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اداره نشریات
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تأسیس اداره نشریات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
پیشنهاد تأسیس اداره نشریات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی توسط معاونت محترم پژوهشی این پژوهشگاه با هدف تولید و ترویج علوم
مرتبط با حوزه علوم اسلامی انسانی و به منظور تقویت مبادله یافتههای علمی و تحقیقاتی بین مراکز علمی و ایجاد وحدت رویه در فرایند چاپ
و نشر فصلنامههای علمی به هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم داده شد که در تاریخ  7031/30/03به تصویب هیأت امنای
محترم رسید و طی نامه شماره /733/7303ه ابلاغ گردید.
ساختار اداره نشریات
این اداره با پنج پست ساختاری (رئیس اداره نشریات و چهار کارشناس امور اجرایی فصلنامهها) و سه پست غیرساختاری مدیرمسئول ،سردبیر
و دبیر تحریریه برای هر نشریه تشکیل شده است.
مجلات اداره نشریات
این اداره در بدو تأسیس دارای سه نشریه علمی ـ پژوهشی فقه ،نقدو نظر ،اسلام و مطالعات اجتماعی و دوفصلنامه (الکترونیکی) علمی ـ
تخصصی مدیریت دانش اسلامی بود که پس از تشکیل این اداره ،نشریات جدیدی مانند دوفصلنامه مطالعات سیاسی اسلام به زبان
انگلیسی ،دوفصلنامه فقه و سیاست ،دوفصلنامه مهدویت و آیندهپژوهی و فصلنامه مطالعات علوم قرآن ،پس از تصویب در شورای
پژوهشی هر پژوهشکده و هیأت رئیسه محترم پژوهشگاه به تصویب میزهای مربوطه در قطبهای علمی و فکری دفتر تبلیغات اسلامی رسید و

از مرکز برنامهریزی و نظارت راهبردی کدفعالیت بودجه دریافت نمودند .شایان ذکر است از مجلات جدید ،فصلنامه مطالعات علوم قرآن و مطالعات
سیاسی اسلام از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز نشر را دریافت نمودند و نشریه فقه و سیاست منتظر مصوبه هیأت
نظارت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد میباشد .نشریات الفقه والتجدید :رؤیة مقارنه و نقدونظر کلامی ،در هیأت رئیسه محترم
پژوهشگاه تصویب شده و در سیر مراحل تصویبخواهی در قطبهای فکری دفتر میباشند.
سامانه ثبت نام و ارسال مقالات نشریات معاونت پژوهش و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
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اهم اقدامات اداره نشریات
 .8تأسیس شورای نشریات پژوهشگاه

یکی از اقدامات مهم اداره نشریات پیشنهاد و پیگیری تأسیس شورای نشریات پژوهشگاه به ریاست محترم پژوهشگاه بود که این
شورا بهمنظور برنامهریزی دربارۀ مسائل مربوط به نشریات ،حفظ یکپارچگی و هماهنگی ،با نام «شورای نشریات پژوهشگاه» تعریف
و در تاریخ  7031/31/72با حکم رئیس محترم پژوهشگاه مشغول فعالیت شد تا ضمن بررسی فعالیت نشریات ،تصمیمات لازم در
بهبود کمّی و کیفی نشریات را اتخاذ نماید .اعضای این شورا عبارتند از :هیأت رئیسه پژوهشگاه ،مدیران مسئول نشریات ،سردبیران
نشریات ،رئیس واحد نشر پژوهشگاه ،رئیس اداره نشریات و رئیس اداره فناوری اطلاعات پژوهشگاه.
 .2انتصاب سردبیر جدید دوفصلنامه مطالعات سیاسی اسلام به زبان انگلیسی

طی حکم شماره /711/2301د 31/مورخ  7031/32/71ریاست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی حجت الاسلام و المسلمین
جناب آقای دکتر منصور میراحمدی به سمت سردبیری دوفصلنامه «مطالعات سیاسی اسلام» (به زبان انگلیسی) منصوب شدند.
 .9ثبت نشریات جدید در سامانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دریافت مجوز نشر

