پردازش  - 08171مقاله هاي پذيرفته شده/چاپ شده در مجالت
نکات مهم
چنانچه كاربر اقدام كننده استاد باشد ،فقط به مقاله هايي كه در آن به عنوان همکار و با حالت ثبت كننده تعيين شده باشد ،اجازه
دسترسي خواهد داشت .
در صورتي كه در بخش مشخصات محل چاپ ،وضعيت انتخاب در حالت" انتخاب مجله از بانک اطالعاتي موجود" باشد ،امکان
انتخاب مجلههاي ثبت شده در سيستم براي مقالهي مورد نظر وجود دارد .در اين حالت ،راهنماي فيلد "شماره مجله "

به

فيلدهاي "عنوان فارسي"" ،عنوان التين""ISSN" ،و " "EISSNمحدود ميشود ،به عنوان مثال در صورتي كه قسمتي از عنوان
مقاله در فيلد "عنوان فارسي" وارد شود ،اين راهنما ،فقط ليست مجالتي را نمايش مي دهد كه شامل آن قسمت باشد.
اگر اطالعات مجلهي مورد نظر در سيستم ثبت نشده باشد ،در بخش مشخصات محل چاپ ،وضعيت انتخاب را در حالت
" ثبت مجله جديد" قرا داده شود .در اين صورت عالوه بر فيلدهاي قبلي ،فيلدهايي جهت ثبت مشخصات مجله در سيستم نمايش
داده مي شوند كه در قسمت شرح فيلدها معرفي شده اند .بديهي است ثبت مشخصات مجله جديد در سيستم صرفاً جنبه معرفي
مجله را دارد و به معناي پذيرش آن به عنوان يک مجله معتبر نميباشد.
تاييد و ثبت شماره براي مجالت معرفي شده ،توسط مسئول ذيربط در دانشگاه صورت مي گيرد .
در صورتي كه وضعيت تاييد در حالت "قابل تغيير" نباشد ،ويرايش اطالعات وارد شده در آينده نياز به سطح دسترسي خاص
خواهد داشت.
شرح عمليات
در بخش مشخصات مقاله حداقل يکي از فيلدهاي "عنوان فارسي" يا "عنوان التين" مقاله جديد وارد شود.
فيلدهاي" :مرحله چاپ"" ،نوع مقاله"" ،زبان مقاله"" ،نحوه انتشار" وارد شود.
در بخش مشخصات محل چاپ" شماره مجله" مورد نظر را در فيلد مربوطه وارد شده ،گزينه
اشکال ،گزينه

و در صورت عدم وجود

جهت ثبت مشخصات مقاله مورد نظر كليک شود.

شرح فيلدها
" راهنماي سمت چپ عناوين فارسي و التين":

به كمک اين دكمه ليست مجالت مشابه با عنوان مجله جديد

نمايش داده مي شود.
" مرحله چاپ" :تعيين كننده وضعيت چاپ مقاله در مجله است.
 فيلدهاي "نوع مقاله"" ،زبان مقاله"" ،نحوه انتشار"" ،حوزه فعاليت "و "گروه علمي" جهت ثبت ساير خصوصيات مقالهي
مورد نظر استفاده ميشود.
 منظور از مقاالت با "رويکرد اسالمي"  ،مقاالتي است كه ارتباط با فرهنگ ،تمدن و تاريخ اسالمي داشته باشد.

