست :


نشریه
 اخذمجوزنشرازوزارتفرهنگوارشاداسالمی 
تشارنامحدودوباشمارههایمتوالیوذکرتاریخانتشار؛ 

 تسلسلانتشار،فاصلهمنظمانتشار(حداکثریکسالفاصله)،دورهان
 قابلیتدسترسیعمومی؛ 
 عنوانثابت .
 .2نشریهعلمی–پژوهشی 
پژوهشی(اعمازبنیادی،کاربردیوتوسعهای)ومقاالتآن(مقالهعلمی– پژوهشی)

نشریهایاستکهحداقل 11درصدمقاالتآنعلمی -

داراییکیازویژگیهایذیلاست :

ارائهکنندهنظریهویایافتهجدیدعلمی؛ 
الف :
ب:ارائهکنندهتقریروتبیینجدیدازیکنظریه؛ 
ج:ارائهکنندهاستداللجدیدبراییکنظریه؛ 
د:ارائهنقدجامععلمییکنظریه .
ترجمهمقالهاگرهمراهبانقدجامععلمیباشدمیتوانددرنشریهعلمی-پژوهشیدرجشود .

تبصره:

 .3نشریهعلمیترویجی 
ترویجینشریهایاستتخصصیکهحداقل  01درصدمقاالتارائهشدهدرآنبهتبیینوبسطعلمبپردازدوسطحآگاهیهاو

نشریهعلمی-
دانشراارتقاءبخشدومخاطبانرابامفاهیمجدیدعلمآشناسازد .
 .4نشریهعلمیحوزوی 
یلانتشارمییابد :

نشریهایاستکهباشرایطذ

.8صاحبامتیازآنیکیازمراکزحوزوییایکیازفضالیحوزهباشد؛ 
 .1مدیرمسؤولوسردبیرآنحوزویباشند؛ 
هایوابستهوابزاریآنویابینارشتهایدینیانتشاریابد؛ 


دریکرشتهیاگرایشازعلومحوزوییادانش
 .9
 .4حداقلدوسوماعضایهیاتتحریریهآنازفضالیحوزهعلمیهوآشنابازمینهموردنظرباشند .

آئین نامه اعطای رتبه علمی به نشریات وزوی

 .5فاضلحوزوی 
بهکسانیاطالقمیشودکهیکیازشرایطذیلراداراباشند :

فاضلحوزوی
الف:حوزویاندارندهمدرکعلمیسطح4حوزه؛ 
ب:اساتیدوپژوهشگرانحوزویکهصالحیتعلمیآنانموردتاییدشوراقرارمیگیرد .
کهطبقضوابطمصوبازسویمرکزمدیریتحوزههایعلمیهوبهتشخیصکمیسیونخاص،باعدمتلبسآنان،

تبصره :عضویتافرادی 
اعالمموافقتشدهاستودارایشرایطبندالفوبهستند،درهیأتتحریریهنشریاتعلمیبالمانعاست .
 .6مرکزحوزوی 
اینآئیننامهعبارتنداز :

مراکزحوزویمتقاضیدریافترتبهدر
هایعلمیهومرکزمدیریتحوزههایعلمیهخواهران؛ 


هایعلمیه،مرکزمدیریتحوزه

شورایعالیحوزه
الف:
ب :مراکزحوزویکهمجوزتأسیسوفعالیتخودراازشورایعالیحوزهدریافتکردهباشند؛ 
سایرمراکزیکهبهفعالیتهایحوزویاشتغالداشتهوبهتشخیصشورا،مرکزحوزویشمردهشوند .

ج:
 .7اثرعلمی 
اثرعلمیعبارتاستاز :
الف:مقالهعلمیمرتبطباموضوعنشریه؛ 
ب:نظریه،نوآوریونقدعلمیمرتبطباموضوعنشریه؛ 
ج :کتابعلمییاطرحپژوهشیمرتبطباموضوعنشریهکهبهتشخیصشورااثرعلمیشمردهشود؛ 
پایاننامهیارسالهعلمیمرتبطباموضوعنشریه .
د :

صاحبامتیاز 

.8
امتیازنشریه،شخصحقیقییاحقوقیاستکهطبقضوابطقانونیبهعنوانمتقاضیومتولیاصلیانتشارنشریهشناختهمیشودودر


صاحب
قبالخطمشیکلینشریهمسئولاست .

