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  اساسنامه مجله مطالعات عرفاني

  دانشكده علوم انساني دانشگاه كاشان
  

دانشكده علوم انساني دانشگاه كاشان به منظور گسترش مرزهاي دانش، افزايش اطالعات و  : مقدمه
پژوهشهاي علمي، نشر نتايج تحقيقات بديع و ارزشمند در زمينه مسائل و مباحث عرفاني، شناساندن 

ژوهشگران و توسعه و استحكام روابط علمي ميان پژوهشگران كشور، اقدام به فعاليت هاي علمي پ
  .انتشار مجله مطالعات عرفاني بر اساس اساسنامه ذيل مي نمايد

  
  كليات : فصل اول 

  
   اهداف انتشار مجله :1ماده 

  كمك به ارتقاي سطح پژوهش در زمينه موضوعات ، مباحث و مفاهيم عرفاني) الف 
 سمت و سو بخشيدن به مطالعات پراكنده اي كه در زمينه مباحث عرفاني به جهت دهي و) ب 

  .انجـــام مي رسد
ايجاد فضا و بستر مناسب براي انتشار بموقع يافته هاي نوين پژوهشگران در زمينه مطالعات ) ج 

  عرفاني
  .مجله مطالعات عرفاني به عنوان مجله اي علمي ـ پژوهشي فعاليت خواهد كرد : 2ماده 
  . صاحب امتياز مجله مطالعات عرفاني ، دانشگاه كاشان است  :3ماده 
  . مجله مطالعات عرفاني زيرنظر رياست دانشكده علوم انساني به فعاليت خواهد پرداخت :4ماده 
  . زبان اصلي مقاالت مجله ، فارسي است اما چكيده انگليسي مقاالت نيزدر پايان مجله مي آيد :5ماده 
 شماره در سال ، بصورت مجزا و مستقل ، منتشر 4 شماره و حداكثر 2دست كم  مجله  :6ماده 

  .خواهد شد
 درصد محتوي مقاالت در هر شماره 90 با توجه به علمي ـ پژوهشي بودن مجله، دست كم : 7ماده 

  .از مجله صبغه علمي پژوهشي خواهد داشت
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ن خارج از دانشگاه برگزيده و چاپ  اكثر مقاالت هر شماره مجله از نويسندگان و استادا :8ماده 
  .خواهد شد

 تيراژ هر شماره از مجله با نظر مدير مسؤول و سردبير و با رعايت فصل چهارم اين اساسنامه  :9ماده 
  .تعيين  مي شود

 انتخاب طرح جلد، قطع مجله و ساير مسائل شكلي و صوري مربوط به آن با نظر  :10ماده 
ياست دانشكده مشخص مي شود و در طرح جلد آن رعايت موارد ذيل مديرمسؤول، سردبير و تاييد ر

  .ضروري است
  .نام مجله به زبان فارسي در روي جلد و به زبان انگليسي در پشت جلد ذكر شود) الف 
  .آرم دانشگاه روي جلد مجله آورده شود) ب 
در پشت جلد تمام روي جلد عنوان موضوعي مجله ، شماره ، دوره و زمان انتشار به فارسي و ) ج 

  .موارد به انگليسي آورده شود
  

  اركان مجله : فصل دوم 
  

  : اركان مجله عبارتند از  :11ماده 
      سردبير  )    ج     شوراي نويسندگان)     ب   مدير مسؤول ) الف 

  
 مدير مسؤول با پيشنهاد رياست دانشكده و تاييد معاونت پژوهشي و حكم رياست دانشگاه  :12ماده 
  . سال منصوب مي شود3ت به مد

  
 درصد ايشان داراي 30 نفر مي باشند كه دست كم 7اعضاي شوراي نويسندگان حداقل :  13ماده 

رتبه دانشياري و باالتر در زمينه موضوع مجله و بقيه حداقل رتبه استادياري در تخصص مربوط به 
ن خارج از دانشگـــاه انتخاب اكثر اعضاي شوراي نويسندگان از صاحبنظرا. مجلـه را دارا مي باشند

  .مي گردند
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 ، شوراي نويسندگان را 13 رياست دانشكده علوم انساني بر اساس شرايط مذكور در ماده  :14ماده 
 2به معاونت پژوهشي معرفي نموده و با تاييد معاون پژوهشي و حكم رئيس دانشگاه اعضا به مدت 

  .سال به عضويت شوراي نويسندگان در مي آيند
  
 سردبير از ميان اعضاي شوراي نويسندگان با راي شوراي نويسندگان انتخاب و با معرفي  :15اده م

  . سال منصوب مي گردد2رياست دانشكده  ، تاييد معاون پژوهشي و حكم رئيس دانشگاه به مدت 
  وظايف و اختيارات: فصل سوم 

  
  :  وظايف و اختيارات مدير مسؤول عبارت است از :16ماده 

 مسؤوليت تمامي موارد حقوقي مجله در چارچوب مقررات و پاسخگويي در برابر ضوابط )الف 
  .قانوني و نيز حفظ اموال و داراييهاي مجله

تهيه و تنظيم آيين نامه هاي داخلي و اجرايي مجله و ارائه به شوراي نويسندگان و انعقاد ) ب 
  .قراردادها و موافقت نامه هاي مربوط به امور مجله

