
  

 
 معاونت  آموزشی و ژپوهشی

 ژپوهش   و فناوری  مدرییت 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 49پاییز   

 

 

 

 دستورالعمل اجرایی

 

 مراغه دانشگاهپژوهشی -علمی نشریات 

 



 

  

2 
 مراغه دانشگاهپژوهشی -علمی نشریات دستورالعمل اجرایی

 

 :مقدمه 

 ، یکیشک . بدوندارد دنبال به را روز دانش منابع و اطاّلعات به دسترسی کیفیت و کمیت در تحول ضرورت جدید، آوریفن

 دانشگاهی سازد، نشریاتمی فراهم پژوهاندانش روز برای تحقیقات را به آسانو  سریع دسترسی امکان که منابعی از مهمترین

های علوم در زمینه جامعه مشکالت ساز حل و زمینه یاری رسانده تحقیقات و کیفی کمّی تکامل و توسعه به باشد کهکشور می

 بود. مرتبط خواهد

 شایسته و نشر، توزیع چاپ در رویه ، ایجاد وحدتمراکز علمی بین و تحقیقاتی میعل هایتهیاف مبادله تقویت هدف از این رو با

 است. گردیدهتدوین   "مراغه دانشگاه پژوهشی-علمی نشریات دستورالعمل اجرایی"نظارت،  سهولت و همچنین تسهیالت

 پژوهشی علمی انتشار نشریات اهداف - 1 مادّه

 ؛اندیشه تبادل و ایجاد زمینه پژوهشی جدید اوردهایدست معرفی -1-1

 ؛در جامعه تحقیق انگیزه و روحیه ایجاد -1-2

 ؛ازکشور خارج و داخل پژوهشگران بین بیشتر همکاری زمینة ایجاد -1-3

 .مندانعالقه و کارشناسان ،صاحبنظران دانش سطح ارتقای -1-4

 نشگاهدا پژوهشی-علمی نشریات شورای - 2 مادّه

 نشریات شورای"نام به شورایی ،متخذه تصمیمات در یکپارچگی حفظ و نشریات به مربوط مسائل بررسیمنظور به  -2-1

 شود؛می تشکیل "دانشگاه پژوهشی-علمی

 ارائه و تدوین و الزم موارد در تصمیم ، اتخّاذنشریات فعالیت بررسی ضمن دانشگاه پژوهشی-علمی نشریات شورای -2-2

 ؛خواهد کرد کمک نشریات  و کیفی بهبود کمّی ، بهیاجرایدستورالعمل  در تغییر پیشنهاد

 از: است عبارت دانشگاه پژوهشی-علمی نشریات شورای ترکیب -2-3

 ؛(شورا رئیس) دانشگاه پژوهشی معاون  

 ( و نماینده تام االختیار معاون پژو شورا دبیرمدیر پژوهش و فناوری)هشی دانشگاه 

  نشریات؛ سردبیران و مسئول مدیران  

 دانشگاه( ریاست و انتخاب توسط پژوهشی معاون پیشنهاد )به علمی هیات عضو نفر دو 

 .یابدمی رسمیّت اعضا چهارم سه حداقل حضور با و شودمی تشکیل بار یک فصل دو هر حداقل شورا جلسات -2-4

 .است ضروری جلسات یا نماینده تام االختیار وی در همه دانشگاه پژوهشی حضور معاون :1تبصره
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تواند در جلسات شورای پژوهشی مطرح و بررسی پژوهشی، موارد مطروحه می–در صورت نبود شورای نشریات علمی  :2تبصره 

 گردد.

  دانشگاهپژوهشی -علمی نشریات شورای وظایف - 3 مادّه

 نشریات  کالن ایراهبرده تدوین و ارائه  -3-1

 ؛نشریات کیفی سطح دائمی ارتقای منظور به مناسب راهکارهای و پیشنهادها ارائه -3-2

 ؛مالی و اجرایی لئدر مساشریات ن رویه وحدت حفظ -3-3

 ؛حل راه ارائه و نشریات مالی و اجرایی مشکالت و مسائل طرح -3-4

 ؛نشریات عملکرد بر مستمر ارزیابی و نظارت -3-5

 ؛خود مخاطبین به قوی رسانی اطاّلع جهت در نشریات هدایت برای مناسب هایروش ارائه -3-6

