
 

 

 

 

 گلستان سیستم در اساتید پژوهشی هايآموزش ثبت فعالیت

 قسمت اول: مقدمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهیه شده در حوزه پژوهش و فناوري دانشگاه اردکان



 

 

 مقدمه:

آوري، هاي پژوهش و فني پژوهشی هر دانشگاه تدوین برنامهي مهمترین اهداف حوزهاز جمله

باشد. آوري در آن دانشگاه میفن راستاي اعتالي پژوهش وکارهاي مناسب در همچنین تعیین راه

در راستاي ارائه اطالعات مرتبط با خدمات پژوهشی و تحقیقاتی، بررسی سوابق پژوهشی اساتید، 

 ردد.گسامانه گلستان خریداري و فعال می ه پژوهشی دانشگاه و... زیرسیستم پژوهشیارائه کارنام

 ي خدمات پژوهشی به اساتید برايه گلستان، از این به بعد ارائه کلیهاندازي این بخش از سامانبا راه

طریق ( و سایر موارد مشابه از grantکسب امتیاز در آیین نامه هاي ترفیع، ارتقاء، اعتبار پژوهشی )

 سامانه گلستان صورت خواهد گرفت.

به  ید اطالعات مربوطنکته بسیار مهم در استفاده از بخش پژوهشی سامانه گلستان این است که، با

نقص توسط هریک از اعضاي هیات علمی تکمیل گردد و طور دقیق، کامل و بیبههر پژوهش 

هاي شود، گزارشورود اطالعات درست و کامل باعث می مستندات هر پژوهش بارگزاري شود.

اد راج و استنموردنیاز در هر زمان، به نحو شایسته و طبقه بندي شده آماده و در هر لحظه قابل استخ

هاي اداري را حذف و بسیار ساده خواهد ي بروکرارسباشد. استفاده از این قابلیت گلستان، کلیه

سامانه گلستان جهت جمع آوري و ارائه سوابق مورد نیاز اعضاي هیات  در واقع، این بخش از نمود.

زات عضو هیات علمی امکان رصد نمودن امتیا ده است. همچنین ورود اطالعات در آن،علمی تهیه ش

 کند.را در موضوعات مختلف ترفیع، تبدیل وضعیت، ارتقاء و ... را در هر زمان فراهم می

 

 مدیریت قوانین و ساختار پژوهشی

 هاي مختلفداراي بانک اطالعاتی از مجالت با نمایهاین سامانه  •

ر و پژوهشگر برتتعریف انواع آیین نامه هاي پژوهشی دانشگاه نظیر گرنت، ارتقاء، ترفیع،  •

... 

ثبت مجله خارج از بانک اطالعاتی سامانه توسط حوزه پژوهشی با درخواست عضو هیات  •

 علمی

 تعریف انواع همایش به همراه جزئیات برگزاري آن •

• ..... 



 

 

 مدیریت گردآوري اطالعات پژوهشی

 ثبت انواع فعالیت هاي پژوهشی توسط اساتید •

 ثبت همکاران به همراه جزئیات مختلف •

 سال تصویر مستندات مربوط به فعالیت پژوهشیار •

هزینه  -مراحل تصویب شده طرح به همراه جزئیات مختلف  -ثبت انواع طرح پژوهشی  •

 هاي طرح پژوهشی با جزئیات مختلف

 انواع نقد و ویرایش  -ثبت انواع تالیفات   •

 ثبت انواع اختراع، ابداع و آثارهنري •

 ثبت انواع موافقت نامه هاي پژوهشی •

 ت فرصت هاي مطالعاتی استادثب •

 ثبت میزان ارجاعات به مقاالت استاد •

 ثبت سوابق آشنایی با زبان هاي خارجی •

 باشد:صورت زیر میاعضاي هیات علمی به توسط روال تایید مستندات پژوهشی ثبت شده

 پژوهشی-معاونت آموزشی«مدیر پژوهشی گلستان«رئیس دانشکده«مدیرگروه

 هاي مختلفنامهآیینمحاسبه امتیاز  

 )موضوع، ماده، بند و ...( تعریف بندهاي آیین نامه به همراه جزئیات الزم •

جلوگیري از انتخاب فعالیت هایی که ویژگی هاي مورد نیاز امتیاز حوزه پژوهشی را  •

 )خارج از تاریخ، استفاده شده قبلی و ...( ندارند.

 ثبت امتیاز پست هاي اجرایی اساتید       •

 نحوه سهمیه بندي امتیاز همکاران فعالیت پژوهشی تنظیم •

ها نظیر گرنت بر اساس پارامترهاي نامهتنظیم و محاسبه اتوماتیک مبالغ ریالی آیین •

 نامه.تعریف شده در آیین



 

 

 ثبت جزئیات دریافت پایه •

 (CVارائه کارنامه پژوهشی استاد ) •

 موضوع فعالیتمشاهده و چاپ گزارشات لیستی و آماري متنوع به تفکیک  •

 بخش پژوهشی سامانه گلستان:ورود به 

 نماییم:بعد از ورود به سامانه گلستان، از منوهاي قسمت باال گزینه پژوهش را انتخاب می

 

هاي هاي مختلف فعالیتباشد، به عنوان نمونه بخشهر بخش، شامل اطالعات مختلفی می

 پژوهشی به صورت زیر است:

 


