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 برنامه هاي مورد نياز جهت كار با برنامه سيستم جامع دانشگاهي گلستان

  Adobe Reader آخرين نسخه استفاده ازو  Internet Explorerاستفاده از آخرين نسخه ، 7سيستم عامل ويندوز استفاده از 
  شناسه كاربري و گذر واژه

انتقال  برنامه سيستم جامع دانشگاهي گلستانسازي اطالعات جامع آموزشي و پژوهشي به جهت يكپارچهبرنامه سيستم اطالعات پژوهشي دانشگاه 
  يافته است و در اين برنامه در كنار گزينه آموزش، گزينه پژوهش نيز فعال شده است و نياز به شناسه كاربري و گذر واژه جديد نيست.

  زمان ورود اطالعات

 تعلق بر مواردي )1394گرنت امتياز ( ليكن وجود دارد، قبل) سالهاي حتي(سالها  تمامي براي سال ايام تمامي در اطالعات ورود در اين برنامه امكان

  انجام شده است. 1393 ماه اسفند پايان تا 1393فروردين  زماني بازه در كه گيردمي

 )1394(گرنت  1393هاي پژوهشي سال بازه زماني جهت ورود فعاليت

  ) تا پايان خرداد ماه تعيين شده است.1394(گرنت  1393هاي پژوهشي سال بازه زماني جهت ورود فعاليت

  شده رسانينامه اعتبار پژوهشي به روزپياده سازي و اطالع رساني آيين

  رساني خواهد شد.سازي و اطالعرساني شده است لذا بندهاي تكميلي متعاقباً در سيستم پيادهنامه اعتبار پژوهشي به روزاز آنجا كه اخيراً آيين

  ساختار برنامه

اعتبار  نامهآييناساس بر  امتياز (گرنت)هاي شاخص اما كمافي السابقعلمي اعضاي هيئت علمي است  مرتبه يساختار اين برنامه بر اساس آيين نامه ارتقا
  است. مصوب پژوهشي

  پيغام خطا و مشاهده مشكل در سيستم

  پيگيري فرمائيد.يا مشاهده مغايرت در اطالعات سنوات قبل از طريق كارشناس پژوهشي دانشكده ذيربط موضوع را  خطا هرگونه بروز صورت در

  هاي پژوهشي سنوات گذشته اطالعات فعاليت

از اين پس  از آنجا كه در انتقال اطالعات از سيستم قبلي تائيد دانشكده و دانشگاه به سيستم جديد انتقال نيافته است (به دليل نقص در مستندات) و
اخذ پايه ساليانه اساتيد معيار است لذا اعضاي محترم هيات علمي ضمن بررسي برنامه سيستم جامع دانشگاهي گلستان مبناي محاسبه در ارتقاي مرتبه و 

  هاي پژوهشي سنوات گذشته همراه با مستندات و تعريف همكاران اقدام نمايند.اطالعات سنوات گذشته خود، نسبت به تكميل اطالعات فعاليت

 شود ضميمه فايل صورت به بايست مي كه اساتيد پژوهشي اطالعات براي نياز مورد مدارك



٢ 

 چاپ از بعد مقاله تصوير مجالت: در شده چاپ مقاله 

 همايش دبير سوي از مقاله گواهي ارائه و همايش كتاب در چاپ از بعد مقاله تصوير همايشها: در شده ارائه مقاله  

 كتاب شناسنامه و كتاب جلد تصويرمنتشرشده:  كتب 

 نشريه سوي از عضويت گواهي :تصوير مجالت تحريريه هيأت در عضويت 

 همايش/نشريه دبير سوي از داوري گواهي تصوير مقاالت: داوري 

 همايش دبيرخانه سوي از تأييد گواهي تصوير همايش:  دبيري 

 :اختراعات ثبت گواهي تصوير اختراعات 

 نشريه دبيرخانه سوي از تاييد گواهي تصوير نشريات: سردبيري 

 همايش دبيرخانه سوي از تأييد گواهي تصوير :همايش در كليدي سخنراني 

 مربوط سازمان سوي از تأييد گواهي تصوير جشنواره: در جوايز دريافت 

 دانشگاه صنعت با ارتباط مديريت دانشكده يا رياست امضاي به بازديد مجوز تصويرصنعتي:  علمي بازديدهاي برگزاري 

