آییننامۀ نشریۀ فرهنگ اندیشۀ ریاضی
در راستای اجرای مصوبات شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران بهمنظور گسترش و همگانیسازی دانش و فرهنگ
ریاضی در کشور بهویژه در میان عالقهمن++دان ب+ه ریاض++یات اعم از دانش++جویان ،معلم+ان و اعض+ای ه+یئت علمی
مؤسسات علمی و با هدف سیاستگذاری و برن+امهریزی ب+رای ارتق+ای کیفی نش+ریۀ فرهن+گ و اندیش+ۀ ریاض+ی و
نظارت دقیق بر عملکرد ارکان آن در چارچوب آییننامۀ نشریات علمی وزارت عت+ف ،این آییننام+ه ت+دوین ش+ده
است.
ماده  :1فرهنگ و اندیشۀ ریاضی از نشریات ادواری علمی انجمن ریاضی ایران است که به زبان فارسی و بهصورت
دوفصلنامه انتشار مییابد و در این آییننامه ،نشریه نامیده میشود.
تبصره  :انتشار شمارۀ ویژه به پیشنهاد سردبیر و تصویب شورای اجرایی انجمن ریاضی صورت میگیرد.
ماده  :2صاحب امتیاز نشریه ،انجمن ریاضی ایران است.
ماده  :3هدف از انتشار نشریه ،معرفی جنبههای عام علوم ریاضی در سطحی است که ب++رای دانش++جویان ریاض++ی،
معلمان ریاضی دبیرستانها و اعضای هیئت علمی گروهها (دانشکدهها)ی ریاضی دانشگاهها و پژوهشگاهها م++ورد
استفاده باشد.
ماده  :۴نشریه صرفاً به چاپ مقاالت علمی-ترویجی و علمی-مروری در حوزههای گوناگون علوم ریاض+ی ،ت+اریخ و
فلسفۀ ریاضی ،آموزش ریاضی ،معرفی شاخههای جدید و فعال ریاضی ،ک+اربرد ریاض+یات در عل+وم دیگ+ر ،نق+د و
بررسی مجلهها و کتابهای ریاضی میپردازد.
ماده  :۵نشریه از سبک نگارش و ویرایش مرکز نشر دانشگاهی و فرهنگستان زبان و ادب فارسی تبعیت میکند.
ماده  :۶هر شماره از نشریه هم بهصورت الکترونیکی بر روی سامانه اینترنتیِ نشریه و هم بهصورت چ++اپی انتش++ار
مییابد.
تبصره :شمارگان انتشار نسخۀ چاپی نشریه را شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران تعیین میکند.
ماده  :۷ارکان نشریه عبارتاند از :مدیر مسئول ،سردبیر ،گروه دبیران ((هیئت +تحریریه) ،مدیر اجرایی و ویراس++تار
ارشد.
تبصره  :ارکان نشریه کلیۀ خدمات خود را بهصورت افتخاری انجام میدهند+.
ماده  :۸مدیر مسئول نشریه رئیس انجمن ریاضی ایران است .مدیر مسئول کلیۀ مسئولیتهای حق++وقی نش++ریه را
بر پایۀ قوانین و مقررات کشور بر عهده دارد.
ماده  :۹حکمهای ارکان نشریه را رئیس انجمن ریاضی ایران صادر و امض+ا میکن+د و رونوش+ت آنه+ا ب+رای مراک+ز
علمی-اجرایی مرتبط ارسال میشود.
ماده  :۱۰گروه دبیران نشریه  9نفر عضو دارد که از میان نامزدانی که از تجربیات ارزندۀ آموزشی ،پژوهشی ،تألیف،
ترجمه و نشر کتاب و مقاله بهویژه به زبان فارسی در حوزۀ عمومیسازی و ترویج علوم ریاضی در کشور برخوردار
باشند ،برای یک دورۀ سهساله  ۳ماه بعد از شروع هر دوره شورای اجرایی انتخاب میشوند.

ماده  :۱۱سه ماه پیش از پایان هر دوره ،در جلسه گروه دبیران ب+ا حض+ور رییس انجمن ،کارنام+ه تم+ام نامزده+ای
معرفی شده توسط دانشکدههای ریاضی ،گروههای ریاض+ی ،گ+روه دب+یران فعلی ،س+ردبیرفعلی و ش+ورای اج+رایی
انجمن ،بررسی میشود و از بین این افراد با رأی گیری مخفی +دو نفر به عنوان نامزد سردبیری به شورای اجرایی
معرفی می گردند .شورای اجرایی پس از بررسی های الزم  ،یک نفر از آنها را ب+ا رأی گ+یری ب+ه عن+وان س+ردبیر
انتخاب می کند.
