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کمیسیون نشریات علمی حوزوی
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آئین نامه نظارت و ارزیابی بر نشریات حوزوی
مصوبه شماره  271شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی
مورخ 5930/80/80
تهیه وتنظیم:
دبیرخانه شورای اعطای مجوزها وامتازهای علمی

آییننامه ارزیابی و نظارت بر نشریات علمی حوزوی
به منظور اجرایی نمودن ماده  9دستورالعمل نحوه اعطای رتبه به نشریات حوزوی که در این اساسنامه به دستورالعمل نامیده
میشود ،آئین نامه نظارت و ارزیابی بر نشریات حوزوی به شرح ذیل تدوین گردید:
ماده  :1تعاريف:
 .1اخطار :تذکر کتبی از سوی کمیسیون به نشریه؛
 .2تعليق :توقف موقت انتشار نشریه برای مدت معین به پیشنهاد کمیسیون و تصویب شورا؛
 .3لغو :ابطال رتبه علمی نشریه به پیشنهاد کمیسیون و تصویب شورا؛
 .4دستورالعمل :دستورالعمل نحوه اعطای رتبه به نشریات حوزوی؛
 .5شورا :شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی؛
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 .6کميسيون :کمیسیون نشریات علمی حوزوی؛
 .7دبيرخانه :دبیرخانه شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی.
ماده  :2موارد اخطار کتبی به نشريه:
 .1تأخیر  2شماره در انتشار نشریه؛
 .2نمایهسازی نشدن نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم  ISCتا  2شماره؛
 .3تشکیل نشدن جلسات هیئت تحریریه؛
 .4ادغام شمارگان نشریه؛
 .5رعایت نکردن ترتیب شمارگان نشریه ( به عنوان مثال در بهار شماره  1درج کرده و در شماره بعدی در زمستان شماره 4
درج کند).
 .6رعایت نکردن استانداردهای شکلی مفاد ماده  7و  8دستورالعمل به تشخیص کمیسیون؛
 .7عدم رعایت نصاب انتشار مقاالت در  2شماره متوالی ،یا  3شماره غیر متوالی شامل:
الف .انتشار بیش از یک مقاله در هر شماره از یک نویسنده به عنوان نویسنده اول؛
ب .انتشار بیش از دومقاله از سردبیر یا مدیرمسئول یا هر یک از اعضای هیئت تحریریه؛
ج .اختصاص بیش از  44درصد مقاالت به سردبیر ،مدیرمسئول ،هیئتتحریریه و نویسندگان مؤسسه صاحب امتیاز؛
د .اختصاص بیش از  15درصد از حجم مقاالت نشریه علمی -پژوهشی و یا بیش از  24درصد محتوای نشریه علمی-
ترویجی به مطالب مختلف غیر از مقاله؛
ه .اختصاص بیش از  24درصد از مقاالت نشریه علمی  -پژوهشی به مقاله علمی با صبغهی ترویجی و بیش از 34

درصد نشریه علمی ترویجی به مقاله غیر ترویجی در هر شماره؛
تبصره :در صورتی که نشریه علمی – پژوهشی مقاله علمی با صبغهی ترویجی منتشر نماید موظف است رتبه مقاله را نیز
درج نماید( .درج رتبه علمی – ترویجی) و همچنین نشریه علمی – ترویجی موظف به درج رتبه مقالهی غیر همسان
با رتبه علمی نشریه می باشد.
و .اختصاص بیش از  5درصد از صفحات نشریه به تبلیغات علمی و تخصصی و یا انتشار تبلیغات غیرمرتبط با
موضوع نشریه؛
ز .اختصاص بیش از 34درصد از مقاالت مجالت علمی – ترویجی به ترجمه مقاالت چاپ شده در سایر نشریات و یا
انتشار یک مقاله در یک شماره به زبان اصلی و ترجمه آن را به زبانهای دیگر.
 .8دارا نبودن وبگاه اینترنتی برای انتشار مقاالت نشریه؛
 .9عدم ارسال نسخههای چاپ شده به دبیرخانه؛
 .14عدم اقدام برای تمدید اعتبار در موعد مقرر؛
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 .11عدم انتشار مقاالتی که گواهی تأیید انتشار آنها از سوی نشریه صادر شده است ،درشماره تعیین شده یا حداکثر
یکسال پس از تایید؛
 .12عدم رعایت فاصله زمانی شمارگان نشریه( به عنوان مثال در بهار شماره  1را منتشر کرده و در زمستان شماره  2را
درج نماید)؛
 .13عدم رعایت دوره انتشار ( تبدیل فصلنامه به دوفصلنامه بدون اعالم به شورا و تأیید آن)؛
 .14تقاضای مجدد رتبه از مرجع اعتباربخشی دیگر بعد از اخذ رتبه از شورا؛
 .15عدم تأیید یا رد مقاله از سوی نشریه تا مدت  6ماه؛
 .16درج رتبه غیرواقعی در نشریه (اعم از رتبه نشریه یا نویسندگان مقاله).
تبصره :تکرار موارد فوق موجب اخطار مجدد است.
ماده  :3فرايند اخطار به نشريه:
 .1احراز تخلف از سوی دبیرخانه و ارائه گزارش آن به کمیسیون؛
 .2بررسی موضوع تخلف در کمیسیون و اتخاذ تصمیم مقتضی در چهارچوب مصوبات شورا؛
 .3ابالغ مصوبه کمیسیون به نشریه با امضای رئیس کمیسیون و رونوشت به دبیر شورا؛
ماده  :4موارد تعلیق رتبه علمی نشريه:
 .1تغییر صاحب امتیاز ،مدیرمسئول ،سردبیر یا هرکدام از اعضای هیئت تحریریه ،پیش از اعالم به شورا و تأیید آن از
جانب شورا؛

