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 :مقدمه

ارتقای سطح کمی و کیفی  با هدف کشورها، ضرورت دارد تادر پیشرفت ها و مؤسسات آموزش عالی به دلیل اهمیت نقش دانشگاه 

 ناز ای یرد.بندی، با معیارهای مختلف مورد سنجش و ارزیابی قرار گهای رتبهنظامدر  هاآنهای آموزشی و پژوهشی، عملکرد فعالیت

ها و مؤسسات بندی دانشگاههای رتبهرو، دانشگاه علامه طباطبائی، انتشار مقاله را به عنوان یک برونداد علمی و یکی از نشانگرهای نظام

 ییکی از اهداف دائمی معاونت پژوهش کهاینبا توجه به . المللی، مد نظر قرار داده استای و بیندر سطح ملی، منطقه آموزش عالی

م ارتقا جایگاه و توسعه نقش دانشگاه در تولید عل منظوربههایی در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی مقالات دانشگاه، اتخاذ سیاست

هیأت علمی و دانشجویان  اعضایویژه « واحد خدمات پژوهشی دانشگاه»این اقدام به تأسیس المللی است؛ ملی و بین در سطح

ها و های علمی و اجرایی دانشکدهفعالیت سازیفعالو  بخشیانسجامتا از این طریق فرصت سازی، تحصیلات تکمیلی نموده است 

 تضمین شود. المللیبینپژوهشی در سطح -دانشگاه و افزایش کمیت و کیفیت انتشار مقالات علمی

های روانشناسی ت پژوهشی در دانشکدهاندازی واحد خدمادر مرحله نخست، با عنایت به امکانات و شرایط موجود، مرحله پایلوت راه

 بدنی و علوم ورزشی و الهیاتهای خارجی، مدیریت و حسابداری، تربیت، ادبیات فارسی و زبانعلوم سیاسی، حقوق و علوم تربیتیو 

ها نشکدهپژوهشی دا هایمعاونتزیر نظر « واحد خدمات پژوهشی»های مربوط به اجرا شد. در آن مرحله، فعالیت معارف اسلامیو 

اولیه این دستورالعمل مقرر شده بود تا پس از نه ماه پایش، نظارت و بازخوردگیری در  نویسپیشدر  کهاینمدیریت شد. با توجه به 

جامع صورت گیرد؛  صورتبههای اجرایی و ساختاری گذاریسیاستها، فرایندها، مسائل و پیامدهای واحد مذکور و نیز مورد فعالیت

حد وا» عنوانمتمرکز با  صورتبهها اجرائی مورد بازنگری قرار گرفت. اکنون مقرر است واحد خدمات پژوهشی دانشکده دستورالعمل

 به فعالیت ادامه دهد.« خدمات پژوهشی دانشگاه

 :هدف -6ماده 

یات معتبر نشرعلمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در هیأت اعضایبخشی و تسهیل فرایند انتشار مقالات هدایت، انسجام -

 المللیبین

 المللیبینهیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در نشریات معتبر  اعضایارتقای کیفیت مقالات  -

 المللیبینهیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در نشریات معتبر  اعضایافزایش فراوانی مقالات  -

 گاهدانش المللیبینها در افزایش تولیدات علمی و پژوهشی ایفای نقش تأثیرگذارتر برای معاونین پژوهشی دانشکده -

 المللیبینهیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در نشریات معتبر  اعضایارائه مشاوره فنی و نگارشی به  -
 

 :نیروی انسانی -9ماده 

 است. «دانشگاه خدمات پژوهشی مسئول واحد» دیریت امور پژوهشی دانشگاهم -

و پژوهشکده مطالعات  هادانشکدهمرکزی،  کتابخانه ،امور پژوهشیاز بین کارشناسان مدیریت  موردنیاز نیروهای انسانی -

 ترجمه انتخاب خواهند شد.

