
 سنجی دانشگاه فردوسی مشهدعلم کمیتهنامۀ آیین

ارائه مشییاور  یاع صخییییییی  پژویشییی اااشییوا  وارزیابی کیفیت و اثربخشییی برواداایاع میمیکمک به  منظوربه

 کمیتهاااشییوا ، پژویش و فناورع ار م اوات اورع گذارع، صوسیی ه و نیند ریزع، سیییاسییتصسییهیب براامه جهت

 شوا. و وظایف زیر صشکیب می امضا اااشوا  با صرکیب و فناورع م اوات پژویشسنجی ذیب میم

 مادۀ اول. ترکیب اعضا

 ؛یا امایند  ایشان م اون پژویش و فناورع اااشوا  .1

 مدیر امور پژویشی اااشوا ؛ .2

 مدیر اشر نثار میمی اااشوا ؛ .3

 رساای و کتابخااۀ مرکزع اااشوا  )ابیر جیسات(؛رئیس مرکز اطالع .4

 شناسی؛میمی گرو  نموزشی میم اطالمات و اااشاز امضاع ییئت متخیص میم سنجی ک افری .5

 . رساای و کتابخااۀ مرکزع رئیس مرکز اطالع با صاییدسنجی میم خبر  افر کارشناس او .6

نظران و کتابداران دعوت به تواند در صورت لزوم در جلسات خود از متخصصان، صاحبمی کمیته -1تبصره 

 .آوردعمل 

 .تخصصی تشکیل دهد تواند در صورت لزوم، کارگروههایکمیته می -2تبصره 

 

 

 مادۀ دوم. اهداف

 شنهاا ار راستاع:ئه پیارا

و کیفیت برواداایاع میمی اااشیییوا  فراوسیییی مشیییهد ار راسیییتاع صاقب براامۀ رایبراع  میتارصقاع ک .1

 اااشوا  و یمسو با اقشۀ جامع میمی کشور؛

بندع پژویشوران، مجالت میمی و مقاالت منتشرشدۀ اااشوا  م یاریا و فرایند ارزیابی و رصبهسازع شفاف .2

 فراوسی مشهد؛

سطح صوس ه و ارصقاع الوویاع ارصباطات و یمکارع .3 شوا  ار  شمندان و پژویشوران ااا یاع میمی میان ااا

 المییی(؛اااشوایی )میی و بیناااشوایی و برونارون

 سنجی و ارصقاع رصبۀ اااشوا . یاع مرصبط با میمشوا  اربارۀ ارزش ف الیتارصقاع فرینگ ااا .4



 

 وم. وظایفادۀ سم

 :ار  شنهااپیو ارائه  کمک به سیاستوذارع

و ارائه پژویشیییی اااشیییوا  فراوسیییی مشیییهد یت و کیفیت برواداایاع میمیمپایش کاظارت مسیییتمر بر  .1

 ؛رایکاریاع مناسب

سایر مجیهیاع بندع مجیهارزیابی و رصبه .2 یا و المییی بر اساس روشیاع میمی ااخیی و بینمیمی اااشوا  و 

 یاع استاادارا م تبر؛ شاخص

سا .3 شوا  فراوس یپژویش عیاتیظرف ییشنا ستا یااا شهد ار را شترک  عیاپژویش تیصوس ه و  صقو عم م

 ؛عاو چندرشته عارشتهنیب ،یگروی

یاع پژویشیییی اااشیییوا  براع وروا به پایوا یاع میمییاع ف الیتاسیییتی ااا یک اظارت بر ارسیییتی و .4

 میمی اااشوا ؛اطالمات میمی امضاع ییئت

 المییی بر اساس استااداریاع م تبر میی و بین المییی.یا و مجامع میی و بینگذارع یمایششناسایی و ارزش .5

شاخص .6 ستیا ار یمسازع ننسازع و بومیارمالمنظور سنجی بهیاع میمبازاورع ار  سیا یا و خواای با 

 .ایازیاع اااشوا 

 

 ها. برگزاری جلسهچهارممادۀ 

یمچنین بنا به ارخواست و  بار جیسات خوا را صشکیب اید،یکیر او ما  کم سنجی باید استمیم کمیته .1

 ال اا  صشکیب اید؛ صوااد جیسات فوقایاز می

از یا اااشیییوا  اسیییت و ار زیییورت لزو  ار ایور بخش م اوات پژویش و فناورع، کمیتهماب برگزارع  .2

  ؛صوااد جیسات خوا را برگزار کندرساای و کتابخااۀ مرکزع میمرکز اطالع جمیه

افر از امضا  4افر رسمیت می یابد و صیمیمات کمیته با موافقت حداقب  7افر از  4جیسات با حضور حداقب  .3

 ویب است.حاضر ار جیسه قابب صی

 

 صیویب رسید. به پژویش و فناورع اااشوا مدیران م اوات شوراع  ار جیسۀ و او صبیر  ماا  چهاراامه ار این نیین


