
 باسمه تعالی

 مراحل ثبت نام اعضای هیات علمی در سامانه پنجره واحد خدمات پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت عتف

 ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشورقابل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه

در معاونت پژوهش و فناوری وزارت عتف، ضرررورت دارد که  سامانه پنجره واحد خدمات پژوهش، فناوری و نوآوری با توجه به راه اندازی 

ش به ویژه در بخ نسرر ت به تیمیل اعاعات این سررامانه مراجعه به این سررامانه و ت ت نام و یا تیمیل و ویرایش اعاعات دوداین بزرگواران با 

 احل زیر را انجام دهند: به همین منظور، ضرورت دارد اساتید بزرگوار گام به گام مراقدام نمایند.  علم سنجی

 mapfalogin.msrt.irمراجعه به درگاه سامانه به آدرس  گام اول:

 

اگر در گذشررته نام کاربری و رمز ع ور فعاد دارید مهمنون نام کاربری در سررامانه سررانش یا نشررریات و جشررنواره و سررایر موارد  وارد  :دوم گام

 وارد نمایید. رمز عبوررا به عنوان  123456و عدد  کاربرینام را به عنوان  کد ملینمایید. در غیر اینصورت 

 



سوم:  شتید در بخش     اگر گام  سامانه را ندا شخاص حقیقی به هر دلیلی امیان ورود به   48 . حداکثر تا، اعاعات دود را وارد کنیدثبت نام ا

ایمیل اقدام دواهد نمود. اگر در زمان ت ت نام دطا با نسرر ت به تادید نیایی ت ت نام از عری  سررامانه  یپشررتی انواحد سرراعت پا از ت ت نام، 

آقای  82233525و  آقای عزتی 82234314داده شررد لط ا با شررماره تماس پشررتی انی  ،عنوان اینیه ق ا با این کدملی ت ت نام کرده اید

 تماس حاصل نمایید. رمضانی

 

 

 

 



 

 .تیمیل کنید سپا اعاعات دود راامیانات شخصی، گزینه پروفایل من را انتخاب و  بخشاز  :چهارم گام

 

 



 

با توجه به اینیه در بخش پایگاهیای استنادی عضو هیات علمی باید کدهای شناسایی دود در پایگاهیای علم سنجی و ش یه های        :پنجمگام 

ضرورت دارد که این عزیزان با        ساینا را وارد نماید لذا  سیوپوس و وب آو  سیالر، پابلونز، ا ش یه های  علمی همنون گوگل ا ایجاد کاربری در 

علم سررنجی و اجتماعی مانند گوگل اسرریالر، پابلونز، اسرریوپوس و وب آو سرراینا و دریافت کدهای شررناسررایی مرت ال و تیمیل اعاعات این  

سانی نمایند.  ، آمار و فیرست مقاالت دود را به روز ر ها در زمان ویرایش اعاعات پایگاهیای استنادی در بخش پروفایل عضو هیات علمی  بخش

ها آمار و فیرست مقاالت با نمایه شدن مقاالت جدید در این پایگاهیا، به روز شده و سامانه آمار درستی از مقاالت هر عضو        با تیمیل این بخش

 هیات علمی را گزارش دواهد نمود.

 

 

 علم سنجی اعضای هیات علمی، دانشگاه ها و   ص حه اصلی را بزنید و وارد سامانه   بعد از تکمیل بخش پایگاه استنادی پروفایل،  : ششم   گام

مراکزپژوهشی و فناوری بشوید. موسسه محل ددمت دود را انتخاب کنید. آییون اعضای هیات علمی را انتخاب کنید و در میان اعضای هیات        

یل نموده اید اعاعات شررما در علمی نام دود را جسررتجو نمایید. در صررورت اینیه اعاعات دود را در بخش پایگاه اسررتنادی پروفایل من تیم

سامانه بایستی وارد شده باشد. اگر با وجود تیمیل اعاعات، در داده های علم سنجی شما اعاعاتی وارد نشده بود بخش دردواست اصاح را            

شد     صورت تادید اعاعات وارد  سپا در  ه در گردآوری مجدد داده انتخاب کنید و اعاعات دود را در آن به روز کنید و اعاعات را ت ت کنید. 

 بار انجام می شود  اعاعات شما به روز دواهد شد. 1های سامانه توسال ربات های هوشمند مکه هر ماه حداقل 



 

 

 

 



 

 

 تا داکثرح پشتی ان  کارشناسان   بگذارید و میان در ما با را دود مشیل  سامانه پاسخگویی   قسمت  از دیگر مشیل  گونه هر صورت  در :هفتم گام

 نس ت به پاسخگویی اقدام دواهند نمود.ساعت  48

 



 


