بسمو تعالي

معاونت ژپوهشو فناوري دااگشنه مازندران

طرح تجميع نشريات علمي دانشگاه
ثِ هٌظَر ثْزُگيزي ثيشتز اس اهىبًبت ٍ تدْيشات ٍ ظزفيتْبي هَخَز زر ثرش ًشزيبت ػلوي
ٍ ًيش صزفِخَييّبي هبزي زر حَسُ چبح ٍ ًشز هدالت ػلوي ّ ،وچٌيي خلَگيزي اس پزاوٌسگي
ٍ احيبًبً هَاسيوبريْب زر ايي ثرش ،ضزٍرت اخزاي عزح تدويغ ًشزيبت ػلوي هَرز اتفبقًظز
لزار گزفتِ ٍ هَضَع آى ثِ شزح سيز اػالم هيگززز
ماده1ـ اهداف تجميع
الف ـ ووه ثِ ثزلزاري ارتجبط ّزچِ ثيشتز هيبى هسيزاى ،هسئَالى ٍ زستاًسروبراى ًشزيبت
ثِهٌظَر اًتمبل ٍ تجبزل آهَذتِّب ٍ آهبزگي اس زستبٍرزّبي ًَيي ػلوي.
ة ـ سَْلت زستزسي هحمميي ،اسبتيس  ،زاًشدَيبى ٍ ػاللوٌساى ثِ هدوَػِ هسئَالى ًشزيبت
ثِهٌظَر پبسرگَيي ثِ سؤاالت ٍ ًيبسّبي ػلوي .
ج ـ صزفِخَيي زر هصزف هٌبثغ اػن اس تدْيشات ،اهىبًبت ٍ سبيز اسجبة ٍ ٍسبيل هَرزًيبس .
زـ خلَگيزي اس پزاوٌسگي  ،زٍثبرُوبري  ،هَاسي وبري ٍ استفبزُ ثْيٌِ اس ظزفيتْبي هَخَز.
ّـ ـ ثْزُگيزي اس ًيزٍّبي اًسبًي هَخَز ٍ استفبزُ حساوثزي اس تَاى آًْب.
ماده 2ـ اركان مجله
الف ـ هسيز هسئَل هدلِ ػضَ ّيبت ػلوي است وِ ػالٍُ ثز ٍظبيف هٌسرج زر لبًَى هغجَػبت،
زرثبرُ ويفيت ػلوي هدلِ زر لجبل زاًشگبُ ٍ حَسُ هؼبًٍت پژٍّش ٍ فٌبٍري ًيش پبسرگَ
هيثبشس.
ة ـ سززثيز هسئَليت ػلوي همبالت چبح شسُ زر هدلِ ٍ تشىيل خلسبت را ثزػْسُ زاشتِ ٍ زر
لجبل هسيز هسئَل ٍ اػضبي ّيبت تحزيزيِ پبسرگَست.
ج ـ ّيبت تحزيزيِهسئَليتثزرسي ،سيبستگذاري ٍ تبئيسيب رزًْبييهمبالت را ثزػْسُ زارز.
ز ـ هسيز اخزائي هدالت فززي است وِ ثب حىن هؼبًٍت پژٍّش ٍ فٌبٍري زاًشگبُ هسئَليت ازارُ
ٍ ّوبٌّگي زفتز ًشزيبت را ثزػْسُ زارز وِ ثِ تٌبست حدن وبرّب خْت پيشجزز اهَرات اخزايي
ًشزيبت هيتَاًس اس وبرشٌبسبى هزثَعِ استفبزُ ًوبيس.
تبصزه  :1شزايظ اًتربة هسيزاى هسئَل ،اػضبي ّيبت تحزيزيِ ٍ سززثيز هدالت هغبثك
آئييًبهِّبي صبزرُ اس عزف ٍسارت ػتف هيثبشس.
شزح ٍظبيف هسيزاى اخزايي هدالت ثِ شزح سيز هيثبشس :
1ـ هسئَليت فؼبلسبسي ٍ ثِرٍسسبسي سبيت هدالت زاًشگبُ
2ـ ّوبٌّگي خْت ثزگشاري خلسبت ّيبت تحزيزيِ هدالت هرتلف زاًشگبُ
3ـ پيگيزيهسبئلهزثَط ثٍِيزايش ،چبحهدالتزاًشگبُ ثبّوبٌّگيسززثيزاىهدالت هزثَعِ
4ـ پيگيزي هسبئل هبلي اهَرات هدالت زاًشگبُ اس لجيل حك الشحوِ اػضبي ّيبت تحزيزيِ ،حك
زاٍري زاٍراى ٍ ...
