
  
  معاونت پژوهشي

  

  هدف – ١ماده 

به منظور ارتقاء كيفي و كمي، نظارت و ارزيابي بر انتشار مجالت علمي دانشگاه تهران و ارائه راهكارهاي موثر در 
و ارتقاء مجالت علمي دانشگاه  ساماندهي و استانداردسازي مجالت در سطح ملي و بين المللي، كميسيون برنامه ريزي

 تهران تشكيل مي گردد.

  كميسيونوظايف  – ٢ماده 

  امه راهبردي ارتقاء كيفي و كمي مجالت دانشگاه تهرانتدوين برن -١-٢
  و تدوين دستورالعمل هاي مربوطهتهران  تعيين شاخص ها، مالك ها و ضوابط ارزيابي مجالت علمي دانشگاه -٢-٢
  تدوين و تصويب آيين نامه مجالت علمي دانشگاه تهران و نظارت بر حسن اجراي آن-٣-٢
  بررسي و تصويب مجالت علمي دانشگاه و تعيين اعتبار آنها -٤-٢
اعضاي هيئت تحريريه معرفي شده توسط مديران مسئول مجالت و تائيد آنان بررسي زندگينامه علمي سردبير و  -٥-٢

  براي صدور احكام توسط معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
  ارزيابي و تعيين اعتبار مجالت علمي خارج از دانشگاه تهران ارجاع شده به كميسيون-٦-٢
  بررسي و انتخاب مجالت برتر دانشگاه -٧-٢
  پيشنهاد نحوه تشويق و حمايت از مجالت برتر علمي به مراجع ذيربط در دانشگاه -٨-٢

   ي كميسيونااعضتركيب – ٣ادهم

  معاون پژوهش و فناوري دانشگاه (رئيس كميسيون) -٣-١
  هشي دانشگاه تهران (دبير كميسيون)ومديركل برنامه ريزي و نظارت پژ -٣-٢
  هشي و رئيس موسسه انتشارات دانشگاه تهرانومديركل خدمات پژ -٣-٣
شش نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاه در مرتبه دانشياري يا استادي به پيشنهاد كميسيون هاي تخصصي و  -٣-٤

  تائيد هيئت مميزه
تفاده خواهد در اجراي وظايف اين كميسيون از نظرات كميسيون هاي تخصصي هيئت مميزه دانشگاه اس :١تبصره 

  شد.

  مرجع تصويب  تاريخ تصويب موضوع

كميسيون برنامه ريزي و ارتقاء  آيين نامه
  مجالت علمي

  فناوري و پژوهش شوراي        ٢١/٠٣/١٣٩٠       



  ت دانشگاه تهران صادر مي شود. ساحكام اعضاي كميسيون با امضاي ريا :٢تبصره 

  تشكيل جلسات -٤ماده 

جلسات كميسيون حداقل هر ماه يكبار و در ساير موارد بنا به ضرورت و به دعوت دبير كميسيون در حوزه معاونت 
   تشكيل مي گردد.تهران پژوهش و فناوري دانشگاه 

به تائيد كميسيون برنامه ريزي و ارتقاء  ٢٠/٠٢/١٣٩٠تبصره در تاريخ  ٢بند و  ١٢ماده،  ٥اين آيين نامه در  - ٥ماده 
   به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه رسيد. ٢١/٠٣/١٣٩٠مجالت علمي دانشگاه تهران و در تاريخ 


