
     

 رياضي انديشه و فرهنگ  نشريه نامه آيين

 

 

 

  كليات:  اول فصل    

              

 

 . 1  ماده          

 انتشار فارسي زبان به كه است ايران رياضي انجمن ترويجي   علمي ادواري انتشارات از رياضي انديشه و فرهنگ 

 .         است ايران رياضي انجمن نشريه امتياز صاحب. شود مي ناميده« نشريه» نامه آيين اين در و يابد مي

 . 2  ماده       

 و دبيران دانشجويان، براي استفاده قابل سطح در رياضي علوم عام هايجنبه همه معرفي نشريه انتشار از هدف 

 .         است ها پژوهشگاه و ها دانشگاه رياضي هاي گروه علمي هيات اعضاي

 . 3  ماده       

 :گيرد مي بر در را زير مطالب  عمدتا نشريه

     

         

 شاخه معرف توصيفي مقاالت همچنين و رياضي فلسفه و تاريخ انديشه، فرهنگ، هاي زمينه در توصيفي مقاالت

 .              گردآوري يا ترجمه  ليف، تا از اعم جديد، هاي

         

 آموزش به مربوط مطالب ويژه به قضايا ساده و تازه هاي اثبات و تدريس نوين هاي روش نظير آموزشي، مباحث

 .              دانشگاهي رياضيات پژوهش و

         

 .              رياضي كتابهاي و مجالت بررسي و نقد

         

 .دانشگاهي رياضي مسابقات به مربوط مطالب و مسائل

              

 . 4  ماده       

 .          نيست وابسته سياسي گروه هيچ به و است علمي  صرفا نشريه

 . 5  ماده       



 .         شود مي منتشر( شماره يك فصل هر در) شماره چهار در سال هر نشريه

 . تبصره       

 منتشر( پائيز و بهار فصلهاي در) شماره دو سال هر در نباشد، ممكن پربار  شماره چهار انتشار كه زماني تا

 .         ميشود

 . 6  ماده       

 اعضاي و مشاوران تحريريه، ت هيا اعضاي نام نوشتن جاي نگارش، سبك بايد ظاهري وضع يكنواختي منظور به

 نويسي مخفف و گذاري شماره نحوه جلد، ظاهر و رنگ حواشي، قطع، قيمت، آنها، نشاني و والن مسو افتخاري،

 نظر تجديد تاريخ و دريافت تاريخ مقاالت، چكيده آنها، نشاني و آثار صاحبان نام جاي صفحات، باالي و جلد روي

 صفحه 100 درحدود نشريه شماره هر. باشد هماهنگ ها شماره تمام در صفحات گذاري شماره نحوه و مقاالت

 .  شود مي تبعيت دانشگاهي مركز الخط رسم و نگارش سبك از و منتشر،

 . 7  ماده       

 .كند مي تعيين انجمن اجرايي شوراي را شماره هر تيراژ دقيق تعداد. است نسخه هزار حداقل نشريه تيراژ

         

   يك هر وظايف و نشريه اركان: دوم فصل        

 . 8  ماده         

 .         ارشد ويراستار و مديراجرايي سردبير، تحريريه، ت هيا ول، مسو مدير: از عبارتند نشريه اركان

 . 9  ماده       

 يا ها وزارتخانه به و انتخاب اجرايي شوراي توسط نيز لئومس مدير تحريريه،  هيات اعضاي انتخاب با همزمان

 .         شود مي معرفي ذيربط مراكز

 . 10  ماده       

 شورا اين توسط نهايتا اجرايي شوراي از دوره هر كار آغاز از پس سال يك كه دارد عضو نفر نه تحريريه هيات

 تجربيات از حتياالمكان و داشته، را تحريريه هيات در خدمت و عضويت آمادگي بايد نامزدها. ميشوند انتخاب

 .         باشند برخوردار نشر و ترجمه ليف، تا پژوهشي، آموزشي، ارزنده

  اعضاي نامزدها ساير و تحريريه هيات سوي از شده معرفي نامزدهاي بين از اجرايي شوراي.  1  تبصره       