 .9مدیرمسئول 
ستومسئولیتحقوقیمطالبچاپشدهودیگرامورنشریهراعهدهداراست .

مدیرمسئولباالترینمقاممسئولنشریها
 .11سردبیر 
شخصیتعلمیومتخصصدریکحوزهعلمیمرتبطباموضوعیکنشریهاستکهمسئولیتنظارتبرفرایندامورعلمیومحتوایینشریه،از
شریهبرپایهخطمشیکلینشریه،مدیریتروندداوریازپیشنهادداور

جمله:تشکیلوریاستجلساتهیئتتحریریه،هدایتوتدوینمطالبن
تاارائهنظرداورانبههیئتتحریریهونظارتبرمراحلتکمیلمجله(ویراستاری،صفحهآرایی،چاپو)...وارائهگواهیتأییدنهاییمقالهرابر


آئین نامه اعطای رتبه علمی به نشریات وزوی

عهدهدارد .
 .11هیئتتحریریه 
گروهی از افراد متخصص در یک حوزه علمی مرتبط با موضوع نشریهاند که نسبت به سیاستگذاری علمی نشریه ،بررسی اجمالی مقاالت
گیریمیکنند .


دریافتی،تعیینداوران،بررسینتایجداوریوتأییدنهاییمقالهتصمیم


ماده  :6شرايط و معيارهاي اخذ رتبه علمي
بند:1شرایطمتقاضی :
متقاضیدریافترتبهبایدیکیازمواردذیلباشد :
الف:مرکزحوزوی؛ 
ب:انجمنعلمیحوزوی؛ 
ج:فاضلحوزوی .
بند:2شرایطدرخواست :
 .8تنظیموارائهفرمتقاضاتوسطمدیرمسئول؛ 
 .1انتشارحداقلدوشمارهباحفظتسلسلزمانی؛ 
نشریاتانجمنهایعلمیمیتوانندباانتشاریکشماره،تقاضایدریافترتبهنمایند .

تبصره:
 .9عدمتقاضایهمزمانازدومرجعاعتباربخشی(شورایاعطایمجوزهاوامتیازهایعلمی–کمیسیوننشریاتوزارتعلوم)؛ 
درصورتتخلفنشریهازبندفوق،عالوهبرپرداختخسارتهایکمیسیون،درخواستنشریهمبنیبراخذمجوزازشوراتا 6ماهاز

تبصره :
تاریخانتشارآخرینشمارهقابلبررسینیست .

بند:3شرایطموضوعوعنواننشریه 
موضوعنشریهعلمیپژوهشییاترویجیبایددرحیطهگرایشهایتخصصییکرشتهیاگرایشعلمی(بهتشخیصکمیسیون)باشد .

 .8
 .1عنواننشریهبایدمتناسبباموضوعنشریهباشد .
 .9عنوانالتیننشریهبایدترجمهدقیقعنوانآنباشدوعین«عنوان» نبایددرداخلوخارجازکشوروجودداشتهباشد.دراسامیخاص
متقاضیمیتواندعنوانفارسینشریهرابهصورتآوانگاریبهالتیندرجنماید .

بند:4شرایطسردبیر 
پژوهشیمیبایستدارایشرایطذیلباشد :

 .8سردبیرنشریهعلمی-
الف:فاضلحوزوی؛ 
ب:دارایحداقل4اثرعلمیمرتبطباموضوعنشریه .

آئین نامه اعطای رتبه علمی به نشریات وزوی

تواندهمزمانسردبیربیشاز1نشریهعلمی-پژوهشیباشد .


