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تبریز انی: به نش سنجیپژوهه باستاننشریه صاحب امتیاز فیمابین دانشگاه هنر اسالمی تبریز به عنوان  12/12/1399 نامه در تاریخبا استعانت از درگاه ایزد منان، این تفاهم

معاونت  2طبقه  -ساختمان معاونت پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی  -دانشکده چندرسانه ای  -دانشگاه هنر اسالمی تبریز  -طالقانی نرسیده به زیرگذر شهید  -خیابان آزادی  -

( دوفصلنامهبه نمایندگی آقای دکتر مهدی رازانی )مدیر مسئول و جانشین سردبیر  04135419970پژوهشی و تلفن  -نشریات علمی پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، دفتر

 02122925263، تلفن:  11: تهران، خیابان نلسون ماندال )افریقا(، باالتر از بلوار صبا، کوچه عاطفی شرقی، ساختمان آسیا، واحد به نشانی شناسی ایرانانجمن علمی زمینو 

 9/2/98مصوب  25685/11اساس آیین نامه اعتبار نشریات علمی کشور به نمایندگی آقای دکتر منصور قربانی )رئیس انجمن( به منظور همکاری در انتشار نشریه علمی بر 

 گردد.منعقد می

های مشاوره، پژوهش، آموزشی و تبادل تجربیات و اطالعات علمی در حوزه رسانی طرفین در زمینههای علمی و اطالعنامه استفاده از تواناییهدف از تنظیم این تفاهم -1

 باشد.فعالیت نشریه می

کند، صاحب امتیاز دانشگاه هنر اسالمی ای انگلیسی منتشر میکلمه 1200عنوان مقاله به زبان فارسی همراه با مقاله کوتاه  12شماره و در هر شماره  2یه هر سال نشر -2

 است. ای باستان سنجیهای باستان سنجی و علوم میان رشتههای علمی در زمینهها و تجربهتبریز است و هدف آن انتشار پژوهش

 نشریه بر عهده خواهد داشت. دبیران علمیامور علمی نشریه را  -3

 نامه اعتیار نشریات علمی کشور است.مطابق آیین دبیران علمیتبصره: ترکیب اعضای      

های الزم با هماهنگی دبیران علمیگروه هد شد، جلسات دفتر نشریه در دانشگاه هنر اسالمی تبریز خواهد بود و کلیه امور اجرایی و مکاتبات از طریق این دفتر انجام خوا -4

 توسط دانشگاه هنر اسالمی تبریز انجام خواهد شد.

 آن قید خواهد شد.و آرم انجمن علمی زمین شناسی ایران نشریه نام در شناسنامه  -5

 ت.اسدانشگاه هنر اسالمی تبریز به عهده غیره فصلنامه و دوو توزیع های چاپ، حق الزحمه داوری و انتشار تایپ و هزینه ای ویراستاری، امور دفتری،ههزینهکلیه  -6

 برگزاری همایش، نشست تخصصی و کارگاه آموزشی همکاری خواهند داشت.ایران  انجمن علمی زمین شناسیو دانشگاه هنر اسالمی تبریز -7

 های علمی در موضوعات مورد نیاز طرفین اقدام خواهند نمود.ارائه مشاوره به انجمن علمی زمین شناسی ایرانو دانشگاه هنر اسالمی تبریز  -8

 در داوری مقاالت بهره خواهد برد.  انجمن علمی زمین شناسی ایران نشریه از ظرفیت اساتید مبرز -9

ی معادن باستانی و همچنین منابع انتقال آب در گذشته هاکند در تهیه مقاالت علمی درباره تاریخ معدنکاری ایران، و سایتسعی می انجمن زمین شناسی ایران -10

 کوشا باشد.غیره و  انشمندان علوم زمین در طول تاریختاریخی ایران، د

تا  د داداطالع خواه ماه قبل کتباً به دانشگاه هنر اسالمی تبریز 6نامه داشته باشد، مراتب را این تفاهمتمایل به خاتمه  انجمن علمی زمین شناسی ایرانچنانچه  -11

 دانشگاه اقدامات الزم را جهت جایگزینی انجام دهد.

 نامه به دبیرخانه نشریات علمی کشور و سایر مراجع ذیصالح ارسال خواهد شد.مفاد این تفاهم -12

 نامه به مدت چهار سال خورشیدی اعتبار خواهد داشت و تمدید آن با توافق طرفین، بالمانع خواهد بود.این تفاهم -13

  تبصره در دو نسخه تنظیم گردیده است و هر نسخه دارای اعتبار واحد خواهد بود. 1بند و  13تفاهم نامه در  این
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 دکتر مهدی رازانی

 مدیر مسئول و جانشین سردبیر

سنجینشریه باستان  

 دکتر منصور قربانی

 ایران انجمن زمین شناسی رئیس


