به نام خداوند یکتا
همکاران گرامی ،پژوهانه سال  7931بر اساس شیوهنامه جدید در موارد زیر برای کلیه همکاران عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد فعال شده
است .در سمت راست و پایین صفحه (شکل  )7فهرست فعالیتهای پژوهشی قابل روئیت است .باید توجه داشت که همه این فعالیتها برای پژوهانه
سال  7931مورد استفاده قرار نمیگیرند.

شکل  :1نمای کلی صفحه  sessحاوی فهرست اطالعات پژوهشی (پایین صفحه سمت راست)

تعدادی از این فعالیتهای پژوهشی که برای پژوهانه سال  7931بر اساس شیوه نامه جدید حائز اهمیت هستند و برای آنها امتیاز در نظر گرفته شده
است به شرح زیر است (شکل .)2
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شکل  :2فهرست فعالیتهای پژوهشی مورد استفاده در پژوهانه سال 1931

بدیهی است که اغلب همکاران عزیز با روند تکمیل فرمهای پژوهشی آشنا هستند اما با توجه به اینکه تعدادی از همکاران گرامی برای اولین بار
تقاضای پژوهانه را ارسال میکنند برخی از موارد فعال در پژوهانه  31به طور مختصر شرح و برخی نکات مهم تاکید میشوند.
*** نکات بسیار مهم:
 -وارد کردن اطالعات صحیح و کامل برای هر یک از موارد سیزدهگانه فعال در پژوهانه  7931بسیار ضروری است .توجه به این نکته ضروریاست که اطالعات وارد شده توسط هر یک از همکاران عزیز پایهگذار آمار دانشگاه در آن مورد خواهد بود .بنابراین ثبت هرگونه اطالعات اشتباه
در این موارد باعث ایجاد اشتباه در آمار پژوهشی دانشگاه خواهد شد.
 -اطالعات وارد شده توسط هر یک از همکاران گرامی عالوه بر اهمیت بسیار زیاد آن در آمار پژوهشی دانشگاه ،اساس امتیازدهی آن مورد درکمیته پژوهانه دانشکده نیز خواهد بود .با توجه به اینکه امکان وارد کردن اطالعات صرفا توسط کاربر محترم امکانپذیر است و صحت آن نیز به
عهده کاربر محترم است به همین دلیل کمیته در مواردی که اطالعات وارد شده اشتباه باشند ،ناچار به عودت آن خواهد شد و در هر عودت که به
دلیل ورود اطالعات اشتباه اتفاق بیافتد ،سیستم امتیاز منفی برای کاربر ثبت خواهد کرد .لذا خواهشمند است در وارد کردن اطالعات در هر یک از
موارد فعال در پژوهانه ،نهایت دقت را مرحمت فرمایید.

برای ثبت اطالعات مربوط به هر فعالیت ،لطفا با کلیک روی هر یک از این موارد و ادامه روند ثبت اطالعات ،موارد مطرح شده در هر فرم را با
دقت تکمیل فرمایید.
در زیر روند تکمیل فرم در برخی از فعالیتها با ارائه تصویر آن فرم و اشاره به برخی از اطالعات توضیح داده میشود.
"چاپ مقاله در نشریه"
الف) با کلیک روی آیکون مربوطه (چاپ مقاله در نشریه) در پایین صفحه سمت راست ،کادر زیر نمایان میشود.
ب) در این کادر ،قسمت "تکمیل فرم جدید" را کلیک کنید.
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شکل " :9تکمیل فرم جدید" در چاپ مقاله در نشریه

ج) در این مرحله (شکل  )4بدون وارد کردن اطالعات ،آیکون "ادامه" را کلیک کنید .با انجام این کلیک ،کادر دیگری که حاوی اطالعات مختلف
در مورد مقاله و مجله است مشاهده میشود که صحت ورود اطالعات آن بسیار مهم است و امتیازدهی به این مورد را تحت تاثیر قرار میدهد.

