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معرفی دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی در بهمن ماه سال  1338تأسیس شدده و در منطقده اویدن،
غرب ولنجک و شرق درکده ،در شدمالغربدی تهدران بده وسدعت  61هکتدار واقدع
شدهاست.
دانشگاه مشتمل بر  57ساختمان اصدلی 19 ،دانشدکده 11 ،پژوهشدکده و  9مرکدز
تحقیقاتی است.
این دانشگاه دارای  17777دانشدجو در مقداطع تحصدیلی کارشناسدی ،کارشناسدی
ارشد و دکترا در دورههای روزانه ،شدبانه و مجدازی اسدت و تداکنون بدیش از 43٬334
دانشآموخته داشته است.
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 .1دانشجویان و هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی:
دانشگاه شهید بهشتی دارای
 9562دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری
 8215دانشجوی کارشناسی
 861عضو هیات علمی است.

 .2رشتههای موجود در دانشگاه شهید بهشتی:
دانشگاه دارای  231رشتۀ تحصیلی در مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا است:
مقطع کارشناسی 45 :رشته
مقطع کارشناسی ارشد 123 :رشته
مقطع دکتری 62 :رشته

 .1پردیسهای دانشگاه شهید بهشتی:
پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور با  58هکتار
پردیس علمی ،تحقیقاتی زیراب با  11هکتار
پردیس دانشگاهی (اکباتان) با  1/5هکتار

 .4دانشکدههای دانشگاه شهید بهشتی:
دانشکدههای علوم انسانی:
دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی
دانشکدۀ حقوق
دانشکدۀ الهیات و ادیان
دانشکدههای علوم اجتماعی و رفتاری:
دانشکدۀ مدیریت و حسابداری
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دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی
دانشکدۀ علوم اقتصادی
دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکدههای علوم پایه:
دانشکدۀ علوم زمین
دانشکدۀ علوم ریاضی
دانشکدۀ علوم زیستی
دانشکدۀ شیمی
دانشکدۀ فیزیک
دانشکدههای فنی مهندسی:
دانشکدۀ معماری و شهرسازی
دانشکدۀ مهندسی انرژی و فناوریهای نوین
دانشکدۀ مهندسی هستهای
دانشکدۀ مهندسی برق
دانشکدۀ علوم و مهندسی کامپیوتر
دانشکدۀ مهندسی عمران ،آب و محیط زیست

دانشکدۀ مهندسی مکانیک و انرژی
پژوهشکدهها:
پژوهشکدۀ گیاهان و مواد اولیه دارویی
پژوهشکدۀ لیزر و پالسما
پژوهشکدۀ علوم محیطی
پژوهشکدۀ خانواده
پژوهشکدۀ اعجاز قرآن
پژوهشکدۀ علوم شناختی و مغز
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پژوهشکدۀ مطالعات بنیادین علم و فناوری
پژوهشکدۀ فضاهای مجازی
پژوهشکدۀ مطالعات منطقهای
پژوهشکدۀ شبکه برق

مراکز تحقیقاتی:
مرکز کرسی حقوق بشر ،صلح و دموکراسی
مرکز اسناد و تحقیقات
مرکز تحقیقات شناسایی و آنالیز مواد شیمیایی
مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی
مرکز تحقیقات وقف
مرکز سنجش از دور و GIS
مرکز تحقیقات اسالمی
مرکز استحصال آب از منابع آب غیرمتعارف
مرکز تحقیقات پروتئین

 .5معرفی ریاست دانشگاه شهید بهشتی

محمدمهدی طهرانچی
تحصیالت :دکتری فیزیک نظری
مرتبۀ علمی :استاد
ایمیلPresident@sbu.ac.ir :