 ؛( نشریات)اساسنامه اجرایی نامه شنهاد تغییرآیینپی -3-7

 ؛سازنده پیشنهادهای ارائه و نشریات نمسئوال عملکرد حسن بر نظارت -3-8

 ؛نشریات شمارگان مورد در گیریتصمیم -3-9

 .گرددمی ارجاع دانشگاه پژوهشی معاونت سوی از که شورا این فعالیت با مرتبط امور سایر -3-11

 پژوهشی دانشگاه -نشریات علمی دست اندرکاران – 4 ماده

 پژوهشی معاونت حوزه از ایمجموعه زیر عنوان به دانشگاهپژوهشی -علمی از نشریات ، هر یکساختار تشکیالتی لحاظ به

 :باشندمی زیر ارکان دارای و شده محسوب گاهدانش

 (مراغه دانشگاه) امتیاز صاحب 

  مسئولمدیر 

 سردبیر 

 مدیر اجرایی 

 هیات تحریریه( گروه دبیران( 

 باشد.می (مراغه )دانشگاه پژوهشی دانشگاه نماینده حقوقی صاحب امتیاز معاون :3 تبصره

 امتیاز صاحب و اختیارات وظایف – 5ماده 

 ؛نشریه منحل شدنیا  پیشنهاد تأسیس -5-1

 ؛نشریه ها و اهدافسیاست تعیین -5-2
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 ؛نشریه سردبیر انتصاب حکم صدور -5-3 

 ؛نشریه مسئول مدیر معرفی و پیشنهاد -5-4

 ؛نشریه هایهزینه کلیه تأمین پیگیری -5-5

 مدیر مسئول ـ 6 ماده

 مقابل در پاسخگویی وهای حقوقی و اجرایی نشریه که کلیه مسئولیت است مسئول باالترین شخصیت حقیقی یک نشریه مدیر

 را بر عهده دارد. وزارتی هاینامهآیین و مطبوعات قانون

 درقانون مندرج هایمسئولیّت به توجه با وشده معرفی  اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت به امتیاز صاحب پیشنهاد بهمسئول  مدیر

 .است بالمانع وی مجدد انتخاب شود.می وبمنص سال 3 مدت ، بهمطبوعات

 ماه یک مدّت ظرف حداکثر است موظّف دانشگاهپژوهشی -علمی نشریات مدیر مسئول، شورای استعفای در صورت :4 تبصره

 .یدنما معرفی و انتخاب ربطذی نشریه گروه دبیران پیشنهاد به علمی هیأت اعضای بین از را جدید مدیرمسئول

 مدیر مسئول و اختیارات وظایف - 7 ماده

 ؛امتیاز صاحب از سوی مصوب هایسیاست اجرای  -7-1

 ؛نشریه( اساسنامه) اجرایی نامهآیین مفاد اجرای بر نظارت -7-2

 ؛حقوقی لحاظ به چاپ برای ارسالی مطالب نهایی تائید -7-3

 .دانشگاه پژوهشی اونمع به آن پیشنهاد و نشریه ساالنه بودجه تنظیم -7-4

 سردبیر -8 ادهم

است که باید حداقل دارای مرتبه علمی شخصیت علمی و متخصص در یک حوزه علمی مرتبط با موضوع نشریه  نشریه سردبیر

 و محتوایی علمی مسئولیت که است گروه دبیران رئیسدانشیاری )یا در گرایش علمی خود از نظر علمی شاخص( باشد. سردبیر 

  باشد:دارد. نحوه انتخاب سردبیر به شرح زیر می عهده بر را نشریه

مدیر مسئول نشریه و معاون  تائیداز  و پسکرده  سردبیر تعیین عنوان نفر را به اعضا یک از بین نشریهگروه دبیران  -8-1

 .نمایندمی معرفی امتیاز صاحب به ،پژوهشی دانشگاه

 .است بالمانع مجدّد وی و انتخاب شودمی نتخابا سال 3 مدت برای سردبیر -8-2

 سردبیر و اختیارات ـ وظایف 9 ماده

 ؛گروه دبیران جلسات تشکیل برای اعضا از دعوت و جلسات دستور تنظیم و جلسات اداره -9-1