هيه و تنظيم بودجه ساليانه و ارائه به رئيس دانشكده و نيز تنظيم مقررات و دستور العملهاي ت) ج 
  .مالي

  .تاييد نهايي مقاالت به لحاظ حقوقي براي چاپ و بازبيني نسخه هاي چاپ شده قبل از توزيع) د 
   .ارائه گزارش عملكرد مجله به معاون پژوهشي و رئيس دانشكده) هـ 

  
  :ف و اختيارات سردبير عبارت است از  وظاي :17ماده 

  حفظ سطح علمي و پژوهشي مجله و ارتقاي آن) الف 
  مسؤوليت ويرايش مقاالت و تهيه نسخه تايپ شده نهايي و آماده چاپ) ب 
تهيه و تنظيم فراخوان مقاالت، ضوابط، شرايط پذيرش مقاالت و نحوه داوري، جمع بندي نظر ) ج 

  هداوران و آراي هيات تحريري
  .سردبير مي تواند از يك ويراستار جهت امور ويراستاري استفاده نمايد: تبصره 
  رياست جلسات شوراي نويسندگان) د 
  : وظايف و اختيارات شوراي نويسندگان به شرح زير است  :18ماده 
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بررسي و اظهار نظر درباره موارد ارجاعي مدير مسؤول ، سردبير و ساير پيشنهادهاي رسيده ) الف 
   تصميم گيري در خصوص آنهاو

  تاييد مقاالت علمي براي انتشار پس از بررسي نظر داوران) ب 
هر مقاله با پيشنهاد و نظر شوراي نويسندگان براي سه تن از متخصصان مربوطه جهت داوري ارسال مي شود  : 1تبصره

احراز راي مثبت دو نفر از داوران مقاله و پس از دريافت نظر داوران و جمع بندي آنها نتيجه در شورا مطرح و در صورت 
  .پذيرفته ميشود

  
  .براي پذيرش مقاله نظر مثبت حداقل يكي از داوران خارج از دانشگاه الزامي است : 2تبصره 

  
  .نظر داور بدون ذكر نام داور به نويسنده اعالم مي شود : 3تبصره 

  
ارسال مقاله جهت داوران با داشتن نظر حداقل يك  ماه پس از 5شوراي نويسندگان موظف است حداكثر  : 4تبصره 

  .داور خارج از دانشگاه در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش مقاله تصميم گيري نمايد
  

  .ارائه راهكارهاي اجرايي براي ارتقاي سطح كيفي مجله بر اساس اهداف ماده يك) ج 
د و براي تصويب موضوعات مطرح شده جلسات شوراي نويسندگان با حضور اكثريت اعضا رسميت مي ياب: تبصره 

  .راي مثبت دو سوم اعضاي حاضر در جلسه الزم است
  

 جهت انجام امور اجرايي مجله يك نفر بعنوان مدير اجرايي به پيشنهاد مدير مسؤول و حكم  :19ماده 
  .رئيس دانشكده با شرح وظايف زير انتخاب مي گردد

  
جلسات شوراي نويسندگان و شركت در آنها به فراهم نمودن مقدمات مربوط به تشكيل ) الف 

  .و تنظيم صورت جلسه و ابالغ مصوبات و پي گيريهاي مربوطه) بدون حق راي(عنوان دبير جلسه 
برقراري ارتباط ميان مجله و مراكز نشر و ارسال بموقع مجله براي چاپ با هماهنگي مدير ) ب 

  .مسؤول
  .براي مخاطبان با هماهنگي مدير مسؤولبرنامه ريزي براي توزيع و ارسال مجله ) ج 
تنظيم و رسيدگي به امور مالي و نظارت بر امور داخلي مجله و ارائه گزارشهاي منظم به مدير ) د 

  .مسؤول
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  .ساير وظايفي كه بنا به تشخيص مدير مسؤول به وي محول مي شود) هـ 
  

  امور مالي: فصل چهارم 
  

  شماره با تصويب 6و انتشار مجله مطالعات عرفاني تا حداكثر هزينه مربوط به اداره ، چاپ  :20ماده 
ادامه حمايت مالي مشروط به . شوراي پژوهشي دانشگاه از محل اعتبارات پژوهشي تامين مي گردد

  .كسب رتبه علمي پژوهشي از سوي مراجع ذيربط مي باشد
پس از تاييد مدير  ... ) حق داوري ، ويراستاري و( نحوه و ميزان پرداخت حق الزحمه ها  :21ماده 

  .مسؤول و طبق ضوابط مصوب دانشگاه صورت خواهد گرفت
  ساير موارد: فصل پنجم 

  
 پاسخگويي در برابر ديدگاهها و مطالب مطرح شده در مقاله و دفاع در برابر ادعاي مالكيت  :22ماده 

  .مطالب مقاله توسط شخص مدعي بعهده نويسنده مي باشد
ح موارد مسكوت اين اساسنامه با تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه و تصويب  تفسير و شر :23ماده 

  .هيات رئيسه خواهد بود
  به تاييد شوراي 1/4/83تبصره در جلسه مورخ   6  ماده و  24 فصل  5 اين اساسنامه در  :24ماده 

را   هيات رئيسه مصوب شد و از تاريخ تصويب قابل اج30/4/83پژوهشي رسيد و در جلسه مورخ 
  .مي باشد

 


