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 مقدمه
ی سیستم گلستان تدوین گردیده، سعی شده است به اختصار در این راهنما که با هدف آشنایی اعضاي محترم هیات علمی با امکانات پژوهش

عالیت، حذف فیک نحوه ثبت و تایید اطالعات مرتبط با یک فعالیت پژوهشی، ارسال نسخه الکترونیکی فعالیت، ویرایش اطالعات مرتبط با 
رح داده به صورت تصویري شنه، ترفیع و ... فعالیت و چگونگی گروه بندي فعالیتهاي یک عضو هیات علمی در فرایندهاي پژوهشی مانند پژوها

 شود. 

 ورود اطالعات مرتبط با یک فعالیت پژوهشی -1

 ورود  اطالعات با استفاده از منوي فعالیتهاي پژوهشی -1-1

 ورود اولیه اطالعات فعالیت -1-1-1

جله، اپ شده درممنوي فعالیتهاي پژوهشی سیستم گلستان به منظور ورود اطالعات فعالیتهاي مختلف پژوهشی از قبیل مقاله چ
مقاله ارائه شده در همایش، تالیف و تصنیف کتاب و ... پیش بینی شده است. در این منو که تصویر آن نمایش داده شده است، 

پژوهشی، ایجاد رشته هاي جدید، شرکت در کارگاه هاي دانش -امکان ثبت فعالیتهاي متنوع دیگري از قبیل داوري مقاالت علمی
 ضیافت اندیشه و ... در قالب پردازش سایر فعالیتهاي اساتید وجود دارد. افزایی از قبیل طرح

 

شی -1 شکل ستان منوي فعالیت هاي پژوه ستم گل  سی

، اعضاي محترم هیات علمی می توانند نسبت به مقاله هاي پذیرفته شده/چاپ شده در مجالتبه عنوان نمونه با استفاده از پردازش 
قاالت چاپ شده در مجالت خود اقدام نمایند. فیلدهاي اطالعاتی الزم براي ثبت یک مقاله نیز در فرم زیر نمایش داده شده ثبت م

 اند.
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 فرم ثبت مقاله چاپ شده در مجله -2 شکل

ین کد وجود دارد. با وارد نمودن این کد در مقاله را داشته باشید، امکان بارگذاري اطالعات مقاله از طریق ا DOIدر صورتی که کد 
اطالعات مقاله، بارگذاري شده و می توانید " DOIجستجوي اطالعات براساس "کادر متنی پیش بینی شده و کلیک روي گزینه 

ه وجود قالنسبت به ثبت مقاله اقدام کنید. در صورت نداشتن این کد با وارد نمودن اطالعات خواسته شده در این فرم امکان ثبت م
 دارد. 

 تعریف همکاران فعالیت -1-1-2

در فرم فوق می توان همکاران فعالیت را تعریف نمود. براي اضافه نمودن همکاران  تعریف همکارانپس از ثبت اولیه مقاله، با استفاده از گزینه 
ف ار، پیش بینی شده است. نمونه فرم تعرینیز گزینه هاي مختلفی از قبیل هیات علمی دانشگاه، دانشجوي دانشگاه و ... براي فیلد نوع همک

 نمایش داده شده است : 3همکار در شکل 
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شی -3 شکل  تعریف همکاران فعالیتهاي پژوه

رد ودر مواردي که همکار فعالیت، دانشجوي دانشگاه باشد، ممکن است هنگام تایپ نام خانوادگی در فیلد مذکور، نام خانوادگی دانشجوي م
کلیک نموده و در کادر باز شده  "شماره دانشجویی"جلوي فیلد       نظر نمایش داده نشود. براي رفع این مشکل می توان روي آیکن

ر دو حالت فعال و غیرفعال می ، که شامل ه وضعیت دانشجو با تایپ نام خانوادگی دانشجو و انتخاب گزینه اول فیلد  4شکل 
 به جستجوي دانشجوي مورد نظر پرداخت. تاییدو کلیک روي گزینه  شود

 

