
 دانشگاه علمیاعضای محترم هیأت
 

 باسالم

 امکان ورود اطالعات برای کلیه اعضای  62/11/26خ رساند، از روز شنبه موراحتراماً به استحضار می

با توجه به اینکه اطالعات این سامانه عالوه بر وجود دارد. سامانه پژوهشی گلستان علمی دانشگاه در هیأت

ارتقاء و  اداری لذا جهت تسریع در انجام مراحل گیرد،مورد استفاده قرار می...  و ارتقاء، پایه، در گرنت

پژوهشی پایه و با توجه به زمانی که جهت بررسی و تأیید اطالعات ورودی از سوی کارشناسان 

انجام هر فعالیت پژوهشی جدید، در اولین صورت  درخواهشمنداست دانشکده و دانشگاه الزم است، 

 .در سامانه وارد فرماییدفرصت، اطالعات مربوط به فعالیت را 

 رساند:به استحضار می موارد ذیل جهت آگاهی 

تأیید اولیه توسط کارشناسان پژوهشی هر پس از ثبت اطالعات پژوهشی توسط استاد، با توجه به اینکه  -1

صورت بروز هرگونه مشکل و سواالت احتمالی به کارشناسان پژوهشی  گیرد، لذا دردانشکده صورت می

 اند مراجعه فرمایید.دانشکده که از سوی معاونین پژوهشی معرفی گردیده

 از طریق پست الکترونیکی ارسال گردیده است. ،جهت آگاهی بیشتر، Helpفایل  -6

 :به صورت فایل ضمیمه گردد بایسته میپژوهشی اساتید، ک اطالعاتبرای مورد نیاز مدارک  -3

 فایل مورد نیاز نوع اطالعات ردیف

 تصویر صفحه اول مقاله بعد از چاپ مقاله چاپ شده در مجالت 1

 هامقاله ارائه شده در همایش 2
تصویر صفحه اول مقاله بعد از چاپ در کتاب همایش یا گواهی 

 مقاله و یک نسخه از صفحه اول ارائه مقاله از سوی دبیر همایش

3 
کتب منتشرشده به غیر از انتشارات 
 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

 تصویر جلد کتاب و شناسنامه کتاب

 تصویر گواهی عضویت از سوی سردبیر نشریه عضویت در هیأت تحریریه مجالت 4

 گواهی داوری از سوی دبیر نشریه/ همایش تصویر داوری مقاالت 5

 از سوی دبیرخانه همایش گواهی تأیید تصویر هادبیری همایش 6

 گواهی ثبت اختراعات تصویر اختراعات 7

 تصویر گواهی تایید از سوی دبیرخانه نشریه سردبیری نشریات 8

 گواهی تأیید از سوی دبیرخانه همایش تصویر هاسخنرانی کلیدی در همایش 9

 گواهی تأیید از سوی سازمان مربوط تصویر هادریافت جوایز در جشنواره 11

 صنعتی -برگزاری بازدیدهای علمی 11
 تصویر مجوز بازدید به امضای ریاست دانشکده 

 یا مدیریت ارتباط با صنعت دانشگاه



های قبل( در سامانه پژوهشی وجود ها)حتی سالامکان ورود اطالعات در تمامی ایام سال برای تمامی سال -4

گیرد که در بازه زمانی اعالم شده از سوی معاونت ذکر است امتیاز به مواردی تعلق می دارد، ولیکن الزم به

در خصوص گرنت و مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه برای پایه و ارتقاء در سامانه پژوهشی دانشگاه 

امتیاز به صورت با توجه به اینکه در این سامانه تغییر  اند)گرنت: تا پایان اسفند ماه هر سال(.ثبت گردیده

 باشد، لذا خواهشمنداست اطالعات را در بازه زمانی اعالم شده ثبت نماببد.پذیر نمیدستی امکان

گیرد و تنها در خصوص مقاالت چاپ های پژوهشی همان سال تعلق میامتیاز گرنت در هر سال به فعالیت -5

 گیرد. امتیاز تعلق می و کتب چاپ شده در سال قبل،شده در مجالت به مقاالت یک سال گذشته 

های پژوهشی خود را سامانه فعالیت توانند از سال اول استخدام،علمی جدیداالستخدام میاعضای هیأت -2

امتیاز به امتیاز  15نامه گرنت، به این اعضاء تا سه سال پس از استخدام، همچنین طبق آیین وارد نمایند،

نیازی به ارسال مدارک طرح پژوهشی به صورت  23سال گرنت آن سال اضافه خواهد شد. لذا از ابتدای 

 مکتوب نیست.

 به شرح زیر خواهد بود)پیشخوان خدمت(: اطالعات پژوهشی روند ثبت، بررسی و تأیید  -7

پس از ثبت اطالعات توسط استاد، در صورتی که تمامی اطالعات به صورت کامل ثبت و فایل ضمیمه 

دهید، پس از این تغییر تغییر می تأیید ثبت کنندهیید را به حالت مربوط به فعالیت ضمیمه شود، وضعیت تأ

اطالعات از کارتابل استاد خارج و وارد کارتابل کارشناس پژوهش دانشکده شده و پس از  ،وضعیت

تأیید بررسی اگر اطالعات با فایل ضمیمه مطابقت داشته باشد، وضعیت تأیید توسط کارشناس به حالت 

ند و در این حالت رکورد مورد بررسی از کارتابل کارشناس دانشکده خارج و وارد کتغییر می دانشکده

در اطالعات  و در صورت وجود تناقض شودکارتابل کارشناس پژوهش حوزه امور پژوهشی دانشگاه می

شود کند و به کارتابل استاد بازگردانده می، تغییر میقابل تغییروضعیت تأیید توسط کارشناس دانشکده به 

 . وجود داردو در این صورت، امکان ویرایش و اصالح اطالعات توسط استاد 

بعد ورود رکورد به کارتابل کارشناس امور پژوهشی دانشگاه، اطالعات توسط ایشان بررسی شده و در 

رکورد به کارتابل کارشناس  کند و، تغییر میقابل تغییروضعیت تأیید به  صورت وجود خطا و تناقض،

 شود و ...ه برگردانده میدانشکد

علمی دانشگاه مشارکت داشته باشند، در صورتی که در یک فعالیت پژوهشی چند نفر از اعضای هیأت  -8

شود، به صورت خودکار ثبت میتوسط یکی از همکاران ات فعالیت مذکور در سامانه اطالعزمانی که 

 رسد.میهای پژوهشی اساتید دیگر نیز به ثبت رکورد مذکور در فعالیت

 


