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یتارسال فعال -راهنمای قسمت پژوهشی سامانه گلستان 49تردیبهشا   

 

  جهت بررسی و تاییدارسال فعالیت  نحوه

 

پس از اطمینان از صحت اطالعات ثبت شده و پیوست نمودن نسخه الکترونیکی فعالیت  می توانید به روش 

 مقاله، کتاب، طرح و ... باشد جهت تایید به حوزه پژوهشی ارسال فرمایید. ممکن استزیر فعالیت خود را که 

 

 

 

 

 

 

 

جهت ارسال فعالیتی که قبالً آن را 

اصالح فعالیت ثبت کرده اید 

 را انتخاب نمایید موجود

سپس روی این آیکن کلیک نمایید تا لیست 

فعالیت هایی که توسط شما ثیت شده نمایش 

داد شود و از لیست نمایش داده شده فعالیت 

 مورد نظر را انتخاب نمایید

بعد از انتخاب فعالیت از لیست باال 

 کلیک نمایید جستجوروی گزینه 
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تغییر داده  تائید ثبت کنندهوضعیت تائید را به  داریداطمینان  چنانچه از صحت اطالعات ثبت شده  

  را کلیک نمائید اصالحودکمه 

اکنون ابتدا وضعیت تایید را  قرار داده اید کننده تایید ثبتشما قبالً وضعیت تایید را در حالت اگر  

قرار دهید تا پیغام باال را  تایید ثبت کنندهدر حالت   و سپس آن را دوبارهقرار دهید  تغییر قابل

 رود.فعالیت مورد نظر به پیشخوان خدمت  مشاهده نمایید و

 

 

 

 

 

 

تغییر داده تائید ثبت کننده وضعیت تائید را به 

که در این حالت   را کلیک نمائیداصالح  ودکمه

پیغام زیر نمایش داده می شود و فعالیت مورد 

 نظر به پیشخوان خدمت می رود
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در این قسمت لیست فعالیت 

 های پژوهشی که توسط شما

شده اند نمایش داده می  تایید

 شود.

1 

2 

با کلیک روی گزینه 

می  مشاهده گردش کار

توانید مشاهده کنید که 

اکنون فعایت شما در چه 

 مرحله ای است

تایید و با کلیک روی گزینه 

پنجره ای باز می شود   ارسال

 توضیحاتکه در صورت لزوم 

جهت  ار فعالیتو را نوشته 

بررسی برای کارشناس 

  مائیدنپژوهشگاه ارسال 

 کارشناس پ

 ضربدرو مداد دو آیکن 

برای اصالح و حذف 

 استفاده می شوندفعالیت 

گردش کار به این صورت است که ابتدا فعالیت توسط عضو هیات علمی برای کارشناس پژوشگاه فرستاده می شود 

رییس پژوهشگاه ارسال می کند)در صورت عدم تایید با و کارشناس پژوهشگاه پس از بررسی و تایید آن را برای 

ذکر دلیل آن را به عضو هیات علمی برگشت می دهد( پس از تایید فعالیت توسط رییس پژوهشگاه فعالیت قابل 

 انتخاب خواهد بود و استناد بوده و برای ترفیع و .... قابل استفاده

 های پژوهشی تایید فعایت پیشخوان خدمت 
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تایید همانطور که مشاهده می فرمایید روبری 

نوشته شده این عدد  6فعالیت های پژوهشی 

فعالیت هنوز تایید نهایی  6نشان می دهد که 

)تایید رییس پژوهشگاه( را نگرفته اند بعد از 

اینکه یک فعالیت توسط کارشناس پژوهشگاه 

و سپس رییس پژوهشگاه تایید شد از این 

 لیست خارج می شود 

ای  پنجرهگردش کار با کلیک روی گزینه 

مطابق شکل زیر باز می شود که می توانید 

 وضعیت فعالیت خود را مشاهده نمایید 

 و قرار گرفتن فعالیت در پیشخوان خدمت : تاریخ  تایید فعالیت توسط عضو هیات علمی 1

 برای کارشناس پژوهشگاهو هیات علمی ض: تاریخ ارسال فعالیت توسط ع2

 : تاریخ دریافت فعالیت توسط کارشناس پژوهشگاه 3

 عضو هیات علمی  به دلیل ذکر شده ه: تاریخ عدم تایید و برگشت فعالیت توسط کارشناس پژوهشگاه ب5و4

 ارسال فعالیت توسط کارشناس پژوهشگاه  برای رییس پژوهشگاه : تاریخ تایید و7و6

 می باشد زمان ها بسیار نزدیک به هم ثبت شده است ( لیت جهت تستاکه این فعبه دلیل این) : در صورت تایید رییس پژوهشگاه در این قسمت تایید نو شته می شود8

 

 



 

5 
 

 حوزه پژوهشی

 

یتارسال فعال -راهنمای قسمت پژوهشی سامانه گلستان 49تردیبهشا   

 

 

لیست تایید  یس پژوهشگاه تایید شده اند درئهمانطور که گفته شد فعالیت هایی که توسط ر

فعالیت های پژوهشی نمایش داده نمی شوند برای  مشاهده آنها سوابق قبلی را انتخاب نمایید 

 فعالیت های تایید شده خود را ببینید.تا لیست 


