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 »اقتصادي امنیت« علمی ماهنامه اندازهاياهداف و چشم
 

 یک قالب در صرفاً تواننمی را آنها پیچیده ارتباطات که است ايگونهبه انسانیعلوم در مختلف متغیرهاي بنديصورت
 وجود ایران، اقتصاد خصوص در اقتصادي تحقیقات و مطالعات اغلب بارز مشخصات از یکی. نمود تشریح تخصص

 کشورمان نهادهاي و ساختارها و فرهنگی اجتماعی، سیاسی، ابعاد به توجه بدون اقتصادي، مسائل به غیربومی دیدگاهی
 هايجنبه این بین تعامل و تقابل به توجهعدم و اقتصادي مسائل به سیاسی و اجتماعی هاينگرش فقدان درواقع. است

 گیرانتصمیم آنها براي کارگیريبه که است شده نظریاتی و انتزاعی هايتئوري بسط به منجر جامعه در انسان رفتاري
 .است بسا غیرممکنچه و مشکل بسیار کشور اقتصادي معضالت و مسائل حل جهت نظام،

 بسیار ايمقوله اقتصادي امنیت موضوع گذاري،سیاست سطح در ویژهبه و کالن سطح در اقتصادي مسائل حوزه در
 اقتصادي امن شرایط. آیدمی شماربه اقتصادي توسعه و رشد براي نیازهاپیش ترینمهم جمله از که شودمی تلقی مهم

. کنند دنبال را خود اقتصادي هايفعالیت اندك، هايهزینه با و بینیپیش قابل شرایط در اقتصادي فعاالن کندمی کمک
. است بوده توجه مورد ملی اقتصاد در اساسی اصول از یکی مثابهبه همواره اقتصادي امن شرایط تأمین و ثبات حفظ
 کندمی تالش اقتصادي امنیت حوزه در بومی ادبیات تولید در پیشرو نشریه عنوانبه »اقتصادي امنیت« علمی نشریه
 مختلف ابعاد اقتصادي، شرایط بهبود و کشور اقتصادي امنیت حوزه در نظري و پژوهشی علمی، هايبنیان تقویت براي

 علمی مناسب راهکارهاي اقتصادي، امنیت بر تأثیرگذار هايمؤلفه شناسایی ضمن و داده قرار بررسی مورد را ملی اقتصاد
 .نماید ارائه حوزه این در را عملی و

 :است زیر شرح به نشریه اهداف فوق توضیحات به توجه با
 یعال گذارانیاستس يبرا سازيیمجهت تصم ياقتصاد یتحفظ و ارتقاء امن ینهمطالعه و پژوهش در زم •

 ؛کشور
 یتو امن ياقتصاد یتو ابعاد مختلف آن در امن یرانمسائل مربوط به اقتصاد ا ینهمطالعه و پژوهش در زم •

 ؛یمل
اتخاذشده در  هايیاستو س یمسائل مربوط به روابط کشور در عرصه جهان ینهمطالعه و پژوهش در زم •

 .ياقتصاد یتو اثرات آن بر امن ینهزم ینا
 

 

 

  



 

 امنیت اقتصادي ماهنامه نگارش و ارسال مقالهراهنماي 
 

 .نکات زیر را رعایت فرمایند محترم تقاضا دارد جهت تسریع در بررسی و انتشار به موقع مقاله )گانه(از نویسند -
 . محتواي مقاله 1
 باشد.مرتبط با امنیت اقتصادي و کاربردي محتواي مقاله با زمینه موضوعی نشریه مرتبط  -
شبرد علم در حوزه     مقاله مبتنی - سهمی در پی شد و  صادي  بر تحقیقات علمی، خالقانه و همراه نوآوري با ایفا امنیت اقت

 نماید.
 . ساختار مقاله 2
سی،       - صلی و انگلی ساختار مقاله (درج عنوان مقاله به زبان ا ست بودن  واژه) و   300چکیده (حداکثر  درج رعایت یکد

سی)، مقدمه    7تا  4واژگان کلیدي ( صلی و انگلی سأله،   و واژه) (زبان ا شینه بیان م سأله ها، مرور پی ، بحث و  تحلیل م
 الگوي مناسب و یکسان در نمودارها، جداول، تصاویر و کتابنامه(منابع). هاي سیاستی،توصیهگیري، نتیجه

