بسمه تعالي
جمهوري اسالمي ايران

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
مرکز منطقه اي اطالع رساني علوم و فناوري

رياست
شـماره:

شماره سریال:

تـاریـخ:

پيوست:

تفاهم نامه چاپ و انتشار نشريات
مقدمه:
انتشار به موقع مجالت علمي ،ضامن دستيابي پژوهشگران به آخرین دستاوردهای علمي است .از سوی دیگر ،نظامهای نمایه سازی
ملي و بين المللي همچون ( )ISCو ایران ژورنال (نظام نمایه سازی مرکز منطقه ای اطالع رساني علوم و فناوری) ،با چاپ و انتشار
به موقع نشریات ميتوانند ماموریتهای خود را از قبيل سنجش توليدات علمي نویسندگان ،دانشگاه ها ،پژوهشگاه ها ،گروههای
آموزشي ،رشتههای موضوعي و ایجاد دسترسي سایر پژوهشگران به مقاالت علمي به صورت الکترونيکي به اجرا درآورند .برای نيل
به این اهداف و کمك به دانشگاه ها و موسسات پژوهشي و انجمنهای علمي کشور در چاپ و نشر مجالت علمي معتبر ،تفاهمنامه
حاضر بين مرکز منطقه ای اطالع رساني علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCبه نمایندگي جناب آقاي دکتر

محمد جواد دهقاني و به نشاني :شيراز ،بلوار جمهوری اسالمي ،خيابان جام جم ،که در این تفاهم نامه به اختصار مرکز /پایگاه
ناميده ميشود از یك سو و-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---
 -------------------------------------------------------------که از این پس در این تفاهم نامه دانشگاه/سازمان/موسسه ناميده ميشود از سوی دیگر ،به شرح زیر منعقد مي گردد:
ماده  )1موضوع تفاهمنامه

 )1-1چاپ و انتشار نشریات علمي پژوهشي و علمي ترویجي معتبر و درونداد و پردازش محتوای نشریات در ( )ISCو ایران
ژورنال.
تبصره  :)1منظور از نشریات معتبر نشریاتي است که اعتبار خود را از کميسيون نشریات وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری و یا
کميسيون نشریات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي گرفته و یا مجوز نمایهشدن در پایگاههای  ISIو  Scopusرا دریافت
کردهاند.
ماده  )2نام نشريه---------- :

)1-3

مدت اعتبار تفاهم نامه از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت دو سال ميباشد.

تبصره  :)2در صورتي که هر یك از طرفين سه ماه پيش از انقضای مدت مذکور ،عدم تمایل خود را به ادامه روابط تفاهمنامه
حاضر کتبا به طرف دیگر اعالم ننماید ،روابط قراردادی طرفين کماکان به مدت  6سال دیگر تمدید شده تلقي خواهد شد.
شـيراز ،بلوار جمهوری بعد از صدا و سيما خيابان جام جم ،مرکز منطقه ای اطالع رساني علوم و فناوری تلفن1100-4648646 :
آدرس پستي :صندوق پستي 10664-0166:کدپستي1066466010:
نمابر1100-4648646 :
پست الکترونيکيresearch@ricest.ac.ir :
صفحه خانگيhttp://www.ricest.ac.ir :
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رياست
شـماره:

شماره سریال:

تـاریـخ:

پيوست:

 )1-4حداکثر ظرف یك ماه پس از امضای این تفاهم نامه یك شخص حقوقي مطلع را به عنوان نماینده و رابط اجرایي خود
برای اجرای مفاد تفاهم نامه به مرکز  /پایگاه معرفي خواهد کرد .بدیهي است تصميمات و اقدامات رابط اجرایي به منزله نظرات و
اقدامات دانشگاه خواهد بود.
تبصره  :)3کليه مکاتبات بين سازمان و مرکز /پایگاه از طریق معاونين پژوهشي انجام خواهد شد.
 )2-4شمارههای آماده چاپ نشریه  /نشریات را (روی  )DVDبه صورت داور ی شده ،فرمت دهي شده و آماده چاپ ،بدون
هرگونه تاخير در انتشار و حداقل یك ماه قبل از موعد چاپ نشریه در اختيار مرکز  /پایگاه قرار دهد.
تبصره  :)4روابط کاری بين نشریات و نویسنده یا نویسندگان ،حقوق و مالکيت معنوی مولفان مقاالت به سياستهای نشریه و
سردبيری بستگي دارد و مرکز  /پایگاه در این زمينه مسئوليتي ندارد.
 )3-4در کنار نام انجمن ،نام (فارسي و انگليسي) و آرم مرکز  /پایگاه روی جلد و پشت جلد و در صورت لزوم در صفحه
شناسنامه نشریه قرار ميگيرد.
 )4-4از ارسال نسخه الکترونيکي نشریات موضوع این تفاهمنامه به سایر نظامهای نمایهسازی داخلي  Magiran ،SIDخودداری
کند.
 )5-4نام و نشاني مشترکين نشریه یا نشریات را جهت توزیع درسطح ملي و بينالمللي در اختيار مرکز  /پایگاه قرار دهد.
 )6-4محتوای مقاالت نشریه(های) موضوع این تفاهم نامه را به صورت کامل در ( )ISCو ایران ژورنال از طریق سامانه

XML

بارگذاری نماید.
 )7-4تا پيش از انتشار نشریه توسط مرکز /پایگاه شماره های خود را روی وب سایت نشریه بارگذاری نماید.