یکنفرنمی
تبصره:
 .1سردبیرنشریهعلمی-ترویجیمیبایستدارایشرایطذیلباشد :
الف:فاضلحوزوی؛ 
ب:دارایحداقل1اثرعلمیدرزمینهمرتبطباموضوعنشریهباشد .
تواندهمزمانسردبیربیشاز9نشریهعلمی-ترویجیباشد .


یکنفرنمی
تبصره:
 .9تشخیصمواردمذکوردربند8و1اینمادهبرعهدهکمیسیوناست .
بند:5شرایطاعضایهیئتتحریریه 
 .8هیئتتحریریهمرکبازحداقل 0وحداکثر 81نفراستکهدوسومازاعضایآنازفضالیحوزهعلمیهباشند.اعضایغیرحوزویدر
نشریاتعلمی-پژوهشیبایدحداقلدارایرتبهدانشیاریودرنشریاتعلمی-ترویجیدارایرتبهاستادیاریدررشتهمربوطهباشند .
تبصره-1سردبیرعضوهیئتتحریریهاستوریاستجلساتآنرابهعهدهدارد .
تبصره-2درصورتیکهصاحبامتیازنشریهیکمؤسسهباشد،حداقل01درصداعضایهیأتتحریریهبایدخارجازمؤسسهمتقاضیباشند .
تبصره -3درصورتیکهصاحبامتیازنشریه،یکمرکزویاانجمنعلمیباشدبایدحداقل 91درصدازاعضاءهیئتتحریریهوابستهبهآن
مرکزیاانجمنباشند.موارداستثناباتصویبکمیسیونوتأییدشورابالمانعاست .
تبصره  -4در صورت عضویت هیئت علمی بازنشسته در گروه هیئتتحریریه یک نشریه ،این عضو به عنوان هیئت علمی همان مؤسسه
ایدیگرعضوآنمؤسسهمحسوبمیشود .


شودودرصورتداشتنقراردادهمکاریتماموقتبامؤسسه

محسوبمی
یکنفرنمیتواندهمزمانعضوهیأتتحریریهبیشاز0نشریهعلمی-پژوهشییاعلمی–ترویجیباشد .

تبصره-5


بند 6:شرایطانتشارنشریه 
 .8نشریاتمتقاضینبایدبیشازدوشمارهتأخیردرانتشارداشتهباشند .
 .1نشریاتمتقاضینبایددوشمارهرادریکجلدمنتشرنمایند .
 9.هرشمارهنشریهبایدحداقلدارای6مقالهعلمیبودهوحداقلتعدادصفحاتهرشمارهاز01صفحهکمترنباشد .
درصدمقالههایآنبایدازنویسندگانخارجازمؤسسهباشد .

 .4درصورتیکهصاحبامتیازنشریهیکیازمؤسساتباشد،حداقل41
 .0ازهرنویسندهدرهرشماره،نبایدبیشازیکمقالهبهعنواننویسندهاولمنتشرشود .
  .6سهممقاالتمتعلقبههریکازاعضایهیئتتحریریه،مدیرمسئولوسردبیردرهرشمارهازنشریهدرصورتیکهنویسندهاولویا
دوممقالهباشند،نبایدبیشازدومقالهباشد.درضمننبایدبیشاز 41درصدمقاالتمتعلقبهاعضایهیئتتحریریه،مدیرمسئولوسردبیر
باشد .
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 .0نشریهعلمی-پژوهشیمیتواندحداکثر 11درصدازمقاالتخودرابهمقالهعلمیباصبغهترویجیونشریهعلمیترویجینیزمیتواند
حداکثر91درصدازمطالبخودرابهغیرازمقالهاختصاصدهد .
 .1حداکثر 81درصدصفحاتنشریهعلمی -پژوهشیو 80درصدصفحاتنشریهعلمی -ترویجیمیتواندمطالبیغیرازمقاالت(گزارش
علمی،معرفیکتاب،سخنرانیعلمی،خالصهنشستیاهمایشعلمیو)...باشدونیزحداکثر 0درصدازصفحاتنشریهمیتواندبهتبلیغات
علمیوتخصصیمرتبطباموضوعنشریهاختصاصیافتهودرانتهاینشریهدرجشود .
نشریهبایددارایوب گاهاینترنتیجهتانتشارمقاالتخودبهصورتالکترونیکیباشد .

