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 پوهنتون دعوت

 معاونیت علمی

 آمریت کمیته تحقیقات علمی 

تحقیقی دعوت -علمی ۀآمریت مجل   

 مقدمه

که  دا اسییی  ید کر کأتاین که درسیییی برای بادشانش دادا باشییید   خاطر  به)ج(  خداوند 

َهْل »  فرماید کهمی رو  . از این، برابر نیسییی ایددای دانکه منی یاند و آنی ای دانکه می یانآنی 

يَن   َا يَن َا يَْعلَُمونَ يَسیییْ َوال اِین َا   یناین آییه و آییه آزیازمفهوم و پییام  « بیاتوهیه بیه  يَْعلَُموَن َواِین

چون شیماد و نیووسی .  ز های کسی  دانایی ار »اقرء« دانا بودن و ایجاد فرصی سیورا  

 یسییاسی ی و فرهاگۀ اق صیادی،  ، توسیعرشید صیاع   که تجربه برشیی نایان دادا اسی 

. از این رو های کسی  دانایی داردو ایجاد فرصی   دانشو نرشی  توِید  به  بسی گی  و...  

را به سیوی آشاهی و  بشری هامعه   نرشی ن ای  تقیی  هدید وهای علمی  نرشییه  ایجاد

ها، مراکز تقیی ، سییایر نهادهای باابراین، پوها وندهد.  روشییاایی سییم  و سییو می

تواند مؤثر  رد یاد شده زمانی میامو   .را نیوو بدارنداکادمیک ازم اس  تا این امر مهم  

ایجاد شوود و   مشوص  هایالیسوینام  و پاسوا واقع شوود ه  قانوندد  ووده و مااو   

مجل  علمی دعوت نیز قرار  .  واشوودتعریف شووده  واضووو و روشوو   نیز اهداف ایجاد آن  

های علمی و تأثیرگذار در هاول  اسووک هار و اعالیک یویر را و  عدوان ی ی از نهووی 

نام  شووامل یم مشوویل پالسووی و اهداف اسوواسووی مجل  علمی آغاز ناید. ای  اسووا 

 ناید. های یویر را ورمبدای ای  سدد استوار میواشد ه  متام اعالیکدعوت می

 فصل اول: احکام عمومی 
 ی اساس نامهمبنا -1ماده

مادا    قانون تقصییی ع عاِی ملوی افنانسیی ان و   17این اسییان نامه به تاسییی از مادا  

تقیییی موسیییسیییاع تقصیییی ع عاِی و   -های علمیایقه تاظیم امور نرشییییه« 4»

فصییل سییوم پ ن اسیی اتینت پوها ون دعوع سییاخ ه  های نرشییاتی افنانسیی ان و  ارشان

 شدا اس . 
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 مجله  عنوان  -2ماده

سیییایر اسیییااد آمری  تقیییاع تق  عاوان  مجله در این اسیییان نامه و عاوان  

و در این اسییان نامه بعد از این به نام    باشییددعوع« می  تقیییی-»مجله علمی

 . شود»مجله« یاد می

  تحقیقی دعوت-ۀ علمی مجلاهداف  -3ماده

 اس ادان و مقص ن پوها ون دعوع؛علمی  های تقیییاعترین یاف هنرش تازا .1

وردهای تازا علمی در در رابطه با پوها ون  آ ان یال و تبادل تجربیاع و دسیی  .2

 یی؛در توسعه ملی و ماطیهو نیش آن 

  هیای دیای و فرهاگینرشییی معیارن دیای و تیویی  روحییه اح ام بیه ارز  .3

 ؛کاور

 ؛پوها ونهای علمی و تقیییاتی اس ادان و مقصلین  پرور  و ارتیای فعاِی  .4

و مقصی ن    انپنوهش در میان اسی اد  و  تقیی و تیوی  فرهاگ   ایجاد انگیزا .5

  پوها ون ؛ 

 .بین املللی هایو ژورنال های اط عاتیعضوی  بانک دریاف ت   برای  .6

 مجله زمان انتشار -4ماده

برای هر فصیل سیال یک شی را خواهد بود که در طول یک سیال   مجلهزمان ان ایار  

 .شرددش را ما رش می 4

 چاپ و نرش -5ماده

  pdfشردد و نیز سیاف  آن به شیول  مجله دعوع به شیول هارد چا  و توزی  می

 رسد. از طرق سای  دعوع به نرش می

 مجلهزبان  -6ماده

، عربی و انگلیسیی به زبان فارسیی، پای و  ۀ دعوعمجلدر    قابل نرشی میااع و مطاِ   

 خواهد شد. نرش  و چویدا میااع هر ش را به زبان انگلیسی در ه ن ش را    باشدمی
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 مقاالت بررسی  نحوه -7ماده

 شردد.ارسال می یداور مرحله  دارا بودن رشایط اوِیه به هر میاِه در صورع .1

 ؛نام داوران میاِه مقرمانه اس  .2

  تقریر،  ئی شیری در مورد مییااتی کیه یوی از اعضیییای هیتصیییمیمارزییابی و  .3

نویسییادا و یا هزو نویسییادشان آن باشیید بدون دخاِ  و در زیام فرد مَکور  

 ؛شیردانجام می

 ؛شودمیااع با حَن اسامی نویسادشان برای داوران ارسال می .4

 ؛میااع قابل نرش مس ق  ح  اِزحمه اس  .5

( را مطاب  فورم ارزیابی %70حد اقل امی ازاع )رسییید که  میااتی به نرشییی می .6

 ؛شس  کاد

 شود. میااع قابل اص ح دوبارا به نویسادا برشا  دادا می .7

 تواند تجدید نظر شود.  نامه حس  رضورع میاین اسان -8ماده

 ی تشکیالت امور فصل دوم: 

