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 راهنماي پژوهشي وب سايت شخصي اعضاي هيأت علمي

  

 

 صفحه شخصی اعضای هيأت علمی مد نظر قرار گيرد: تكميل موارد زیر در خصوصخواهشمند است 
 

 .نمایيد استفاده فایرفاكساز مرورگر  جهت وارد كردن اطالعات در صفحه شخصی -1

 

      گردد ابتدا توسط كارشناس امور پژوهشی بررسی، سپس تایيد    موارد پژوهشی كه در صفحه شخصی وارد می -1

باشد، چنانچه اطالعات به صورت گردد و قابل مشاهده برای هيأت علمی میگردد و نهایتاً وارد صفحه اصلی میمی

 ا اصالح گردد و مجدداً ارسال گردد تا بررسی گردد.شود، تخواسته شده وارد نگردد برگشت داده می

 

در خصوص آن دسته از اطالعات پژوهشی كه در اوائل به راه افتادن سيستم صفحه شخصی توسط اعضای هيأت علمی  -2

گر این اطالعات به صورت ناقص و ارساند شد، به استحضار میوارد شده بود و بدون تایيد كارشناس وارد صفحه اصلی می

ثبت نشده و باعث  ترفيعات ساليانه و ...( -پژوهشگر برتر -مختلف )حق جذباشتباه وارد شده باشد، در گزارش گيری 

گردد اگر كوچكترین اطالعات به صورت محاسبه نگردد. بنابراین توصيه میایشان های مذكور برای شود امتياز فعاليتمی

هایی كه ، نسبت به اصالح آن اقدام گردد. بدیهی است گزارشناقص و به صورت خواسته شده در سيستم وارد نشده

 اطالعات در آن ناقص وارد شده باشد به هيچ وجه ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 

بایست به نام واحد نجف آباد و طبق شيوه آدرس دهی های پژوهشی میباشيد كليه فعاليتهمانطور كه مستحضر می -3

     مشمول امتياز قرار  و یا دارای اشكال باشندآباد نمی هایی كه به نام واحد نجفاليتبخشنامه باشد، آن دسته از فع

 گيرند.نمی

 

گردد، ابتدا توسط همانطور كه گفته شد، هنگامی كه اطالعات پژوهشی توسط هيأت علمی وارد صفحه شخصی می -4

گردد اطالعات به صورت كامل و به صورت یگردد، پس توصيه مكارشناس بررسی و در صورت نداشتن مشكل تایيد می

الی  1خواسته شده وارد گردد. با توجه به حجم و تعدد كارها در حوزه معاونت پژوهشی، ممكن است بررسی اطالعات شما 

تایيد گردد و در صورتيكه ناقصی یا سپس هفته زمان ببرد، پس خواهشمند است صبور باشيد تا اطالعات شما بررسی و  2

 شود تا نسبت به اصالح آن اقدام نمایيد. مشكل داشته باشد به شما برگشت داده می
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 هایی از وارد شدن اطالعات به صورت ناقص:مثال -5
 

 عنوان مقاله به صورت كامل وارد نشده باشد. -5-1

5-2- Print ISSN .مجله وارد نشده باشد 

 نشده باشد. فایل مقاله دارای چاپ اطالعات مجله آپلود -5-3

كه بنا به  1392های قبل از سال گواهی ارائه مقاله در كنفرانس آپلود نشده باشد )در مورد آن دسته از كنفرانس -5-4

های نمایه كننده مثل سيویليكا و ... گرفت و توان اطالعات آن را از سایتمی باشددالیلی دارای گواهی ارائه مقاله نمی

 آپلود نمود(. 

 مقاله دارای چاپ سربرگ كنفرانس )چاپ مجموعه مقاالت( آپلود نگردد.فایل  -5-5

 ها به صورت كوچک و نا واضح آپلود گردد.فایل -5-6

 در صورتيكه فقط صفحه اول مقاله آپلود گردد. -5-7

 نام خود هيأت علمی به ترتيب ذكر شده در مقاله در قسمت نام همكاران وارد نشده باشد. -5-8

 ن اطالعات به صورت فارسی در قسمت التين.وارد كرد -5-9

 تصویر شناسنامه، تصویر جلد كتاب آپلود نشده باشد. -5-10

 و ...

 

بایست به صورت التين وارد گردد و از وارد كردن اطالعات به صورت های پژوهشی میقسمت اطالعات التين فعاليت -6

 تا حد امكان اطالعات به صورت فارسی وارد گردد(.فارسی در این قسمت خودداری نمایيد )در قسمت فارسی نيز 

 

باشد، تا زمانيكه چاپ نشده و شماره ای كه هنوز چاپ نشده و دارای نامه پذیرش چاپ میدر خصوص مقاالت مجله -7

 جلد و صفحه نخورده در صفحه شخصی وارد نگردد. 

 

 

 

"ها برای شمابا آرزوی بهترین"  


