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  )هاي علمي و انجمن نشگاه لرستاندانمونه بين (توافقنامه 

و بـه منظـور همكـاري در ادامـه انتشـار      ..............................................  و انجمـن  .........................................  دانشگاه لرسـتان اين توافقنامه في مابين 
  . گردد منعقد مي................................... در زمينه.....................  ............با عنوان ) علمي ترويجي/ علمي پژوهشي (نشريه 

بوده و اهـداف آن عبارتنـد   ) انجمن/دانشگاه لرستان(صاحب امتياز نشريه . شود منتشر مي..................... زبان  ـ نشريه هر سال حداقل دو شماره و به 1 
طح كشور، كمك به ايجاد ارتباط و همكاري علمي بين محققـين ايـن زمينـه در ايـران، انتشـار نتـايج پژوهشـهاي        گسترش و ارتقاء پژوهش در س: از

  .علمي
  .شوند، انجام خواهند داد ـ امورعلمي نشريه را هيأت تحريريه، كه حداقل دو سوم اعضاي آن توسط هيأت مديره انجمن تعيين مي2 

  . ها انتخاب نمايد نفر از اعضاي هيأت تحريريه را از اعضاي هيأت علمي دانشگاه شود كه الاقل دو انجمن متعهد مي: 1تبصره
يكي از اعضاي هيأت تحريريه با پيشنهاد باالترين مقام صاحب امتياز و تأييد هيأت مديره انجمن به عنوان سـردبير نشـريه تعيـين و بـا حكـم      : 2تبصره 

نامه تعيين اعتبـار نشـريات علمـي     انتخاب سردبير و اعضاي هيأت تحريريه مطابق با آيين. دشدباالترين مقام صاحب امتياز به اين سمت منصوب خواه
  . كشور صورت خواهد پذيرفت

  .ـ دفتر نشريه در موسسه متقاضي نشريه خواهد بود و با مسئوليت مدير مسئول اداره خواهدشد3
  .ضي نيز اضافه خواهدشدهاي مكاتباتي عالوه بر آرم انجمن آرم موسسه متقا ـ درسربرگ نامه4
ــ در صــفحه حقــوقي تمــامي شــماره 5 ــه آورده شــود   ـ ــن جمل و انجمــن  دانشــگاه لرســتان ايــن نشــريه حاصــل فعاليــت مشــترك  «هــاي نشــريه، اي

  .»است.......................................... 
  .دو انجمن بر روي جلد نشريه با اندازه يكسان چاپ خواهدش دانشگاه لرستانـ آرم 6
الزحمـه ويراسـتار مجـري، امـور دفتـري، پسـت و مخـابرات،         هاي داوري، حق هاي آماده سازي نشريه تا قبل از ليتوگرافي اعم از هزينه ـ كليه هزينه7

  .خواهد بود دانشگاه لرستانبرعهده ... تايپ،
ه صورت مشـترك و بـا سـهم مسـاوي توسـط انجمـن و       ب) فيلم و زينگ، كاغذ، چاپ نشريه و جلد، صحافي(هاي ليتوگرافي و چاپ نشريه  ـ هزينه8

  .موسسه متقاضي پرداخت خواهدشد
در صـورت  . مقابـل برسـاند   اطالع طـرف    ماه زودتر كتباً به باشد بايستي تصميم خود را حداقل شش  ـ هرگاه يكي از طرفين قرارداد مايل به فسخ آن9

موسسه متقاضي حداكثر . كشور اعالم شود دبيرخانه كميسيون نشريات علمي   ا مديرمسئول بهفسخ توافقنامه، نتيجه توسط دبيرانجمن ي توافق طرفين به 
ي به مدت شش ماه از تاريخ فسخ توافقنامه فرصت دارد تا با تكميل مدارك و ارسال سه شماره آخر از نشـريه بـه دبيرخانـه كميسـيون نشـريات علمـ      

  .ي نشريه صورت گيردكشور، تقاضاي اعتبار مستقل نمايد تا مراحل ارزياب
ريـيس دانشـگاه   .............................................. (توسط ................. تنظيم گرديد و در تاريخ .......... بند در دو نسخه به مدت  10ـ اين قرارداد در 10

  .ء رسيدبه امضا) رييس انجمن ..........................................  (و ) لرستان
  .سال نباشد 2مدت قرارداد كمتر از : تذكر

  ........................... رييس دانشگاه لرستان...........................                                   رييس انجمن 

  


