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های هدفمند دانشگاه جهت ی برنامهنامه نظارت بر اجرای دوره دکتری تخصصی مصوب دانشگاه و در اجراشیوه 22به استناد ماده 

ی های معتبر علمدهی فرایند اعتبارسنجی بروندادهای علمی اعضای هیأت علمی، اداری، پژوهشگران و دانشجویان برابر شاخصسامان

 شود:المللی، دستورالعمل حاضر بر اساس تعاریف به شرح ذیل ابلاغ میدر سطوح ملی و بین

 تعاریف: -6ماده 

 انشگاه علامه طباطبائی است.د دانشگاه:

-آموزشی»های روزانه، شبانه و پردیس به شیوه در دوره غیر ایرانیپذیرفته شده دوره دکتری تخصصی اعم از ایرانی و  دانشجو:

 باشد.می« محورپژوهش» و« پژوهشی

ن و چاپ مقالات برآمده از رساله، برونداد علمی ماحصل و نتیجه نهایی پژوهش و تحقیق پژوهشگران در قالب تدوی برونداد علمی:

 للیالمبیندر نشریات علمی معتبر داخلی و  زی، نشست علمی، طرح پژوهشی و ...پرداهسته پژوهشی، قطب علمی، کرسی نظریه

 است.

 شود.می و ...ارتقا ، تشویق، امتیاز حاصل از ارزشیابی بروندادهای علمی پژوهشگران که منجر به اخذ گرنت )پژوهانه( امتیاز پژوهشی:

ب دستور و حس المللیبینهای معتبر ملی و کمیسیون اعتبارسنجی نشریات علمی دانشگاه است که بر اساس شاخص کمیسیون:

 در معاونت پژوهشی دانشگاه تشکیل شد. 29/40/2875ریاست محترم دانشگاه در تاریخ 

 معاون پژوهشی دانشگاه است. کمیسیون: رئیس

 مور پژوهشی دانشگاه است.مدیر ا دبیر کمیسیون:

میسیون ک رئیسکارشناس علمی و یا اداری کمیسیون است که با معرفی دبیر کمیسیون و اعطای حکم از سوی  عضو کمیسیون:

 شود.به عضویت منصوب می

 :کمیسیون اعتبارسنجی نشریات علمی دانشگاه -9ماده 

و با  المللیبینهای معتبر ملی و هشی است و به استناد شاخصاین کمیسیون مرکب از اعضای حقوقی، حقیقی و کارشناسان پژو

دانشجویان و پژوهشگران برگزار -اداری-هدف انسجام در فرایند ارزیابی بروندادهای علمی و امتیازات پژوهشی اعضای هیأت علمی

 شود.می

 اعضای حقوقی کمیسیون: -6-9

 کمیسیون: معاون پژوهشی دانشگاه رئیس -6-6-9

 : مدیر امور پژوهشی دانشگاهیر کمیسیوندب -9-6-9

 مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه -1-6-9

 مدیر مرکز چاپ و انتشارات -4-6-9

 کتابخانه مرکزی دانشگاه رئیس -5-6-9

 ریزی آموزشی، نظارت و سنجش دانشگاهمدیر برنامه -1-6-9

 وند.شمی ت اجرایی به عضویت کمیسیون منصوبولیاعضای حقوقی با حکم معاون پژوهشی دانشگاه تا پایان دوره مسئتبصره: 



 

 

 اعضای حقیقی کمیسیون: -9-9

 شوند.نفر عضو هیأت علمی دانشگاه که در زمره پژوهشگران برتر و اساتید ممتاز دانشگاه شناخته می 8 -6-9-9

 شوند.می عضویت منصوبسال به  1کمیسیون به مدت  رئیساعضای حقیقی کمیسیون با معرفی دبیر کمیسیون و تأیید  تبصره:

دیگری خارج از دانشگاه و متخصص در ارزیابی علمی نشریات ملی و  نفر عضو هیأت علمی یکی از داخل دانشگاه و 1 -9-9-9

 شوند.که در موارد خاص از سوی دبیر کمیسیون جهت شرکت در جلسات معرفی می المللیبین

 اعضای اجرایی کمیسیون: -1-9

های مصوب تحصیلات تکمیلی دانشگاه و مکانیزم اعتبارسنجی نشریات که به تشخیص نامهی آشنا با مفاد شیوهنفر کارشناس پژوهش 1 

 شوند.کمیسیون به عضویت منصوب می رئیسدبیر کمیسیون و تأیید و حکم 

ه آشنا با مفاد در زمان بررسی بروندادهای علمی اعضای هیأت علمی، حضور دو کارشناس از حوزه هیأت ممیزه دانشگا تبصره:

های ارتقای مرتبه علمی اعضای هیأت علمی و متخصص در فرایند ارزیابی بروندادهای علمی ایشان در جلسه کمیسیون نامهآیین

 کند.اعتبار سنجی ضرورت پیدا می

 شرح وظایف کمیسیون: -1ماده 

 شرکت در جلسات هفتگی. -6-1

 دادهای علمی دانشگاه.بررسی گزارشات حاصل از تحلیل استنادی برون -9-1

 دانشجویان و پژوهشگران.-اداری-اعتبارسنجی بروندادهای علمی اعضای هیأت علمی -1-1

 .سنجیعلمهای تعیین شاخص -4-1

 .المللیبینارائه آخرین اطلاعات مربوط به نشریات علمی داخلی و  -5-1

 المللی و شناساییهای برتر ملی و بینقایسه با دانشگاهبررسی ساختار و روند تولید بروندادهای علمی در دانشگاه در م -1-1

 های مؤثر در رشد کمّی و کیفی آن.مؤلفه

زبان  ،زبان اسپانیولی، های خاص همانند زبان روسیالمللی معتبر مربوط به رشتهاعتبارسنجی و تهیه لیست نشریات بین -7-1

 عربی و ... زبان ،زبان چینی، زبان آلمانی، زبان فرانسه، ترکی استانبولی

دانشجویان و پژوهشگران ، اداری، های مربوطه برای اعضای علمیهای تخصصی در حوزهریزی برای برگزاری کارگاهبرنامه -8-1

 دانشگاه.

 تعیین کارگروهی از کارشناسان پژوهشی جهت اعتبارسنجی و ارزیابی بروندادهای علمی متقاضیان ورود به آزمون دکتری. -2-1

 

 شورای پژوهشی دانشگاه تصویب شد و لازم الاجرا است. ........................در جلسه مورخ تبصره  1ماده و  8تورالعمل در دساین 