 .3
 .81نشریهمیتواندصرفابهصورتالکترونیکیمنتشرشودکهشرایطآندرماده0اینآئیننامهآمدهاست .
بند 7:شرایطقالبنشریه 
.8

قالبنشریهومقاالتآنباید منطبقباشاخصههایارزیابیوشاخصهایکمیوکیفینشریاتعلمی-حوزویاینآئیننامهباشد .

.1

نشریهبایدداراینمایهسالیانهوشاپا()ISSNباشد .

.9

نشریهنبایدیکمقالهرادریکشمارهبهزباناصلیوترجمهآنرابهزبانهایدیگرمنتشرنماید .



.4

نشریهعلمی–ترویجینمیتواندبیشاز91درصدازمقاالتخودرابهترجمهمقاالتچاپشدهدرسایرنشریاتاختصاصدهد .

بند.8شاخصهایکمیوکیفی 
نشریهملزمبهرعایتمواردذیلمیباشد :
الف:رعایتامورکمیوشکلی 
.8

نامنشریهبایدمتناسبباموضوعآنباشد .

در صورتی که نام نشریه  موضوع را بطور واضح مشخص نکند باید در زیر آن با یک عبارت توضیح داده شود؛ برای مثال رواق :مجله
تخصصیفلسفه .
  .1ناممرکز،مؤسسهعلمییاجاییکهمجلهبهآنوابستهاست،بایدبطورکاملوصحیحرویجلدنوشتهشود .
 9.قیمتنشریهبایددرجایمناسبدرجشود .

 .4درجرت بهعلمی،شماره،تاریخومجوزآنرویجلدمستلزمصدورحکمکتبیازطرفشورااست .
نشریاتیکهحایزرتبهشناختهمی شوندبایدرتبهعلمیخودرادرباالوگوشهچپجلدبطورموربدرجنمایند .

اهماطالعاتکتابشناسیشاملشماره،دوره،سالووضعیتنشر(ماهنامه،فصلنامه،دوفصلنامه)جهتاحرازرتبهتسلسلانتشارباید

 .0
محفوظباشد .
  6.درجفهرستمندرجاتنشریه،بهزباناصلینشریهدررویجلدوبهزباندومدرپشتجلدضروریاستکهشاملعنوانکامل
مقاالت،نامنویسندگانوشمارهصفحهمربوطهدرمجلهاست .
 .0طرحرویجلدبایدمتناسبباشأنعلمینشریهباشد .
 1.راهنمای تنظیم مقاالت ارسالی باید در کلیه شمارههای نشریه ،در یک الی سه صفحه موجود باشد و در باره تنظیم و ارایه کلیه
هاییکمقالهپژوهشی،نویسندگانراراهنماییکردهوبهایجادیکدستیونظمدرنشریهبینجامد .


بخش
 .3تاریخدریافتوتاریخپذیرشهرمقالهدرابتدایآنمقالهقیدشود .
چکیدهمقالهبهزبانیغیراززباننشریه،درانتهاینشریهودرصفحاتجداگانهایکهمشخصاتنشریهدرآندرجشدهاستارائه

 .81
شود.بهعنوانمثالاگرزباننشریهفارسیاست،چکیدهمقالهبهزبانعربییاانگلیسیویافرانسوینیزدرآخرنشریهارائهگردد .

آئین نامه اعطای رتبه علمی به نشریات وزوی

 .88عدمدرجمقاالتبهدوزباندریکشماره .
درهمهبرگهایمجله،عنوانوشمارهآنذکرشود .