پس از تصویب فصلنامه مطالعات علوم قرآن وابسته به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن در هیأت رئیسه محترم پژوهشگاه و
میز مربوطه در قطبهای فکری دفتر و دریافت کدهای بودجه از مرکز برنامهریزی و نظارت راهبردی دفتر این مجله در سامانه

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت و مجوز آن در تاریخ  31/1/70به شماره ثبت  10212با عنوان «فصلنامه مطالعات علوم
قرآن» دریافت گردید.
پس از تصویب فصلنامه مطالعات سیاسی اسلام وابسته به پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی در هیأت رئیسه محترم پژوهشگاه و
میز مربوطه در قطبهای فکری دفتر و دریافت کدهای مربوطه از مرکز برنامهریزی و نظارت راهبردی دفتر این مجله در سامانه

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت و مجوز آن در تاریخ  31/2/70به شماره ثبت  12001با عنوان «دوفصلنامه مطالعات سیاسی
اسلام» دریافت گردید.
 .4مصوبات جلسه اول شورای نشریات پژوهشگاه در تاریخ 8931/81/84

 تهیه بروشور جامع نشریات معاونت پژوهشی و پژوهشگاه که در نمایشگاههای دستاوردهای دفتر تبلیغات اسلامی در
هفته پژوهش ،نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران و نمایشگاه ماه رمضان عرضه شد و مورد استقبال مراجعین قرار گرفت.
 شیوهنامه مدون و یکسان تنظیم مقالات نشریات که با همکاری اداره نشر پژوهشگاه و با استناد به شیوهنامه شیکاگو
و  APAتنظیم و طی نامه شماره /712/0737د 31/به سردبیران نشریات ابلاغ شد تا در صفحه اول سامانه نشریات
پژوهشگاه بارگذاری شود؛
 اختصاص بارکد دیجیتال به تمامی نشریات معاونت پژوهش و پژوهشگاه؛
 مشخصشدن حقالزحمه دبیر تحریریه مجلات :با ابلاغ ساختار جدید و حذف پست ساختاری دبیرتحریریه نشریات و تبدیل
آن به پست غیرساختاری مقرر شد حق الزحمه دبیران تحریریه نشریات طبق ماده  03آییننامه پرداختهای دفترتبلیغات
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اسلامی (جدول  )00و ماده  02آییننامه پرداختهای پژوهشی دفتر (جدول  )01در سال  31و با تشخیص سردبیران نشریات
پرداخت شود.
 .5شرکت در نمایشگاههای برگزار شده:

چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی؛
مشارکت در نمایشگاه بینالمللی کتاب؛
شرکت در نخستین نمایشگاه دستاوردهای قرآنی دفتر تبلیغات اسلامی.
 .6غرفه اداره نشریات پژوهشگاه غرفه شایسته تقدیر شناخته شد:

در چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی که در آذرماه  7031برگزار گردید غرفه اداره نشریات پژوهشگاه
به عنوان غرفه شایسته تقدیر شناخته شد و در تاریخ  31/33/22طی لوح سپاس به شماره /711/122ص 31/مورد تقدیر و تشکر قرار
گرفت.
 .1تصویب و ابلاغ فرم جدید اشتراک نشریات دفتر

جهت رفاه امور مشترکین مجلات علمی دفتر تبلیغات اسلامی ،فرم جدید اشتراک مجلات پس از همفکری با اداره نشر پژوهشگاه در شورای
نشریات پژوهشگاه تصویب و طی نامه شماره /712/0332د 31/مورخ  7031/73/32به سردبیران نشریات دفتر ابلاغ گردید و مقرر شد در
صفحه آخر نشریه (ماقبل جلد) قرار داده شود.
 .1مصوبات جلسه دوم شورای نشریات پژوهشگاه در تاریخ 8931/88/24