تلفن22222221-2 :
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خالصۀ فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی و تحقیقاتی:
محمدمهدی طهرانچی ،استاد فیزیک پژهشکدۀ لیدزر و پالسدما دانشدگاه شدهید بهشدتی،
متولد  1344در سال  1362در مقطع کارشناسی فیزیک این دانشگاه پذیرفتده شدد و در
سال  1372کارشناسیارشد خود را در دانشگاه شهید بهشتی به پایان رساند و پس از اخذ
دکتری در سال  1376از دانشگاه فیزیک تکنولوژی مسکو ،بده عندوان اسدتادیار در گدروه
فیزیک دانشگاه شهید بهشتی شروع به کار نمود و در سال  1385پس از انجدام مجموعدۀ
فعالیتهای آموزشی و پژوهشی به کسب درجه استادی نایل شد.
از فعالیتهای پژوهشی ایشان میتوان به انجام طرحهای متعدد پژوهشی و فناوراندۀ ملدی
در فیزیک مغناطیس ،چاپ بیش از  61مقاله در مجالت معتبر بدینالمللدی و اراهده دههدا
مقاله در کنفرانسهای ملی و بینالمللی ،راهنمدایی  11دانشدجوی دکتدری کده  5نفدر از
ایشان فارغالتحصیل شدهاند و راهنمایی پایاننامۀ بیش از  51دانشجوی کارشناسدیارشدد
در حوزه فیزیک و فوتونیک اشداره کدرد .دکتدر طهرانچدی بده مدوازات ایدن فعالیدتهدای
پژوهشی ،فعالیتهایی نیز در حوزه سیاستگذاری علم و فناوری داشدتهاندد کده در قالدب
انجام دو طرح ملی در این زمینه و تدوین کتاب و عضدویت در شدوراها و کمیسدیونهدای
طرح تحول علم و فناوری و شورای علوم تحقیقات و فناوری انجام شده است.
دکتر محمدمهدی طهرانچی فعالیت های اجرایی خود را در دانشگاه شهید بهشتی از سدال
 1377به عنوان معاون اجرایی و برنامهریزی دانشدکدۀ علدوم آغداز کدرد .ایشدان معاوندت
تحصیالت تکمیلی دانشکدۀ علوم ،عضویت در هیأت مؤسس پژوهشکدۀ لیدزر و پالسدما و
معاونت پژوهشی آن ،مدیر قطب علمی فوتونیک ،معاونت پژوهشدی و فنداوری دانشدگاه و
ریاست مرکز نشر دانشگاهی را در کارنامۀ خود دارند و در حال حاضر عالوه بر مسدئولیت
ریاست دانشگاه ،ریاست کمیسیون تخصصی علوم پایۀ شورای علوم ،تحقیقات و فنداوری و
ریاست کمیتۀ تخصصی فیزیک شورای عالی گسترش آموزش عالی را نیز بر عهده دارند.
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 .6پیشینۀ معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی:
براساس شواهد و مدارک موجود ،نخستین معاون پژوهشی دانشگاه دکتر صادق مبین بوده
است که از مرداد  1353تا  1356به عنوان «معاون تحقیقاتی» دانشگاه قبدول مسدئولیت
نمود .پس از ایشان مهندس مهدی هروی تا بهمن  1361و سپس دکتر احمد خداکزاد تدا
تیر  1361معاونت تحقیقاتی دانشگاه را برعهده داشدتند .از آبدان 1362تدا مدرداد ،1364
همزمان با قبول مسدئولیت مهنددس قاسدم جدابریپدور ندام ایدن معاوندت بده «معاوندت
برنامهریزی آموزشی و پژوهشی» تبدیل شد با سه زیرمجموعه که عبارتند از:
 .1دفتر هماهنگی و برنامهریزی آموزشی و پژوهشی ( این دفتر رسماً در تاریخ 62/11/18
آغاز بهکار کرد)؛
 .2دفتر روابط دانشگاهی و امور بینالملل؛
 .3کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد.
درتاریخ پانزدهم مرداد « 1363معاونت برنامهریزی آموزشی و پژوهشی» به «معاونت امور
پژوهشی» تغییر نام داد .دکترمحمد زالی مسئولیت این معاونت را تا خرداد  1365برعهده
داشت.
از خرداد  1365تا مرداد  1376دکتر حسین نمازی معاون امدور پژوهشدی دانشدگاه شدد.
مسئولیت «معاونت امور پژوهشی» دانشگاه در مهر  1376به دکتر زهرا صدباغیان محدول
شد.
معاونت امور پژوهشی دانشگاه از سال  1369تا سال  1379با چهدار زیرمجموعدۀ زیدر بده
فعالیتهای خود ادامه داد:
 .1دفتر هماهنگی و برنامهریزی پژوهشی؛
 .2دفتر روابط دانشگاهی و روابط بینالملل؛
 .3کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد؛
 .4مرکز چاپ و انتشارات.
درسال « 1379معاونت امورپژوهشی» به «معاونت پژوهشی» تغییر نام داد.
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در بهمن « 1379دفتر روابط دانشگاهی و روابدط بدینالملدل» از معاوندت امدور پژوهشدی
دانشگاه جدا شد و همچنان به عنوان یدک واحدد مسدتقل تحدت نردارت حدوزۀ ریاسدت
دانشگاه و با نام «دفتر روابط دانشگاهی و همکاریهای علمی بینالمللی» فعال است.
در اواخر سال  1384معاونت پژوهشی به «معاونت پژوهشی و فناوری» تغییر ندام یافدت .در آن
زمان «معاونت پژوهشی و فناوری» دارای زیرمجموعههای زیر بود:
 .1دفتر برنامهریزی و هماهنگی امور پژوهشی؛
 .2کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد؛
 .3مرکز چاپ و انتشارات؛
 .4مرکز خدمات رایانه و ماهواره؛
 .5مرکز رشد واحدهای فناوری؛
 .6مرکز کارآفرینی.
از بهمن سال  1384دکتر محمدمهدی طهرانچی به سمت «معاونت پژوهشی و فنداوری»
دانشگاه منصوب شد و سپس از آبان ماه  1386تدا اردیبهشدت مداه  1391دکتدر پیمدان
صالحی عهدهدار این مسئولیت بود .در حال حاضر دکتر رضا مسعودی معاونت پژوهشی و
فناوری را بر عهده دارد.
اکنون زیرمجموعههای مدیریتی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه به شرح زیر است:
 .1مدیریت برنامهریزی ،نرارت و پژوهش تحصیالت تکمیلی؛
 .2مدیریت پشتیبانی پژوهشی و فناوری؛
 .3مدیریت فناوری و ارتباط با صنعت.
ادارات و مراکز مرتبط با معاونت پژوهشی و فناوری عبارتند از:
 .1مرکز چاپ و انتشارات؛
 .2کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد؛
 .3مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی.
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 .7معرفی فعالیتهای معاونت پژوهشی و فناوری:
 انجام بررسیهای الزم و تصمیمگیری درخصوص فعالیتهای پژوهشی؛ ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشکدهها و پژوهشدکدههدا و ارزیدابی سداالنۀ عملکدردپژوهشی دانشگاه؛
 تهیه و تنریم برنامههای پژوهشی دانشگاه و اراهۀ اهداف و تعیین اولویتهای پژوهشی؛ همکاری با معاونتهای آموزشی و تحصیالت تکمیلی و دانشجویی در خصدوص ایجداد واستقرار روابط علمی با دانشگاهها و مراکز پژوهشی داخل و خارج؛
 پیش بینی بودجه و احتیاجات ساالنه و ارسال گزارش به مراجع ذیربط؛ برنامهریزی برای استفاده اعضای هیأت علمدی و دانشدجویان دورۀ دکتدرای دانشدگاه ازفرصت های مطالعاتی کوتاه مدت و بلندمدت در داخل و خارج مطابق با ضوابط موجود؛
 حمایت از اعضای هیأت علمی و دانشدجویان دوره دکتدرا درخصدوص اراهدۀ مقداالت درکنگرهها و سمینارهای بینالمللی؛
 حمایت از برگزاری سمینارها ،کنگرهها ،کنفرانسهای تخصصی و کارگاههدای آموزشدی،نرارت و اجرای کلیۀ امور قراردادهای پژوهشی بیندانشگاهی و سایر سازمانها؛
 تماس با مؤسسات داخلی وخارجی به منرور همکاریهدای علمدی و مبدادالت خددماتعلمی پژوهشی؛
 نرارت بر کلیۀ امور پژوهشی دانشگاه ،کتابخانهها و پایگاههای اطالعاتی؛ -نرارت بر تهیه و جمعآوری و در دسترس قراردادن کتب و نشریات و مجالت علمی.