 معاون پژوهشی هر دانشکده رابط بین عضو هیأت علمی و واحد خدمات پژوهشی دانشگاه است. -

شکده است که از سوی معاون پژوهشی دانشکده انتخاب یک نفر از کارشناسان پژوهشی مسئول انجام امور مربوط در هر دان -

 شود.و معرفی می

 است. کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاهمحل استقرار واحد خدمات پژوهشی دانشگاه،  :تبصره
 

 فرایند واحد خدمات پژوهشی دانشگاه :1ماده 

علمی/ دانشجوی دانشگاه که عضو هیأتنویسنده/ نویسندگان  از سوی paper.atu.ac.ir سایت در مقاله فایل بارگذاری -2

 علامه طباطبائی است.



 

 بررسی نامهو بررسی آن بر اساس شیوه الذکرفوقدریافت مقاله توسط کارشناسان واحد خدمات پژوهشی دانشگاه از سایت  -1

رای شو 12/41/2870مورخ  517جلسه شماره  1که در راستای مصوبه شماره ) پژوهشیاولیه مقالات در واحد خدمات 

 های تابعه ابلاغ شده است( و اقدام بر اساس آنپژوهش و فناوری دانشگاه تهیه و به دانشکده

 اطلاع به نویسنده()تأیید مقاله  -الف-1-2

 اطلاع به نویسنده و اقدام مقتضی تا حصول نتیجه()اصلاحات  -ب -1-1

 اعلام به نویسنده()رد مقاله  -ج -1-1

اوری تخصصی )حداقل یک نفر متخصص( معرفی شده از سوی معاون پژوهشی دانشکده شده برای د تأییدارسال مقاله  -8

 ربطذی

 اطلاع به نویسنده()مقاله  تأیید -الف -8-2

 اطلاع به نویسنده و اقدام مقتضی تا حصول نتیجه()اصلاحات  -ب -8-1

 اعلام به نویسنده()رد مقاله  -ج -8-8

 هدف مجلهویراستاری/ ترجمه به زبان  عات ترجمه برایشده به پژوهشکده مطال تأییدارسال مقاله   -0

 ارسال مقاله ویراستاری/ ترجمه شده به نویسنده مسئول، دریافت بازخورد و اقدام مقتضی تا حصول نتیجه -5

 المللی به پیشنهاد نویسنده مسئول و معاونت پژوهشی دانشکدتعیین نشریه معتبر بین -1

 المللی مورد نظرمنتخب معتبر بین هبارگذاری )آپلود( مقاله در وبگاه نشری -9

های انتشار مقاله طبق دستورالعمل اجرایی نحوه پرداخت هزینه فرایند چاپ مقالات ارائه شده پیگیری پرداخت کلیه هزینه -0

در هیأت رئیسه دانشگاه از سوی  21/48/2870ها مصوب جلسه مورخ به واحد خدمات پژوهشی دانشکده

 نویسنده/نویسندگان

 امور، ارائه بازخورد به نویسنده مسئول و رفع اشکالات احتمالی تا حصول نتیجهپیگیری  -7
 

 :شرح وظایف واحد خدمات ترجمه و ویراستاری پژوهشکده مطالعات ترجمه -4ماده 

 دریافت مقاله و بررسی اولیه توسط مسئول -2

 تشکیل تیم ترجمه/ ویراستاری تخصصی -1

با هماهنگی معاونت پژوهشی دانشکده ) ویضوع مقاله و ارسال مقاله برای انتخاب مترجم/ ویراستار متخصص مرتبط با مو -8

 مربوط در صورت نیاز(

دریافت مقاله ترجمه/ ویراستاری شده و ارسال به واحد خدمات پژوهشی دانشگاه، دریافت بازخورد و اقدام مقتضی تا حصول  -0

 نتیجه

وی، رئیس پژوهشکده مطالعات ترجمه و معاون پژوهشی  انعقاد قرارداد با مترجم/ویراستار متخصص که باید به امضای -5

 دانشگاه، برسد.