عنوان همکار فعالیت -4 شکل شجو به   تعریف دان

 

5 
 



 ارسال نسخه الکترونیکی فعالیت -1-1-3

ر د الزم است نسخه الکترونیکی فعالیت نیز در سیستم بارگذاري گردد. ،پس از ثبت اطالعات اولیه یک فعالیت و تعریف همکاران
بدین منظور پیش بینی شده است. پس از کلیک روي این گزینه،  ارسال نسخه الکترونیکیالعات یک فعالیت گزینه فرم ثبت اط

 براي ایجاد امکان بارگذاري مدرك در اختیار گذارده می شود. 5فرمی مشابه شکل 

 

کترونیکی فعالیت -5 شکل سخه ال  ارسال ن

استفاده گردد  pdfن فایلی با هر قالب اطالعاتی را بارگذاري نمود. اما ترجیحاً از قالبهاي فایل تصویري یا الزم به ذکر است می توا
مگابایت است. 7که امکان مشاهده در سیستم گلستان را نیز داشته باشید. حداکثر حجم فایل در نظر گرفته شده راي یک فایل 

را مورد  adobe acrobat proیا نرم افزار حرفه اي  pdfreducerر رایگان می توانید نرم افزا pdfبراي کاهش حجم فایلهاي 
 استفاده قرار دهید.

 ورود اطالعات سایر فعالیتهاي پژوهشی -1-1-4

(شکل ) گزینه مستقیم ندارند. پردازش فعالیتهاي اساتید در برخی از فعالیتهاي پژوهشی هستند که در منوي فعالیتهاي پژوهشی
 : نمایش داده می شود 6شماره العات این قبیل فعالیتها تعبیه شده است که شکل این منو با هدف ورود اط
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ساتید -6 شکل شی ا  تعریف سایر فعالیتهاي پژوه

پژوهشی، ایجاد رشته هاي جدید، شرکت در کارگاه هاي -از جمله این فعالیتها می توان به مواردي از قبیل داوري مقاالت علمی
از قبیل طرح ضیافت اندیشه اساتید، عضویت در کمیته علمی/ اجرایی همایش ها، تاسیس و راه اندازي شرکت دانش  دانش افزایی

 با انتخاب گزینه مورد نظر نسبت به ثبت اطالعات درخواستی اقدام فرمایید. بنیان و ... اشاره نمود.

 تایید فعالیت -1-1-5

ورود  بعد ازمورد استفاده قرار می گیرد،  ثبت کنندهتایید با توجه به این که در گروه بندي فعالیت هاي پژوهشی حداقل سطح 
ماره شالزم است در فرم اولیه ورود اطالعات مانند شکل اطالعات فعالیت، تعریف همکاران و ارسال نسخه الکترونیکی یک فعالیت، 

 را کلیک کنید. اعمال تغییراتیا   اصالحتغییر داده و آیکن  ثبت کنندهتایید وضعیت تایید را به حالت 2
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ک فعالیت پژ -7 شکل شیتایید ی  وه

 راهنماي کار با یک پردازش/گزارش -1-1-6

معموالً براي اغلب پردازش ها یا گزارشات سیستم گلستان یک راهنماي داخلی تعبیه شده است که با کلیک روي آیکن 
می توان آن را فراخوانی و مطالعه نمود. در این راهنما اجزاء مختلف پردازش/گزارش و کاربرد (قبل از نام پردازش/گزارش) 

 توضیح داده شده است. آنها

 

ک پردازش -8 شکل  راهنماي داخلی ی
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 پردازش اطالعات جامع پژوهشی استاد کاربردهاي -1-2

 ورود اطالعات فعالیتهاي پژوهشی -1-2-1

 9شکل امکان ورود اطالعات از طریق منوي فعالیتهاي پژوهشی، پردازش اطالعات جامع پژوهشی استاد که تصویر آن در عالوه بر 
 نشان داده شده است، نیز مسیر دیگري براي ورود اطالعات پژوهشی استاد به حساب می آید.

