
 آئين نامه  شوراي سردبيري مجالت علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان
 مقدمه 

تعداد چاپ و انتشار مجالت علمي و عالقه روزافزون واحدهاي مختلف دانشگاه در جهت تأسيس مجالت علمي، اين                   
خدماتي و نظارت   ضرورت را ايجاب نمود که معاونت پژوهشي دانشگاه به عنوان متولي تهيه امکانات و تأمين نيازهاي                 

 به منظور    »شوراي سردبيري مجالت علمي دانشگاه       «بر چاپ و انتشار مجالت، شورايي تحت عنوان             
 .هماهنگي و تسريع در امر چاپ و انتشار مجالت ايجاد نمايد 

 اهداف: ۱ماده 
راجع به مجالت   نظارت عالي بر حسن اجراي بخشنامه ها و دستورالعمل هاي وزارت و مصوبات داخلي دانشگاه                 . ۱-۱

 علمي در سطح دانشگاه
 سياست گذاري و ايجاد هماهنگي راجع به انتشار و ارتقاء کيفي مجالت علمي دانشگاه . ۲-۱

 اعضاي شورا : ۲ماده 
 )رئيس(معاون پژوهشي دانشگاه . ۱-۲
 )دبيرشورا{(مدير امور پژوهشي . ۲-۲
 مديران مسئول مجالت. ۳-۲
 جرايي مجالت سردبيران مجالت ومديران ا. ۴-۲
 رياست کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد . ۵-۲
 رياست چاپ و انتشارات دانشگاه . ۶-۲

 وظايف شورا : ۳ماده 
بررسي گزارش ها، دستورالعمل ها و آئين نامه هاي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و فرهنگ و ارشاد اسالمي .  ۱-۳

 .اصالحي به مراجع ذيربط که به شورا ارائه گرديده است در ارتباط با مجالت علمي و ارائه پيشنهادهاي 
 تصويب نهايي آئين نامه هاي مجالت . ۲-۳
 اتخاذ راهکارهايي جهت ايجاد هماهنگي بين هيأت تحريريه مجالت. ۳-۳
 ارائه پيشنهادهايي در جهت ارتقاء کمي و کيفي مجالت . ۴-۳
 بررسي و تصويب موضوعات ارائه شده . ۵-۳
  اعتبارات ساالنه مورد نياز مجالتبررسي. ۶-۳

 وظايف اعضاء: ۴ماده 
 معاون پژوهشي    . ۱-۴

 تشکيل و اداره جلسات شورا -
 تعيين دستور کار جلسات شورا -
 نظارت بر حسن اجراي تصميمات و مصوبات شورا  -

 :سردبيران مجالت علمي . ۲-۴
 نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا در واحد متبوع -
 هت طرح در جلسات شوراارائه پيشنهاد ج -
 ارائه گزارشي از وضعيت مجالت واحد متبوع به شورا -

 :   دبير شورا . ۳-۴
 تهيه  و ارسال صورتجلسات شورا به واحدهاي مربوطه  -

 ۶/۱۱/۸۳ به تصويب دومين شوراي سردبيران دانشگاه و در تاريخ ۱/۱۰/۸۳ بند در تاريخ  ۱۷ ماده و    ۴اين آئين نامه در     
 .نشگاه رسيده است هيأت رئيسه دا

 