 )1-5حداکثر یك ماه پس از دریافت (  ،) DVDنشریه را در  611نسخه چاپ و تعداد  641نسخه را توزیع و تعداد  41نسخه
دیگر را به دانشگاه ارسال نماید.
تبصره  :)5چنانچه دانشگاه مایل به دریافت نسخههای اضافي بوده و یا تمایل به انتشار رنگي بعضي از شماره ها را داشته باشد،
ميتواند هزینههای نسخههای مربوطه را پرداخت و مرکز /پایگاه نسبت به چاپ نسخههای مورد نظر اقدام کند.
 )2-5مرکز  /پایگاه در صورت لزوم و یا اعالم نياز یکي از طرفين به منظور تعامل با طرف قرارداد و دریافت نظرات و پيشنهادات
شـيراز ،بلوار جمهوری بعد از صدا و سيما خيابان جام جم ،مرکز منطقه ای اطالع رساني علوم و فناوری تلفن1100-4648646 :
آدرس پستي :صندوق پستي 10664-0166:کدپستي1066466010:
نمابر1100-4648646 :
پست الکترونيکيresearch@ricest.ac.ir :
صفحه خانگيhttp://www.ricest.ac.ir :
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رياست
شـماره:

شماره سریال:

تـاریـخ:

پيوست:

آن ،در هر دوره یکساله نسبت به تشکيل یك جلسه متشکل از معاونين پژوهشي ،سردبيران و رابطين کليه طرفهای قرارداد که
این تفاهم نامه را امضاء نمودهاند در شيراز اقدام خواهد کرد.
 )3-5مرکز  /پایگاه در صـــورت لزوم و یا اعالم نياز یکي از طرفين تالش خود را در جهت محافظت از حقوق مالکيت معنوی
توليدکنندگان محتوای علمي نشریه ها از نظر امنيت و جلوگيری از سوء استفاده بکار خواهد بست.
 )4-5یك نسخه کامل از نشریه به صورت تمام متن روی وب سایت مرکز و پایگاه به صورت رایگان قرار خواهد گرفت.
ماده  )6ضوابط مالی

 )1-6روابط مالي بين نشریات موضوع این تفاهمنامه و نویسندگان مقاالت فقط بين دفتر نشریه مربوطه و نویسندگان بوده و
مرکز /پایگاه در این زمينه مسئوليتي ندارد.
 )2-6کليه هزینههای چاپ و انتشار نشریات از سوی مرکز  /پایگاه تامين مي گردد.
تب صره :)6در صــورت بوجود آمدن شــرایط فوق العاده اقتصــادی که مرکز منطقه ای و( )ISCنتواند به تعهدات خود عمل کند،
تعهدات ارائه شده کان لم یکن خواهد شد.
تبصره :)7طرف قرارداد متعهد مي شود مبلغ  4/111/111ریال معادل پانصد هزار تومان جهت ایجاد ساختار توزیع برای هر
نشریه به حساب درآمد اختصاصي مرکز  /پایگاه که بعدا اعالم خواهد شد واریز نماید.
تبصره  :)8کليه تعهدات پرداخت هزینه های چاپ و انتشار نشریات از سوی مرکز در قبال انتشار نشریات به صورت سياه و سفيد
بر کاغذ تحریر  11ميلي گرم به صورت چاپ افست با کيفيت باالمي باشد
ماده  )7ساير شرايط و توافقات

در صورت بروز هرگونه اختالف در تفسير و اجرای مفاد این تفاهم نامه ،موضوع به کميته ای متشکل از معاونين پژوهشي
مرکز  /پایگاه و سر دبيری نشریه ارجاع خواهد شد و نظر این کميته مورد تایيد بوده و قابل اعتراض نخواهد بود.
تفاهم نامه حاضر در تاریخ  66/16/66در  1ماده و  8تبصره و در دو نسخه بين طرفين امضا و مبادله گردید.

دکتر محمد جواد دهقانی
رئیس مرکز منطقهاي اطالع رسانی علوم و فناوري
و سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسالم ()ISC

شـيراز ،بلوار جمهوری بعد از صدا و سيما خيابان جام جم ،مرکز منطقه ای اطالع رساني علوم و فناوری تلفن1100-4648646 :
آدرس پستي :صندوق پستي 10664-0166:کدپستي1066466010:
نمابر1100-4648646 :
پست الکترونيکيresearch@ricest.ac.ir :
صفحه خانگيhttp://www.ricest.ac.ir :