 و بیان مسأله . مقدمه2-1
ض    يمحتوا - شامل تو س  یانب ی،مقدمات یحاتمقدمه  صل  له، هدفأم سش  ی،ا ض  یاها و پر شینه و مرور پ ها،یهفر در  های

شد.       شده با صادي در موضوع مطرح  کنار هم قرار   ینجورچ يهاموارد همچون تکه ینا در واقع تمامحوزه امنیت اقت
داشـــته  را کار رفته مقاله اطالعات به یاز تمام یکل یرتصـــو یکبخش، خواننده  ینکه پس از اتمام ايطوربه یرند،بگ
 اشد.ب
 ها. مرور پیشینه2-2
شینه اگر به مرور و ارائه پ - ش  های شد  یازمجزا ن یدر بخ س همچنین ، با شینه پ یبرر صه بودن،    یلدلدر مقدمه به های خال

بخش  ینمستقل انجام داد. در ا یصورت بخشرا به هایشینهپس از مقدمه، مرور پ توانیم نشود،داده  یصمناسب تشخ
ست مطالب مقدمات  ضوع پژوهش ب    ینخ صوص مو شینه و در ادامه پ شود یم یاندر خ ش  هايی ترتیب تاریخ  به یپژوه

موجود نشان داده    ی) پژوهش يو خالء(ها گیرد،یصورت م  هایشینه از مرور پ یمنطق ی. سپس استنتاج  گردندیمرور م
نظر از صرف  هایشینه نها پاست که در آ  يانتقاد-یلیتحل یاو  یلیروش مرور، روش تحل یناست بهتر  یهی. بدشوند یم

سبت     یدگاهو نظر و د شوند یم يبندگروه یکرديرو يهاشباهت  يو بر مبنا ا،زمان و مکان انجام آنه شگر(ان) ن پژوه
 .شودیم یانبه آنها ب

 تحلیل مسأله. 2-3

شکل با  ؤعوامل م یاحل اهر - صر در  به همربوط يهامهم پژوهش يهایافتهبه عنایت ثر بر حل م شده و   آورده طور مخت
ست  میبخش این در همچنین  شتري ب یاتجزئبای شما، چه کار  ینکهاز ا ی شرح داد یم يپژوهش    هخواهد انجام دهد 

 .  شود

 گیري. بحث و نتیجه2-4
پژوهشگر  ییو درك و شناخت نها شده یینپژوهش تع هايیافته یرابخش نهفته است. ز ینپژوهش در ا یارزش اصل -

پژوهشــگر(ان) نســبت به   یدگاهد یانها و بداده یقدق یربخش تفســ یندر ا یطور کل. بهشــودیم یاناز انجام پژوهش ب
سه مقا ها،یافته شین پ يهاپژوهش هايیافتهپژوهش با  هايیافته ی شان دادن جا  ی  يهاپژوهش یانپژوهش در م یگاهو ن

ــابه، ب ــر محدود یانمش ــت که پژوهش در هن هایییتمختص ــده اس ــنهادو ارائه پ گام انجام با آنها روبرو ش )  ي(هایش
بندي با مالحظات امنیت  جمع بایســتبخش می در این .گیردپژوهش صــورت  هايیافتهاســتنتاج شــده از  یپژوهشــ

 اقتصادي صورت پذیرد.
 هاي سیاستی. توصیه2-5
 .شود یراندر ا ينظام فکرو هدایت  یريگشکلآنچه باعث  -
 



 . کتابنامه 2-6
متنی و در فهرست منابع)، استفاده  متنی، بروناجراي صحیح، همسان و استاندارد مأخذنویسی در تمام مقاالت (درون« -

ضروري می      از منابع به سی  صلی و انگلی شتن منابع و مأخذ به زبان ا شد روز، دا ستنادده  يهااز روش ینهمچن». با   یا
 استفاده شود. APA المللیینب

 تذکر:
بخش کتابنامه براساس  نامه، و ... در یانپا یت،سا یش،، همانشریاتمورداستفاده اعم از کتاب، مقاله  و مأخذ منابع کل  -