 مي توصيه قويا تحريريه ت هيا در شايسته و مبتكر جوان، نيروهاي از استفاده. كند مي انتخاب را تحريريه هيات

 .         شود

 .         نيست مجاز متوالي دوره دو از بيش در مشاوران، و تحريريه ت هيا اعضاي عضويت.  2  تبصره       

 واجد اعضاي از تن پنج حداكثر و سه حداقل اجرايي شوراي تجربه، انتقال و برنامهها تداوم براي.  3  تبصره       

 .         گزيند مي بر ديگر  دوره يك براي 10  ماده 2 تبصره به توجه با را قبل دوره شرايط

 عضويت براي را خود نظر مورد نامزدهاي تحريريه ت هيا دوره، هر پايان از قبل ماه سه حداقل.  4  تبصره       

 .         ميكند معرفي اجرايي شوراي به بعد دوره تحريريه ت هيا در



 . 11  ماده       

 اعضاي و مشاوران  معرفي و انتخاب ارشد؛ ويراستار و اجرايي مدير  سردبير، انتخاب: تحريريه ت هيا وظايف

 جهت نويسنده و موضوع تعيين نشريه؛ كيفيت بهبود جهت سياستگزاري اجرايي؛ شوراي به تاييد جهت افتخاري

 انتخاب بررسي؛ و نقد جهت مجله و كتاب انتخاب نيز و ترجمه جهت مترجم و مقاله انتخاب مقاله؛ سفارش

 .         رسيده مطالب  رد يا و مشروط قطعي، قبول داوران؛

 .         دهند مي انجام افتخاري را خود خدمات كليه ول مسو مدير و تحريريه ت هيا اعضاي.  1  تبصره       

 ويراستار اجرايي، مدير سردبير، تحريريه، ت هيا اعضاي ول، مسو مدير احكام امضاي و صدور.  2  تبصره       

 .         است انجمن رئيس با افتخاري اعضاي و مشاوران ارشد،

 . 12  ماده       

 مييابد رسميت وقتي اعضا اكثريت حضور با و ميشود تشكيل بار يك ماه دو هر حداقل تحريريه ت هيا جلسات

 از تن پنج كم دست متفق اير با تصميمات حال هر در. باشند حاضر جلسه در اجرايي مدير يا و سردبير كه

 .شودمي اتخاذ تحريريه ت هيا اعضاي

 ول مسو مدير اگر

 .         كند شركت جلسات در ي را حق داشتن بدون است مجاز نباشد، تحريريه ت هيا عضو خود 

 . 13  ماده       

 شوراي ييد تا و تحريريه هيات جلسات از يكي در تصويب از پس زير داليل از يكي به تحريريه ت هيا عضو هر

 :شود مي بركنار اجرايي

 .              اي حرفه شئونات يا نامه آيين اين مفاد از عدول

 .              متوالي غير جلسه شش يا متوالي جلسه سه كم دست در موجه غير غيبت  

         

 .محول وظايف انجام عدم

              

 از شده بركنار عضو نام تنها. شود درج انجمن نشريات در صريحا نبايد عضو بركناري خبر.  1  تبصره       

 .          شودمي حذف فهرست

 شده، بركنار يا مستعفي عضو جاي به روال، طبق وقت، اسرع در است موظف اجرايي شوراي.  2  تبصره       

 .         كند انتخاب جانشين

 عنوان به را نفر يك سردبير، عنوان به را نفر يك اعضا بين از تحريريه ت هيا دوره، هر آغاز در.  14  ماده       

 .         كند مي انتخاب ارشد ويراستار عنوان به را نفر يك و اجرايي مدير

 دست به رسيده مقاالت ارسال آثار؛ صاحبان به وصول اعالم و مقاالت دريافت: سردبير وظايف.  15  ماده       

 براي دعوت تحريريه؛ هيات در بررسي منظور به داوران نظرات بندي جمع تحريريه؛ هيات منتخب داور دو كم