 فيلدهاي " "ISSNو " "EISSNجهت ثبت مشخصات شابک مجله استفاده ميشوند.
 در صورتي كه در بخش مشخصات محل چاپ حالت " ثبت مجله جديد" انتخاب شود ،فيلدهاي زير نمايش داده خواهد
شد :
 " oتاريخ اعتبار مجله" :بيانگر تاريخ اعتبار يا  Expire dateمجلهي مورد تعريف ميباشد.
 oفيلدهاي "دوره انتشار" و "زبان اول" جهت ثبت جزئيات مجلهي مورد تعريف ميباشند.
" oنوع نمايه" و "موضوع" جهت ثبت نمايه ) (Categoryو موضوع مجلهي مورد تعريف استفاده ميشوند.
 در بخش مشخصات مقاله در مجله ،فيلد" چندمين شماره") (Noتعيينكننده شماره سري مجله و فيلد "چندمين
سري ") (Volتعيينكننده شماره جلد مجله ميباشد.
 فيلدهاي" :صفحه شروع"" ،صفحه پايان"" ،سال انتشار"" ،سال انتشار ميالدي"" ،ماه يا فصل انتشار" و "ماه يا فصل
ميالدي" جهت ثبت دقيق مشخصات مقاله چاپي استفاده ميشود.
 در بخش مالحظات و چکيده امکان ثبت چکيدهي فارسي يا التين مقاله وجود دارد.
 با انتخاب لينک "تعريف همکاران" ،سيستم به صورت خودكار به پردازش (" )08481تعريف همکاران فعاليتهاي
پژوهشي" وارد شده و آماده درج و ويرايش مشخصات همکاران مقاله خواهد شد.
 با انتخاب لينک "كليد واژه" ،سيستم به صورت خودكار به پردازش (" )08541كليدواژه فعاليتهاي پژوهشي" وارد
شده و آماده درج و ويرايش موضوعات علمي مرتبط با مقاله خواهد شد.
 با انتخاب لينک" ارسال نسخه الکترونيکي" ،سيستم به صورت خودكار به پردازش (" )08441ارسال/مشاهده نسخه
الکترونيکي مربوط به فعاليت پژوهشي" وارد شده و آماده بارگذاري تصوير مستندات مقاله(صفحه اول مقاله بعد از
چاپ كه مشخصات مجله در آن درج شده باشد) خواهد شد .الزم به ذكر است ،در صورت ضميمه نکردن فايل مربوط
به مقاله چاپ شده سيستم اطالعات شما را ذخيره نخواهد نمود.
 لينک "فعاليت هاي پژوهشي مرتبط" جهت درج و ويرايش ساير فعاليتهايي است كه با مقاله ثبت شده مرتبط ميباشند.
" وضعيت تاييد"" :قابل تغيير" بودن مقدار اين ليست بازشو ،امکان ويرايش و تغيير اطالعات ثبتشده براي اين هسته
را فراهم ميكند .در صورتي كه اين ليست بازشو ،مقداري غير از "قابل تغيير" داشته باشد ،هر گونه تغيير در اطالعات
هسته ،منوط به داشتن دسترسي خاص خواهد بود.
"تاريخ ثبت فعاليت" :تاريخ جاري ثبت فعاليت به صورت خودكار در اين فيلد قرار ميگيرد.

پردازش  – 08171مقالههاي ارايهشده در همايشها
شرح عمليات
 مقدمتاً اطالعات مورد نظر وارد يا انتخاب شده و در نهايت گزينه

جهت بررسي درستي اطالعات و گزينه

جهت ثبت نهايي تغييرات انتخاب ميگردد.
 راهنماي سمت چپ عناوين فارسي و التين مقاله

جهت مشاهده مقالههاي ثبتشده پيشبيني شده است ،در

صورتي كه بخشي از عنوان فارسي يا التين در يکي از فيلدهاي فارسي يا التين وارد شده باشد ،اين راهنما عناويني را
نشان ميدهد كه حاوي بخش وارده شده مذكور باشد .همچنين چنانچه كاربر اين پردازش استاد بوده يا با حالت استادي
وارد شود ،فقط مقاالتي را مشاهده مينمايد كه خودش مؤلف ثبتكننده آن باشد.
 دقت شود كه بعضي از فيلدهاي اطالعاتي مربوط به هر مقاله الزاماً بايد تکميل شده و امکان خالي گذاشتن آنها وجود
ندارد.
 چنانچه كاربر اقدامكننده استاد بوده و يا با حالت استادي وارد شده باشد ،فيلد" مؤلف ثبتكننده" الزاماً شماره شناسايي
خود استاد خواهد بود.
 راهنماي " مؤلف ثبتكننده " به كمک بخشي از نامخانوادگي وي محدود خواهد شد.
 در صورتي كه شماره كنفرانس محل چاپ مشخص باشد ،كافي است شماره مورد نظر در فيلد" شماره كنفرانس" ذخيره
شود ،در غير اين صورت كاربر ميتواند به كمک يکي از راهنماهاي سمت چپ فيلدهاي "شماره كنفرانس"،
"عنوان فارسي" و يا "عنوان التين" ،نسبت به پيداكردن كنفرانس مورد نظر و انتخاب آن اقدام نمايد .اين راهنماها به
كمک فيلدهاي "گروه علمي مقاله"" ،نوع كنفرانس" و عناوين فارسي و التين كنفرانس محدود ميگردد.