 تشکیالت -9ماده

 :شودمیقرار ذیل  علمی پوها ون دعوع مجلهوی ع ارکان و تا

 صاح  ام یاز .1

 مسؤولمدیر  .2

 رسدبیر .3

 هیئ  تقریر .4

 سایر کارمادان .5

 .باشدمی پوها ون دعوع، مجلهصاح  ام یاز  :صاحب امتیاز. 1
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در حوزا تقیی  توسیییط    مجرم  کیادر علمیول از بین میدیر مسیییؤ . مددیر مودددو    2

تجربه کافی در حوزۀ  دارای که    طی یک هلسیه رسیمی  تقیی   آمری  اعضیای

 .شرددبه معاونی  علمی پیااهاد  می، تقیی  بودا و دارای آثار علمی باشد

  موؤو وظایف و اختیارات مدیر 

 ؛ام یاز صاح  از سوی مصوم هایسیاس  اهرای •

 ؛مجلهانجام ترشیفاع قانونی دریاف  مجوز  •

و پیاسییییگویی در مییابیل قوانین و آیین   مجلیهیی  ایام موارد حیوقی مسیییؤوِ •

 ؛های وزارع تقصی ع عاِی افنانس اننامه

 ؛مجله( )اساساامه اهرایی نامهمفاد آیین بر اهرای نظارع •

 ؛حیوقی ِقاظ به چا  برای ارساِی مطاِ  تأیید نهایی •

 ؛علمی پوها ونشورای  هب و پیااهاد آن مجله ساانه بودهه تاظیم •

 ؛پوها ون  علمی یبه معاون مجلهپیااهاد اعضای تاوی تی  •

به هز وظایفی که در ص حی     مجلهبطور کلی هر نوع اقدام ازم هه  ادارا   •

 .اس  مجلهشورای رسدبیری و شورای علمی 

 رسدبیر  . 3

ان یام   مسیؤولباشید که توسیط مدیر  می  مجلهرسدبیر یوی از اعضیای شیورای علمی  

 . شردده  تایید به معاونی  علمی معرفی میهو  شرددمی

  رسدبیر هایو مکلفیت وظایف

 ؛بررسی اوِیه میااع با ص حی  رد و تایید .1

 بر حسییین و نظارعمجله  شیییورای علمی   مصیییوباع انجام امور برای پیگیری .2

 ؛هاآن اهرای

 تقیییی پوه اون؛ شورای هایسیاس  اهرای .3

عی تقیی  مطیاب  مسیییووِیی  هیای فر اعضییییای کمی یهه هاگی کیاری بیا   .4

 یی؛وظیفه
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  ؛مجلهآرایی وند دیزاین و برگنظارع و پیگیری از ر  .5

 ؛مجلهشورای علمی  در هلساع طرح ها از طری میاِه معرفی داوران .6

 ؛شورای علمی ها و اخَ تأییدیمیاِه بادیهم  .7

 ؛هه  ارسال برای چا  مجله نهایی و تایید نسیه بررسی .8

 ؛مدیر مسؤول به و پیااهاد آن مجله ساانه برآورد هزیاه .9

 .مجله و توزی  چا  به مربوط هایفعاِی  اامبر  نظارع .10

 هیئت تحریر.  5

نفر از کادر علمی پوها ون  و خارج از پوها ون که   9 لحد اق  اعضییای هیئ  تقریر

و ماظوری  مجلیهو رسدبیر  ل دارای آثیار علمی بیاشیییاید، بیه پیایییاهیاد میدیر مسیییؤو 

 تعیین خواهاد شد.  سال 3، برای مدع شورای علمی و تایید رییس

 ریاس  هلسه هیئ  تقریر به دو  مدیر مسؤول اس .  3یادداشت

  میوظایف و اختیارات شورای عل

 ااسایی موضوعاع هدید برای میااع؛ش •

 ؛های كلی در چارچوم اساساامهمایها و خطتعیین سیاس  •

عمیلی یرد بییش • ارزیییابی  و  ارایییه بررسیییی  و  اهرایی(  و  )علمی  می ل)   هییای 

 ؛سازندا پیااهادهای

  علمی هه  یو پیاییاهاد آن به معاون  مجلهبررسییی و ارا ه بودهه سییاانه   •

 ؛شورای پنوهای و علمی پوها ونتصوی  در 

 .ها و واحدهای می ل)های بیشنامهتصوی  آیین •

 سایر کارمند -6

شامل مدیر اهرایی، دیزایرن، ویراس ار، پیادا دف ، مسؤول توزی     مجلهسایر کارمادان  

 شود.باشد که با در نظر داش  امواناع هَم میو... می
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 بخش مالی فصل سوم: 
 حق الزحمه -10ماده         

ق  ح  اِزحمه  مسی و سیایر کارمادان  مدیر مسیؤول، رس دبیر، هیئ  تقریر  

 باشاد. می ،حس  تفاهم با بیش ماِی

 علمی  مجلهه بودج -11ماده

، از بر اسان هلسه رسمی  تقیییاع  اهاد اعضای آمری پیا  به  مجلهبودهه  

 .تأمین خواهد شد بیش ماِی پوها ون

 مجلهدر آمد  -12ماده

اام درآمدهای نرشییییه  طب  ضیییوابط مؤسیییسیییه به حسیییام پوها ون واریز            

  شود.می

 

در جوله شورای علمی   1400جواز   4تاریخ  به ماده12  فصل و  3 این اساسنامه در

 .ها شدثبت کتاب پروتوکو   8مورد تایید و به شامره 