 اجرايي؛ شوراي به ساالنه كتبي گزارش ارسال مصوبات؛ پيگيري و صورتجلسات نگهداري جلسات؛ اداره و تشكيل



 مدير به مصوب مطالب و مقاالت تحويل نامه؛ آيين اين مفاد طبق نشريه مندرجات به مربوط مكاتبات كليه انجام

 .         اجرايي

 .         است انجمن رئيس با ديگر مكاتبات نشريه مندرجات به مربوط مكاتبات از غير به.  1  تبصره       

 ديگر يكي به موقت طور به تحريريه هيات  اطالع با را خود وظايف از بخشي تواند مي سردبير.  2  تبصره       

 .         كند واگذار  اعضا از

 و ماند مي باقي محرمانه داوران نام يابد، نمي انتشار ويرايش و داوري بدون اي مقاله هيچ.  3  تبصره       

 .         شود نمي داده عودت رسيده مطالب

 و ويرايش اثر هر ارسال آرايي؛ صفحه و حروفچيني بر نظارت و سرپرستي: اجرايي مدير وظايف.  16  ماده       

 .         نشريه صحافي و چاپ بر دقيق نظارت ييد؛ تا و نهايي بررسي جهت اثر صاحب به شده  حروفچيني

 رعايت ترجمه، با متن مطابقت ادبي، و علمي ويرايش بر كامل نظارت: ارشد ويراستار وظايف.  17  ماده       

 .         شش ماده مفاد رعايت و خواني نمونه دانشگاهي، نشر مركز الخط رسم و نگارش سبك

 خارج، يا داخل مقيم ايراني داوطلب نام به رياضيدانان بين از نشريه كيفيت  ءارتقا منظور به.  18  ماده       

 مي پيشنهاد اجرايي شوراي به افتخاري عضو يا مشاور عنوان به سال سه مدت براي را افرادي تحريريه هيات

 نشريه مناسب جاي در افتخاري اعضاي و مشاوران نام كتبي، موافقت دريافت و مربوط احكام صدور از پس. كند

 .ميشود  درج

        

   متفرقه امور: سوم فصل        

 :شوند مي اجرا زير صورت به تحريريه  هيات تصميمات جلسه هر تشكيل از پس.  19  ماده       

 .              آنها صاحبان به داوران نظر و دليل ذكر با همراه شده رد آثار خبر ارسال   

         

 .              آنها صاحبان به بازنويسي جهت اشكال موارد با همراه دارند بازنويسي به نياز كه آثاري ارسال

         

 .آنها صاحبان به تاييد و نهايي بازبيني جهت حروفچيني و ويرايش از پس مصوب آثار ارسال

  

 صاحب اختيار در مجانا مربوط شماره از جلد سه با همراه اثر هر از نسخه ده نشريه چاپ از پس.  20  ماده     

 .         شود مي گذاشته اثر

 بهتر چه هر اجراي و كار تسهيل جهت ارشد ويراستار و اجرايي مدير سردبير، ول،ئمس مدير.  21  ماده       

 انجمن دبيرخانه خدمات و امكانات از ميتوانند ها ليتئومس و وظايف انجام راستاي در نامه آيين اين مفاد

 .         شوند مندبهره

 به مربوط مالي امور كليه اداره و گذشته هايشماره چاپ تجديد و فروش توزيع، ذخيره، چاپ،.  22  ماده       

 .         دارد تعلق انجمن به نشريه فروش از حاصل منافع كليه و است اجرايي شوراي عهده به نشريه



 هيات پيشنهاد با نامه آيين  اين مفاد در تغيير يا نشده پيشبيني موارد در تصميم اتخاذ.  23  ماده       

 .         است مجاز اجرايي شوراي تصويب و تحريريه

 

 در تبصره 12 و ماده 23 فصل، سه در است 6/61 /25 مورخ مصوب نامه آيين  يافته ترميم كه نامه آيين اين

 .است االجرا الزم و رسيد ايران رياضي انجمن اجرايي شوراي تصويب به 22/7/1378 تاريخ

 

                