براساس حروف  و ..  ي،فرانسو ی،آلمان یسی،انگل يهابه زبان ینبخش، و منابع الت یکبا هم در  یو عرب یفارس يالفبا
 .یدآیالفبا م

 که در داخل متن بدان ارجاع شده، در کتابنامه آورده شود.مشخصات هر منبعی  -
شود.           - سال  سی ار سی برگردانده و در انتهاي فایل چکیده انگلی شده در کتابنامه، به انگلی اگر  کل منابع و مأخذ ذکر 

 .ه شودتخذي قدیمی بوده که نام انگلیسی آن وجود ندارد، به صورت پینگلیش نوشأم
 . نام نویسنده(گان) و وابستگی سازمانی 3

 نام نویسنده(گان) پس از عنوان مقاله با شرایط ذیل درج گردد:
ــتن نام نویســندگان توافقی میان پدیدآورنده(گان) مقاله، که می - ــتاره  Bulletبایســت با ترتیب نوش  Superscriptس

عنوان  ، علمیرتبه ترتیب شامل  ده فارسی و انگلیسی به  بندي شوند و متعاقباً وابستگی سازمانی در پانویس چکی   ترتیب
شگاه   شور و    محل خدمت، یا مرکز علمی دان سنده(گان)    شهر، ک ست الکترونیکی نوی شگاهی     پ ست. درج ایمیل دان ا

شود دیگر افراد از ایمیل محل  امنیت اقتصادي تدبیر الزامی است و توصیه می   پژوهشکده  براي اساتید و پژوهشگران   
 استفاده نمایند. خدمت خود

ست الکترونیک) با ذکر            - صات (قبل از پ شخ ست که در پانویس پس از درج م سئول ا سنده م هر مقاله داراي یک نوی
 در داخل پردانتز مشخص شود.» نویسنده مسئول«
 االسالم و موارد مشابه خودداري شود.هایی مانند دکتر، پروفسور، مهندس، حجتاز نوشتن عنوان -
 ري . سپاسگزا4
سنده(گان) می  - شت  تواند مراتب قدردانی از حامی یا تأمیننوی ها  کننده اعتبار پژوهش (در صورت وجود) قبل از یاددا

 ذکر کند.» سپاسگزاري«با عنوان 
 ها. یادداشت5
ضافی   - ضیحات ا سامی   هايمعادل، تو سی ا صطالحات  و انگلی شت «در بخش  یا ا ستفاده از گزینه  » هایاددا  Insertبا ا

Endnote  درReferences افزار از نرمWord شوددرج گذاري عددي شمارهصورت و به. 
 . راهنماي تنظیم اندازه و قلم مقاالت6
 :دنشو با اندازه و قلم ذیل تنظیم Wordافزار در نرم مقاله -

 اندازه و قلم موضوع

 عنوان مقاله
 EntezareZohoor B3 18 Bold فارسی

 Time New Roman 14 Bold انگلیسی

 نام نویسنده(گان)
 B Zar 11 Bold فارسی

 Time New Roman 11 Bold انگلیسی

 پانویس
 B Lotuls 10 Regular فارسی

 Time New Roman 10 Regular انگلیسی

 تیترها
 B Lotuls 14 Bold فارسی

 Time New Roman 12 Bold انگلیسی



 اندازه و قلم موضوع

 چکیده و واژگان کلیدي
 B Mitra 12.5 Regular فارسی

 Time New Roman 11 Regular انگلیسی

 متن اصلی مقاله
 B Mitra 12.5 Regular فارسی

 Time New Roman 11 Regular انگلیسی

 عنوان جدول و نمودار(شکل)
 B Lotuls 11.5 Bold فارسی

 Time New Roman 11.5 Bold انگلیسی

 متن جدول و نمودار(شکل)
 B Lotuls 11.5 Bold فارسی

 Time New Roman 11.5 Bold انگلیسی

 منبع جدول و نمودار(شکل)
 B Lotuls 11.5 Bold فارسی

 Time New Roman 11.5 Bold انگلیسی

 رابطه
 B Lotuls 12.5 Regular فارسی

 Cambria Math 11 Regular انگلیسی

 هایادداشت
 B Mitra 12.5 Regular فارسی

 Time New Roman 11 Regular انگلیسی

 کتابنامه
 B Mitra 12.5 Regular فارسی

 Time New Roman 11 Regular انگلیسی
 تذکر:

 تنظیم شوند. B Badrاندازه واژگان زبان عربی همانند موضوعات فارسی، و با قلم  -
 باشد. 0,9فاصله خطوط در کل متن مقاله  -
اســتخراج    Equationتمامی موارد با ذکر رابطه و شــماره پیاپی آن، از گزینهدر صــورت اســتفاده از فرمول(رابطه)،  -

 شود.
 .باشد) صفحه 15تا  7بین حدوداً ( واژه 4500تا  2000بین حجم مقاله  -
 رج(فاصله) درج شوند. 5فواصل قبل تیترها با  Paragraphدر  Spacingبا استفاده از گزینه  -
ــتفاده از گزینه    -اف اولغیر از پاراگر - ها در پاراگراف  - تورفتگی   0,5به میزان   Paragraphدر  Indentation، با اسـ

 ایجاد شود.
 گذاري عددي پیاپی در باالي جدول و منبع آن در قسمت پایین آورده شود.عنوان جدول با روش شماره -
 نمودار(شکل) آورده شود.گذاري عددي پیاپی همراه منبع در پایین عنوان نمودار(شکل) با روش شماره -
 آمیزي شود.با رنگ خاکستري رنگ Paragraphدر  Shadingو با استفاده از گزینه  Boldمتن سطر اول جداول  -
ستفاده از گزینه        -  Dataدر صورت طوالنی بودن جدول و انتقال سطرها به صفحات بعدي، متن سطر اول جداول با ا

 تکرار شود. LAYOUTدر 
ــلی و فرعی (غیر از چکیده، مقدمه، جمععناوین(تیترها)  - ــگزاري و کتابنامه)  بندي و نتیجهاص ــپاس با روش  گیري، س

 .تنظیم شود از راست به چپپیاپی گذاري عددي شماره

 . نحوه ارسال7
اقدام نمایند (گان) جهت انتشار مقاله، نسبت به ارسال فایل مقاله در سامانه اختصاصی نشریه        ضروري است نویسنده    -

 و در این مدت از وضعیت مقاله ارسالی از طریق سامانه آگاهی حاصل نماید.
  



 هاي ارسالی. فایل8
 .Wordفایل مقاله همراه چکیده انگلیسی بدون مشخصات نویسندگان در قالب فایل  -
 http://www.samimnoor.irنور. یابی شده در سامانه سمیمفایل مقاله مشابه -
 فایل تکمیل شده (درج اطالعات و امضا) کاربرگ تعهدنامه اخالقی. -
 نامه پیشگیري از تخلفات پژوهشی. آیین9

سامانه  الف)  شریه     ثبت مقاله در  صی ن صا س   اخت سال ایمیل به کلیه نوی شد؛ بدیهی   با ار ندگان مقاله اطالع داده خواهد 
ــند  ــت درج نام نویس ــورتی     )گانه(اس ــت، در ص ــان در تدوین مقاله اس ــی ایش ــاس که در مقاله به منزله نقش اس

مراتب را بالفاصله از  اند و از نام آنها سوءاستفاده شده است، لطفاً   مقاله در تدوین مقاله نقشی نداشته   )گانه(نویسند 
ست     فتی اطالع دهند.طریق ایمیل دریا سند شایان ذکر ا ستند     )گانه(همه نوی سئول ه صالت اثر م و  مقاله در مورد ا

سبت به تکمیل کاربرگ تعهدنامه اخالقی   می . حق ارزیابی موارد اقدام نمایند -منزله پذیرش مسئولیت  به-بایست ن
 :جملهاز ، هاي گوناگونی داردسرقت علمی شکل. سرقت علمی براي نشریه محفوظ است

 .ثبت مقاله دیگري به نام خود -
 .اندکه در مقاله نقشی نداشته )ان(و پژوهشگر )گانه(درج نام نویسند -
یا تکرار بخش کپی - بل    برداري  قا به یکی از         هاي  له کپی شـــده مربوط  قا له دیگر (حتی اگر م قا توجهی از م