پس از تعیین سردبیر ،گروه دبیران وقت به اضافه سردبیر منتخب ،از بین نامزده+ای متش+کل از اعض+ای گ+روه
دبیران وقت با شرط مندرج در تبص+ره  ۱و  ۲این م+اده ،نامزده+ای مع+رفی ش+ده توس+ط دانش+کدههای ریاض+ی،
گروههای ریاضی ،گروه دب+یران فعلی ،م+دیر مس+ئول و ش+ورای اج+رایی انجمن ،فهرس+تی موس+وم ب+ه «فهرس+ت
پیشنهادی» به عنوان واجدین شرایط عضویت در گروه دبیران تهیه میکنند .افراد فهرست به تع++داد ح++داکثر دو
برابر اعضای گروه دبیران تعیین میشوند.
سردبیر منتخب از فهرست پیشنهادی ۹ ،نفر را به عنوان اعضای گروه دبیران و  1نفر را به عنوان مدیر اجرایی
به شورای اجرایی معرفی میکند .انتخاب نهایی اعضای گروه دبیران و م+دیر اج+رایی در اختی+ار ش+ورای اج+رایی
است و در صورت عدم تایید برخی از افراد پیشنهادی ،سردبیر منتخب فرد جایگزین را از فهرست پیشنهادی ،ب++ه
شورای اجرایی پیشنهاد خواهد کرد.
تبصره  :1عضویت اعضای گروه دبیران در بیش از دو دورۀ متوالی مجاز نیست.
تبصره  :2به منظور تداوم برنامههای مصوب و انتقال تجربی+ات ب+ه گ+روه دب+یران دورۀ بع+دی ،ش+ورای اج+رایی در
صورت امکان حداقل  3و حداکثر  5تن از اعضای واجد شرایط گروه دبیران دورۀ قبلی را با رع+ایت تبص+ره  1این
ماده ،برای یک دورۀ دیگر برمیگزیند.
ماده  :۱۲گروه دبیران نشریه در هر دوره میتواند به منظور ارتقای کیفیت نشریه ،از بین ریاضیدانان بهن++ام ای++رانی
مقیم داخل یا خارج از کشور ،افرادی را برای مدت یک دوره بهعنوان مشاور علمی یا عضو افتخاریِ گروه دبیران،
به شورای اجرایی پیشنهاد کند .پس از موافقت ش+ورای اج+رایی و ص+دور احک+ام این اف+راد توس+ط رئیس انجمن
ریاضی ایران ،نام مشاوران علمی یا اعضای افتخاری گروه دبیران در نسخۀ چاپی و نسخۀ الکترونیکی روی سامانه
اینترنتی نشریه ،درج میشود.
ماده  : ۱۳وظایف گروه دبیران :انتخاب ویراستار ارشد و معرفی آنها به شورای اجرایی انجمن ریاضی بهمنظور تأیید
و صدور حکم؛ سیاستگذاری برای بهبود و افزایش کیفیت نشریه؛ تعیین موضوع و نویسنده جهت سفارش نگارش
مقاله با رعایت مفاد ماده 5؛ انتخاب مقاله و مترجم جهت سفارش ترجمه با رعایت مفاد ماده 5؛ انتخاب کت++اب و
مجله جهت نقد و بررسی؛ اعالم نظر در مورد مقالههایی که توسط سردبیر ارسال میشود؛ ارسال مقاالت رس++یده
به داوران تخصصی؛ دریافت نظرات داوران و ارسال به سردبیر.
تبصره  :انتخاب ویراستار ارشد در نخستین جلسه گروه دبیران هر دوره صورت میگیرد.
ماده  :۱۴جلسات گروه دبیران در هر فصل حداقل یک بار تش+کیل میش+ود و ب+ا حض+ور اک+ثریت اعض+ا بههم+راه
سردبیر یا مدیر اجرایی ،رسمیت مییابد .تصمیمهای گروه دبیران نشریه برای تصویب ،به رأی مواف++ق دس +تکم+
نیمی از اعضای حاضر در جلسه ،نیاز دارد.
تبصره :مشاوران علمی ،اعضای افتخاری گروه دب+یران و م+دیر مس+ئول نش+ریه (اگ+ر خ+ودش عض+و گ+روه دب+یران
نباشد) ،مجاز هستند به دعوت سردبیر و بدون حق رأی ،در جلسات شرکت کنند.
ماده  :۱۵اگر عضو گروه دبیران (سردبیر) در طول دورۀ عضویت ،از انجام وظایف م+ذکور در م+ادۀ ( 14م+ادۀ )18
سر باز زند یا در  ۲جلسه متوالی یا  ۴جلسه غیرمتوالی گروه دبیران حضور نیاب+د ی+ا از ش+ئونات ح+رفهای ع+دول

کند ،خدمت وی به پیشنهاد سردبیر (رئیس انجم ن ریاضی ایران) و تأیید شورای اجرایی انجمن ریاض++ی ،خاتم++ه
مییابد.
تبصره :خبر برکناری یک عضو نباید اطالعرسانی عمومی شود و تنها نام وی از فهرست اعضای گروه دبیران حذف
میشود.
