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 فرم مشخصات سنذ

 

 پژوىشی دانشگاه یزد –اساسنامو نشریات علمی    عنوان سنذ:
 

 

 21/3/2331     تاریخ سنذ:
 
 

 کارشناس امور نشریات  -مدیریت امور پژوىشی   تهیه کننذه:
 
 

  پژيَشي بيه -  علمي  َبي یبفتٍ  مببدلٍ  اسبسىبمٍ وشریبت داوشگبٌ یسد بب َدف تقًیت: شرح مختصر
ي   اجرایي  وظبرت  تسُيالت، سًُلت  شبیستٍ  سبزمبوي، تًزیع  در تشكيالت  ريیٍ  محققبن، ایجبد يحدت

 شدٌ است.   شرح دقيق يظبیف مسئًليه وشریبت، تًسط حًزٌ معبيوت پژيَش ي فىبيري داوشگبٌ تديیه
 
 

 َيبت رئيسٍ داوشگبٌ تصویب کننذه:
 
 
 

 محمد تقی المدرسی دکتر سید
 فناوریمعاون پژوىش و 
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 فصل اول: مقدمه و اهداف
تَعؼِ ػلوی ٍ فزٌّگی ًظبم هقذط خوَْری اعالهی ایزاى ٍ رؽذ رٍس افشٍى داًؾگبُ ّب ٍ هزاکش 

تَلیذ ػلن در عغح عبلِ کؾَر در خْت ارتقبء  20آهَسػ ػبلی در راعتبی تحقق اّذاف عٌذ چؾن اًذاس 
  ضزٍرتثغَریکِ ایي هْن،  ثَدُ اعت. هلی ٍ ثیي الوللی ٍ کبرثزدی ًوَدى آى ثزای رفغ ًیبسّبی خبهؼِ

  ، یکی ؽك داؽتِ اعت. ثذٍى  دًجبل  رٍس را ثِ  داًؼ  ٍ هٌبثغ  اعالػبت  ثِ  دعتزعی  ٍ کیفیت  در کویت  تحَل
  ثَیضُ  پضٍّبى  داًؼ  رٍس ثزای  تحقیقبت  را ثِ  ٍ آعبى  غعزی  دعتزعی  اهکبى  کِ  هٌبثؼی  اس هْوتزیي

  تَعؼِ  ثِ  کِ ّغتٌذ  عبسد، ًؾزیبت ػلوی داًؾگبّی هی  فزاّن  ػلوی  هختلف  ّبی رؽتِ داًؾدَیبى ٍ اعبتیذ 
  اس هغبئل  اػن  خبهؼِ  پیچیذُ  هؾکالت  عبس حل  کوك هی کٌٌذ ٍ سهیٌِ  تحقیقبت  ٍ کیفی  کوی  ٍ تکبهل

  داًؼ، تکثز ٍ تٌَع  ٍ تَعؼِ  ذ ثَد. گغتزػٌٍ... خَاّ  ، اقتصبدی ، اختوبػی ، کؾبٍرسی ، صٌؼتی ػلوی
  هٌظَر خلَگیزی  ٍ اًتؾبر آًْب ثِ  هدالت  ایي  قبًًَوٌذ ًوَدى  ثزایي  کٌذ. ػالٍُ هی  را ایدبة  ػلوی  هدالت

 ؽَد.  هی  احغبط  ثخَثی  کِ  اعت  ًیبسی  هولکت  ٍ ػلوی  هلی  ّبی عزهبیِ  اس اتالف
  ثیي  ٍ تحقیقبتی  ػلوی  ّبی یبفتِ  هجبدلِ  تقَیت  یشد ثب ّذف  پضٍّؼ ٍ فٌبٍری داًؾگبُ  هؼبًٍت  حَسُ

  ؽبیغتِ  ، تَسیغ هبلی  ٍ ًؾز ٍ هغبئل  ، چبح در تؾکیالت  رٍیِ  ، ایدبد ٍحذت پضٍّؾگزاى هزاکش ػلوی
 اس ایي ثِ ثؼذکِ  را سیزدعتَر الؼول داًؾگبُ   ػلوی ثز هدالت  اخزایی  ًظبرت  عَْلت  ٍ ّوچٌیي  تغْیالت

