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  مربوطآیین نامه  4الی  1های ماده مورد نیاز : ثبت اطالعات1مرحله 

 پذیرد:انجام می بر اساس جدول زیر "اطالعات جامع پژوهشی استاد"قسمت  ،"پژوهش"تب  از طریقاین مرحله 

 اند نیازی به ثبت مجدد ندارند.الزم به ذکر است که اطالعاتی که قبال در سیستم گلستان ثبت شده 

  شود و نیازی به ورود اطالعات ندارد.از سیستم خوانده می 43، 26، 19های ردیفاطالعات 

 گیردقرار  "نهاییتایید "وضعیت تایید آن بر روی  پیگیری فرمایید تا پس از ثبت هر فعالیت.  

 

  فناوری - فعالیتهای پژوهشی 

  مقاله چاپ شده در مجالت 1

  مقاله علمی مروری 2

  دائره المعارف مقاله علمی ترویجی و نقد چاپ شده و مقاله پژوهشی در 3

  معتبر مقاله علمی کامل داوری شده در همایش های علمی 4

  های علمی معتبر خالصه مقاله علمی در همایش 5

  مقاله علمی صددرصد مستخرج از رساله/ پایان نامه 6

  تولید دانش فنی 7

  محصول اختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاری سازی 8

  گزارش علمی طرح های پژوهشی و فناوری 9

  اثر بدیع و ارزنده هنری 10

  نوآوری اختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج یا 11

  ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی 12

  ()اختراعات و جشنواره سایر فعالیت های فناوری 13

  تالیف یا تصنیف کتاب 14

  نوآوری ارزیابی داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی فناوری و 15

  تجدید چاپ کتاب تالیفی یا تصنیفی 16

  مقاالت علمی پژوهشیویرایش علمی کتاب/داوری  17

  تصحیح انتقادی کتاب معتبر 18



 شود.اطالعات این بخش از سیستم خوانده می ای/دکتری تخصصی راهنمایی و مشاوره پایان نامه ارشد یادکتری حرفه 19

  کرسی های نظریه پردازی 20

  کسب رتبه در جشنواره های ملی و بین المللی 21

  ترجمه کتاب تخصصی 22

  آموزشی فعالیتهای 

 شود.از سیستم خوانده میاطالعات این بخش  راهنمایی و مدیریت پروژه کارشناسی 26

   برخورداری از برجستگی یا شاخص بودن در امر آموزش 27

28 
منبع آموزشی مورد  تالیف یا تدوین کتب چاپی یا الكترونیكی که به عنوان

 استفاده قرار می گیرد
 

  به امور آموزشی و شاگردپروریارج نهادن  29

  اجرائی - فعالیتهای علمی 

  (تدوین کتاب )به شیوه گردآوری 31

  تدوین مجموعه مقاالت 32

  برپایی نمایشگاه پژوهشی، فناوری وهنری 33

   طراحی و راه اندازی آزمایشگاه یا کارگاه فنی 34

  ایجاد رشته های جدید 35

36 
تربیتی  -فرهنگی  اندازی و برگزاری کارگاههایمشارکت در طراحی، راه 

 آموزشی پژوهشی و فناوری
 

  تولید و گسترش برنامه های کارآفرینی 37

  ... همكاری موثر در تاسیس دانشگاه 38

  ایجاد ظرفیت فعال در جذب دانشجویان خارجی 39

  ... مدیر مسئولی، سردبیری، عضویت در هیات تحریریه 40

  همایش هادبیری  41

  طراحی سئواالت آزمون سراسری 42

 شود.اطالعات این بخش از سیستم خوانده می پذیرش مسئولیت قوای سه گانه 43

  .. شرکت در شوراها، کمیته ها و هیات های رسمی 44



  عمرانی سالیانه گزارش عملكرد مناسب فرهنگی، تربیتی، اموزشی، پژوهشی و 45

  اجتماعی - تربیتی -فرهنگی  

  رویكرد اسالمی تدوین کتاب، مقاله و تولید اثر بدیع و ارزنده هنری با 46

  امور فرهنگی تهیه و تدوین پیوست فرهنگی و همكاری موثر در اجرای 47

  ارائه مشاوره فرهنگی و یا همكاری موثر با تشكل ها 48

  فرهنگی-استاد مشاور فرهنگی با حكم معاون دانشجویی 49

 فرهنگی مسئولیت پذیری در اصالح و هدایت نگرشهای مطلوب 50
شامل جلسات هم اندیشی در این قسمت وارد  5-1موارد 

 شود.

 ... استمرار در تقید و پایبندی به ارزشهای دینی 51
یک مورد ایجاد شود و یک صفحه سفید پیوست شود. تاریخ 

 باشد. یارتقاء قبل تاریخ فعالیت پس از

  فرهنگیکسب جوایز  52

  نظریه پردازی طراحی و مشارکت فعاالنه در برگزاری کرسی های نقد و 53

54 
-زمینه فرهنگی شرکت در کارگاه های دانش افزایی و توانمند سازی در

 اجتماعی-تربیتی
 شامل ضیافت اندیشه در این قسمت وارد گردد. 9-1موارد 

  اساتید سایر فعالیتهای 

  اساتیدسایر فعالیتهای  56

  شاخص ارجاعات 57

  سایر موارد 

  طرح پژوهشی 302

 

 

 18660از طریق پردازش  تبدیل وضعیتتكمیل درخواست  مرحله دوم:

  زیر منوی "امتیازهای آموزشی و پژوهشی"، منوی "پژوهش": تب  18660مسیر دسترسی به پردازش ،

 ویژه، اراعتب ترفیع، ارتقا،) فعالیت ارزیابی و درخواست های فرم تكمیل"، زیرمنوی "گروه بندی فعالیتها"

...)" 

 



 

 

  پیمانی به رسمی آزمایشی"تبدیل وضعیت استخدامی از در صفحه باز شده باال بر اساس درخواست به" 

یا  23در ردیفهای  "وضعیت"در ستون  "انتخاب"بر روی گزینه  "رسمی آزمایشی به رسمی قطعی"یا از 

 کلیک نمایید. "وضعیت استخدامیتبدیل  "با عنوان   24



 

 

  که ممكن است شامل چند صفحه باشد، فعالیتهایی که قبال ثبت شده اند را می توانید در صفحه باال

برای این کار، در هر ردیف که در ستون تعداد فعالیتهای قابل انتخاب آن، عددی بزرگتر  انتخاب نمایید.

  کلیک فرمایید. موردیاز صفر است، بر روی گزینه انتخاب در ستون انتخاب فعالیت 

  در باالی صفحه  بر روی دکمه تایید ،تمامی فعالیتهای مورد نظر در ماده های چهارگانهپس از انتخاب

 تغییر یابد.  "تایید ثبت کننده"به  "قابل تغییر"از  وضعیت تاییدفرمایید تا  کلیک فوق

  فرمایید. تایید و ارسالدرخواست خود را  "پیشخوان خدمت"در نهایت در 


