باسمه تعالی
راهنمای ثبت فعالیت ها و درخواست های پژوهشی در سامانه جامع دانشگاهی گلستان ،دانشگاه شهید باهنر کرمان

ورود به سامانه جامع دانشگاهی گلستان
ثبت فعالیت های پژوهشی
منوی پژوهش

فعالیت های پژوهشی .سپس نوع فعالیت را انتخاب و اطالعات خواسته شده را تکمیل نمایید.

 نحوه ثبت مقاله های پذیرفته شده  /چاپ شده در مجالت به شرح زیر:ثبت فعالیت جدید :در فرم باز شده زیر کد  DOIرا فعالً وارد ننمایید و همچنین وضعیت تایید در پایان فرم را به صورت "قابل تغییر"
تا زمانی که به ویرایش فرم احتیاج باشد ،نگه دارید.
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 -1وارد نمودن عنوان فارسی یا التین مقاله ( حسب زبان مقاله ،یک عنوان کافی است).
 -2ثبت مشخصات مقاله شامل :زبان ،نوع ،رویکرد ،مرحله چاپ ،گروه علمی ،نحوه انتشار ،حوزه فعالیت ،پر استفاده بودن و ماهیت.
نکته :حین انتخاب مجله از بانک اطالعات موجود دقت شود که در صورت وجود مجله در بانک ،از تعریف مجله جدید جداً خودداری شود تا
اختاللی در امتیازدهی مجله و مقاله ایجاد نشود.
 -3ثبت مشخصات مجله ( عنوان فارسی یا التین) بسته به مورد عنوان فارسی یا التین ثبت گردد.
در این قسمت ،پیش فرض نرم افزار ،انتخاب مجله از بانک اطالعات موجود است و با وارد نمودن نام مجله در صوتی که در بانک نام آن
وجود داشته باشد ISSN ،به صورت خودکار وارد می شود .شما می توانید اطالعات نمایه مجله ( )ISC ،Scopus ،ISIرا از آیکون
"نمایه مجله" ببینید .الزم نیست که کدهای  ISSNو  EISSNرا وارد کنید .سامانه این اطالعات را پس از تایید فرم توسط شما ،در
محل های مربوطه قرار می دهد .در غیر اینصورت ،با انتخاب ثبت مجله جدید ،نام مجله و اطالعات  ،ISSNدوره ،زبان ،کشور محل چاپ
و نمایه آن توسط عضو هیات علمی وارد می شود.
درج مشخصات مقاله در مجله شامل صفحات ،شماره ،سری و ....
 -4وارد نمودن چکیده فارسی یا التین در سال  ،1333اختیاری است
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نمونه فرم تکمیل شده یک مقاله

 -5نحوه ثبت مشخصات همکاران فعالیت پژوهشی:
نکته :پس از تکمیل فرم ،انتخاب های باالی فرم مانند "تعریف همکاران"" ،کلید واژه"" ،ارسال نسخه الکترونیکی" فعال
میشوند.
در اینجا تنها نام شخصی که اطالعات را وارد کرده است دیده می شود .حال بایستی اطالعات شخص وارد کننده ویرایش شود .بر روی قلم
ویرایش کلیک کنید و فرم را اصالح کنید جهت ثبت نام دیگر همکاران بر روی "تعریف همکاران" کلیک کنید و فرم مربوطه را باز
کنید .کمی صبر کنید تا عنوان مقاله را ببینید و سپس روی "جستجو" کلیک کنید .و نام دیگر همکاران در مقاله را وارد کنید.
پس از مشخص کردن آیتمهای مشخص شده در فرم بر روی "بررسی تغییرات" و سپس "اصالح" کلیک کنید و فرم را ببندید.
در مرحله بعد روی "تعریف همکار جدید" در فرم نشان داده شده فوق کلیک کنید و دوباره فرم باال باز می شود .اطالعات مربوط به
دانشجویان و همکاران مانند شماره دانشجویی و شماره استاد در سیستم موجود است و شما می توانید این اطالعات را جستجو کنید .به
عنوان مثال در زیر اطالعات دانشجوی دکتری همکار مقاله آورده شده است.
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پس از تایید این فرم نام دانشجو به فرم زیر اضافه می گردد.

پس از اتمام این بخش روی "بازگشت" کلیک کنید .در این مرحله نام همکاران و ترتیب آنها در مقاله درج می گردد.
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 -6نحوه ارسال فایل الکترونیکی (آپلود) مقاله یا خالصه مقاله
جهت آپلود فایل پی دی اف ابتدا بر روی آیکون " ارسال نسخه الکترونیکی" باالی فرم اصلی کلیک کنید .پس از اینکه فرم زیر باز
شد ،بر روی "ارسال" کلیک کنید و محل پوشه و فایل را مشخص کنید و تایید کنید .پس از بارگزاری فایل روی "بازگشت" کلیک
کنید .آیکون " مشاهده نسخه الکترونیکی" روشن می گردد .الزم به یاداوری است که آپلود فایل تا حجم  01 GBامکان پذیر است