 . ًوبیذهی   سیز تذٍیي  ؽزح ثِ عٌبهِ توبم ًؾزیبت ایي داًؾگبُ هحغَة هی گزدد،اعب
 

 فصل دوم: کلیات
داؽتِ ثبؽذ ٍ ثز اعبط دعتَرالؼول ٍسارت ػلَم، داللت ًبم ًؾزیِ ثبیذ ثز هحتَای تخصصی آى :  1  ماده

 تحقیقبت ٍ فٌبٍری تبئیذ ٍ قبثل تغییز اعت.
 ثبر ثِ صَرت ثبثت ٍ هٌظن ثِ چبح ثزعذ. 2ّز ًؾزیِ ثبیذ ثغَر هغتقل ٍ حذاقل عبلی :  2  ماده
 گغتزُ تَسیغ ًؾزیبت داًؾگبُ یشد در عغح هلی ٍ ثیي الوللی خَاّذ ثَد.: 3  ماده
 سیز ًظز ،ّز یك اس ًؾزیبت داًؾگبُاس خولِ هغبئل اداری، هبلی ٍ غیزُ ًؾزیِ ذیزیت عبسهبًی ه:  4  ماده

 .هی ثبؽذ ٍ ثِ تؾخیص ایي هؼبًٍت قبثل تفَیض ثِ داًؾکذُ ّب اعتهؼبًٍت پضٍّؼ ٍ فٌبٍری داًؾگبُ 

تؼذاد صفحبت ٍؽوبرگبى)تیزاص( ٍ قغغ ًؾزیِ ثِ پیؾٌْبد هذیز هغئَل ٍ ثب تصَیت ّیبت تحزیزیِ :  5  ماده
 ي هی گزدد.تؼیی

ٍ ... ثزای خَدکفبئی هبلی ّز ًؾزیِ ٍ اهکبى تَعؼِ آى اس  ، ٍیزاعتبریدریبفت حق چبح، داٍری : 6  ماده
 عزیق تصَیت آییي ًبهِ داخلی ؽبهل ؽزایظ ٍ ضَاثظ ثب تبئیذ هؼبًٍت پضٍّؼ ٍ فٌبٍری ثالهبًغ اعت.

ًؾزیبت داًؾگبُ یشد هی تَاًٌذ ثِ ّز دٍ سثبى فبرعی ٍ اًگلیغی تٌظین ٍ هٌتؾز ؽًَذ. هقبالت :  7  ماده
 فبرعی خْت ًوبیِ در عبیت ّبی ثیي الوللی ثبیذ ؽبهل اعالػبت کتبثؾٌبختی ٍ چکیذُ اًگلیغی ثبؽٌذ. 
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 فصل سوم: ارکان نشریه

 .اعتداًؾگبُ یشد ِ صبحت اهتیبس ًؾزی: 8  ماده
 هغئَل: هذیز:9  ماده

هذیز هغئَل ًؾزیِ ثبیذ اس ؽخصیت ّبی ػلوی هؼتجز ٍ در  سهیٌِ تخصصی هزثَعِ ٍ ثزاعبط : 1تبصره 
ٌّگ ٍ ارؽبد اعالهی ؽزایظ هَرد ًظز را زػلَم، تحقیقبت ٍ فٌبٍری ٍ ف رالؼول ٍسارتخبًِ ّبیدعتَ

عبل اًؾبء  2گبُ ثزای هذت داؽتِ ثبؽذ. هذیز هغئَل ثب پیؾٌْبد هؼبًٍت پضٍّؼ ٍ فٌبٍری تَعظ رئیظ داًؾ
 حکن هی ؽَد.

