
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
  

  سردبیر نشریه  پرسشنامۀ مخصوص
  
  
  

  کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

  :نام نشریه  :صاحب امتیاز
  



  
  باسمه تعالی

  ـ پرسشنامۀ مخصوص سردبیر نشریه 3فرم 
  

  مشخصات فردي و علمی سردبیر
                                 :نام و نام خانوادگیـ 1

 نشانی سردبیر: 

 رونیکینشانی پست الکت                                                           : 

 همراه:                                               فاکس         :                               تلفن: 
                           

 ـ سوابق تحصیلی 2

  تخصص  رشته تحصیلی  مامسال ات  شروع  سال  کشور/شهر  نام دانشگاه  مدرك
  دکترا 

  کارشناسی ارشد 

  کارشناسی 

            

  :مرتبه علمی            عضوهیأت علمی 

   
 :سوابق علمیـ 3

  فهرست پیوست شود(المللی  تعداد مقاالت در  نشریات نمایه شده بین(  
  
   فهرست پیوست شود(با اعتبار علمی ـ پژوهشی  داخلی تعداد مقاالت در نشریات(  
  
   فهرست پیوست شود(با اعتبار علمی ـ ترویجی داخلی تعداد مقاالت در نشریات(  
  
   فهرست پیوست شود(تعداد کتب تألیف شده(  
  
   فهرست پیوست شود(تعداد کتب ترجمه شده(  

  
 اجراییسوابق ـ 4

   سئولیت خود را ذکر نماییدو سنوات م نشریهلطفاً نام  ؟باشید دیگري می نشریهسردبیر یا مدیرمسئول هم اکنون آیا.  
  .اید بنویسید اگر قبالً هم سابقه سردبیري یا مدیرمسئولی داشته

  

  
  
  

  



  ذکر شودو سنوات عضویت  نشریاتنام ( باشید؟ آیا هم اکنون عضو هیأت تحریریه نشریه دیگري می (  
  
  
  .تواند مفید واقع شود دیگر سوابق که می ـ5
  
  
  
            :ـ اطالعات نشریه6

 اعتبار درخواستی:                                        صاحب امتیاز                                              :یهنام نشر:  
 موضوع نشریه  : علوم انسانی گرایش   ......................... فنی و مهندسی گرایش     ......... ........... هنر گرایش.......... ...........  ........ ...  

             کشاورزي گرایش    ..........................  علوم پایه گرایش   .............................. اي موضوع  میان رشته..............   
 تناوب انتشار                           :  تیراژ                       :  زبان انتشار          :                 سابقه انتشار : 
 تعداد مشترکین نشریه                                                     :  نحوه تامین مالی نشریه                     :  
 نسبت مقاالت چاپ شده به دریافتی دریک سال اخیر      :  متوسط زمان دریافت تا پذیرش یا رد قطعی           :  
 متوسط زمان پذیرش مقاله تا چاپ                                 :  در صورت وجود(موسسات حامی نشریه                                      : (
 بلی  :  پردازش و داوري مقاالت  ،مکانیزه بودن دریافت                  خیر  
 صورتجلسات سه شماره اخیر پیوست شوند(گیرد؟  فرآیند ارزیابی مقاالت  به چه صورت انجام می(  
  آیا امضاء فرم تأییدیه نویسنده مسئول مبتنی بر چاپ نشدن مقاله در نشریات دیگر و رعایت حقوق مولف توسط

  خیر                   بلی  .  شود دبیرخانه نشریه براي همه مقاالت پذیرفته شده، درخواست می
 هاي  علمی پیوست شود رزومه(ه و رتبه علمی آنها تعداد اعضاء هیئت تحریری .(  

  استاد             نفر،        دانشیار                  نفر،       استادیار با رزومه علمی قوي           نفر       
 هاي ارسال شده براي  تعداد شمارهISC                               : اپ هر شمارهفاصله زمانی ارسال پس از چ:  
  چاپ کاغذي   : (فرمت نشریه ارسال شده                الکترونیکی  (  

  
  :ـ نشانی نشریه7
 

  :آدرس وب                :                    فکس دفتر نشریه                    :                تلفن دفتر نشریه
 ) :Yahoo mailیا  Gmail فقط (آدرس الکترونیکی 

  
 

  :امضاء                                  
 :تاریخ                                              


