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  ةنامآيين

  "ايران يفاز يهاخبرنامه انجمن سيستم"

  كليات .1

كه  ايران است يفاز يهاستمـانجمنِ سي يو ارتباط ، علميينشريه خبرصرفا  "ايران يفاز يهاستمـانجمن سي خبرنامه"   .1  ماده
  عبارت است از ،يعنوان خبرنامه به زبان انگليس  .يابديانتشار م توسط انجمن

“The Newsletter of the Iranian Fuzzy Systems Society”  
 .شوديم گفته NIFSSكه به اختصار 

  . نيست  ابسته و  يسياس  گروه  هيچ   و به  است  يعلم  صرفا  ي ا  مجلّه  بولتن  .1 تبصره

  .هاي فازي ايران، صاحب امتياز خبرنامه استانجمنِ سيـستم  .2 تبصره

 .شودها و مراكز تحقيقاتي منتشر ميها، موسسات، سازماندانشگاه خبرنامه با همكاري يكي از  .3 تبصره

كه در بخش دوم تعريف (تحريريه و موافقت هيات  ولئـنهاد مدير مســبا پيشت، اما ـاس يخبرنامه فارس يزبان رسم  .2ماده 
  .پذير استامكان  يبه زبان انگليس يافزودن مطالب، )استشده

 ،)استكه در بخش دوم تعريف شده(هيات تحريريهچاپ در خبرنامه، پس از تصويب هيات  يبرا يدكليه مطالب پيشنها  .3ماده 
  .  قابل انتشار خواهد بود

  :توانند مطالب و مندرجات خبرنامه باشنديموارد ذيل م   .4ماده 
 :لاز قبي مرتبط، يهاو رشته يفاز يهادر زمينه سيستم يالمللو بين يداخل يهااخبار و رويداد 

 5يآموزشيهاكارگاه، 4هايانديشهم، 3هاهمايش، 2هانشستهم، 1هافراهمايي يو گزارش برگزارتقويم  •
   ،يو خارج يداخل يهاو بزرگداشت

 :همچون يموارد يمعرف •

 مقاالت، ▪

  ،كتب ▪

 كتابخانه، ▪

                                                            
1 Conferences 
2 Symposiums 
3 Congresses 
4 Seminars 
5 Workshops 
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  و انتشارات، نشريات ▪

 ، ياطالعات يهابانك ▪

 ، 6هاگاهوب ▪

 تجهيزات، ▪

 ، يعلم يهاشخصيتدانشمندان و  ▪

 ،يو تحقيقات يمراكز علم ▪

 ،يو اجراي يتحقيقات يهاطرح ▪

 ،يعلم يهاها و گروهانجمن ▪

ها و هاي ارسالي نمايندگان انجمن در موسسات، سازمانگزارش ▪
 ها،دانشگاه

  .ذكرشدهموارد  يالكترونيك يا پست ينشان ▪
 مرتبط، يو اجراي ي، پژوهشيآموزشمسائل به ويژه  يفاز يهامورد توجه در زمينه سيستم طرح نظرات و مباحث 

 مرتبط، يو اجراي ي، پژوهشيها وموسسات مختلف فعال در زمينه مسائل آموزشسازمان يمعرف 

 ايران، يفاز يهاسيستم انتشار اخبار انجمنِ 

 ، با تاييد هيات مديره انجمن و دريافت هزينه هاي فازيمرتبط با سيستم يهايآگه 

  .ايران است يفاز يهاهيات مديره انجمن سيستمكه مورد نظر  يكليه موارد  

 .شود يمنتشر م)  شماره  يك  هر فصل در (  در چهار شماره  هرسال  ،خبرنامه  .5ماده 

 .تواند با تصويب هيات مديره، افزايش يابديخبرنامه در سال م يهاشمارهدر صورت نياز،   .1 تبصره

منتشر ) بهار و پاييز  ي ها  درفصل(  دو شماره  هر سال در  نباشد  ممكندر سال   انتشار چهار شماره   كه  يتا زمان  .2 تبصره
 .خواهد شد

  بايد سبك   ي هر ظا  وضع  ياخت منظور يكنوبه . چاپ خواهند رسيد  بهاست و مطالب آن در دو ستون  يقطع خبرنامه رحل  .6ماده 
  هر جلد، نحوه و ظا  ، رنگ ياش ، حو آنها، قطع   يو نشان   تحريريه هيات   ي عضا ا مسئوالن و   نام  نوشتن  ي جا ، نگارش

  هنگ هما ها   شماره  در تمام  صفحات  ي ار گذ شماره  نحوه ، و صفحات  ي جلد و باال  ي رو  ينويس و مخفّف  ي ار گذ شماره
  .باشد

و با ) استكه در بخش دوم تعريف شده(، با پيشنهاد هيات تحريريه 6بررسي، تصويب و اصالح موارد ماده  .1 تبصره
 .تصويب هيات مديره انجمن، قابل اجرا خواهد بود

  .دشو يم  تعيين،  انجمنوقت    هيات مديره توسط خبرنامهاز   شماره هر يبرا  7شمار  .7ماده 