 ).نویسندگان مقاله جدید باشد
 .یگران به نام خودهاي دطرح نتایج حاصل از پژوهش -
 .چاپ مکرر مقاله توسط نویسنده واحد در چند نشریه -
 .هاي علمی یا تحریف نتایج حاصل از پژوهشبیان نتایج نادرست و خالف یافته -
 .هاي پژوهشهاي نامعتبر یا دستکاري در دادهاستفاده از داده -

ست         ب)  سی و براي حرا شریه برر سئوالن ن سط م سرقت علمی تو شگران، بدون  موارد  از اعتبار و زحمات دیگر پژوه
 شود:پوشی با توجه به میزان سرقت علمی به شرح ذیل برخورد قانونی میهیچ تساهل و چشم

شد  Retractionسلب اعتبار( مقاله  - صورت چاپ از روي  ) خواهد  شریه      سامانه و در  صی ن صا شته    اخت بردا
 .خواهد شد

 .قرار خواهد گرفتامنیت اقتصادي تدبیر پژوهشکده  یاتنامه نشراسامی همه نویسندگان مقاله در سیاه -
داخلی و خارجی مرتبط به اشــتراك   اتو نشــریمراکز علمی طی نامه رســمی پرونده ســرقت علمی با ســایر  -

 .گذاشته خواهد شد
گاه  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، پایاز جمله صـالح  طی نامه رسـمی پرونده سـرقت علمی به مراجع ذي   -

سالم   ستنادي علوم جهان ا شگاه ، ا شری مراکز علمیها، دان سندگان از امتیاز چاپ  ات علمی ، ن و هر محلی که نوی
 .اند، اطالع داده خواهد شداین مقاله استفاده کرده

 تذکر:
 یک از نشریات داخلی و خارجی ارسال و یا چاپ نشده باشد.زمان براي هیچمقاله پیشتر یا هم -
 کند.یابی میمشابه ،نورگیري از تخلفات پژوهشی در سامانه سمیمت مقاالت رسیده را براي پیشدفتر نشریا -
شار مقاله در             - صدد انت سندگان مقاله که در سته از نوی ست و آن د شریه محفوظ ا کلیه حقوق مادي و معنوي براي ن

 تبی، موافقت نشریه را أخذ نمایند.مجموعه مقاالت، یا بخشی از یک کتاب هستند، الزم است با ارائه درخواست ک
 در اصالح و ویرایش مقاله آزاد است. »امنیت اقتصادي«علمی  ماهنامه -
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 امنیت اقتصادي تدبیر پژوهشکدهمنشور اخالقی نشریات علمی 

 مقدمه

گویی پاسخو اقتصادي جهت تولید، انتشار و به روزرسانی علوم امنیت اقتصادي تدبیر  پژوهشکدهبا توجه به رویکرد 
المللی تدوین شده اخالق به نیازهاي نوظهور انقالب و نظام اسالمی، همچنین پایبندي به راهنماهاي ملی و بین

 »مجموعه منشور و موازین اخالق پژوهش«و  1»المللی اخالق در انتشاراتراهنماي کمیته بین«پژوهشی، همچون 
امنیت اقتصادي  پژوهشکدهو فناوري، نشریات علمی مصوب معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقیقات 

اي هاي اخالق حرفهرعایت اصول ارزش به ملزم ایران، اسالمی جمهوري علمی نشریاتعنوان عضوي از بهتدبیر 
همانند: نویسنده(گان)، مدیر مسئول،  انتشار نشریههایی که براي افراد فعال در هستند. در همین راستا اهم مسئولیت

 .گرفته شده به اختصار بیان شده است نظر در) نشریه دفتر مسئول(داخلی مدیر و ت تحریریهأ، اعضاي هیسردبیر

 هاي نویسندگانمسئولیت

در  شود که قبالًاي انتخاب و چاپ می، مقالهامنیت اقتصادي تدبیر  پژوهشکدهاز میان مقاالت ارسالی به نشریات  .1
دقیق  ناددهیو داراي منبع و است، ها) منتشر نشده، حاصل پژوهش اصیلعلمی (فارسی یا سایر زبان نشریاتسایر 
 .باشد