 .81
ب:رعایتاصولمقالهنویسیعلمی :
هاشاملبخشهایذیلباشد :


مقاالتدرجشدهبایددرتمامیشماره
وعربییاانگلیسی(بهصورتسازمانیافته) 

 .8عنوانمقالهبهدوزبان:فارسی
چکیدهمقالهبهدوزبان:فارسیوعربییاانگلیسی(بهصورتسازمانیافته) 

 .1
هابهدوزبان:فارسیوعربییاانگلیسی(بهصورتسازمانیافته) 


کلیدواژه
 .9
 .4مقدمه 
 .0بحث 
نتیجهگیری 
  .6
 .0منابعومآخذ 
ج:ترتیبدرجساختارسازمانینشریه :
الف:ساختارسازمانینشریاتعلمیبهترتیبذیلاست :
 .8صاحبامتیاز 
 .1مدیرمسؤول 
 .9سردبیر 
 .4مدیراجرایی 
 .0اعضایهیأتتحریریهوداوران) 

ماده  :8مدت اعتبار رتبه علمي نشريه
بند :8اعتباررتبهعلمینشریاتبنابهتشخیصکمیسیونحداکثرتا9سالاست.مدیرمسؤولباید6ماهقبلازپایاناعتبار،مدارکالزمرا
جهتتقاضایتمدیداعتباررتبهبهدبیرخانهشوراارسالنماید .
تبصره :1اعتباررتبهعلمینشریهشاملشمارههایارزیابیشدهوشمارگانبعدازآنمیشود .
مدتاعتباررتبهعلمینشریاتانجمنهایعلمی 9شمارهازاولینانتشارمیباشد.سپساینشمارگانموردارزیابیقرارگرفتهودر

تبصره:2
صورتتأیید،اعتباررتبهآنتمدیدخواهدشد .
تبصره :3مدتاعتباررتبهعلمینشریاتتازمانیکهدرفهرستنشریاتمعتبرشوراقرارداردبهقوتخودباقیاست .
نشریاتدارایرتبه،هردوسالیکنوبتویادرصورتگزارشتخلفانجاممیگیرد.درصورتعدماحرازحداقل

ارزیابیدورهای 

بند :1
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امتیازویاتأییدتخلف،پروندهدرکمیسیونمطرحمیشودوطبقآئیننامهارزیابیونظارتعملخواهدشد .

ماده  :4وظايف نشريه بعد از اخذ رتبه علمي
صاحباننشریهپسازاخذرتبهعلمیموظفبهرعایتمواردذیلمیباشند :
 .8انتشاربهموقع،طبقضوابطمندرجدراینآئیننامه 
 .1ارائهحداقل9نسخهچاپیبهدبیرخانه
 .9نمایهسازیدرپایگاهاستنادیجهاناسالمisc
 .4اعالمهرگونهتغییردرنشریه(تغییردرنحوهچاپ،تغییرمدیرمسئول،سردبیریاهرکدامازاعضایهیاتتحریریهو)...بهشوراواخذموافقتاینشورا

 .0عدماقدامجهتاخذهمزمان/مجددرتبهعلمیازدیگرمراجعاعتباربخش(کمیسیوننشریاتوزارتعلوم)
نشریهمیتواندپسازاعالمانصرافازشورانسبتبهدریافترتبهازمرجعدیگراقدامنماید .

تبصره:
ماده  5:شرايط دريافت اعتبار رتبه علمي نشريات الکترونيکي
.8-0رعایتمفاداینآئیننامه 
.1-0چاپوارائهبهکمیسیون(حداقلبهتعدادموردنیاز) 
.9-0دارابودنوبگاهمستقل،بهروزودردسترس .
تبصره:درصورتیکهامکاندسترسیبهوبگاهالکترونیکینشریهبهمدت 80روزمتوالییایکماهبهصورتمتناوبدرسالوجودنداشته
باشد،موضوعاعتباررتبهعلمینشریهموردبررسیمجددشوراقرارخواهدگرفت .

