
 

 :شماره بازنگرينامهنشرکتابدردانشگاهفردوسيمشهدآيين
 3 از 1: صفحه

 

. ثِ هٌظَس ّذايت سيبست ّبي كلي ًطش كتبة دس اًتطبسات داًطگبُ فشدٍسي هطْذ آييي ًبهِ ريل تٌظين هي ضَد

اًتطبسات داًطگبُ فشدٍسي هطْذ ًْبدي است قبًًَي دس داًطگبُ فشدٍسي هطْذ كِ هسئَليت هذيشيت ًطش آثبس سا ثش اسبس . 1ماده 

 اًحػبساً دس ايي اًتطبسات « داًطگبُ فشدٍسي هطْذ»ًطش ّشگًَِ اثش ثب ًطبى ٍ فشٍست. ضَاثظ ٍ هقشسات ثش ػْذُ داسد

 . غَست خَاّذ پزيشفت

ِ ّبي فؼبليت اًتطبسات داًطگبُ ثِ ضشح ريل است. 2ماده  : صهيٌ

 ّب ثِ صثبى فبسسي ٍ سبيش صثبى ّب؛ ِ  ًطش كتبة ّبي دسسي ٍ كوك دسسي داًطگبّي دس ّوِ سضت

 ًطش هتَى قذيوي هؼتجش ٍ هوتبص فبسسي ٍ ػشثي كِ تػحيح اًتقبدي ضذُ ثبضٌذ؛ 

  ِّبي خغي فبسسي ٍ ػشثي هٌحػش ثِ فشد ٍ اسصضوٌذ هشثَط ثِ هؼبسف اسالهي ٍ توذى ٍ فشٌّگ ايشاًي، ثب هقذه ِ ًطش ًسخ

 اًتقبدي ٍ تحقيقي الصم؛

  ّب، هجوَػِ اعالػبت ػلوي، فْشست ّب، كتبة ضٌبسي ّب، اعلس ّب، اسٌبد ٍ )ًطش آثبس هشجغ ِ  ؛(...لغت ًبه

 ًطش آثبس هستخشج اص عشح ّبي پژٍّص ٍ فٌبٍسي؛ 

 ًطش آثبس تشٍيجي ٍ كبسثشدي. 

: سبختبس اًتطبسات داًطگبُ ثِ ضشح صيش است. 3ماده 

  كويسيَى تخػػي سيبستگزاسي ًطش كتبة؛

 كبسگشٍُ تخػػي ًطش كتبة .

 كويسيَى تخػػي سيبستگزاسي ًطش كتبة هٌطؼت اص ضَساي پژٍّص ٍ فٌبٍسي داًطگبُ، ػبلي تشيي هشجغ تػوين گيشي دس .4ماده 

 .هَسد سيبست ّبي ًطش كتبة دس داًطگبُ هي ثبضذ

 :اػضب.  4.1

  هؼبٍى پژٍّص ٍ فٌبٍسي داًطگبُ ثِ ػٌَاى سئيس كويسيَى؛

  هذيش ًطش آثبس ػلوي ثِ ػٌَاى دثيش كويسيَى؛

  هذيش پژٍّطي داًطگبُ؛



 

 :شماره بازنگرينامهنشرکتابدردانشگاهفردوسيمشهدآيين
 3 از 2: صفحه

 

  ُثِ اًتخبة ضَسا؛ (ًوبيٌذگبى گشٍُ ّبي تخػػي)چْبس ًفش اص اػضبي ضَساي پژٍّص ٍ فٌبٍسي داًطگب 

 :ضشح ٍظبيف.  4.2

  ُ؛ 2تؼييي سيبست ّب، خظ هطي ّب ٍ اٍلَيت ّبي ًطش دس ساستبي اّذاف هبد

 تػَيت دستَسالؼول ّب ٍ ضَاثظ هشتجظ ثب ًطش .

ّب ٍ ساّجشدّبي كويسيَى تخػػي سيبستگزاسي ًطش  كبسگشٍُ تخػػي ًطش كتبة ًْبدي است كِ هسئَليت اجشاي سيبست. 5ماده 

 .كتبة داًطگبُ سا ثش ػْذُ داسد

 :اػضب.  5.1

 هذيش ًطش آثبس ػلوي ثِ ػٌَاى سئيس كويتِ؛ 

 هذيش پژٍّطي داًطگبُ؛ 

  سئيس هشكض اعالع سسبًي ٍ كتبثخبًِ هشكضي؛

 ُپژٍّطكذُ هشتجظ؛ / هؼبٍى پژٍّص ٍ فٌبٍسي داًطكذ

  هذيش گشٍُ هشتجظ؛

  دٍ ًفش هتخػع دس هَضَع اثش ثِ اًتخبة سئيس كبسگشٍُ؛

 يكي اص كبسضٌبسبى حَصُ ًطش ثب اًتخبة سئيس كبسگشٍُ ثِ ػٌَاى دثيش. 

ًظش ايي افشاد جٌجِ . سا ًيض ثشاي ثشسسي ٍ اظْبسًظش دػَت كٌذ (هبًٌذ اسصيبثبى كتبة)سئيس كبسگشٍُ هي تَاًذ افشاد ديگشي : تجػشُ

. هطَستي داسد

: ضشح ٍظبيف. 5.2

  پيطٌْبد اٍلَيت ّبي حَصُ ًطش داًطگبُ ثِ كويسيَى تخػػي سيبستگزاسي ًطش كتبة؛

  سٌجص ًيبصّبي ًطش داًطگبُ ثِ ٍيژُ هٌبثغ دسسي؛

  ُثِ هتخػػبى هٌتخت ؛2پيطٌْبد سفبسش تْيِ كتبة ّبي هزكَس دس هبد  

 تؼييي ضشايظ قشاسداد ًطش هغبثق ثب سيبست ّبي ًطش داًطگبُ؛ 
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 پيص ًَيس اثش اص ًظش ػلوي ٍ تغبثق آى ثب هفبد آييي ًبهِ ًطش كتبة؛/ ثشسسي پيطٌْبدُ اثش 

  تػوين گيشي دس خػَظ اًتطبس آثبس؛

  تؼييي ٍيشاستبساى ػلوي ٍ ادثي؛

  ٍ تؼييي هطخػبت فٌي اثش ضبهل ضيَُ چبح، ًَع حشٍف، قغغ اثش، عشح جلذ، ضوبسگبى، تؼذاد غفحبت . ...

 دس هَاسد اثْبم ٍ يب هَضَػبتي كِ دس ايي آييي ًبهِ غشاحتبً ثِ آى اضبسُ اي ًطذُ است، كويسيَى تخػػي سيبستگزاسي ًطش .6ماده 

. كتبة داًطگبُ هشجغ تػوين گيشي خَاّذ ثَد

 ضَساي پژٍّص ٍ فٌبٍسي داًطگبُ هَسد ثشسسي قشاس گشفت 95.04.09 تجػشُ تذٍيي ٍ دس جلسِ 1 هبدُ ٍ 7 ايي آييي ًبهِ دس .7ماده 

 . ّيأت سئيسِ داًطگبُ ثِ تػَيت سسيذ20/04/95ٍ دس جلسِ هَسخ 