طور هاي مقاله بهاست. شایسته است یافته (گان)مسئولیت نهایی محتواي کامل مقاله ارسالی بر عهده نویسنده .2
ئیات و منابع جزعمل آید، مقاله حاوي ها و تفسیر و تحلیل آنها دقت کامل بهکامل گزارش شود و در ارائه یافته

جود وهاي یکسان جهت تکرار پژوهش که امکان دسترسی سایر پژوهشگران به مجموعه دادهنحويکافی باشد به
 .داشته باشد

نتخاب سردبیران و اهاي پژوهش و یا قبل از ارسال مقاله، هرگونه تضاد منافع احتمالی که بر نتیجه یا تفسیر یافته .3
 .و منابع مالی حامی پژوهش در مقاله ذکر شودثیرگذار است، مطرح، أداوران ت

و برعکس.  احترام به فرآیند محرمانه ارزیابی و جلوگیري از هرگونه آشکارسازي هویت نویسنده براي داوران .4
اسایی نویسنده که داور قادر به شن عبارتی، مقاله عاري از هرگونه اطالعات مشمول خودافشایی بوده، به طوريبه

 .نباشد

) همکار) ینان از وجود نام، اطالعات و نقش هر یک از نویسندگان (نویسنده مسئول و نویسنده(گانحصول اطم .5
 .و نبود نامی غیر از پژوهشگران درگیر در انجام پژوهش

 کنندگان در پژوهش و ذکر هرگونهحفظ و حمایت از حریم خصوصی، کرامت انسانی، رفاه و آزادي شرکت .6
 .شودها و یا سایر موجودات میه انسانواسطه پژوهش، متوجخطري که به

رار داده، قدقتی در مقاله خود شود نشریه را در جریان آن نویسنده در هر زمانی که متوجه هرگونه خطا و بی .7
 .نسبت به اصالح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرد

 .پ در سایر نشریاتبر صحت و اصالت مقاله، فقدان سرقت علمی و چااعالم صریح نویسنده(گان) مبنی .8

                                                 
1. COPE 



 :مواردي از مصادیق رفتار غیراخالقی انتشاراتی و پژوهشی .9
هاي ساختگی به عنوان نتایج آزمایشگاهی، ها یا نتیجهگزارش مطالب غیرواقعی و ارائه داده: هاجعل داده. 9-1

 .مطالعات مختلفهاي شخصی. ثبت غیرواقعی آنچه روي نداده یا جابجایی نتایج مطالعات تجربی و یا یافته
آوري یند جمعآثبت و ارائه نتایج پژوهش به نحوي که جزئیات اجراي پژوهش یا فر: هاتحریف داده. 9-2

هایی حذف یا تغییر یابد، یا برخی نتایج کوچک به منظور پنهان کردن واقعیات ها دستکاري شود، یا دادهداده
 .خاصی برسد یا نتایج ارائه شده مورد تردید نباشد تا نتایج پژوهش به اهداف، نمایی) شودبزرگتر (بزرگ

هاي ها، شباهتبرداري در بیان اندیشهقتباس نزدیک افکار و عبارات نویسندگان دیگر، کپی: اسرقت علمی. 9-3
عنوان یک پژوهش ها و نتایج دیگران بدون ارجاع مناسب، یا معرفی آن بهساختاري در نوشتار یا انتساب ایده

 .اصیل علمی
کارگیري فرد دیگري براي انجام پژوهش توسط نویسنده(گان) و دخل و تصرف اندکی به: اجاره علمی. 9-4

 .پس از اتمام پژوهش و چاپ آن به نام خود

سسه، مرکز یا گروه آموزشی یا پژوهشی که ؤانتساب غیرواقعی نویسنده(گان) به م: انتساب غیرواقعی. 9-5
 .نداشتهنقشی در اصل پژوهش مربوطه 

مقاله یا بخشی از آن که در نشریه دیگري (داخل یا خارج از کشور) چاپ شده یا در جریان : ارسال مجدد. 9-6
 .داوري و چاپ باشد

اي دیگر با عنوان هاي مقاالت پیشین خود با کمی تغییر در مقالهها و یافتهچاپ داده :پوشانانتشار هم. 9-7
 .جدید