ماده  :2موارد خاص
ترویجیمیتواننددرنوبتهایمتوالیبهشرحذیل،نسبتبهتبدیلرتبه،بهعلمی–پژوهشیاقدامنمایند :

بند :8نشریاتعلمی–
نوبتاول:حداقلپسازانتشار4شمارهپسازدریافترتبهعلمی–ترویجی؛ 
نوبتدوم:حداقلپسازانتشار6شمارهپسازانجامارزیابیدوم؛ 
نوبتسومبهبعد:حداقلپسازانتشار1شمارهپسازانجامارزابیدورهقبل .
بند :1سردبیرنشریهموظفاستبرایهر شمارهازنشریه،صورتجلسهکهبهامضایاکثراعضایهیئتتحریریهوسردبیررسیدهباشدرا
تنظیمودرصورتدرخواستشورابهدبیرخانهشوراارائهنماید .
درصورتیکهنشریهایبدونداشتنمجوزازشوراویامرجعمعتبرازعنوانعلمی-پژوهشییاعلمی-ترویجیاستفاده کردهباشد،

بند :9
عالوهبرپیگردقانونی،درخواستنشریهتا6ماهازتاریخانتشارآخرینشمارهقابلبررسینیست .
بند  :4نویسندگانمقاالتحقارسالهمزمانیکمقالهبهبیشازیکنشریهراندارندونشریاتموظفهستندتعهدنامهالزمرابرای
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اصالتمقالهوعدمارسالآنبهچندنشریهراازنویسندهیانویسندگاناخذنمایند .
کلیههزینههایصورتگرفتهازسوینشریهبرایآنمقالهبهعهدهنویسندهمتخلف

تبصره :1درصورتتخلفنویسندهازبند 0ماده ،6
باشد.درصورتعدمپرداختخسارت،کمیسیونمیتواندازانتشارمقالهجلوگیرینماید .


می
هرنشریهموظفبهتعیینزمانبرایانجامفرایندبررسیوداوریمقالهمیباشدتاپاسخگوینویسندهمقالهباشد،درصورتعدم

تبصره :2
پاسخگوییازطرفنشریهدرزمانمذکور،نویسندهمیتواندپسازاعالمانصراف،مقالهرابهنشریهدیگریارسالنماید .

بند :0نشریهموظفاستح داکثرطیمدتیکسالنسبتبهنتیجهارزیابیمقالهدریافتیوحداکثردوسالنسبتبهانتشاروچاپمقاله
پذیرفتهشدهاقدامنماید،درغیراینصورتنویسندهمیتواندجهتاحقاقحقنویسندگی،مراتباعتراضخودرابهکمیسیوناعالمنماید .

اند ،موظفبهچاپمقالهبودهودرصورتعدمچاپمقاله،متخلفمحسوبخواهندشد .
تأییدمقالهداده 

تبصره:نشریاتیکهبهنویسندهگواهی
ماده  :1ارزيابي
بند  :8نشریات متقاضی رتبه علمی بر اساس فرم ارزیابی محتوایی مورد داوری علمی قرار می گیرند که الزم است عالوه بر داشتن
شاخصهایحداقلیمندرجدرفرمارزیابی،برایرتبهعلمی -پژوهشیحداقل 11درصدکلامتیازوبرایرتبهعلمی -ترویجیحداقل01

درصدامتیازارزیابیراکسبکنند .
ماده  :3هرگونهتغییردراینآئیننامهبهپیشنهادرئیس،دبیرویادونفرازاعضایکمیسیونوتصویبدرکمیسیونوتأییدشورامعتبر
خواهدبود .
ماده  :3مسئولاجرایمفاداینآئیننامهکمیسیوننشریاتحوزهعلمیهخواهدبود .
اینآئیننامهبا8مقدمه3،مادهو83تبصرهدرتاریخ 8930/81/16بهتصویبشورایاعطایمجوزهاوامتیازهایعلمیرسید؛وبرایمدت4
میگیرد.
سالمبنایتصمیماتکمیسیوننشریاتعلمیحوزهقرار 

