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در سيستم جامع دانشگاهي گلستان "فعاليت هاي اساتيد"فرايند ثبت و بررسي 

هيأت علمي كارشناس------------ دانشكده
معاون------------ دانشكده

شورا------------ دانشكده
كارشناس------------ معاونت پژوهش و فناوري

شوراي پژوهشي دانشگاه------------ معاونت پژوهش و فناوري
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شروع

17160پردازش : سيستم
تكميل فرم فعاليت هاي اساتيد: كاربر

18480: پردازش
 "ساير همكاران"ثبت مشخصات : كاربر

فعاليت پژوهشي

18440و    16800: پردازش
اربر مشاهده نسخه الكترونيك / ارسال: ك

مربوط به فعاليت پژوهشي و سند الكترونيك

18630: پردازش
اربر عاليتهاي پژوهشي  " تكميل فرم : ك ف

" مرتبط

دريافت درخواست (پيشخوان : سيستم
)بررسي

ورود به صفحه بررسي اطالعات : كاربر
فعاليت ثبت شده

بررسي اطالعات وارد شده: كاربر

بررسي اسناد بارگذاري شده : كاربر
)از لحاظ كفايت، صحت و كيفيت(

S
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B

B

دريافت نظر (پيشخوان : سيستم
)كارشناس

S

آيا نظر كارشناس 
مورد تاييد است؟

بررسي نظر كارشناس: كاربر

خير

Aبله

آماده  عالم به كارشناس دانشكده جهت  ا
ا چند عضو هيأت (سازي مستندات يك ي

ماينده معاونت پژوهش  )علمي ا ن و هماهنگي ب
فناوري براي طرح در جلسه شوراي  و 

آنها دانشكده و امتياز دهي به 

C

C

بررسي جزئيات درخواست اعضاي هيأت 
علمي در شوراي دانشكده با حضور 
نماينده معاونت پژوهش و فناوري

امتيازدهي به فعاليت هاي پژوهشي ارائه 
شده

ارسال صورتجلسه به كارشناس دانشكده

D

E

بررسي و كنترل كليه مدارك، : كاربر
اسناد، امتيازها و تاييدات

آيا ثبت داده ها 
كامل است؟ خير

Dبله

آيا اطالعات تكميل 
شده است؟

A

آيا اطالعات درج شده 
مورد تاييد است؟

S

خير

صورتجلسه امتيازدهي به فعاليت هاي 
پژوهشي

D

دريافت صورتجلسه شوراي دانشكده

ثبت امتياز فعاليت هاي پژوهشي : كاربر
اعضاي هيأت علمي مطابق صورتجلسه

E

خير

"قابل تغيير "انتخاب :  كاربر
"بررسي تغييرات "فشردن دكمه :  كاربر

"دكمه ايجاد "فشردن دكمه :  كاربر

يد
تاك

بله

بله

نتخاب :  كاربر "تاييد دانشكده "ا
"بررسي تغييرات"فشردن دكمه  :كاربر
"اصالح "فشردن دكمه :  كاربر

يد
تاك

دريافت نتايج نظر (پيشخوان : سيستم
)شوراي دانشكده

در شوراي پژوهش دانشگاه تصويب 
G

G

گزارش كارشناس پژوهش جهت بررسي 
در شوراي پژوهش

آيا درخواست مورد 
تاييد است؟

بله

خير

E

H

H

دريافت صورتجلسه شوراي پژوهش

"تاييد پژوهش "انتخاب :  كاربر
"بررسي تغييرات"فشردن دكمه  :كاربر

"اصالح "فشردن دكمه :  كاربر

يد
تاك

Fپايان

بررسي موضوعات مورد نظر

اربر كنترل كامل اطالعات درج : ك بررسي و 
شده

17100:  پردازش
بر "تاييد ثبت كننده "انتخاب :  كار
بر "بررسي تغييرات"فشردن دكمه  :كار

بر "اصالح "فشردن دكمه :  كار

17100: پردازش
اربر " تاييد كارشناس" انتخاب : ك
اربر صالح " فشردن دكمه : ك " ا

 

  راهنما

17080: پردازش
اربر / مقاله هاي پذيرفته شده " تكميل فرم : ك

  " چاپ شده در مجالت
  فعاليت هاي كاربر سيستم

"بررسي تغييرات "فشردن دكمه :  كاربر
"قابل تغيير "انتخاب :  كاربر

"دكمه ايجاد "فشردن :  كاربر

يد
تأك

  
  اقدامات تأكيدي

دريافت صورتجلسه شوراي دانشكده
  

  غير سيستميفرايندهاي 

دريافت درخواست (پيشخوان : سيستم
)بررسي

 
  فرايندهاي سيستمي

  