  جديداالستخدام هيأت علمي اعضاي

گرنت،  نامهآيين طبق ليكن نمايند، سامانه وارد را در خود پژوهشي هايفعاليت استخدام، اول سال از توانندمي جديداالستخدام هيأت علمي اعضاي
  دو سال اول استخدام هر عضو هيئت علمي برابر با متوسط امتياز در دانشگاه خواهد بود. اعضاء در اين امتياز

  قراردادهاي صنعتي

  شود.از طريق دفتر همكاري هاي علمي و صنعتي وارد مي هيأت علمي اعضاي قراردادهاي صنعتيكليه اطالعات فعاليتهاي مستخرج از 

   



٣ 

 سيستم جامع گلستان نحوه ثبت فعاليت پژوهشي در

گزينه اطالعات جامع پس از ورود به سيستم جامع دانشگاهي گلستان در سرپوشه دوم گزينه پژوهش را خواهيد ديد كه جهت ثبت فعاليتهاي جديد از 
 مي بايست اقدام نمود.پژوهشي استاد 

  

در مجالت شده چاپ مقاله مقابل لينك انتخاب : مثال براي نمائيم مي انتخاب را فعاليتها انواع از يكي فناوري  ‐پژوهشي فعاليتهاي ليست به ورود از پس

  



٤ 

 سپس گزينه ثبت فعاليت جديد را انتخاب مي نمائيم.

  

مقاله مي باشد يعني اين كد را بصورت كامل در بخش مربوطه وارد نمائيم و گزينه مقابل آن يعني جستجو  DOIبهترين روش جهت اين امر وارد نمودن 
  را انتخاب مي نمائيم. DOIبراساس 

  ال زير، قسمت رنگي شده را كپي نماييد.هر مقاله در انتهاي مقاله به صورت زير وجود دارد. كه شما بايد مانند مث DOIالزم به يادآوري است 
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  شود.مجبور به ثبت آن باشيد در سيستم وارد مي تاريخ انتشار) بدون اينكه ، نام مقاله، نام مجله، نام نويسندگان،ISSNساير اطالعات (

در غير اين صورت هنگام تاييد، سيستم پيغام  ند زبان مقاله، مرحله چاپ، ....)به صورت دستي وارد نماييد (مان در اين مرحله الزم است بعضي از فيلدها را
  .دهدخطا به شما مي



٥ 

  
شويد مي شناخته مقاله كننده ثبت عنوان به شما اكنون باشد.مي مقاله كننده ثبت شود تكميل بايد حتماً كه قسمت اين در مهم خيلي هايگزينه از يكي

  .نمايند ثبت را پژوهشي فعاليت اين نيست نياز شما با مشترك همكاران ساير و

  دانشگاه هيأت علمي اعضاي مشترك با ساير پژوهشي فعاليت

 توسط سامانه در مذكور فعاليت اطالعات كه باشند، زماني داشته مشاركت دانشگاه هيأت علمي اعضاي از نفر چند پژوهشي فعاليت يك در كه صورتي در

 در مذكور خودكار ركورد صورت به اين اطالعات،در صورت تعريف صحيح باشند و شود ايشان ملزم به تعريف ساير همكاران مي ثبت همكاران از يكي
 شود.مي ثبت به نيز ديگر اساتيد پژوهشي هايفعاليت

  نمود. بايست در ابتدا از بخش نوع همكار گزينه مربوطه را انتخابها ميفعاليتاز در هر نوع تعريف همكار جديد و يا جهت ويرايش تعريف همكار براي 

ت ئكرده و سپس چنانچه نوع همكار هي نوع همكار را انتخابدر ابتدا باشد. الزم است ... تواند هيات علمي دانشگاه، كارشناس، دانشجو و يا نوع همكار مي
 .شده جهت انتخاب شماره آنها به وجود آيد باشد، امكان استفاده از راهنماي پيش بيني دانشگاه، كارشناس يا دانشجو انتخاب شده علمي



٦ 

  
  كليك نمايند. عالمت سوال در صورتي كه همكار دانشجوي دانشگاه باشد در فيلد مقابل (شماره دانشجو) بر روي 