 تصویب دستورالعمل شورای نشریات پژوهشگاه و معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی؛ (این دستورالعمل به منظور سیاستگذاری،
اولویتبندی ،حفظ یکپارچگی تصمیمات و ساماندهی امور نشریات در شورای نشریات پژوهشگاه تصویب و ابلاغ شد).
 الزام استفاده تمام امور مجلات بهویژه ارزیابی مقالات از طریق سامانه نشریه؛
 تعیین هزینه ارزیابی مقالات برای نشریات علمی ـ پژوهشی و علمی ـ ترویجی؛
 تعیین هزینه چاپ مقاله در نشریات علمی ـ پژوهشی پژوهشگاه؛
 تعیین قیمت پشت جلد مجلات علمی دفتر تبلیغات اسلامی؛
 محاسبه و پرداخت حقالجلسات اعضای هیأت تحریریه طبق جدول حقالجلسه شورای پژوهشی پژوهشگاه.
 .3تمدید رتبه علمی ـ پژوهشی فصلنامه فقه

با پیگیریهای مجدّانه کارشناس اجرایی فصلنامه علمی ـ پژوهشی فقه ،شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی مرکز مدیریت حوزههای

علمیه در جلسه  33مورخ  7031/73/21و با استناد به نظر ارزیابان و مصوبه کمیسیون مربوطه با تمدید رتبه علمی ـ پژوهشی فصلنامه فقه
به مدت دوسال دیگر تا تاریخ  7033/73/21موافقت نمودند.
 .88بروزرسانی کلیه نشریات پژوهشگاه (چاپ  71شماره از نشریات مختلف)
فصلنامه علمی ـ پژوهشی نقدونظر (0شماره)
فصلنامه علمی ـ پژوهشی فقه ( 2شماره)
فصلنامه علمی ـ پژوهشی اسلام و مطالعات اجتماعی ( 2شماره)
دوفصلنامه علمی ـ تخصصی مدیریت دانش اسلامی ( 7شماره)
دوفصلنامه علمی ـ تخصصی مطالعات سیاسی اسلام (به زبان انگلیسی) (7شماره).
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 .88انعقاد تفاهمنامه همکاری با پایگاههای استنادی داخلی و خارجی

در راستای نمایهسازی نشریات معاونت پژوهش و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تفاهمنامه همکاری با پایگاههای ذیل منعقد و عملیاتی
شده و مقرر گردید تمامی شمارههای نشریات پژوهشگاه و معاونت پژوهش دفتر بر روی این پایگاهها نمایه و بهروزرسانی شود که این مهم
به حول و قوه الهی انجام شد:
 پرتال جامع علوم انسانی

 مرکز منطقهای علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم

 انتشارات بوم سازه «سیویلیکا (»)Sivilica

جهان اسلام ()ISC

 مرکز جهاد دانشگاهی ()SID

 بانک اطلاعات نشریات کشور ()Magiran
 .82ارسال گزارش عملکرد سه ،شش و نُه ماهه نشریات پژوهشگاه

تکمیل و ارسال فرمهای گزارش عملکرد نشریات پژوهشگاه در بازههای زمانی مختلف به گروه طرح و برنامه پژوهشگاه جهت ارسال به
گروه برنامهریزی و بودجه مرکز برنامهریزی و نظارت راهبردی دفتر.
 .89انتصاب سردبیر جدید نشریه علمی ـ پژوهشی فقه

با پیشنهاد مدیرمسئول و اعضای هیأت تحریریه فصلنامه علمی ـ پژوهشی فقه مکاتبات و تکمیل فرم سردبیری توسط جناب آقای رضا
اسفندیاری (اسلامی) و ارسال مستندات به دبیرخانه و کمیسیون شورای اعطای مجوزهای علمی صورت گرفت و با پیگیریهای مجدانه و
تأیید کمیسیون نشریات حوزههای علمیه ،سرانجام در تاریخ  7031/32/71طی حکمی از سوی حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای
عبدالرضا ایزدپناه مدیرمسئول نشریه فقه ،حجتالسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رضا اسفندیاری (اسلامی) بهعنوان سردبیر فصلنامه
علمی ـ پژوهشی فقه انتخاب شدند و از زحمات سردبیر پیشین این فصلنامه حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیفالله صرامی
قدردانی گردید.
 .84مصوبات جلسه سوم شورای نشریات پژوهشگاه در تاریخ 8931/89/22