 هاي مدیر مسئولمسئولیت

 ؛پیگیري دسترسی آزاد اطالعات به نشریه و گسترش نشر و اشاعه آن .1
 ؛ت تحریریه و سردبیر نشریهأنظارت و پیگیري امور کاري هی .2
 ؛دخالت نکردن در فرآیند داوري علمی مقاالت .3
 ؛ت تحریریه و سردبیر نشریهأدخالت نکردن در تصمیمات علمی هی .4
 ؛ت تحریریه، داوران، و عوامل اجراییأیرعایت حقوق مادي و معنوي نویسندگان، سردبیر، ه .5
 .یید نهایی مطالب ارسالی به نشریه براي چاپ و انتشار به لحاظ حقوقیأت .6

 تحریریه هیأت اعضاي و هاي سردبیرمسئولیت

هاي حفظ آزادي و اختیار عمل سردبیر نشریه در ایفاي مستقالنه وظایف خود از قبیل رد یا پذیرش دست نوشته .1
هاي علمی مقاله از جمله حفظ حقوق مادي ت تحریریه و رعایت مسائل مربوط به شایستگیأیواصله به کمک ه

 .و معنوي، اصالت پژوهش و نظر داوران و ویراستاران
 .هاي اخالق و سالمت پژوهشتالش براي ارتقاء و اجراي قوانین و دستورالعمل .2



 ):نویسنده(گاندر پذیرش مقاله از  ذیلدریافت مستندات مربوط به شرایط مندرج  .3

 مرکز؛اعطاي حق چاپ مقاله در نشریه . 3-1

 .اعالم تعارض منافع احتمالی. 3-2
هاي مستدل انتخاب داوران شایسته با توجه به زمینه تخصصی، تجربه علمی و کاري، و نیز احترام به درخواست .4

 ؛و منطقی نویسنده(گان) در مورد داوري مقاله توسط داوران خاص
سازي اطالعات و مشخصات نویسنده(گان) و داوران در فرآیند ارزیابی مقاله و احتراز از ارائه اجتناب از آشکار .5

 ؛اطالعات مقاله و بحث درباره جزئیات آن با دیگران
ثیر أدر روند داوري، که به طور بالقوه بر پذیرش و نشر مقاالت ارائه شده ت جلوگیري از بروز هرگونه تضاد منافع .6

 .بگذارد

نور براي (همانند سامانه سمیمآثار متهم به تخلفات پژوهشی واصله از داوران یا طرق دیگر بررسی دقیق .7
وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  دستورالعمل تخلفات پژوهشی«، و در صورت نیاز اقدام براساس یابی)مشابه
 ».امنیت اقتصادي تدبیر پژوهشکدهو نیز 

 هاي داورانمسئولیت

 .حتوایی و علمی مقاالت در جهت بهبود و ارتقاء کیفی نشریهکمک به بررسی کیفی، م .1
کارگیري دانش و تخصص حرفه اي در حوزه موضوعی مقاله و اعالم تصمیم نپذیرفتن مقاله به سردبیر نشریه به .2

 .براي داوري در صورت وجود تضاد منافع اعم از منافع مشترك، مالی، سازمانی، شخصی و یا کمبود زمان
صصی و اصالحی به طور روشن و واضح، براساس مستندات علمی و استدالل کافی در مهلت زمانی نظر تخاعالم .3

اي، صنفی، نژادي و مذهبی در داوري مقالهن به سردبیر نشریه و نویسنده(گان) و دوري از اعمال نظر سلیقهمعی. 
فرآیند داوري مقاله یا اطالعات هاي به دست آمده در ها، تفاسیر و ایدهکارگیري اطالعات، بحثاجتناب از به .4

 .، براي منافع شخصی)منتشر نشده نویسنده(گان
دست آمده هاي بهها، تفاسیر و ایدهکارگیري اطالعات، بحثاحترام به فرآیند محرمانه ارزیابی و خودداري از به .5

ي خود یا دیگران یا براي انتقاد هاها و مفاهیم جدید مقاله به له یا علیه پژوهشدر فرآیند داوري یا استفاده از داده
 ).سازي نویسنده(گاناعتباریا بی

 .مقاالت دریافتی براي داوري »رفتار غیراخالقی انتشاراتی و پژوهشی«کمک به سردبیر نشریه در تهیه گزارش  .6
 خیر در انجام داوري مقاله و درخواست تخصیص زمان بیشتر یا گزینشأهنگام ت سازي سردبیر نشریه بهآگاه .7

