
و همايـشهاي عنـاوين مربـوط بـه ورود اطالعات-1  بطـور متمركـز از طريـق دفتـرجديـد مجـالت

بهد لذا.انجام شود مديركل پژوهشي دانشگاه  كـه قـبالً درجديد همايش مجله يا عناوينثبتر صورت نياز

يا PDFفايل اعضاي هيأت علمي باشدميالزم سامانه گلستان درج نشده است، بهو دفتـر كپي مقاله خود را

.اقدام شودجديد همايشيا تا نسبت به اختصاص شماره به مجلهسال نمايندار كل پژوهشييتمدير

و ثبت اختراع در سامانه گلستان-2 سهو توسط اعضاي هيأت علمي اطالعات مربوط به مقاالت در

شدا پيوست نمودارمرحله به صورت  مي اين.نجام خواهد در چـاپ مقـاالت كليـه بايست بـراي مراحل شـده

درو مجالت  از همايشيا ارائه شده ها صرفنظر از اينكه براي چه فرايندي قرار است مورد استفاده قرار گيرند

 براي ارتقاء، ترفيـع سـاالنه، مورد نيازهاي پژوهشي امتياز فعاليت از اين به بعد به عبارت ديگر. قبل انجام شود 

ــهم ــشويقي، س ــه ت ــاتي،يهپاي ــت مطالع ــه، فرص ــشويقي، پژوهان ــشجويان ت ــاالت دان ــشويق مق در، ت ــركت  ش

و خارج كنفرانس به مواردي كه سيكل فوق را بـه طـور كامـلو تسويه حساب بازنشستگي كشور هاي داخل

و فناوري دانشگاه باشند و داراي تأييد نهايي معاون پژوهش مي،طي كرده .گيرد تعلق

 درج اطالعات مربوط به كليه كتب منتشر شده توسط اعضاي هيأت علمي از طريق دفتـر مؤسـسه-3

.شود نشر انجام مي

مييتهاي پژوهشي توسط دفتر مدير درج اطالعات طرح-4 .شود كل پژوهشي دانشگاه انجام

پيش شيوه در صورت بروز اشكال براي درج ساير مواردي كه در اين:تبصره نـشده اسـت، توسـط بينـي نامه

و فناوري با شماره تلفن  . تماس گرفته شود2579كارشناس ارشد كامپيوتر معاونت پژوهش

دفعاليتنامه درجشيوه و فناوري ر سامانه گلستانهاي پژوهش



دانشكده)تأييد(قفل

 عضو هيئت علمي-1مرحله

يا همايشيا مقاله ضروريدرج اطالعات و

و ثبت اختراع توسط عضو هيئت علمي

 788 استاد، گرفتن پرينت از گزارش)تأييد( قفل
يكو ام و ارائه آن همراه با  از مستنداتنسخهضا آن

 معاون پژوهشو فناوري واحد-2مرحله

 دفتر مدير كل پژوهش وفناوري دانشگاه-3مرحله

 تأييد نهايي

ن ،ظر اساميمطابقت گزارش با مستندات از

و نوع نويسندگان  ترتيب

و شمارهيا نام مجله  همايش، نوع نمايه، نوع مقاله، سال

 توسط امضا گزارشو نهايتاً نامه پايان از انتشار، مستخرج

و فناوري  واحدمعاون پژوهش

عدم تأييد

عدم تأييد


