
 بسمه تعالی

اعضای در همایشها و کنگره های علمی راهنمای تکمیل اطالعات مقاالت چاپ شده در مجالت و مقاالت ارائه شده 

 وهشی )گرنت( و امتیاز ترفیع پژوهشی مطابق آیین نامه های ابالغیژمحترم هیات علمی جهت محاسبه امتیاز پ

 تا از آخرین تغییرات در صورت اعمال مطلع شوید()به تاریخ ویرایش توجه نمایید  10/10/0931ویرایش 

 

برای بهره برداری از داده مادگی زیر ساخت های الزم ژوهان و آپسامانه در راستای تکمیل پروسه اجرای ثبت مقاالت در 

رای امتیاز مقاالت از این طریق محاسبه خواهد شد و ب 79های ثبت شده، در اولین گام جهت انتخاب پژوهشگر برتر سال 

نها آاین منظور نیاز هست تا مقاالتی که اوایل راه اندازی سامانه وارد شده اند و یا مقاالتی که فیلدهای الزم برای محاسبات 

 تکمیل نمایید تا امتیاز مقاالت دقیق محاسبه شود.باشند را  خالی می

 موارد مهمی که باید به آنها توجه نمایید:

)که عمدتا باید نویسنده اول یا مسئول مقاله باشد( خواهد مسئولیت صحت داده های وارد شده با نویسنده ثبت کننده  -

 بود.

قسمت سابقه تغییرات سامانه ، تاریخ و زمان در کاربرعملیات بر حسب اسم ها در همه مراحل ورود، ویرایش و حذف داده  -

 .ذخیره و قابل ردیابی میباشد

 برای محاسبه امتیاز مهم می باشد. مقالهل نویسندگان تعداد ک -

 مهم می باشد.نویسنده چندم از مقاله مشخص نمودن  -

 قابل قبول است. 7139سال و مقاالت انگلیسی منتشر شده در  3179سال مقاالت فارسی منتشر شده در  -

 مورد قبول نمی باشد.( Acceptو  Submit)منتشر شده ( قبول می باشد. ) Publishedصرفا مقاالت  -

 می باشند )همچنین در موردمرحله تایید نهایی و یا سامانه قبلی می باشند قابل ویرایش وهشگران که در همه مقاالت پژ -

ایید آنها را به مرحله ت  "تایید جهت ثبت در رزومه"مقاالت سامانه قبلی حتما قبل/بعد از ویرایش و تکمیل اطالعات با دکمه 

 ال نمایید.نهایی ارس

دیده می شود می توانید با نویسنده ثبت کننده آن مقاالت در مرحله به عنوان نویسنده غیر متقاضی مقاالتی که در مورد  -

 حائز شرایط بودن امتیازکه در لیست قابل مشاهده است مذاکره نمایید تا ایشان داده های آنها را تکمیل نماید و در صورت 

 شد. شما نیز لحاظ خواهد

 شود.پیوست  Full Textفایل اصلی مقاله در مقاالت چاپ شده حتما  -

به جهت اینکه برخی مقاالت مرحله تایید نهایی تشویق مقاله دریافت نموده اند و این محاسبه مبالغ تشویق با داده های  -

 گرفت وشویق قرار نخواهند هیچ عنوان مجددا مورد محاسبه مبالغ تقبلی بوده لذا بعد از ویرایش و تکمیل اطالعات به 

 از ارسال اینگونه تقاضاها جدا خودداری نمایید. است خواهشمند



به مرحله تایید نهایی ارسال نشده اند و هنوز علت ثبت آنها صرفا جهت ثبت در رزومه تعیین شده اره ای از مقاالت که پ -

 د.نمایند از بررسی به مرحله تایید نهایی ارسال سریعا بعرا با کارشناسان دانشکده/مراکز مربوطه هماهنگ نمایید تا 

مبذول  تبریز نهایت دقت و تالش راثبت سایر نویسندگان مخصوصا نویسندگان دارای افلیشین دانشگاه علوم پزشکی در  -

 .درج شوند و امتیاز و تکمیل رزومه افراد انجام پذیردنمایید تا همه نویسندگان مرتبط 

ت نمایید و در این موارد با نویسنده ثبکه قبال توسط یکی از نویسندگان ثبت شده جدا خودداری ثبت مقاالت تکراری از  -

ه را آن مقال "ارسال به پژوهشگر دیگر/استادراهنما"کننده هماهنگ نمایید تا داده ها را تکمیل نموده یا با استفاده از دکمه 

 را تکمیل نمایند.به نویسنده اول یا مسئول ارسال نماید تا ایشان اطالعات 

 http://www.scimagojr.comبا جستجو در  SJR Quartileو  SJRدرج صحیح  -

حکم  شود نه بر اساس آدرس وابستگی درج شده در مقاله نوشتهدر صورت وجود  افیلیشن  مراکزتحقیقاتی  درمتن  مقاله  -

 کارگزینی نویسندگان هیات علمی.

در پایین صفحه داشبورد  "محاسبه امتیاز پژوهشی"همه پژوهشگران برای دیدن امتیاز پژوهشی خود با زدن گزینه  -

 آن را با تغییرات لحظه ای مشاهده نمایند.

 

 

 

http://www.scimagojr.com/


تیاز مو دیدن مقاالت مرتبط ثبت شده با آن سال و اامکان فیلتر بر حسب سال میالدی و شمسی در صفحه مشاهده امتیاز  -

همچنین فیلدهای اطالعاتی موثر در محسابه امتیاز هر مقاله در این  ،دمختص سال انتخاب شده از امتیاز خود با خبر شوی

 فرم به صورت ستونی دیده می شود.

 

 قابل مشاهده می باشد.پایین صفحه فوق امتیاز مقاالت ارایه شده در  -

 

تمامی مقاالت مرحله تایید نهایی در نمایش و دخالت داده شده در محاسبه امتیاز شامل تعداد مقاالت چاپ / ارائه شده  -

 می باشد. دو حالت نویسنده متقاضی و غیر متقاضی

 

 

  



ه پژوهان از طریق پوشه های درختواره مقاالت چاپ شده / مقاالت ارائه شده و بعد از ورود به کارتابل شخصی در سامان

آندسته از مقاالتی که در مرحله های تایید نهایی / مقاالت سامانه قبلی هستند را می توانید باز کرده و با زدن دکمه ویرایش 

 در انتهای صفحه ها اطالعات آنها را تکمیل نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ید آنها را به مرحله تای "تایید جهت ثبت در رزومه"بعد یا قبل از تکمیل مقاالت در مرحله سامانه قبلی حتما با زدن دکمه  -

 نهایی ارسال نمایید.

 

کارشناسان مقاالت دانشکده ها / کارشناسان پژوهشی مراکز  بادر صورت ابهام و نیاز به کسب راهنمایی و اطالعات بیشتر  -

 قیقاتی خود ارتباط برقرار نمایید.تح

 

 با سپاس

 مجید سیدزمانی

 مدیر سامانه پژوهان

 

 