 

ستاد -9 شکل شی ا  پردازش اطالعات جامع پژوه

لیک روي با ک در این پردازش عناوین گوناگونی با توجه به آئین نامه اطالعات جامع پژوهشی پیش بینی شده است. به عنوان نمونه
علمی کامل داوري شده در همایش هاي علمی معتبر، شکل  براي موضوع مقاله " تایید"یا  "کل"اعداد نمایش داده شده در ستون 

 که نمایانگر لیست مقاالت ارائه شده در همایش استاد است، نشان داده می شود. 10
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رائه شده د -10 شکل ست مقاالت ا شیلی ستفاده از پردازش اطالعات جامع پژوه  ر همایش با ا

 اخت.یش پرداطالعات مقاله ارائه شده در هماو تایید در باالي لیست می توان به ثبت  ثبت فعالیت جدیدبا کلیک روي گزینه 

 ویرایش اطالعات یک فعالیت -1-2-2

نمایش  شده مرتبط با آن موضوع می توان از آیکن براي ویرایش اطالعات مرتبط با یک فعالیت از لیست فعالیتهاي نمایش داده 
 3961با کلیک روي این آیکن در ستون فعالیت متناظر با فعالیت شماره داده شده در ستون فعالیت استفاده نمود. به عنوان نمونه 

 شکل فوق می توان به ویرایش اطالعات مرتبط با این مقاله ارائه شده در همایش پرداخت.

 حذف یک فعالیت -1-2-3

نمایش  براي ویرایش اطالعات مرتبط با یک فعالیت از لیست فعالیتهاي نمایش داده شده مرتبط با آن موضوع می توان از آیکن 
 3961داده شده در ستون فعالیت استفاده نمود. به عنوان نمونه با کلیک روي این آیکن در ستون فعالیت متناظر با فعالیت شماره 

را حذف نمود. الزم به ذکر است براي حذف این مقاله باید  3961ت شده در سیستم یا شماره فعالیت می توان مقاله ثب 10شکل 
 قبل از اقدام به حذف شرایط زیر را برقرار نمود :

  در ستون گروهبندي  دارد/نداردعدم وجود گروه بندي براي مقاله مورد نظر در فرایندهاي پژوهشی : با بررسی گزینه
ن به وضعیت گروه بندي براي این مقاله پی برد. اگر مقاله براي یک فرایند پژوهشی گروه بندي شده شکل فوق می توا

 ، عنوان فرایند پژوهشی و بند آئین نامه متناظر با آن نمایش داده می شود."دارد"باشد، با کلیک روي گزینه 
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عدم وجود گروه بندي ب -11 شکل / ک فعالیتاطالع از وجود  راي ی

 حذف همکاران مقاله 

  قابل تغییر"تغییر وضعیت تایید مقاله به حالت" 

 مشاهده وضعیت گروه بندي فعالیتها -1-2-4

هر عضو هیات علمی می تواند از در پردازش اطالعات جامع پژوهشی استاد، شکل ... ،  "گروهبندي امتیازها"با کلیک روي گزینه 
فرایندهاي مختلف پژوهشی مانند ترفیع، پژوهانه و ... گروه بندي شده اند و نیز امتیازات وضعیت فعالیتهاي پژوهشی خود که در 

 نشان داده شده است : 12کسب شده اطالع حاصل نماید. نمونه اي از این گروه بندي در شکل 

 

ستاد-12 شکل شاهده وضعیت گروه بندي فعالیتهاي ا  م

 ي سالیانه استادمشاهده آمار فعالیتها -1-2-5

از جمله کاربردهاي دیگر پردازش اطالعات جامع پژوهشی استاد، آگاهی یافتن عضو هیات علمی از وضعیت آماري فعالیتهاي 
 نمایش داده شده است : 13پژوهشی خود طی چند سال متوالی است. خالصه اي از این گزارش آماري در شکل 
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شاهده -13 شکل ستاد م شی ا  آمار فعالیتهاي پژوه