 :تبصره

 حسن انجام کار از سوی نویسنده و مدیریت امور پژوهشی، مقدور است. تأییدالزحمه مترجم/ ویراستار پس از پرداخت حق

 12/0/2877مورخ  77-29اره شم جلسهو  شورای پژوهشی دانشگاه 45/49/2877مورخ  555 شماره جلسه این دستورالعمل در

 هیأت رئیسه دانشگاه به تصویب رسید و از تاریخ تصویب قابل اجرا است.
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دستورالعمل »ارسال یک نسخه از  واصله است. ضمن سازی مقالاتیکی از وظایف کارشناسان واحد خدمات پژوهشی بررسی و آماده

 :خواهشمند است موارد زیر نیز مورد بررسی قرار گیرند« نحوه بررسی تخلفات پژوهشی

 (Allameh Tabataba’i University)نوشتن املای درست نام لاتین دانشگاه علامه طباطبائی  -2

 پژوهشی در رشته مربوط-رعایت چهارچوب نگارش مقاله علمی -1

 ن کپی رایت با استفاده از نرم افزار همانندجو و جستجوی اینترنتیضرورت رعایت قانو -8

 (Corresponding Author) مسئولتعیین نویسنده  ،هاآنذکر اسامی همه نویسندگان و آدرس  -0

نامه/رساله دانشجویان توسط استاد راهنما/مشاور بدون درج رعایت حقوق مادی و معنوی نویسندگان در نشر مقالات پایان -5

 انشجو یا بر عکسنام د

 هاآنها بر روی مقاله بدون کسب مجوز از عدم استفاده از نام، عنوان و آرم مؤسسات و سازمان -1

 هایی از آن که قبلاً در یک نشریه چاپی یا الکترونیکی به چاپ رسیده استعدم چاپ مجدد یک مقاله یا بخش -9

 استفاده از منابع علمی به روز -0

یند اخذ، پذیرش و نشر مقاله، توصیه اکید شود که نویسندگان محترم از مقالات و منابع منتشر شده تسهیل در فرا منظوربه :توجه

 در نشریه مورد نظر برای بارگذاری، استفاده نمایند.

 

پژوهش و فناوری دانشگاه تنظیم شده و  شورای 12/41/2870مورخ  517صورتجلسه شماره  1اجرای مصوبه  منظوربه نامهشیوهاین 

 ل اجرا است.قاب

  



 

 از طریق واحد خدمات ژپوهشی دانشکده  المللیبینو نشر مقاله رد نشریات معتبر  سازی آمادهفرایند 
اقدامات ، هایا ارائه مقاله به کارشناسان واحد خدمات پژوهشی دانشکده paper.atu.ac.ir سایتمقاله در  Wordپس از بارگذاری فایل 

 :ت خواهد گرفتلازم بر اساس فرایند پیوست صور

 :توجه

)با توجه به  های آموزشیاز رؤسای گروه معاون پژوهشی دانشکده و یک نفر :کمیته تخصصی دانشکده عبارتند از اعضای –الف 

 موضوع مقاله( و یک نفر عضو هیأت علمی ثابت. رئیس کمیته تخصصی، معاون پژوهشی دانشکده است.

 .شودیمنویسنده مسئول و انتخاب  تأییدقاله مورد نظر در آن به چاپ برسد با هماهنگی و که مقرر است م المللیبیننشریه معتبر  -ب

علمی  /رساله دانشجو با عضو هیأت علمی، منظور از نویسنده، همان نویسنده مسئول یا عضو هیأتنامهپایاندر مقالات مستخرج از  -ج

 دانشگاه است.

کارشناسی ارشد  نامه دانشجویان دورهشجویان دوره دکتری یا مقاله مستخرج از پایانمنظور از مقاله دانشجو، کلیه مقالات دان -د

 است.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 از طریق واحد خدمات پژوهشی المللیبینسازی و نشر مقاله در نشریات معتبر فرایند آماده

  

ارسال به كميته تخصصي دانشکده براي بررسي و  ريافت مقاله ترجمه /ويراستاري شده از نويسندهد -7

ربوط م ذاري مقاله در سايتگبار انتخاب نشريه علمي معتبر بين المللي با هماهنگي نويسنده مسئول و -8

 نهايي تأييد

 مقاله

مقاله پيشنهاد اصلاح  

تخصصي با امضاي معاون پژوهشي دانشکده به كارشناسان واحد خدمات پژوهشي و اقدام لازم تهينظر كماعلام  -4  