 ؛آنها اجرای حسن بر نظارت و گروه دبیران مصوبات انجام برای امور پیگیری -9-2
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 ؛مربوطه مسئول مدیر به نشریه اجرایی مدیر صبن پیشنهاد  -9-3 

 ؛شگاهدان پژوهشی-علمی نشریات شورای هایسیاست اجرای -9-4

 ؛گروه دبیرانبررسی اولیه و غربالگری مقاالت و طرح آنها در  -9-5

 ؛گروه دبیران از تائیدیه اخذ و هامقاله بندی جمع -9-6

 ؛ادبی ویراستار به مقاالت ارسال -9-7

 ی تائیدیه به مقاالت؛ارائه گواه -9-8

 مسئول؛ مدیر تائید برای نشریه نهایی نسخه ارسال -9-9

 ؛مدیر مسئول به یه و پیشنهاد آننشر ساالنه هزینه برآورد -9-11

 .و غیره و امور مشترکین و توزیع چاپ به مربوط هایفعالیت بر کلّیه نظارت  -9-11

 ترویجی باشد. -پژوهشی یا علمی -نشریه علمی 2نواند همزمان سردبیر بیش از یک نفر نمی :5تبصره

 (هیات تحریریه) گروه دبیران - 11 ماده

باشند که نسبت به سیاستگذاری گروهی از افراد متخصص در یک حوزه علمی مرتبط با موضوع نشریه می گروه دبیراناعضای 

 نمایند.گیری میلمی نشریه تصمیمع

وط به موضوع بدر رشته تخصصی مر باالتر یا  دانشیار دانشگاهیبا رتبه علمی  فر ن  7 حداقل گروه دبیران تعداد اعضای -11-1

 ؛نشریه باشند

 ؛باشند مراغه شگاهدان از خارج باید گروه دبیران اعضای از % 51حداقل  -11-2

همراه  به دهش تعیین برابر سهمیه 5/1مرتبط با موضوع نشریه به میزان  دانشکده نشریات از طریق گروه دبیران اعضای -11-3

-علمی نشریات شورای در جلسه گروه دبیران اعضای نهایی د شد. انتخابنخواه معرفی ایشان علمی از سوابق فهرستی

 .گیردمی صورتپژوهشی 

 ؛باشدمی سال 3 گروه دبیراندر  عضویت دوره -11-4

 .شد خواهد ابالغ و صادر دانشگاه پژوهشی معاون توسط گروه دبیران اعضای احکام -11-5

نفر استادیار با سوابق علمی قوی با  4ترویجی  –نفر و در نشریات علمی  2پژوهشی -در موارد خاص در نشریات علمی  :6تبصره

 توانند به عضویت گروه دبیران درآیند.میمدرک دکترای غیر هیات علمی در موضوع نشریه و با ذکر دالیل توجیهی الزم 

 موجه غیبت جلسه و پنج موجه غیر غیبت جلسه سه مراغهدانشگاه  در شاغل گروه دبیران اعضای از یک هر چنانچه :7 تبصره

 شود.می شناخته باشد، مستعفیداشته 

نشریه و با مرتبه استادیاری  4نشریه، با مرتبه دانشیاری حداکثر در  5حداکثر در  یبا مرتبه استادگروه دبیران  اعضای :8 تبصره

 .باشند داشتهتوانند عضویت می کشور اسرنشریه در سر 3حداکثر در 
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 باشند.  باید وابسته به دانشگاه مراغهگروه دبیران  اعضاینفر از  3 :9 هتبصر 

 گروه دبیران اعضای و اختیارات وظایف - 11 ماده

 ؛رسیده سردبیر و سایر پیشنهادهای و اظهار نظر در مورد امور ارجاعی بررسی -11-1

 ؛با موضوع و اهداف نشریه هات دریافتی و تطبیق آنمقاالبررسی  -11-2

 ؛مقتضی اقدام مدیر مسئول جهت سردبیر به و نصب پیشنهاد عزل -11-3

 ؛نشریه علمی بر کیفیت نظارت جهت الزم هایدستورالعمل تدوین -11-4

 تعیین داوران هر مقاله و بررسی نتایج داوری و تائید نهایی مقاله؛ -11-5

 ؛هامقاله درمورد ویرایش گیریتصمیم -11-6

 ورایش به تخصّصی ها و سایر مسائلمقاله ، حجم، شمارگان، چاپ، صحافیچینی کاغذ، ابعاد، حروف پیشنهاد نوع -11-7