 اجراي مستقیم یک پردازش براي ورود اطالعات -1-3
پیش بینی شده اجرا نمود، در سیستم گلستان عالوه بر این که می توان گزارشات یا پردازش هاي سیستم را از مسیرهاي منوي 

 .نیز وجود دارد انتخاب سریعامکان اجراي مستقیم آنها در بخش 

 

ستان -14 شکل ستم گل ک پردازش/گزارش در سی  انتخاب سریع ی

در صورت دانستن شماره یک گزارش یا پردازش می توان با انتخاب گزینه مناسب(گزارش یا پردازش)، تایپ شماره آن در فیلد 

ره یک گزارش یا در انتهاي بخش به اجراي پردازش یا گزارش پرداخت. بدون دانستن شماو کلیک روي آیکن  "شماره"
پردازش نیز امکان استفاده از بخش انتخاب سریع وجود دارد. کافی است در فیلد نام این بخش کاراکتر % و سپس کلیدواژه اي از 

کلیک کرد. با توجه به سطح دسترسی هر کاربر لیستی از پردازشها یا  عنوان گزارش یا پردازش را تایپ نموده، روي آیکن 
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در عنوانشان کلیدواژه مورد نظر وجود دارد، نمایش داده می شود که با انتخاب گزینه مناسب می توان  گزارشات سیستم که
 مشاهده می شود. "مقاله"پردازش یا گزارش مورد نظر را اجرا کرد. در شکل فوق نتیجه جستجو براي کلیدواژه 

 

 گروه بندي فعالیتها براي یک فرایند پژوهشی -2
یتها، انتخاب فعالیتهاي پژوهشی ثبت و تایید شده براي یک فرایند پژوهشی مانند ترفیع، اعتبار پژوهشی، ارتقا منظور از گروه بندي فعال

را دنبال نموده  15گروه بندي فعالیتهاي ثبت و تایید شده خود می توانند مسیر منوي شکل براي اعضاء محترم هیات علمی و ... است. 
 ن استفاده نمایند.یا از بخش انتخاب سریع سیستم گلستا

 

شی -15 شکل سیر منوي گروه بندي فعالیتهاي پژوه  م

 

 94گروه بندي فعالیتها براي فرایند اعتبار پژوهشی  -2-1
تکمیل فرم هاي درخواست و ارزیابی "با اجراي پردازش پس از ثبت و تایید فعالیتها اعضاء محترم هیات علمی الزم است 

از ردیف مربوط  "94اعتبار پژوهشی "و انتخاب گزینه  15از مسیر نشان داده شده در شکل "، ترفیع، اعتبار ویژه ...)فعالیت(ارتقاء
 گروه بندي را انجام دهند. به اعتبار پژوهشی

 

شی  -16 شکل عتبار پژوه راي ا  94گروه بندي ب
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، فعالیتهاي پژوهشی تایید شده اي که در بازه زمانی تعریف شده براي  94وهشی پس از ورود به فرم گروه بندي براي اعتبار پژ
یک دسته بندي با توجه به بندهاي آئین نامه اعتبار پژوهشی نشان داده می شوند که بخشی از این فرایند قرار داشته باشند در 

 آن در شکل زیر نشان داده شده است.

 

شی فعال -17 شکل عتبار پژوه راي انتخاب در ا  94یتهاي واجد شرایط ب

مقاله قابل انتخاب  9" آي اس آي پژوهشی مجالت معتبر بین المللی مندرج در فهرست-مقاالت علمی-1"به عنوان مثال در بند 
 امکان انتخاب مورديدر ستون انتخاب کلی فعالیت کلیک کرد.  "انتخاب"وجود دارد. براي انتخاب تمام آنها می توان روي گزینه 
در ستون انتخاب موردي وجود دارد. بدین منظور کافیست پس  "انتخاب"و ثبت امتیاز مرتبط با هر مورد نیز با کلیک روي گزینه 
 تغییر یابد. در این "بله"در ستون انتخاب کلیک نمود تا به مقدار  "خیر"از ورود به فرم انتخاب موردي این مقاالت روي گزینه 

 در ستون امتیاز استاد، امتیاز خود را ثبت نماید.  ستاد می تواند با کلیک روي آیکن صورت ا

14 
 



 

شی  -18 شکل عتبار پژوه ک فعالیت در ا ستاد به ی  94امتیازدهی ا

 17ق شکل مطابنامه  در پایین فرم به صفحه قبلی بازگشته و این عمل را براي سایر بندهاي آئین "بازگشت"با کلیک روي آیکن 
 ادامه دهید.