 .2از دست دادن نصاب ذکر شده در دستورالعمل برای اعضای هیأت تحریریه
 .3انتشار مقاله ضعیف یا غیر مرتبط با موضوع نشریه؛
 .4انتشار مقاله تکراری؛
 .5عدم کسب امتیاز الزم در ارزیابی دوره ای نشریات؛
 .6عدم داوری مقاالت؛
 .7دریافت سه اخطار در طول دوره اعتبار رتبه علمی نشریه.
ماده  :5فرايند تعلیق رتبه علمی نشريه:
 .1احراز تخلف منجر به تعلیق نشریه از سوی دبیرخانه و ارائه گزارش آن به کمیسیون؛
 .2بررسی تخلف نشریه در کمیسیون و اقدام به تعلیق در چارچوب مصوبات شورا و ارائه گزارش آن به شورا؛
 .3ارجاع تخلفات به شورا در موارد خارج از چارچوب مصوبات شورا؛
 .4ابالغ حکم تعلیق توسط دبیرخانه.
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تبصره :در صورتی که نشریه موجبات تعلیق را برطرف کند ،ادامه فعالیت نشریه با رتبه علمی به تشخیص کمیسیون و تایید
شورا ،بالمانع است.
ماده  :6موارد لغو رتبه علمی نشريه:
 .1انحالل مرکز حوزوی صاحب امتیاز؛
 .2فوت صاحب امتیاز یا مدیر مسئول و عدم تعیین جایگزین مورد تایید شورا؛
 .3تعلیق نشریه برای مرتبه سوم در طول  5سال؛
 .4عدم رفع موجبات تعلیق رتبه از سوی نشریه متخلف به مدت حداکثر یک شماره پس از ابالغ تعلیق رتبه از سوی
دبیرخانه شورای اعطاء
 .5انتشار محتوای منافی با چهارچوب ضروریات اسالم و مذهب ،نظام اسالمی ،اهداف و ارزشهای حوزه.
تبصره :در موارد مشمول بند فوق (بند شماره  ،)5در صورتی که نشریه داخلی باشد (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های
علمیه) مجوز نشر آن نیز ابطال می شود و در صورتی که نشریه خارجی با شد (خارج از مرکز مدیریت حوزه های علمیه)
شورا پیشنهاد لغو مجوز نشر را به مراکز ذی ربط ارائه می دهد.
ماده  :7فرايند لغو رتبه علمی نشريه به صورت ذيل میباشد:
 .1احراز تخلف منجر به لغو نشریه از سوی دبیرخانه و ارائه گزارش آن به کمیسیون؛
 .2بررسی موضوع تخلف نشریه در کمیسیون و ارائه گزارش و پیشنهاد لغو رتبه علمی نشریه به شورا؛
 .3اتخاذ تصمیم درباره لغو رتبه علمی نشریه در شورا؛

 .4ابالغ حکم مبتنی بر لغو توسط دبیرخانه.
تبصره :در موارد مشمول بند فوق (بند شماره  ،)4در صورتی که نشریه داخلی باشد (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های
علمیه) مجوز نشر آن نیز ابطال می شود و در صورتی که نشریه خارجی با شد (خارج از مرکز مدیریت حوزه های
علمیه) شورا پیشنهاد لغومجوز نشر را به مراکز ذی ربط ارائه می دهد.
ماده  :8این آییننامه مشتمل بر  8ماده و  4تبصره در جلسة  74شورای اعطاء مجوزها و امتیاز های علمی مورخ 1395/47/48
به تصویب رسید و از این تاریخ الزم االجرا خواهد بود.
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