شکل  :4ورود شناسه مقاله
* به دلیل بروز خطا در برخی اطالعات هنگام وارد کردن  ،DOIلطفا این قسمت را بدون وارد کردن اطالعات ادامه دهید.
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شکل  :5فرم اطالعات "چاپ مقاله در نشریه"
لطفا:
*** اگر مقاله دارای چند نویسنده است ،تمامی نویسندگان را به همان ترتیبی که در مقاله قابل روئیت هستند با کلیک روی "اضافه کردن
نویسنده جدید -استاد-دانشجو" در شکل  5وارد کنید .بدیهی است که ترتیب نویسندگان در تعیین امتیاز مقاله حائز اهمیت است.
*** تکمیل موارد ستاره دار در هر فرم ضروری است و بدون انجام آن سیستم اجازه ادامه روند را نمیدهد.
*** برای تکمیل اطالعات مورد نیاز در این فرم از وب سایت مدیریت پژوهشی دانشگاه قسمت "اطالعات مجالت پژوهشی" استفاده کنید.
*** تنها مقاالتی در پژوهانه استفاده میشوند که چاپ شده باشند .برای این منظور مقاله یا باید دارای شماره صفحه باشد یا  DOIیا هر دو.
*** انجام پیوست در اغلب فرمها اجباری است و بدون انجام آن امکان ادامه روند وجود ندارد.
*** بعد از تکمیل اطالعات ،انجام پیوست و اطمینان از صحت آنها فرم را ذخیره کنید.
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اختراع یا اکتشاف ثبت شده با تایید مراجع ذیصالح
با کلیک روی عنوان این فعالیت در پایین صفحه و سمت راست ،کادر زیر قابل روئیت است .همانند مورد قبلی ،آیکون "تکمیل فرم جدید" را
کلیک کنید.

شکل " :6تکمیل فرم جدید در اکتشاف و اختراع

در کادر زیر چند نکته اهمیت دارند:

شکل  :1اطالعات الزم برای تکمیل فرم اکتشاف و اختراع

الف :در توصیف گونههای جانوری ،گیاهی و میکروارگانیزمها ،قسمت "سطح تاکسونومیک" (شکل  )1را با توجه به فعالیت انجام شده انتخاب
کنید.
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* در صورتی که معرفی و ثبت ژنوم جدید مد نظر باشد کافیست در ابتدای فرم (شکل  )1در قسمت "عنوان اختراع یا اکتشاف" به آن اشاره شود.

شکل  :8ادامه روند تکمیل فرم اکتشاف یا اختراع

ب :در صورتی که فعالیت انجام شده مربوط به اکتشافات باستانشناسی یا انواع مختلف اختراعات باشد همانند شکل  8عمل کنید و فعالیت مورد
نظر را انتخاب کنید.
* بر اساس شیوهنامه پژوهانه ،چاپ مقاالت مرتبط با این فعالیتها به صورت مجزا دارای امتیاز هستند .در ثبت گونهها در صورتی که مقاله مربوطه
در مجالت انالین چاپ شده باشند وجود کد ثبت  ZooBankضروری است.
توجه :انجام پیوست معتبر در این فرم ضروری است.
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برگزاری کارگاه علمی تخصصی
با کلیک روی عنوان این فعالیت همانند موارد قبلی "تکمیل فرم جدید" (شکل  )3نمایان شده که با کلیک آن کادری شبیه شکل  71مشاهده
میشود.

شکل " :3تکمیل فرم جدید" در برگزاری کارگاه علمی تخصصی

شکل  :11فرم مربوط به برگزاری کارگاه علمی تخصصی

*** نکته بسیار مهم :لطفا توجه داشته باشید که شرکت در کارگاه فاقد امتیاز است .فقط برگزاری و انجام سخنرانی (شرکت به عنوان سحنران)
دارای امتیاز میباشد .این حالت را در قسمت "مسئولیت" مشخص فرمایید.
*** کارگاه مربوطه باید جنبه "علمی-تخصصی" داشته باشد .تشخیص این موضوع توسط کمیته پژوهانه انجام میشود.
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طرحهای پژوهشی خاتمهیافته
*نکته قابل توجه :در پژوهانه  7931فقط طرحهای کالن ،برونسازمانی و مساله محور دارای امتیاز میباشند .بدیهی است که در طرحهای
وابسته به گرنت ،نتایج آن که معموال به صورت مقاالت مختلف چاپ میشوند حائز امتیاز هستند و خود طرح امتیاز پژوهانه ندارد.

شکل  :11فرم مربوط به طرحهای پژوهشی خاتمهیافته

* برای طرحهای برونسازمانی وجود "گواهی صادر شده از معاونت پژوهشی دانشگاه" الزامی است.
* در طرحهای برونسازمانی (شکل  )77لطفا در قسمت "سطح طرح برون سازمانی" وضعیت "استانی ،ملی یا بین المللی" آن را مشخص
فرمایید.
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پژوهشگر برتر دانشگاه ،استان یا کشور
در این فعالیت همانن شکل  72در قسمت "نوع رتبه یا جایزه" فعالیت خود را مشخص و مستندات الزم را پیوست کنید.