 .داور دیگر

 دفتر نشریات علمی مسئولیت

ت تحریریه، أگیري هیخصوص در رابطه با استقالل تصمیمهاي انتشاراتی خود، بهتعیین و اعالم شفاف سیاست .1
ف نویسندگان، داوران، سردبیر و یتضاد منافع، وظا، اخالق انتشاراتی، صیانت از مالکیت فکري و حق چاپ

یري، تقاضاهاي تجدید نظر و شکایات، حفظ اسناد علمی فرآیند گتصمیم و داوري فرآیند ت تحریریه،أهی



گیري، حفظ اطالعات نویسندگان و داوران، اصالح یا حذف مقاالت پذیرفته شده و حل اختالف بین تصمیم
 ».رفتار غیراخالقی انتشاراتی و پژوهشی«شاکیان و متهمان به 

 مرکز.یات رصد و پیگیري شکایات تخلفات پژوهشی براي نشر .2

 مرکز.کمک براي اصالت و سالمت پژوهشی مقاالت منتشره در نشریات  .3

 مراحل برخورد رفتار غیراخالقی انتشاراتی و پژوهشی

 ؛سازي هیأت تحریریه نشریه و ارسال نامه به نویسنده مسئول براي درخواست توضیح، بدون رفتار قضاوتیآگاه .1
و  »رفتار غیراخالقی انتشاراتی و پژوهشی«گویی نویسنده(گان) متهم به اختصاص فرصتی مناسب براي پاسخ .2

 .پیگیري موارد و تخلفات محرز شده تا آخرین مرحله
گیري ت تحریریه در صورت دریافت توضیحات غیرقابل قبول از سوي نویسنده براي تصمیمأارجاع موضوع به هی .3

 .نهایی در خصوص پذیرش یا رد مقاله
 ؛نشریه ت تحریریهأهایی هیمطابق با تصمیم ن .4
انتشار، و یا در خواست اصالح گزارش و  مشی چاپ نشریه قبل ازتذکر کتبی به نویسنده مقاله و یادآوري خط .5

 ؛انتشار متن عذرخواهی نویسنده در نشریه شماره بعد
 ؛متخلف اخطار به نویسنده مسئول و رد هر اثر دیگري از نویسنده .6
اي که تقلب شماره بعدي نسخه چاپی نشریه و ذکر آن در نسخه برخط (آنالین) مقالهانتشار بیانیه عذرخواهی در  .7

 )؛(سلب اعتبار و سرقت علمی در آن محرز شده است

تالش براي بهبود مستمر کیفیت و تضمین درستکاري و صداقت محتواي نشریه و احترام به تشکیالت نشریه  .8
 ؛و ناشر ت تحریریهأامتیاز، مدیر مسئول، مدیر داخلی، کارکنان هیاعم از: خوانندگان، نویسندگان، داوران صاحب 

 . بررسی تمامی مقاالت دریافتی در مدت زمان مناسب .9
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د: هبر  را

 4  ................................................................................  بر صنعت فوالد هایممقابله با آثار تحر يراهبردها ▪
 سعیده احمدي

 21  ......  یديکل یو استفاده از فلزات و مواد معدن یدپذیرتجد هاييتوسعه انرژ هاياستفاده از فرصت يراهبردها ▪
 یاسر سلیمانی

دار:  هش

 31  ............................................................................................  يفقر و نابرابر یتو وضع یشکاف طبقات ▪
 میالد میر

 39  ............................................................................  یاتیمال يدرآمدها يبرا یمانع یاتیمال هايیتمعاف ▪
 دوستالهه رحیم

ل:  تحلی

 47  .......................................................................  استان تهران یصنعت يهاشهرك یتوضع شناسییبآس ▪
 عاطفه غالمی

 53  ...................................  محیطییستعملکرد ز شاخص یهکشور بر پا محیطییستابعاد مخاطرات ز یلتحل ▪
 نسیبه زارعی

 61  .........................................................................  قطر 2022 یجهاندر جام یرانا ياقتصاد يهافرصت ▪
 زهرا مشفق

 

 