توسط نويسنده پيشنهاديات اعمال اصلاح از طريق معاون پژوهشي دانشکده /ويراستاري تخصصيرسال مقاله براي ترجمها -5  

 يدبراي بررسي و تأينويسنده ارسال به  و شده /ويراستاريدريافت مقاله ترجمه -6

ارجاع مقاله به معاون پژوهشي دانشکده براي طرح در كميته تخصصي مربوط -3  

بررسي اوليه و آماده سازي مقاله توسط كارشناسان واحد خدمات پژوهشي دانشکده  -2

 paper.atu.ac.ir طريق سايتبصورت حضوري يا از  توسط واحد خدمات پژوهشي عضو هيأت علمي/ دانشجو دريافت مقاله -0

مقاله به كميته تخصصيارسال مجدد    



 

 

 
 چاپ رایندف  هزینه رپداخت نحوه اجرایی دستورالعمل

 اهنشکدهدا  ژپوهشی تخدما واحد هب شده اراهئ مقاالت
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فارسی یا ) مقالهسازی یکی از وظایف این واحدها آماده« واحد خدمات پژوهشی»دستورالعمل اجرائی  8بر اساس بند ب ماده 

رجمه و یابی، تالمللی است. پرداخت هزینه فرایند چاپ مقاله )ویراستاری، داوری/ارزچاپ، در نشریات معتبر بین منظوربهغیرفارسی( 

از یکی از سه محل  شورای پژوهش و فناوری دانشگاه، 12/41/2870مورخ  517از مصوبات جلسه شماره  1پذیرش( بر اساس بند 

 :زیر قابل پرداخت است

 :پژوهانه عضو هیأت علمی -الف 

هانه عضو هیأت علمی در صورتی که نام از محل پژو پرداخت هزینه فرایند چاپ مقاله )ویراستاری، داوری/ارزیابی، ترجمه و پذیرش( 

 :عضو هیأت علمی به عنوان نویسنده مسئول در مقاله ذکر شده باشد؛ بر اساس مراحل زیر است

مقاله )ویراستاری، داوری/ارزیابی، ترجمه( به امضای عضو هیأت علمی، معاون پژوهشی  سازیآمادهعقد قرارداد سفارش  -2

 .2دانشگاه و مترجم یا مؤسسه ترجمه

علمی و به معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه )مدیریت امور مالی( و مترجم ارسال یک نسخه از قرارداد به عضو هیأت -1

 یا مؤسسه ترجمه.

ویراستاری، داوری/ارزیابی، ترجمه( در وجه مترجم ) مقاله سازیآماده، بابت پرداختپیشمبلغ قرارداد به عنوان  %04 واریز -8

بر اساس درخواست کتبی عضو هیأت علمی به معاونت پژوهشی  -کارت پژوهانه یا ب -الف :ز طریقیا مؤسسه ترجمه ا

 و ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه. تأییددانشکده جهت 

مقاله )ویراستاری، داوری/ارزیابی، ترجمه(  سازیآمادهمبلغ قرارداد از محل پژوهانه عضو هیأت علمی بابت تسویه  %14 واریز -0

بر اساس درخواست کتبی عضو هیأت علمی  -کارت پژوهانه یا ب-الف  :مترجم یا مؤسسه ترجمه و نشریه از طریق در وجه

ویراستاری، داوری/ارزیابی، ترجمه شده( از ) پس از انجام مفاد قرارداد و دریافت مقاله آماده -معاونت پژوهشی دانشکده  به

 معاونت پژوهشی دانشگاه.و ارسال به  تأییدجهت  –مترجم یا مؤسسه ترجمه 

برای پذیرش مقاله از سوی  موردنیازهای مربوط به پذیرش مقالات، پس از ارائه نامه اعلام واریز/ فاکتور وجه پرداخت هزینه  -5

معاونت پژوهشی دانشکده و بر اساس درخواست معاونت پژوهشی دانشگاه به معاونت توسعه و مدیریت  تأییدنشریه معتبر و 

