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پیوست :ن دارد

روسای محترم دانشکدهها
مسئولین محترم پژوهشی دانشکدهها
اعضای محترم هیات علمی
کارشناسان رابط پژوهشی دانشکدهها

با سالم و احترام،
بدینوسیله برنامه زمانبندی استفاده از اعتبار پژوهانه سال  1398به شرح زیر به استحضار
میرسد؛ الزم به ذکر است که کلیه اطالعات مربوط به فعالیتهای پژوهشی در محدوده زمانی
 96/10/1لغایت  97/9/30بایستی طبق زمانبندی جدول زیر در سامانه گلستان ثبت و مدارک
مربوطه به مسئولین پژوهشی دانشکدهها تحویل گردد.
تا تاریخ
مرحله 1

ثبت اطالعات مربوط به کلیه فعالیتهای پژوهشی در سیستم گلستان
توسط همکاران محترم

97/11/27

مرحله 2

تایید اطالعات ثبت شده توسط مسئولین محترم پژوهشی دانشکده ها

97/12/6

مرحله 3

گروهبندی و ثبت امتیاز فعالیتهای تایید شده توسط همکاران محترم

97/12/18

مرحله 4

درج امتیاز توسط دانشکدهها

97/12/25

توضیحات :
 -1مدارک موردنیاز عبارتند از:
الف) مقاالت ارائه شده در همایشها:


گواهی شرکت در همایش



تصویر صفحه اول مقاله (از کتاب مقاالت یا  CDمربوط)

ب) مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر علمی پژوهشی ISI ،و............


تصویر صفحه اول مقاله



مدرکی دال بر نوع مجله (  ،SCOPUS ، ISC ،ISIعلمی پژوهشی  )....و  IFو  MIFآن

پ) کتاب چاپ شده:


تصویر جلد کتاب و صفحه شناسنامه آن

ت) درخصوص سایر فعالیتها ،مدارک مثبته به تناسب نوع فعالیت.
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 -2پایاننامههای تحصیلی توسط کارشناس گروه مربوط ثبت خواهد شد .برای پایاننامههایی که در
خارج از دانشگاه دفاع شده است ،ارسال تصویر صورتجلسه موافقت گروه در دانشگاه بیرجند و تصویر
صورتجلسه دفاع دانشجو به حوزه پژوهشی ضروری میباشد.
 -3طرحهای پژوهشی خاتمهیافته توسط کارشناس حوزه معاونت پژوهش و فناوری ثبت خواهد شد.
 -4به همکاران محترم توصیه میگردد برای اطمینان از ثبت کامل فعالیتها در سیستم گلستان از
گزارش  712استفاده کنند و در صورت مغایرت به کارشناس دانشکده منعکس نمایند.
 -5همکاران محترمی که در آموزشکدهها و دانشکدههای اقماری مشغول فعالیت هستند ،الزم است
مستندات مربوط به فعالیت های پژوهشی خود را جهت ثبت در سامانه گلستان به دانشکدههای دارای
گروه مرتبط ارسال کنند.
 این توضیحات به منزله ابالغ رسمی به همکاران میباشد.

با سپاس
رضا شریعتی نسب
مدیر امور پژوهشی
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