ماده  :۱۶در صورتی که ادامۀ همکاری هر یک از اعضای گروه دبیران با نشریه به هر دلیل از جمله استعفا ،ف++وت
یا خاتمۀ خدمت (موضوع مادۀ  ،)16امکانپذیر نباشد ،شورای اجرایی انجمن ریاضی از می+ان نامزده+ای مع+رفی
شده از سوی گروه دبیران نشریه و سایر نامزدهای مورد نظر خود ،فرد جایگزین را انتخاب و معرفی میکند.
ماده  :۱۷وظایف سردبیر :پایش کیفیت انتشار نشریه مطابق ب+ا مص+وبات گ+روه دب+یران؛ دری+افت مق+االت و اعالم
وصول به صاحبان آثار؛ تماس با صاحبان آثار ارسالی و اعالم تصمیم نه++ایی گ++روه دب++یران درب++ارۀ آنه++ا؛ دری++افت
نسخۀ نهایی آثار پیش از اعالم پذیرش؛ ارسال مقاالت تعیینشده برای چاپ در ه++ر ش++ماره ب++ه ویراس++تار ارش++د؛
دعوت برای تشکیل و ادارۀ جلسات گروه دبیران؛ تهیه و نگهداری صورتجلسات و پیگیری مصوبات گروه دبیران؛
ارائه گزارش کتبی ساالنه دربارۀ وضعیت نشریه به شورای اجرایی انجمن ریاضی؛ تهیه گزارشها و مستندات الزم
برای ارائه به مراجع قانونی ،انجام کلیه مکاتبات مربوط ب+ه من+درجات نش+ریه طب+ق مف+اد این آییننام+ه؛ تحوی+ل
شمارۀ آماده شده برای چاپ ،به مدیر اجرایی؛ بهروز رسانی اطالعات مندرج در منزلگاه اینترنتی نشریه؛ نظارت بر
حسن اجرای وظایف مدیر اجرایی و ویراستار ارشد.
تبصره :هیچ مقالهای بدون طی فرآیند داوری و ویرایش علمی و ادبی بر اس+اس معیاره+ای م+ورد پ+ذیرش نش+ریه
(موضوع ماده  ،)6انتشار نمییابد و نام داوران محرمانه باقی میماند.
ماده  :۱۸وظایف مدیر اجرایی :سرپرستی و نظارت بر حروفچینی و صفحهآرایی نشریه؛ ارس+ال اث+ر ویرایشش+ده و
آمادۀ چاپ به صاحب اثر جهت بررسی نهایی و تأیید؛ پیگیری انتشار بهموقع نسخۀ الک+ترونیکی و چ+اپی نش+ریه؛
نظارت دقیق بر فرآیند چاپ و صحافی نشریه؛ نظارت بر ارسال نسخه چاپی نشریه.
ماده  :۱۹وظایف ویراستار ارشد :نظارت کامل بر ویرایش علمی و ادبی مقاالت ه+ر ش+ماره از نش+ریه؛ تط+بیق متن
اصلی با ترجمه و دقت در رعایت امانت ،شیوایی و خوانا بودنِ متن ترجم+ه؛ نظ+ارت ب+ر رع+ایت س+بک نگ+ارش و
ویرایش مطابق با مفاد ماده  6این آییننامه؛ نمونهخوانی آثار پذیرفته شده برای چاپ در هر شماره.
ماده  :۲۰ارکان نشریه میتوانند جهت تسهیل امور اج+رایی در راس+تای انج+ام وظ+ایف خ+ود مط+ابق ب+ا م+واد این
آییننامه ،از امکانات و خدمات دبیرخانه انجمن ریاضی ایران بهرهمند شوند.
ماده  :۲۱چاپ ،ذخیره ،فروش و تجدید چاپ شمارههای گذشتۀ +نشریه و نیز ادارۀ کلیۀ امور مالی مربوط به نشریه
بر عهدۀ شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران است و کلیۀ منافع حاصل از فروش نیز به انجمن ریاضی ایران تعل++ق
دارد.
ماده  :۲۲اتخاذ تصمیم در موارد پیشبینی نشده یا تغییر و اصالح مواد این آییننامه یا بازنگری کامل آییننامه ،با
پیشنهاد گروه دبیران نشریه و تصویب نهایی شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران مجاز است.

انتشار نشریه با رعایت آخرین آییننامه نشریات علمی و دیگر ق++وانین موض++وعه ابالغی از س++وی وزارت عل++وم،
تحقیقات و فناوری صورت میگیرد .این اص+الحیه در  23م+اده و  9تبص+ره در جلس+ۀ م+ورخ  ۱۴۰۰/۸/۲۶گ+روه
دبیران و جلسۀ مورخ  ۱۴۰۰/۹/۱۶شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران ب+ه تص+ویب رس+ید و ج+ایگزین آییننام+ه
مصوب  ۱۳۶۱/۶/۲۵و اصالحیۀ آن به تاریخ  ۱۳۷۸/۷/۲۲مصوب شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران میشود و از
تاریخ  ۱۴۰۰/۹/۱۶الزم االجرا است.