شکل  :12فرم پژوهشگر برتر

فعالیتهای بینالمللی
به منظور تشویق و حمایت از فعالیت های بین المللی اعضاء هیات علمی دانشگاه شهرکرد و با هدف ارتقاء جایگاه بین المللی دانشگاه در بین
دانشگاههای کشور و تالش در راستای بین المللیسازی آموزش عالی کشور و همچنین بهرهمندی از نخبگان علمی خارج از کشور ،کلیه فعالیت
های پژوهشی بین المللی اعضای هیات علمی اعم از مقاالت بینالمللی مشترک ،جذب دانشجوی غیرایرانی ( 8امتیاز) ،کسب درجه ،جایگاه و
جایزة علمی در سطح بینالمللی ،دعوت عضو هیات علمی از اساتید خارجی برای حضور در دانشگاه (با انجام فرایند قانونی آن در دانشگاه) به
منظور برگزاری کارگاه و سخنرانی و  5( ...امتیاز) ،برگزاری کارگاه های آموزشی مشترک با دانشگاه های خارج از کشور ( 5امتیاز) و ...با ضریب
( 7/2یک و دو دهم) در نظر گرفته میشود (مقاالت منتشر شده).
تبصره  :7کلیه فعالیتهای فوقالذکر باید قبال به تایید معاونت پژوهشی دانشگاه رسیده باشند.
تبصره  : 2دعوت از اساتید دانشگاهها و موسسات معتبر علمی خارجی باید با طی روند قانونی و اصولی آن به ترتیب از طریق تقاضای عضو هیات
علمی به گروه آموزشی و دانشکده مربوطه ،تایید مسئول روابط بینالملل ،معاونت پژوهشی و نهایتا هیات رئیسه محترم دانشگاه انجام شود.
تبصره  :9منظور از مقاالت بینالمللی مشترک شامل مقاالتی است که در نشریات معتبر ذیل به چاپ رسیده باشند و منتج از فعالیت مشترک دارای
حداقل یک همکار مشترک از موسسه و یا دانشگاه معتبر خارج از کشور باشد.
الف -مجالت  ISIو .(Web of Science) JCR
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ب -مجالت داخلی غیر  ISIو به زبان انگلیسی ،حداقل نمایه شده در پایگاه استنادی .Scopus
نکته :مجالت داخلی علوم زیستی (به زبان انگلیسی) که در  Zoological Recordنمایه میشوند نیز شامل این امتیاز هستند.

شکل  :19فعالیتهای بین المللی

* در صورتی که فعالیتی در این فرم در قسمت "نام فعالیت" وجود نداشت ،فعالیت مربوطه را در "عنوان فعالیت" قید بفرمایید .در غیر این صورت
لطفا در قسمت "عنوان فعالیت" عبارت "فعالیت بینالمللی" نوشته شود.
* وجود گواهی معتبر با توجه به توضیحات باال ضروری است.
* عدم طی روند تشریح شده باال در دعوت از یک متخصص خارجی ،به منزله عدم اختصاص امتیاز میباشد.
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سایر فعالیتها

شکل  :14فرم مربوط به "سایر فعالیتها"

در این فرم در قسمت "نوع فعالیت" دو تا عنوان وجود دارد " .به روزرسانی اطالعات عضو هیات علمی در وبسایت دانشگاه شهرکرد و اطالعات
پایه در  "sessکه برای کسب امتیاز پیوست کردن یک عکس از پروفایل متقاضی که مورد تایید کمیته و کمیسیون پزوهانه باشد ،کافیست.

شکل  :75فرم سایر فعالیتها برای بارگذاری "داوری مقاالت"
نکته مهم :با توجه به اینکه فهرست فعالیتهای پژوهشی موجود در صفحه اول  sessبر اساس آیین نامه ارتقا علمی میباشد و در آن "داوری
مقاالت" قید شده است اما برای پژوهانه سال  7931داوری مقاالت ذیل عنوان "سایر فعالیتها" آمده است و ضرورت دارد که همکاران گرامی
مستندات داوری مقاالت را در این قسمت بارگذاری فرمایند.
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