 ؛پژوهشی-علمی نشریات

 .دستورالعمل این 1 ماده اهداف به دستیابی برای نشریه سطح ارتقای در اجرایی راهکارهای ارائه -11-8

 وی و وظایف مدیر اجرایی انتخاب نحوه - 12 ماده

 به مدت وی کند و باحکممی معاون پژوهشی معرفی به مدیر اجرایی عنوان نفر را به یک مدیر مسئول سردبیر با مشورت -12-1

 ؛شودمی منصوب سمتاین سال به 3

 ؛باشدشود، میمی محول وی سردبیر به از سوی که مجلّه امور اجرایی کلیه پیگیری به موظف مدیر اجرایی -12-2

 ؛اداری تشکیالت سرپرستی -12-3

 .باشدمجله می چاپ کیفی سردبیر و یا مدیر اجرایی به عنوان ناظر -12-4

 ها مقاله ـ داوری 13 ماده

 به مربوط متخصّص نفر 3به  حداقل ،زیابیار را جهت واجد شرایط ، مقاالترسیده هایمقاله از بین گروه دبیران -13-1

 ؛داردمی ارسالو در صورت نیاز و به تشخیص سردبیر به داور سوم نیز  موضوع

 را اتّخاذ خواهد کرد. نهایی تصمیم داوران نظرات به با توجه گروه دبیران -13-2

 و ویرایش الخط رسم - 14ماده

 ؛دنباش گروه دبیران از سوی شده تعیین نامهشیوه بر اساس ستبایمی، در نشریات مندرج هایمقاله -14-1

 ؛دنشو ادبی ویرایش ،چاپ از قبل بایستی نشریه هر هایمقاله -14-2

 .باشد مشخص نشریه هر اجرایی هایالعمل دستور در باید ها،مقاله حروفچینی و آرایی صفحه  -14-3

 .باشد نامهآیین پیوست و رسیدهپژوهشی -علمی نشریات تائید شورای اید بهب گروه دبیران مصوب نامهشیوه :11 تبصره



 

  

7 
 مراغه دانشگاهپژوهشی -علمی نشریات دستورالعمل اجرایی

 

 انتشار نشریات تناوب - 15 ماده  

علمی نشریات بررسی مصوبات کمیسیون  یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت مجوز براساس که ترتیبی انتشار هر نشریه به

 بود. خواهد ه استشد تعیین، تحقیقات و فناوری علوموزارت 

نامه مربوطه طبق آیین ،پژوهشی در دانشگاه-بررسی درخواست متقاضیان انتشار نشریات جدید با درجه علمی  - 16 ماده

 خواهد بود.

درخواست انتشار نشریه علمی ـ پژوهشی بایستی از طریق ریاست دانشکده یا ریاست مراکز تحقیقاتی با تکمیل  :11 تبصره

 .گردد ارسال دانشگاه پژوهشی معاون به، تحقیقات و فناوری علومعلمی وزارت نشریات بررسی ن های کمیسیوفرم

 .بر عهده هیات رئیسه دانشگاه است ،طرح شدهمبا عنایت به موارد  ،تشخیص ضرورت انتشار نشریه جدید :12 هبصرت

 و اهدا ، فروش، توزیعگذاری قیمت نحوة -17 ماده 

 .رددگمی تعیین دانشگاهپژوهشی -علمی نشریات شورای توسطهمه ساله  نشریات و اهدای ، فروشتوزیع، چاپ

 مالی منابع - 18 ماده

خواهد شد.  تأمین پیگیری و دانشگاه پژوهشی معاونت حوزه سال اول انتشار توسط 2انتشار نشریات در  به مربوط هایهزینه

بررسی کمیسیون از  پژوهشی -اعتبارعلمی یا اسالمی و و ارشاد از وزارت فرهنگ مجوزاخذ  به موفق همجلّ فاصله در این چنانچه

 در. شد خواهد منظور دانشگاه ساالنه بودجه در آن برای خاصی ردیف ،، تحقیقات و فناوری شودعلومعلمی وزارت نشریات 

 .باشدهای انتشار نشریه تا یک سال با نظر شورای پژوهشی قابل تمدید میپرداخت هزینه، اعتبار علمی درجة سبک عدم رتصو