منظور از مقاالت با "رويکرد اسالمي"  ،مقاالتي است كه ارتباط با فرهنگ ،تمدن و تاريخ اسالمي داشته باشد.
"محل كنفرانس" معرف شهر محل تشکيل كنفرانس بوده و راهنماي آن به كمک فيلد" كشور" و نيز بخشي از نام شهر
كه از فيلد مربوطه وارد گردد محدود ميشود.

 جهت ثبت چکيده در فيلدهاي "چکيده فارسي" و "چکيده التين" مقدمتاً روي عالمت

در باال و سمت چپ فيلد

مربوطه كليک كرده و اطالعات را وارد نمايد .براي استفاده از اين نمايشگر از راهنماي مربوطه ،به كمک لينک "راهنماي
ويرايشگر" استفاده نماييد.
براي اين كه كاربر بتواند مقدار (قفل پژوهش) را براي فيلد "وضعيت قفل" انتخاب نمايد ،و يا بتواند مقدار فيلد "مالحظات
پژوهشي" را تغيير دهد ،الزم است داراي سطح دسترسي خاص باشد.
الزم به ذكر است ،در صورت ضميمه نکردن فايل مربوط به مقاله(صفحه اول مقاله بعد از چاپ در كتاب مقاالت همايش كه
مشخصات همايش در آن قيد شده باشد و يا گواهي ارائه مقاله صادر شده از سوي دبيرخانه همايش) ارائه شده سيستم
اطالعات شما را ذخيره نخواهد نمود.

پردازش  - 08011تاليف ،تصنيف و ترجمه كتاب
شرح عمليات
 مقدمتاً اطالعات مورد نظر وارد يا انتخاب شده و در نهايت گزينه

جهت بررسي درستي اطالعات و گزينه

جهت ثبت نهايي تغييرات انتخاب ميگردد.
 راهنماي سمت چپ عناوين فارسي و التين كتاب

جهت مشاهده كتابهاي ثبتشده پيشبيني شده است ،در

صورتي كه بخشي از عنوان فارسي يا التين در يکي از فيلدهاي فارسي يا التين وارد شده باشد ،اين راهنما عناويني را
نشان ميدهد كه حاوي بخش وارده شده مذكور باشد .همچنين چنانچه كاربر اين پردازش استاد بوده يا با حالت استادي
وارد شود ،فقط كتابهايي را مشاهده مينمايد كه خودش مؤلف ثبتكننده آن باشد.
 دقت شود كه بعضي از فيلدهاي اطالعاتي مربوط به هر كتاب الزاماً بايد تکميل شده و امکان خالي گذاشتن آنها وجود
ندارد.
 چنانچه كاربر اقدامكننده استاد بوده و يا با حالت استادي وارد شده باشد ،فيلد" مؤلف ثبتكننده" الزاماً شماره شناسايي
خود استاد خواهد بود.
 راهنماي " مؤلف ثبتكننده " به كمک بخشي از نامخانوادگي وي محدود خواهد شد.
 در صورتي كه مقدار فيلد "نوع كتابت" مساوي (ترجمه) انتخاب شود ،يک بخش اضافي با عنوان "اطالعات مربوط
به مرجع ترجمه كتاب" در پايين فرم ظاهر شده و الزم است بعضي از فيلدها به اجبار تکميل شوند.
 چنانچه "دانشگاه ناشر" مشخص شود ،مقدار فيلد "ناشر" به صورت خودكار نام همان دانشگاه خواهد بود .در غير اين
صورت نام ناشر در فيلد "ناشر" مستقالً قابل ثبت ميباشد.
 جهت ثبت چکيده در فيلدهاي "چکيده فارسي" و "چکيده التين" مقدمتاً روي عالمت

در باال و سمت چپ فيلد

مربوطه كليک كرده و اطالعات را وارد نمايد .براي استفاده از اين ويرايشگر از راهنماي مربوطه ،به كمک لينک
"راهنماي ويرايشگر " استفاده نماييد.
براي اين كه كاربر بتواند مقدار (قفل پژوهش) را براي فيلد "وضعيت قفل" انتخاب نمايد ،و يا بتواند مقدار فيلد "مالحظات

پژوهشي" را تغيير دهد ،الزم است داراي سطح دسترسي خاص باشد.
الزم به ذكر است ،در صورت ضميمه نکردن فايل مربوطه(تصوير جلد و شناسنامه كتاب) ،سيستم اطالعات شما را ذخيره
نخواهد نمود.