تبصزه  :2هسيزاى هسئَل ٍ سززثيزاى هدالت زاًشگبُ حست ضزٍرت هيتَاًٌس ثِ خْت
پيگيزيهسبئل هزثَعِ ثزاي تشىيل خلسبت ّيبت تحزيزيِ زر زفتز هدالت حضَر يبثٌس.
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ماده 3ـ نظارت و سياستگذاري
الف ـ هؼبًٍت پژٍّشي زاًشگبُ ثز فؼبليت ًشزيبت زاًشگبُ ثِ لحبػ ووي ٍ ويفي ًظبرت ػبلي
زاشتِ ٍ ايي هسئَليت ًبظزثِ حسي اخزاي آئييًبهِّب ٍ زستَرالؼولّبي اخزايي هزثَعِ
هيشَز.
ة ـ هسئَليت ٍاگذاري سبذتوبى ًشزيِ ،سبيت ،تدْيشات ٍ ًيزٍّبي هَخَز زر آى ثزػْسُ
هؼبًٍت پژٍّشي هيثبشس.
ج ـ ًسرِاي اس ّز صَرتدلسِ ًشزيبت ثبيس ثِ حَسُ هؼبًٍت پژٍّش ٍ فٌبٍري ارسبل گززز.
ز ـ زرصَرت زرذَاست هؼبًٍت پژٍّش ٍ فٌبٍري زاًشگبُ ،هسيز هسئَل هدلِ ،هسارن هزثَط
ثِ زاٍري همبالت ٍ ًتبيح آى را زر اذتيبر هؼبًٍت لزار هيزّس.
ّـ ـ پيگيزي هسبئل هزثَط ثِ ارتمبي رتجِ ػلوي هدالت ٍ يب ًوبيِسبسي زر ًوبيِّبي هلي،
هٌغمِاي ٍ ثييالوللي ثِ ػْسُ سززثيز ثب حوبيتّبي حَسُ هؼبًٍت پژٍّش ٍ فٌبٍري هيثبشس.
ماده 4ـ ضوابط مالي
الف ـ حكالشحوِ هسيزهسئَل ٍ سززثيز هدلِ هؼبزل ٍ 1احس زرسي است وِ اس سبػت وبر هَظف
آًبى وسز ٍ زرصَرتيوِ ثِ ػلت سبيز هسئَليت ّبي اخزايي حساوثز هيشاى ٍاحس هَظفي اس
آًْب وسز گززز ،هؼبزل آى ثِ صَرت حكالتسريس پززاذت هيشَز .حكالشحوِ اػضبي ّيبت
تحزيزيِ هؼبزل 50زرصس حكالشحوِ هسيزاى ٍ يب سززثيزاى پززاذت هيشَز.
ة ـ حكالشحوِ هسيز اخزايي هدالت ،اگز ػضَ ّيبت ػلوي ثبشس ،هؼبزل ٍ 1احس حكالتسريس ٍ
چٌبًچِ ػضَ ّيبت ػلوي ًجبشس ،ثِ پيشٌْبز هؼبًٍت پژٍّش ٍ فٌبٍري ٍ ثِصَرت سبػبت
وبر تؼييي هيگززز.
ج ـ حكالشحوِ زاٍراى همبالت ثِ اساي زاٍري ّز همبلِ  300.000ريبل تؼييي هيشَز وِ اس هحل
اػتجبرات پژٍّشي پززاذت هيشَز .زر هدوَع حكالشحوِ حساوثز  5زاٍر ثِ اساي ّز همبلِ
زاٍري شسُ زر ّز شوبرُ اس هدلِ ،پززاذت ذَاّس شس.
/19151ص 31/89هَرخ
ز ـ ٍيزايش همبلِّب ٍ ّشيٌِّبي آى ثزاسبس هصَثبت شوبرُ
ّ 1389/8/22يبت رئيسِ پززاذت ذَاّس شس.
تبصزه  : 3وليِ ثرشٌبهِّب ٍ آئييًبهِّبي لجلي زر ايي سهيٌِ وبى لن يىي تلمي هيشَز.
 1389/9/8ثِ
ايي آئييًبهِ ثب  4هبزُ ٍ  3تجصزُ زر ًشست وويتِ اًتشبرات زاًشگبُ زر تبريد
تصَيت رسيس.
ايي آئييًبهِ زر تبريد  89/10/27زر ّيبت رئيسِ هحتزم زاًشگبُ هصَة ٍ اثالؽ گززيس.
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