بسمه تعالی
توافقنامه
اين توافقنامه فیمابين دانشگاه كاشان (موسسه متقاضی) و انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران به منظور همکاری در
ادامه انتشار نشريه علمی پژوهشی با عنوان مهندسی و مدیریت انرژی در زمينهه مطالعات و تحقيقات مرتبط باا انارژی
منعقد میگردد.
 -۱نشريه هر سال حداقل چهار شماره و به زبان فارسی /انگليسی منتشر میشود .صاحب امتياز نشريه دانشگاه كاشان بوده
و اهداف آن عبارتند از :گسترش و ارتقاء پژوهش در سطح کشور ،کمک به ايجاد ارتباط و همکهاری علمهی بهين ميققهين ايهن
زمينه در ايران ،انتشار نتايج پژوهشهای علمی.
 -۲امور علمی نشريه را هيأت تيريريه ،که حداقل دو عضو آن توسط هيأت مديره انجمن تعيين میشوند ،انجام خواهند داد.
تبصره :۱انجمن متعهد میشود که اعضای هيأت تيريريه را از اعضای هيأت علمی دانشگاهها انتخاب نمايد.
تبصره  :۲يکی از اعضای هيأت تيريريه با پيشنهاد باالترين مقام صاحب امتياز و هماهنگی با رئيس انجمهن بهه عنهوان
سردبير نشريه تعيين و با حکم باالترين مقام صاحب امتياز به اين سمت منصوب خواهدشد .انتخاب سهردبير و اعضهای
هيأت تيريريه مطابق با آييننامه تعيين اعتبار نشريات علمی کشور صورت خواهد پذيرفت.
 -۳دفتر نشريه در موسسه متقاضی نشريه خواهد بود و با مسئوليت مدير مسئول اداره خواهد شد.
 -۴درسربرگ نامههای مکاتباتی عالوه بر آرم انجمن آرم موسسه متقاضی نيز اضافه خواهد شد.
 -۵در صفيه حقوقی تمامی شمارههای نشريه ،اين جمله آورده شود «اين نشريه حاصل فعاليت مشترک دانشاگاه كاشاان و
انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران است».
 -۶آرم موسسه متقاضی و انجمن بر روی جلد نشريه با اندازه يکسان چاپ و در جايگاهی برابر خواهد شد.
 -۷کليه هزينههای آماده سازی تا چاپ نشريه برعهده موسسه متقاضی خواهد بود.
 -۸زمان تسليم مقاله تا اعالم تصميم دور اول داوری توسط مجله  ۳ماه ،و زمان تسليم مقاله تا اعالم تصميم نهايی رد يا پذيرش
 ۶ماه خواهد.
 -۹پس از برگزاری کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی در هر سال ،مقاالت منتخب کنفرانس توسط انجمن بررسی و انتخاب و
توسط مجله در يک ويژه نامه مجزا ( )Special issueبه چاپ خواهد رسيد.

 -۱۰هرگاه يکی از طرفين قرارداد مايل به فسخ آن باشد بايستی تصميم خود را حداقل ششماه زودتر کتباً به اطالع طرف مقابهل
برساند .در صورت توافق طرفين به فسخ توافقنامه ،نتيجه توسهط دبيهرانجمن يها مديرمسهئول بهه دبيرخانهه کميسهيون نشهريات
علمیکشور اعالم شود .موسسه متقاضی حداکثر به مدت شش ماه از تاريخ فسخ توافقنامه فرصت دارد تها بها تکميهل مهدارک و
ارسال سه شماره آخر از نشريه به دبيرخانه کميسيون نشريات علمی کشور ،تقاضای اعتبار مستقل نمايد تا مراحل ارزيابی نشريه
صورت گيرد.
اين توافقنامه در  ۱۰بند در دو نسخه به مدت  ۳سال تنظيم گرديهد و در تهاريخ  ۱۴۰۰/۱۲/۱۲توسهط آقهای دكترعباا
كتابی (باالترين مقام صاحب امتياز) وآقای دكتر مسعود رشيدی نژاد (رئيس انجمن) به امضاء رسيد.
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