 نشریات از فروش حاصل در آمدهای - 19 ماده

 به، عالی آموزش ها و مؤسساتدانشگاه معامالتی - مالی نامه آیین براساس بایستمینشریات،  از فروش حاصل درآمدهای

 واریز گردد. دانشگاه حساب درآمدی معاونت پژوهشی

 نشریات عمومی شرایط - 21 ماده

 الزم است در تمامی نشریات، ضوابط و مقررات زیر رعایت گردد:

 وشتاری زبان نشریه را رعایت کنند؛و اصول صحیح ن بودهنشریات از مشخصات فنی قابل قبول برخوردار  -21-1

تعداد صفحات هر و مقاله بوده  6حداقل شد. این تعداد تقریبا ثابت با شماره مشخص وهر تعداد مقاالت چاپ شده در  -21-2

 ؛باشدصفحه  61کمتر از نباید  نشریه 



 

  

8 
 مراغه دانشگاهپژوهشی -علمی نشریات دستورالعمل اجرایی

 

سهم مقاالت متعلق به گروه دبیران، مدیر مسئول و سردبیر در هر شماره از نشریه در صورتی که نویسنده اول یا دوم  -21-3 

ره ثر یک مقاله به عنوان نویسنده اول در هر شماتواند حداکمقاله باشند، نباید بیش از دو مقاله باشد. ضمنا هر فرد می

 داشته باشد؛

 بیران، مدیر مسئول و سردبیر باشد؛مقاالت متعلق به گروه د % 41در هر شماره از نشریه نباید بیش از  -21-4

 امتیاز باشند؛ دانشگاه مراغههای هر شماره از نشریه باید از نویسندگان خارج از مقاله % 51حداقل  -21-5

 ؛شود آورده جلدروی مراغه  دانشگاه آرم -21-6

 ؛باشد رحلی یا وزیری اندازه دو از یکی به تنها نشریه قطع -21-7

 ؛ذکر شود آنان اشتغال و محل گروه دبیران اعضای علمی مرتبه -21-8

و التین(، سال  فارسیبا مشخصات کامل شامل عنوان صحیح نشریه ) نشریه مصوب نام جلد، جلد و پشت بر روی -21-9

 ؛ذکر شود( ISSN)المللی استاندارد بین انتشار و شماره ، زمانمجلّه ، شمارهعلمی اعتبار درجه، )دوره(

 نوبت انتشار نشریه مثال به صورت دوماهنامه، فصلنامه، دوفصلنامه در سال نوشته شود؛ -21-11

 ؛شود آورده انتشار زمان و مجلّه شماره ،دوره شماره نشریه، نام ،عطف روی بر -21-11

 : گرددمی درج ذیل موارد آن در که است شناسایی نشریه صفحه جلد، درون صفحه -21-12

  امتیاز صاحب نام 

 سردبیر نام 

  مسئول مدیر نام 

  (الفبا ترتیب حروف به) گروه دبیران نام 

  ادبی و علمی( ان) ویراستار نام 

  و نشر چاپ مؤسسه نام 

  نشریه نشانی ( ،پستی، شماره تلفن، دورنگار، پست الکترونیکی، وبگاه، شمارگان و شماره  کدآدرس پستیISSN) 

  در صورت وجود و ارشاد اسالمی فرهنگ انتشار از وزارت پروانه شماره 

  در صورت وجود ، تحقیقات و فناوریعلومعلمی وزارت نشریات بررسی کمیسیون  ازپژوهشی  -علمی اعتبار درجه 

 شود؛ درج التین زبان به نشریه پشت جلد درون صفحه در فوق موارد تمامیالزم است  -21-13

چکیده مقاله به انگلیسی و همچنین چکیده فارسی مقاالت انگلیسی زبان، همراه یا در انتهای نشریه و در صفحات  -21-14

 ای که مشخصات نشریه در آن درج شده است، ارائه گردد؛جداگانه

 ؛هیه و تنظیم مقاالت، اهداف و رویکردهای نشریه و ضوابط پذیرش مقاالت درج گرددراهنمای ته نشری هر ابتدای در -21-15

 موضوع یا موضوعات اصلی نشریه در بخش شرایط پذیرش یا راهنمای نویسندگان مقاالت آورده شود؛ -21-16