 اشکاالت مرحله گروه بندي -2-2
هنگام گروه بندي براي اعتبار پژوهشی ممکن است با این اشکال مواجه شوید که برخی از فعالیتهاي پژوهشی ثبت و تایید شده 

 ندو تایید شده شما متناظر با بمتناظر با یک بند از آئین نامه نمایش داده نشوند. به عنوان مثال فرض کنید تعداد مقاالت ثبت 
عدد باشد، اما در این  9بیش از  17شکل" پژوهشی مجالت معتبر بین المللی مندرج در فهرست آي اس آي-مقاالت علمی-1"

 ،مشاهده موارد غیرقابل انتخابگزارش شده است. براي بررسی و رفع این مشکل می توان با انتخاب تمام گزینه هاي بخش  9فرم 

 ) اطالعات نمایش داده شده در این فرم را مجدداً بروزرسانی کرد. ، و کلیک روي آیکن بروزرسانی مجدد( 19انند شکل هم
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شی  -19 شکل عتبار پژوه غیرقابل انتخاب در ا عم از قابل انتخاب و  شاهده تمام فعالیتها ا  94م

. با )19(شکل به چشم می خورد نداردد نمود که در ستون امکان انتخاب آنها گزینه در این صورت فعالیتهایی را مشاهده خواهی
 کلیک روي این گزینه می توانید دلیل عدم امکان انتخاب را مشاهده نمائید.

 

شی  -20 شکل عتبار پژوه راي ا ک فعالیت ب عدم امکان انتخاب ی شاهده دلیل   94م
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شی از تنظیمات سیستم باشد، الزم است آن را به آدرس پست الکترونیک در صورتی که این اشکال نا 
softsupport@offices.yazd.ac.ir .اما اگر اشکال  اعالم فرمایید تا نسبت به برطرف نمودن آن اقدام الزم صورت پذیرد

نموده، وضعیت تایید آن را به باشد، الزم است ابتدا به پردازش اطالعات جامع پژوهشی مراجعه ناشی از عدم تایید نمودن فعالیت 
 پس از آن مجدداً می توانید فعالیت مورد نظر را براي گروه بندي انتخاب نمائید.اصالح کنید.  تایید ثبت کنندهحالت 

 خارج نمودن یک یا چند فعالیت از حالت گروه بندي -2-3
 .دآن را از حالت گروه بندي خارج کررد از جمله نیاز به حذف یک فعالیت پژوهشی گروه بندي شده الزم است ابتدا در برخی از موا

ابتدا با توجه به توضیحات مندرج در بخش حذف یک فعالیت پژوهشی باید فرایندي را که فعالیت در آن گروه بندي شده شناسایی 
 خیررا در ستون انتخاب با کلیک متوالی به  بلهگزینه  20و مشابه شکل رد گشته نموده ، سپس وارد فرم گروه بندي فعالیت مو

 تغییر دهید.

 گزارشگیري از فعالیتهاي گروه بندي شده -3
نسبت به تایید گروه بندي اقدام نموده و گزارش  17در شکل تاییدتها الزم است با کلیک روي گزینه پس از اتمام گروه بندي تمام فعالی

 1265سیستم را براي آگاهی از فعالیتهاي گروه بندي شده خود مورد استفاده قرار دهید. الزم به ذکر است گزارش شماره  712ره شما
 ترفیع استفاده می شود.نیز بدین منظور طراحی شده است که براي فرایند 

 

آگاهی از  712گزارش شماره  -21 شکل راي  ستان ب ستم گل ستادسی  فعالیتهاي گروه بندي شده ا
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