ابلاغ مصوبات صورتجلسه سوم شورای نشریات پژوهشگاه ( )7031/30/23طی نامه شماره /712/7202د 31/مورخ 7031/30/22
جهت استحضار و بهرهبرداری اعضای محترم شورای نشریات به شرح ذیل:
 تصویب اصل اساسنامه نشریات؛

 محاسبه و پرداخت حقالزحمه ساعات کاری اعضای هیأت علمی در جایگاه سردبیر و دبیر تحریریه بر اساس آییننامه پرداختهای
مرکز برنامهریزی؛
 برگزاری جلسه هیأت تحریریه هر نشریه جهت جمعبندی و تأیید مقالات قبل از چاپ نشریه و ارسال صورتجلسه آن به کمیسیون
اعطای مجوزهای علمی حوزههای علمیه ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،معاونت پژوهشی پژوهشگاه و اداره نشریات؛
 تأمین بودجه نمایهسازی نشریات علمی ـ ترویجی و تخصصی در پایگاه جهاد دانشگاهی ()SID؛
 اخذ شناسه دیجیتال مقالات ( )DOIبرای همه نشریات علمی دفتر؛
 ترجمه منابع (کتابنامه) تمامی نشریات علمی جهت نمایهسازی مقالات در پایگاههای استنادی بینالمللی؛
 دریافت شناسه پژوهشگر ( )ORCIDبرای مدیرمسئول ،سردبیر ،اعضای هیأت تحریریه و نویسندگانی که مقالات آنان پذیرفته
شده ،اخذ و در سامانه نشریات ثبت نمایند؛
 تصویب راهنمای نمایهسازی برای تمامی نشریات علمی.
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 .85انتصاب سردبیر جدید نشریه علمی ـ پژوهشی نقدونظر

با پیشنهاد پژوهشکده فلسفه و کلام و موافقت مدیرمسئول و اعضای هیأت تحریریه فصلنامه نقدونظر مکاتبات و تکمیل فرم سردبیری
توسط جناب آقای محمدعلی مبینی و ارسال مستندات به دبیرخانه و کمیسیون شورای اعطای مجوزهای علمی حوزههای علمیه صورت
گرفت و با پیگیریهای مجدانه و تأیید کمیسیون نشریات حوزههای علمیه ،سرانجام در تاریخ  7031/30/30طی حکمی از سوی حجت
الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدتقی سبحانی مدیرمسئول محترم نشریه نقدونظر ،حجت السلام والمسلمین جناب آقای دکتر محمدعلی
مبینی بهعنوان سردبیر فصلنامه علمی ـ پژوهشی نقدونظر انتخاب شدند و از زحمات سردبیر پیشین این فصلنامه حجت الاسلام والمسلمین
جناب آقای دکتر علیرضا آلبویه تقدیر و تشکر گردید.
 .86خرید مشابهیاب سمیم برای تمامی نشریات معاونت پژوهش و پژوهشگاه

جهت نمایهسازی نشریات معاونت پژوهش و پژوهشگاه در پایگاههای داخلی و خارجی ،سامانه نشریات دفتر جهت ثبت مقالات با متن و
منابع دقیق نیازمند به برنامه مشابهیاب بود که «مشابهیاب سمیم» تهیه و طی نامههای جداگانهای در تاریخ  7031/30/72به سردبیران
نشریات تحویل داده شد.
 .81برگزاری اولین کمیته مجلات نمایشگاه دستاوردهای قرآنی دفتر تبلیغات اسلامی مورخ 8931/82/25
 .81مصوبات جلسه چهارم شورای نشریات پژوهشگاه در تاریخ 8931/86/88

جلسه چهارم شورای نشریات پژوهشگاه در تاریخ  7031/31/77برگزار گردید و صورتجلسه آن طی نامه شماره /712/0220د 31/مورخ
 7031/31/72جهت استحضار و بهرهبرداری اعضای محترم شورای نشریات به آنان ابلاغ شد.
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