 -7جهت اطمینان از ثبت صحیح مشخصات مقاله یا فعالیت پژوهشی ،بعد از ثبت موفق فعالیت ها می توان از طریق منوی کاربر و در قسمت
"اطالعات جامع پژوهشی استاد" مقاله یا فعالیت پژوهشی را مشاهده نمود.
 -8وضعیت تائید فعالیت:
پس از تکمیل فرم بر روی "بررسی تغییرات" و سپس "اصالح" کلیک کنید در صورت اطمینان از صحیح و کامل بودن اطالعات باید
به حالت «تائید ثبت کننده» تغییر نماید تا فعالیت در پیشخوان خدمت قابل رویت و انتخاب شود .حال اگر همه موارد مورد تایید
شماست ،در پایین فرم وضعیت تایید را در حالت " تایید ثبت کننده" قرار دهید .اکنون شما می توانید این مقاله را در بخش
"پیشخوان خدمت"" ،تایید فعالیتهای پژوهشی" مشاهده ،تایید و ارسال نمایید.
در صورتی که نیاز به ویرایش اطالعات مقاله را دارید ،در باالی فرم گزینه "اصالح فعالیتهای موجود" را کلیک کنید و سپس روی
"؟" جلوی شماره مقاله کلیک کنید که لیستی باز می گردد .بر روی عنوان مقاله کلیک کنید و سپس "جستجو" را کلیک کنید.
در قسمت وضعیت تایید در حالت "قابل تغییر" قرار دهید و "بررسی تغییرات" و "اصالح" را کلیک کنید.
سپس می توانید هر بخشی را که مایل باشید طبق مراحل قبل تغییر دهید.
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ثبت اطالعات مقاالت کنفرانسی
برای مقاالت کنفرانسی از مسیر فعالیتهای پژوهشی ،ارائه مقاله و شرکت در همایشها فرم مربوطه را باز کنید .فرم زیر نمونه ای از فرم
تکمیل شده است.
در بخش سوم فرم (مشخصات همایش) در صورتی که شماره همایش را نمی دانید از گزینه " ثبت همایش جدید" استفاده کنید و
اطالعات مربوط به همایش را وارد کنید .با ثبت یکی از این تاریخ های شمسی و میالدی سیستم این تبدیل را انجام می دهد و نیاز به ثبت
هردو تاریخ نیست.

مراحل تعریف همکاران و بارگزاری فایل مقاله مانند مقاالت مجله است.
تایید فعالیتهای پژوهشی
پس از وارد کردن اطالعات پژوهشی از طریق "پیش خوان خدمت " و تایید فعالیتهای پژوهشی وارد فرم زیر شوید.
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در صورتی که روی قلم ویرایش روبروی هر آ یتم کلیک کنید ،می توانید اطالعات مربوط به هر مورد را ببینید و در صورت نیاز ویرایش
کنید.
خالصه نحوهی درخواست اعتبار پژوهشی و فرصت مطالعاتی و گردش کار
منوی پیشخوان خدمت

درخواست اعتبار پژوهشی یا فرصت مطالعاتی

در خواست جدید و سپس انتخاب

فعالیت های مورد نظر ارائه آن درخواست اعتبار پژوهشی و نیز وارد نمودن امتیازفعالیت توسط استاد.
سپس تائید از قسمت باالی صفحه "وضعیت تائید فعالیت" .در این حالت ،گردش کار عملیات قابل مشاهده می باشد (کلیک بر روی
سپس کلیک نمودن فلش آبی که با ارسال درخواست به مد یرگروه ،مراحل بعدی انجام می شود .پس از این
منوی مشاهده گردش کار)
مرحله ،درخواست باید در کارتابل مدیر گروه قابل مشاهده باشد .سپس امتیاز فعالیت ها توسط مدیر گروه وارد و پس از تایید ایشان،
درخواست به کارتابل معاونت پژوهشی دانشکده وارد می شود که پس از امتیازدهی و تایید ایشان ،امتیازات توسط کمیته علم سنجی ارزیابی
و با نظر کمیته تخصصی شورای پژوهشی نهایی می شوند.
جزئیات نحوهی درخواست اعتبار پژوهشی و فرصت مطالعاتی
برای درخواست اعتبار پژوهشی از مسیر پیش خوان خدمت -درخواست اعتبار پژوهشی فرم زیر را باز کنید.
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بر روی قلم ویرایش روی فرم کلیک کنید تا موارد مختلف پژوهشی را ببینید .در فرم زیر موارد مختلف پژوهشی را تایید کنید .دکمه تایید
باالی فرم قرار دارد .البته می توانید هر مورد را جداگانه انتخاب و سپس تایید کنید.

پس از تایید این فرم ،در فرم قبلی گزینه ارسال (فلش آبی) را انتخاب کنید.
با انتخاب مسیر زیر نوع درخواست را انتخاب کنید.
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در اینجا چون درخواست اعتبار پژوهشی سال  0131مد نظر است ،گزینه  2را انتخاب نمایید.

با انتخاب مسیر زیر بایستی بتوانید در جدولی لیست فعالیتهای پژوهشی خود را ببینید.

همچنین با انتخاب گزارش  ،021از مسیر شکل فوق می توانید مهارت های زبانی خود را وارد نمایید.
با انتخاب مسیر زیر می توانید گزارش مقاالت ،پایان نامه ها و دیگر فعالیتها را به شکل دسته بندی شده در جدولهای مجزا ببینید.
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روش دیگر ویرایش و تعریف فعالیت جدید از طریق اطالعات جامع پژوهشی استاد
منوی پژوهش

اطالعات جامع پژوهشی استاد

ستون تعداد فعالیت

انتخاب فعالیت ها.

در این صفحه ،عالمت قلم نشان دهنده ی امکان ویرایش فعالیت های وارد شده قبلی و نیز امکان تعریف فعالیت جدید وجود دارد.
در ستون محتوا با کلیک نمودن روی «ارسال» ،پنجره ی انتخاب فایل الکترونیک فعالیت از پرونده های موجود در کامپیوتر باز و امکان
آپلود فایل تا حجم  01 GBفراهم می شود.

" در پایان از جناب آقای دکتر حجت ا ...رنجبر ،استاد محترم بخش مهندسی معدن که حوزه معاونت پژوهشی را در
تهیه این راهنما یاری نمودند تشکر می شود".
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