                                                            
6 Websites 
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  هر يك   و وظايف خبرنامه  اركان .2

 . تحريريه  هياتو بير سرد،  مدير مسئول: از عبارتند   خبرنامه  اركان    .8ماده 

سال  2به مدت  را ة خبرنامهتحريري  هيات  نفر به عنوان 7يا  5و   ولئمديرمس، يفاز يهاهيات مديره انجمن سيستم    .9  ماده
 .انتخاب خواهند كرد

  .يك دوره دو ساله انتخاب خواهد شد يبرا ،هيات مديره انجمن توسطمدير مسئول،   .10  ماده

   : مدير مسئول  وظايف  .11  ماده
  هر شماره ازخبرنامه،  يمحتوا يبرا تحريريهكسب تاييد هيات  
   ،ايي آر  و صفحه  حروفچيني بر  و نظارت  سرپرستي 
  ، خبرنامه  و صحافي  بر چاپ  دقيق  نظارت 
  ،  ادبي و   علمي   ايش بر وير  كامل  نظارت 
  .6مفاد ماده  عايت و ر  اني خو نمونه 

همچون مسئول  يبا عناوين( را با مسئوليت خود و به عنوان همكار يتواند افراد ديگرييرمسئول خبرنامه ممد  .1تبصره 
 .و با تاييد هيات مديره انجمن،  تعيين نمايد ...) ، ويراستار ارشد يادار

  : تحريريه  هيات   وظايف  .12 ماده
   ،سردبير  انتخاب  
 و انتخاب مطالب رسيده براي چاپ، ،رو تدوين اخبا آوريعات، جمع موضوپيشنهاد  

  .خبرنامه  بهبود كيفيت يبرا  ي ار ذسياستگ 

 .هند د يم  انجام   ي افتخار ا  خود ر  خدمات  كليه  تحريريه  هيات   ي عضا اسردبير و  ، ولئمدير مس   . 1  بصرهت

 . است   انجمن   تحريريه با رئيس  هيات   ي عضا ا و سردبير ،  ولئمدير مس  احكام   ي امضا صدور و   .2  تبصره

  يابد كه يم  رسميت  يعضاء وقت ا   اكثريت شود و با حضور  يم  تشكيل بار يك  هر دو ماه   اقل حد  تحريريه  هيات   جلسات  .13  ماده
اتخاذ  اضر در جلسه ح  ي عضا ا   اكثريت  ي ا با ر  تصميمات. حاضر باشند  در جلسه  )با حق راي(مسئول مدير  سردبير و يا

  .شود يم

  .كند يمانتخاب سردبير   ان عنو   ا به نفر ر  يكو مدير مسئول عضاء  ا   از بين   تحريريه  هيات ،  هر دوره غاز  آ در   .14  ماده
                                                                                                                                                                                                
7 Tirage 



 

4 
 

  : سردبير  وظايف  .15  ماده
  ،آنان ياخذ نظر نهايمنظور به   تحريريه  هيات در جلسه  ،شدهيمطالب گردآور طرح اخبار و  
  ،هجلس  اره اد و   جلسه هيات تحريريه تشكيل  ي ا بر  عوت د 
  ، صوباتم  ي و پيگير  جلساتصورت  مستندسازي 
  ، مسئولمدير  به  ماههشش  يكتب  ارش گز  ارسال  
  ،نامه آيين   اين مفاد   طبق خبرنامه  مندرجات  به  مربوط  مكاتبات  كليه  انجام  
 . مسئولمدير  به  صوبم  و مطالب اخبار  تحويل 

  ي استا ر درو   نامه آيين   اين بهتر مفاد   هر چه   ي ا اجر كار و   تسهيل يبرا ،اعضاي هيات تحريريه و ، سردبير مدير مسئول  .16  ماده
  .دبهرمند شون  انجمن   دبيرخانه  و خدمات  امكانات از  انند  تو يم ،هاو مسئووليت  وظايف  انجام 

  

  يكميلموارد ت .3

در ساير  .شوديبه رايگان ارسال م ،)سه نسخه(اي انجمنو موسسه) يك نسخه(حقيقي انجمن ياعضا يخبرنامه برا  .17  ماده
  .موارد، بنا به تشخيص هيات مديره، به رايگان ارسال خواهد شد

و مدير مسئول  عهده   به خبرنامه  به  مربوط  يمور مالا   كليه  اره اد و   گذشته  ي ها  شماره  و تجديد چاپ  ، توزيع ، ذخيره چاپ  .18  ماده
  .ارد د  تعلق  انجمن   به خبرنامهاز    حاصل  منابع  و كليه  است با همكاري دبيرخانه 

  .چاپ مجازي خبرنامه در صورت فراهم شدن شرايط و امكانات، بالمانع است .19  ماده

هيات مديره   و تصويب  تحريريه  هيات با پيشنهاد   نامه آيين   اين در مفاد  يا تغيير  نشده  يبين ارد پيش در مو  اتّخاذ تصميم   .20  ماده
 . است مجاز   انجمن

  .رسيد  ان اير  يفاز يهاسيستم  انجمن  هيات مديره   تصويب  به 2/2/1387  در تاريخ  تبصره 9 و   ماده 20در   نامه آيين   اين 

  

  