 گیرد.اه )مدیریت امور مالی( صورت میمنابع دانشگ

 :بودجه پژوهشی دانشگاه -ب

مقاله )ویراستاری، داوری/ارزیابی، ترجمه( و پذیرش از محل بودجه پژوهشی دانشگاه، برای دانشجویان یا  سازیآمادهپرداخت هزینه 

 :زیر استهیأت علمی فاقد پژوهانه، از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه و بر اساس مراحل  اعضای

ویراستاری، داوری/ارزیابی، ترجمه( به امضای معاون پژوهشی دانشگاه و مترجم یا ) مقاله سازیآمادهعقد قرارداد سفارش  -2

 مؤسسه ترجمه.

 ارسال یک نسخه از قرارداد به معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه )مدیریت امور مالی( و مترجم یا مؤسسه ترجمه. -1

از محل بودجه پژوهشی دانشگاه در وجه مترجم یا مؤسسه ترجمه بر اساس  پرداختپیشارداد به عنوان مبلغ قر %04 واریز -8

 درخواست کتبی معاونت پژوهشی دانشگاه به معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه )مدیریت امور مالی(.

 
 شود.توسط مدیریت امور پژوهشی معرفی می ای است کهمترجم و مؤسسه ترجمه، فرد یا مؤسسه منظور از 1



 

، بر حسابتسویه منظوربهه ترجمه مبلغ قرارداد از محل پژوهانه عضو هیأت علمی در وجه مترجم یا مؤسس %14 واریز -0

اساس درخواست کتبی معاونت پژوهشی دانشگاه به معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه )مدیریت امور مالی( دانشگاه، 

 ویراستاری، داوری/ارزیابی، ترجمه( از طرف مترجم یا مؤسسه ترجمه.) بعد از انجام مفاد قرارداد و دریافت مقاله آماده شده

برای پذیرش مقاله از سوی  موردنیازهای مربوط به پذیرش مقالات پس از ارائه نامه اعلام واریز/ فاکتور وجه اخت هزینهپرد -5

معاونت پژوهشی دانشکده و بر اساس درخواست معاونت پژوهشی دانشگاه به معاونت توسعه و مدیریت  تأییدنشریه معتبر و 

 گیرد.یمنابع دانشگاه )مدیریت امور مالی( صورت م

علمی فاقد هیأت اعضایهای فرایند نشر مقاله مقرر شد؛ هزینه 10/41/2870مورخ  517جلسه  8بر اساس مصوبه شماره  -1

پرداخت شود تا پس از اختصاص پژوهانه سال بعد برای  الحسابعلی صورتبهپژوهانه، از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه 

 شود. حسابتسویهایشان، 

 :عضو هیأت علمی/ دانشجوبودجه شخصی  -ج

 های فرایند چاپ مقاله از محل بودجه شخصی دانشجو یا عضو هیأت علمی، بلامانع است.پرداخت هزینه

 :تبصره

 هدانشجویان دور نامهپایاندکتری یا مقاله مستخرج از  همنظور از مقاله دانشجو، کلیه مقالات دانشجویان دور -1

 کارشناسی ارشد است.

شوند می« تشویق آثار دانشگاه علامه طباطبائی نامهآیین» کتاب/مقاله( دانشجویان مشمول) علمیآن دسته از آثار  -2

 ذکر شده است. هاآنهیأت علمی دانشگاه به عنوان همکار در  اعضایکه نام یکی از 

می ایران است که معادل ریالی آن بر اساس اعلام روز بانک مرکزی جمهوری اسلا موردنیازمنظور از وجه همان ارز  -3

 شود.محاسبه و پرداخت می« سنا» در سامانه

 رپذیامکانپرداخت وجه به حساب نشریه توسط نویسنده مقاله و از طریق حساب ارزی، کارت اعتباری و یا صرافی  -4

 است.

یسه در هیأت رئ 21/48/2870تاریخ  در شورای پژوهشی دانشگاه و 40/48/2870مورخ  584شماره  جلسه این دستورالعمل در

 دانشگاه به تصویب رسید و از تاریخ تصویب قابل اجرا است.

  