 ٍظبیف ٍ اختیبرات هذیز هغئَل:: 2تبصره 
 )ّویي آییي ًبهِ(ثِ هؼبًٍت پضٍّؼ ٍ فٌبٍری داًؾگبُ. 11هؼزفی عزدثیز عجق هفبد ثٌذهبدُ  .1
پیگیزی تبهیي ًیزٍی اًغبًی ٍ ثَدخِ هَرد ًیبس خْت چبح ًؾزیِ ثب ّوبٌّگی هؼبًٍت پضٍّؼ ٍ  .2

 فٌبٍری.
 تَسیغ خغزافیبیی ًؾزیِ.گغتزػ  .3
 رػبیت هَاسیي حقَقی ًؾزیِ. .4
 اًدبم هکبتجبت چبح ٍ اًتؾبر ًؾزیِ پظ اس اخذ تبییذیِ هزثَعِ. .5

 اػضبی ّیبت تحزیزیِ: : 11  ماده
خَد در عغح هلی ٍ ثیي الوللی اس ؽْزت  تخصصی اػضبی ّیبت تحزیزیِ ًؾزیِ ثبیذ در سهیٌِ: 1تبصره 

ػلوی ثزخَردار ثَدُ ٍ ؽزایظ هٌذرج در دعتَرالؼول ٍسارت ػلَم، تحقیقبت ٍ فٌبٍری را داؽتِ ثبؽٌذ. 
اػضبی ّیبت تحزیزیِ ثِ پیؾٌْبد هذیز هغئَل ٍ تبئیذ هؼبٍى پضٍّؼ ٍ فٌبٍری داًؾگبُ، تَعظ رئیظ 

 عبل هٌصَة خَاٌّذ ؽذ.  2داًؾگبُ ثِ هذت 
 ٍظبیف ٍ اختیبرات ّیبت تحزیزیِ:: 2تبصره 

 عزدثیز.   ٍ ًصت  ثزرعی صالحیت عزدثیز هؼزفی ؽذُ تَعظ هذیز هغئَل ًؾزیِ ٍ پیؾٌْبد ػشل .1
 ّب. هقبلِ  پذیزػ  ٍضَاثظ  هدلِ  ػلوی  ٍ عیبعت  هؾی  خظ  تؼییي .2
 ذیزػ هقبالت.هدلِ ٍ رًٍذ پ  ػلوی  ثز کیفیت  ًظبرت  خْت  السم  ّبی دعتَرالؼول  تذٍیي .3
 ٍ اظْبرًظز داٍراى.  اٍلیِ  ّبی ثزرعی  اس عزیق  هقبلِ  اػتجبر ػلوی  تؼییي .4
 ّب. هقبلِ  درهَرد ٍیزایؼ  گیزی تصوین .5
  ّب ٍ عبیز هغبئل هقبلِ  ، حدن ، ؽوبرگبى ، چبح ، صحبفی چیٌی  کبغذ، اثؼبد، حزٍف  پیؾٌْبد ًَع .6

 .  تخصصی
 .ّب در اًتؾبر هقبلِ  اٍلَیت  تؼییي .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و فناوري معاونت ژپوهش 

صفائيه، چهارراه پژوهش، يزد ـ  

ــزد، اصــ د داگاــ اه  ســاي  ي

، معاوگـــ  ســـاان اد ادار 

ــاور    ــژوهش و او ــ : ، پ ت ف

38210690-035 

 0353-8210690: دورگ ار

 گااگد الكنروگيكد:
Research @offices.yazd.ac.irا 

http://www.yazd.ac.ir  
 

mailto:office1@yazduni.ac.irا


 5 از 5

 

 :عزدثیز:   11  ماده

دارای  ثبیذ ٍ اًتخبة هی ؽَدؽخصیت ّبی ػلوی هؼتجز در سهیٌِ تخصصی خَد  ثیيعزدثیز اس : 1تبصره 
دعتَرالؼول ٍسارت ػلَم، تحقیقبت ٍ فٌبٍری ثبؽذ. عزدثیز ثِ پیؾٌْبد هذیز هغئَل ٍ ثب در ؽزایظ هٌذرج 

عبل  2هؼبٍى پضٍّؼ ٍ فٌبٍری داًؾگبُ ثِ هذت رای اکثزیت ّیبت تحزیزیِ، ثب حکن ریبعت داًؾگبُ یب 
 هٌصَة هی ؽَد ٍ اًتخبة هدذد ٍی ثالهبًغ اعت.