  
محدود كردن  كاراكتر % جهتاستفاده از و مثال نام خانوادگي با بعد از باز شدن پنجره محدوده راهنماي دانشجو كافيست بخشي از مشخصات دانشج

نه دانشجويان فعال و غير سپس وضعيت دانشجو را در وضعيت سفيد (خالي) قرار دهيد تا جستجو شامل هر دو گزيو كد دانشكده را وارد نمائيد.  راهنما
  و سپس تائيد نمائيد.د فعال شو



٧ 

 

  را انتخاب و تائيد نمائيد.نظر توانيد از ميان اطالعات فرد مورد شود كه ميمرحله پنجره اي باز ميدر اين 

  
و  و نام نام خانوادگيهمكار مورد نظر هيات علمي، دانشجو و يا كارشناس دانشگاه نيست) الزم است  يعني( باشد، شده انتخاب "ساير" همكار نوع چنانچه

  .دشوساير مشخصات همكار تكميل 

ها را از روي مقاله كپي كرده و در سيستم وارد نماييد سپس گزينه باشد. كافيست كليد واژهها ميژهبايد تكميل شود تعريف كليد وامرحله بعدي كه 
  اعمال تغييرات را بزنيد.



٨ 

  
  د.شواين قسمت نيز تكميل  هاي پژوهشي مرتبطفعاليتو در صورت وجود  ارسال شود.نيز فعاليت بايست نسخه الكترونيكي پس از اين مرحله مي

  
  خدمت)  پيشخوان( بود خواهد زير شرح به پژوهشي اطالعات تأييد و بررسي ثبت، روند

قابل را از  تأييد وضعيت تواندمي و ساير فعاليتهاي مرتبط ضميمه مربوط فايل وتعريف همكار و كليد واژه  صورت در استاد، توسط اطالعات ثبت از پس
  دهيد.تغيير  كننده ثبت تأييد حالت به تغيير



٩ 

  
  شود.وارد سرپوشه پيشخوان خدمت مي اطالعات تغيير وضعيت، اين از پس

  
كارشناس  كارتابل وارد و خارج استاد كارتابل از فعاليت ارسال، انتخاب صورت در و شودمي ليست شده ثبت پژوهشي فعاليتهاي خدمت پيشخوان در

 فايل ضميمه با اطالعات اگر بررسي، از پس .شودمي برداشته همكاران و كننده ثبت توسط ويرايش امكان هنگام اين در .شودمي مربوطه دانشكده پژوهشي



١٠ 

 كارتابل كارشناس از بررسي مورد ركورد حالت اين در و كندمي تغيير دانشكده تأييد حالت به كارشناس توسط "تأييد"وضعيت باشد، داشته مطابقت

 .شودمي دانشگاه پژوهش امور دفتر كارشناس كارتابل وارد و خارج دانشكده

 شودمي بازگردانده استاد كارتابل به ركورد و ميكند تغيير ،"تغيير قابل" به دانشكده كارشناس توسط "تأييد"وضعيت اطالعات، در تناقض وجود صورت در
 .دارد وجود استاد توسط اطالعات اصالح و ويرايش امكان صورت، اين در و

 قابل"به"تأييد"وضعيت تناقض، و خطا وجود صورت در و شده بررسي ايشان توسط اطالعات دانشگاه، پژوهش امور كارشناس كارتابل به ركورد ورود از بعد

  ... و شودمي برگردانده دانشكده كارشناس كارتابل به ركورد و كندمي تغيير ،"تغيير

  نكات مهم:

  د.شوبايست بصورت دستي وارد باشد اطالعات مي DOIدرصورتي كه مجله فاقد 

 از تا نمائيد ارسال دانشكده پژوهشي كارشناس براي را مجله اطالعات بايستمي نباشد موجود مجالت بانك در مجله كه صورتي در

 .شود اضافه مجالت اطالعات بانك به دانشگاه پژوهش امور كارشناس طريق

 بانك به دانشكده پژوهشي كارشناس طريق از همايش اطالعات بايستمي نباشد موجود همايش بانك در همايش عنوان كه صورتي در
 .شود اضافه همايش اطالعات