پردازش  - 08071اختراع ،اكتشاف ،توليد دانش فني ،ابداع و ارائه آثار هنري
شرح عمليات
 مقدمتاً اطالعات مورد نظر وارد يا انتخابشده و در نهايت گزينه

جهت بررسي درستي اطالعات و گزينه

جهت ثبت نهايي تغييرات انتخاب ميگردد.
 راهنماي سمت چپ عناوين فارسي و التين

جهت مشاهده اختراعات يا ابداعات ثبتشده پيشبيني شده

است ،در صورتي كه بخشي از عنوان فارسي يا التين در يکي از فيلدهاي فارسي يا التين وارد شده باشد ،اين راهنما
عناويني را نشان ميدهد كه حاوي بخش وارده شده مذكور باشد .همچنين چنانچه كاربر اين پردازش استاد بوده يا با

حالت استادي وارد شود ،فقط فعاليتهايي را مشاهده مينمايد كه خودش مؤلف ثبتكننده آن باشد.
 دقت شود كه بعضي از فيلدهاي اطالعاتي مربوط به هر فعاليت الزاماً بايد تکميل شده و امکان خالي گذاشتن آنها وجود
ندارد.


چنانچه كاربر اقدام كننده استاد بوده و يا با حالت استادي وارد شده باشد ،فيلد" مخترع يا مبدع ثبت كننده" الزاما شماره
شناسايي خود استاد خواهد بود.

 راهنماي "مخترع يا مبدع ثبت كننده" به كمک بخشي از نامخانوادگي وي محدود خواهد شد.
 راهنماي "دانشگاه محل اجرا يا ارايه" به مقادير وارد شده به عنوان بخشي از نام دانشگاه مورد نظر حساس بوده و به
كمک آن محدود ميگردد.
 راهنماي "شهر محل اجراء يا ارائه" به مقادير انتخاب شده در فيلد " كشور" و نيز به بخشي از نام شهر محل اجراء يا
ارائه كه در محل مربوطه وارد شده باشد حساس بوده و به كمک آنها محدود مي گردد .
 راهنماي "شهر محل ثبت" به مقدار انتخاب شده در فيلد "كشور" و نيز به بخشي از نام شهر محل ثبت كه در محل
مربوطه وارد شده باشد ،حساس بوده و به كمک آنها محدود ميگردد.
 در صورتي كه مقدار فيلد " نوع اختراع يا ابداع" مساوي (ابداع) و يا (ارائه آثار هنري) انتخاب شود ،عناوين ،تعداد و
ماهيت بعضي فيلدها بر اساس شرايط عوض خواهند شد .توجه شود كه فقط يکي از مجموعه فيلدها بايد تکميل گردد.
 جهت ثبت چکيده در فيلدهاي "چکيده فارسي" و "چکيده التين" مقدمتاً روي عالمت

در باال و سمت چپ فيلد

مربوطه كليک كرده و اطالعات را وارد نمايد .براي استفاده از اين ويرايشگر از راهنماي مربوطه ،به كمک لينک
"راهنماي ويرايشگر " استفاده نماييد.
براي اين كه كاربر بتواند مقدار (قفل پژوهش) را براي فيلد "وضعيت قفل" انتخاب نمايد ،و يا بتواند مقدار فيلد
"مالحظات پژوهشي" را تغيير دهد ،الزم است داراي سطح دسترسي خاص باشد.

الزم به ذكر است ،كليه فعاليت هاي پژوهشي استاد ،از قسمت اطالعات جامع استاد قابل رويت و ثبت فعاليت جديد
ميباشد .راهنماي تکميل هر فعاليت با عالمت

در هر صفحه مشخص گرديده است.