 ٍظبیف ٍ اختیبرات عزدثیز: : 2تبصره 
 .هغئَلیت ػلوی ًؾزیِ .1

  پبعخگَ ثَدى ثِ هذیز هغئَل ٍ هؼبًٍت پضٍّؾی در ثزاثز ػولکزد ػلوی ًؾزیِ. .2
 صَرتدلغبت. تؾکیل هٌظن خلغبت ّیبت تحزیزیِ ٍ تٌظین ٍ ارائِ .3
ّوبٌّگی خلغبت ّیبت تحزیزیِ حذاقل دٍ ثبر در عبل ثب حضَر هؼبٍى پضٍّؼ ٍ فٌبٍری یب ًوبیٌذُ  .4

 ٍی.

 اخزای هصَثبت داخلی ّیبت تحزیزیِ در چبرچَة آییي ًبهِ. .5
 ًظبرت ثز ٍیزایؼ ٍ رػبیت عبختبر هقبالت. .6
 ػزضِ هقبالت رعیذُ ٍ ارائِ ًتبیح داٍری ّب ثِ ّیبت تحزیزیِ. .7
 ئِ گشارػ فؼبلیت ّبی عبالًِ ًؾزیِ ثِ ّیبت تحزیزیِ ارا .8

، ّوچٌیي ًؾزیِ ىهغئَال اػضبی ّیبت تحزیزیِ ٍ دیگز چبح ؽذُهقبالت  ارائِ گشارػ عبلیبًِ اس .9
 .ثِ هؼبًٍت پضٍّؼ ٍ فٌبٍری داًؾگبُ اقَام ٍ ّوکبراى آًْب در پزٍصُ ّبی هؾتزک

 ٍ پیؾٌْبد آى ثِ هذیز هغئَل. پیؼ ثیٌی ثزًبهِ ٍ ثَدخِ عبالًِ هَرد ًیبس ًؾزیِ .10
 تالػ در خْت ارتقبء کیفی ًؾزیِ. .11
 ًؾزیِ در هزاخغ هؼتجز هلی ٍ ثیي الوللی.هقبالت ًوبیِ عبسی پی گیزی  .12
 ثزًبهِ ریشی خْت افشایؼ هیشاى اعتٌبد ثِ ًؾزیِ. .13
 اثالؽ ًْبیی پذیزػ هقبلِ. .14
 ًِ اًدبم خَاّذ ؽذ. کلیِ هکبتجبت هزثَط ثِ داٍری هقبلِ ّب ثِ صَرت هحزهب : 3تبصره 

ٍ تبئیذ هذیز هغئَل تَعظ هؼبٍى پضٍّؼ ٍ فٌبٍری  عزدثیزاًتصبة هذیز داخلی ثِ پیؾٌْبد  : 12  ماده
 اًؾبء حکن خَاّذ ؽذ. 

عجق آییي ًبهِ داخلی ّز ًؾزیِ ثِ پیؾٌْبد هذیز  12هذت حکن، ٍظبیف ٍ اختیبرات ارکبى هبدُ  : 1تبصره 
 هغئَل ٍ ثب تبئیذ هؼبٍى پضٍّؼ ٍ فٌبٍری ػولیبتی خَاّذ ثَد.    

  
 فصل چهارم: انحالل  نشریه

اًحالل ًؾزیِ ثِ پیؾٌْبد هذیز هغئَل ثب دالیل هغتٌذ ٍ تبئیذ هؼبٍى پضٍّؼ ٍ فٌبٍری ٍ ثب   : 13  ماده
 گیزد.  تصَیت رئیظ داًؾگبُ صَرت هی

ّیبت رئیغِ داًؾگبُ  449ؽوبرُ خلغِ  تجصزُ در 8هبدُ ٍ  13ایي آییي ًبهِ در چْبر فصل ٍ  
االخزاعت ٍ عبیز آییي ًبهِ  ثِ تصَیت رعیذ ٍ اس تبریخ تصَیت السم 12/3/1394یشد در تبریخ 

 فبقذ اػتجبر اعت.قجلی ّبی هؾبثِ 
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