
 

 

 اعتبار پژوهه )الف( مدیریت سامانه
 h t t p : / / i c t . u m . a c . i r            مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات

 5 از   1 صفحه 

 

 ب

 طرح تشویق مقاالت
 

 

 پژوهشی: نام سامانه

 : پرتال ورود یکپارچه اعضا )پویا(نام سامانه مرجع
 و فناوری  آموزشی: معاونت متولی

 اساتید کاربران:
 

 
 1398خرداد تاریخ استقرار: 

 1398 خردادتاریخ آخرین توسعه: 
 1398خرداد تاریخ تهیه مستند: 
 های کاربردی مرکز فناوری اطالعات و ارتباطاتاداره سامانه توسعه و پشتیبانی:

 
 

 1398 نسخه برنامه:
 خیر مستندسازی کد:

 بلهها: مستندسازی داده
 خیر های سدف(:امکان اجرای مستقل سامانه )مستقل از سامانه

 
 

 PHPنویسی: زبان برنامه

 My SQL پایگاه داده:
 LAMP فناوری:

 

 معرفی -1

 .استاتید به منظور درخواست تشویق مقاالت خود می تواند درخواست بدهند و حق الزحمه آن را دریافت نمایند



 

 

 

 طرح تشویق مقاالتدرخواست 
 h t t p : / / i c t . u m . a c . i r            ارتباطاتمرکز فناوری اطالعات و 

 5 از   2 صفحه 

 

گردش کار به این صورت است که ابتدا استاد درخواست تشویق مقاله را ارسال می کند.سپس درخواست به دست 

آن را برای معاون پژوهشی دانشکده ارسال می  ،مدیرگروه می رسد.چنان چه درخواست مورد تایید مدیر گروه باشد 

د و در آن جا محاسبات امتیازات انجام می درخواست دست معاون پژوهشی دانشگاه می رو ،کند.و در صورت تایید 

 پرداخت صورت می گیرد. ،شود و در صورت تایید نهایی 

 

 هاویژگی -2

 طریق لینک مدیریت مقاالت نشریهارسال درخواست طرح تشویق مقاله از  •

 

 فرایندها -3

 پژوهشی–۱ 

 مدیریت مقاالت نشریه -3-1-1

ستاد  شیلبه  ،تواند از پرتال پویامیا شریه  لینک ، پژوه ست  مدیریت مقاالت ن شویق مقاله ، درخوا  نماید. طرح ت

 (.1-1-1-3شکل )

 

 

 لیست مقاالت نشریه: 1-1-1-3شکل 

 

که استاد از طریق آن می تواند درخواست طرح تشویق مقاالت مقاالت ستونی وجود دارد به نام  فهرستدر صفحه 

را مشاهده کردی یعنی برای این مقاله  وجود دارد .چنان چه تیک بنفش  حالتبدهد.در این ستون چندین 

تشویق مقاله درخواست یعنی درخواست تشویق ارسال شده است و هنوز درخواست در جریان است.تیک سبز 



 

 

 

 طرح تشویق مقاالتدرخواست 
 h t t p : / / i c t . u m . a c . i r            ارتباطاتمرکز فناوری اطالعات و 

 5 از   3 صفحه 

 

خاکستری)غیرفعال( یعنی مقاله شامل طرح تشویق   ام شده است.تایید شده است و پرداخت حق الزحمه انج

 سبز یعنی برای این مقاله امکان ارسال درخواست تشویقی وجود دارد. نمی شود.و 

 

 شامل ویژگی های زیر باشد: مقاله ای شامل درخواست تشویقی می شود که  توجه :

 گذشته باشدسال  3زیر از تاریخ چاپ آن  .1

 باشد wosیا  jcrمقاله  .2

 

 (. 1-1-2-3 تب  درخواست تشویق مقاالت باز می شود)شکل، با کلیک برای روی 

 
 : درخواست طرح تشویق مقاله 1-1-2-3 شکل 

 

گزینه  چهاروجود دارد که شامل  «این مقاله مستخرج از کدام مورد می باشد؟»در این صفحه گزینه ای به نام 

.که انتخاب هر کدام از این است و پایان نامه/رساله طرح پژوهشی برون دانشگاهی ، 2و1طرح پژوهشی ،هیچکدام 

 باعث تغییر در نحوه محاسبه تشویق مقاله می شود. گزینه ها

و موقع ارسال درخواست با توجه : چنان چه مقاله به صورت برون دانشگاهی باشد شامل طرح تشویق نمی شود.

 (و امکان ارسال درخواست وجود ندارد.1-1-3-3 خطا مواجه می شود)شکل 

 
 : هشدار برای مقاالت برون دانشگاهی 1-1-3-3 3شکل 

 



 

 

 

 طرح تشویق مقاالتدرخواست 
 h t t p : / / i c t . u m . a c . i r            ارتباطاتمرکز فناوری اطالعات و 

 5 از   4 صفحه 

 

  «مقاله مستخرج از»و  «این مقاله »شامل  باشد گزینه های مربوطه قاله مستخرج از پایان نامه/رسالهچنان چه م

 (1-1-4-3 شود)شکلمی  فعال 

 

 
  اطالعات مقاله مستخرج از پایان نامه :1-1-4-3شکل 

 

ستادل کلیه اطالعات میپس از تک شود  دکمه  ، توسط ا ست به مدیر گروه  کلیک  و درخوا

 ارسال می شود.

 :فرم های رسیده2-1-3

می توانند درخواست های رسیده جهت طرح تشویق مقاله را معاون پژوهشی دانشکده /مدیرگروه در این صفحه 

 (.1-2-1-3بررسی نمایند)شکل 

 
 : فرم های رسیده1-2-1-3شکل 

 
 

شکده با کلیک بر روی  شی دان شویق امی تو مدیرگروه/معاون پژوه ستفاده از ت ست ا ند فرم درخوا

 (.2-2-1-3)وجود دارد اطالعات فردی و امتیازات ،با عناوین  در صفحه باز شده دوتا تبنماید.مقاالت را باز 



 

 

 

 طرح تشویق مقاالتدرخواست 
 h t t p : / / i c t . u m . a c . i r            ارتباطاتمرکز فناوری اطالعات و 

 5 از   5 صفحه 

 

 
 امتیازات اطالعات فردی/  2-2-1-3شکل 

 

می تواند درخواسفففت را عدم تایید و رد نهایی معاون پژوهشفففی دانشفففکده /در صففففحه باز شفففده مدیرگروه 

چنان چه  .(3-2-1-3)شففکل بزند برگشففت نماید و یا برگشففت برای اصففالح 

را کلیک نماید و در صفورتی که    درخواسفت مورد تایید مدیرگروه باشفد دکمه

شگاه را کلیک می  شی دان سال به مدیر پژوه شد دکمه تایید و ار شکده با شی دان ست مورد تایید معاون پژوه درخوا

 نماید.

 

 

 
 برگشت جهت اصالح 3-2-1-3شکل 

 
 

شود   سط مدیرگروه انجام  صالح تو ست ا صالح ،اگر درخوا ست ا شود و اگر درخوا شت داده می  ستاد برگ ست به ا درخوا

 می تواند به یکی از مراحل قبلش یعنی استاد یا مدیرگروه برگرداند. ،توسط کارشناس پژوهشی دانشکده انجام شود 

 