 بر روی جلد و داخل نشریه درج گردد؛ مقاالت فهرست  -21-17

 مل در فهرست مقاالت درج شود؛در هر نشریه نام نویسنده یا نویسندگان به طور کا -21-18

 باشد؛ضروری می ت بر دریافت تائیدیه کلیه نویسندگانرو نظا نویسنده مسئولمشخص شدن  -21-19
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 صورت گیرد؛ ویراستاری دقیق مقاالت -21-21 

 .رعایت گردد قالب و فرم زیبا شناختی نشریه -21-21

عضای گروه دبیران و سردبیر رسیده ه امضای ار شماره از نشریه، صورتجلسات که بنشریات موظف هستند برای ه :13 بصرهت

 باشد را تنظیم و نگهداری نمایند.

( نویسندگان) باشد تا پاسخگوی نویسندههر نشریه موظف به تعیین زمان برای انجام فرایند بررسی و داوری مقاله می :14 بصرهت

 مقاله باشد. 

عدم ارسال آن همزمان به چند نشریه را از نویسنده  نشریات موظف هستند تعهد نامه الزم را برای اصالت مقاله و :15 بصرهت

 )نویسندگان( مقاله اخذ نمایند.

 سازماندهی مقاالت چاپ شده در نشریه - 21 ماده

 زیر اعمال گردد: شرایطدر کلیه مقاالت چاپ شده در نشریه، الزم است 

 در مقاالت قید گردد: ل،یذشامل موارد پژوهشی  -اصول مقاالت علمی -21-1

 هاندگان و نشانینویس نام 

  وابستگی سازمانی نویسندگان  

  حجت االسالمبدون درج القاب نویسندگان مانند دکتر، مهندس، نویسندگان مرتبه علمی دانشگاهی 

 نام نویسنده مسئول با ذکر نشانی کامل و پست الکترونیکی 

 )چکیده )فارسی و زبان دوم 

 واژگان کلیدی 

 مقدمه 

 هامواد و روش 

 نتایج و بحث 

 گیری کلییجهنت 

 تشکر و قدردانی 

 با ذکر تمام جزئیات و با روش یکسان )فارسی و یا زبان دوم( ماخذ فهرست منابع 

 ؛رش و چاپ مقاله در ابتدای مقاالتدرج تاریخ دریافت و تاریخ پذیری -21-2

 ؛یکدست بودن ساختار و نگارش مقاالت -21-3

 ؛مستقل از متن مقاله داشتن زیرنویس کافی و با ذکر مرجع برای همه جداول و نمودارها -21-4

 ؛هانامهیکدست بودن فهرست منابع با رعایت قوانین شیوه -21-5
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 .ذکر عنوان مقاله، سال چاپ و شماره صفحات مقاله در باالی صفحه -21-6 

های دیگر استفاده کرده باشد، یا سازمان دانشگاه مراغههای تحقیقی چنانچه آن مقاله از منابع مالی در ارتباط با مقاله :16 بصرهت

 ذکر این موضوع در قسمت تشکر و قدردانی ضروری است.

 مجلّه شمارگان - 22 ماده

 تعیین پژوهشی و شورایپژوهشی -علمی نشریات سردبیر هر نشریه با نظر شورای ساالنه گزارش بر اساس مجلّه شمارگان

 .گرددمی

 تفسیر مفاد دستورالعمل - 23 ماده

 .باشدمی دانشگاهپژوهشی -علمی نشریات شورای عهده به دستورالعمل، این در مسکوت موضوعات شرح و مفاد تفسیر

 مقاله و چاپ کار پذیرش گردش - 24 ماده

دستورالعمل نشریات  خواهد شد. ارائهدستورالعمل در وب سایت نشریه  این موضوع در نشریات مقاله و چاپ پذیرش روش

رسید و در  دانشگاه پژوهشی شورای تصویب به 3/6/94 در تاریخ بصرهت 16و  ماده 24در  مراغه دانشگاه به وابسته

 شده نشریات داخلی دستورالعمل جایگزین دستورالعمل این. گرفت قرار دانشگاه رئیسه هیأت نهایی تائید ................ موردتاریخ

 نمایند.می و پیشنهاد دستورالعمل تنظیم این مفاد رعایت با را خود واحد یهنشر داخلی نامهآیین ،سردبیران و

 