 .8معرفی سامانۀ جامع آموزشی ،پژوهشی و دانشجویی:
سامانۀ جامع آموزشی ،پژوهشی و دانشجویی با هدف خودکارسازی فعالیتهای آموزشدی،
پژوهشی و دانشجویی در دانشگاه طراحی گردیده است .طراحی و پیادهسدازی اولیدۀ ایدن
سیستم فقط در پردازۀ بخش آمدو زش بدود کده پدس از آن بده تددریس زیرسیسدتم هدای
ارزشیابی اساتید ،حقالتدریس اساتید ،تسدویهحسداب دانشدجویی ،امدور پژوهشدی ،امدور
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دانشجویی و خوابگاه نیز به آن اضافه شد .زیرسیستم اطالعدات پژوهشدی پوشدشدهنددۀ
کلیۀ فعالیتهای حوزۀ معاونت پژوهشی دانشگاه است .زیرسیستمهدای دانشدجویی خدود
شامل زیرسیستمهای خوابگاه ،وام ،کار دانشجویی و تشکل های دانشجویی اسدت کده بده
عنوان زیرسیستمهای جدید پوششدهندۀ بخشی از فعالیتهای حوزۀ معاونت دانشدجویی
است در حال حاضر سیستم جامع دانشگاهی در دانشگاه شهید بهشتی به طدور جدامع بدا
اکثر زیرسیستمها در حال بهرهبرداری است .اکنون ثبت و بدهروزرسدانی احکدام اعضدای
هیأت علمی در سیستم گلستان مشدتمل بدر اسدتخدام ،ارتقداء ،ترفیدع ،تغییدر وضدعیت،
بازنشستگی ،سمت اجرایدی و غیدره عملدی شدده اسدت .همچندین ثبدت و بدهروزرسدانی
مشخصات مدرسان مدعو ،ایجاد سرترم برای اساتید ،تعریف رشته و برنامۀ درسدی و امدور
مربوطه و تعریف و اصالح قوانین حقالتدریس اجرایی شده است .در بخدش پدژوهش نیدز
بهروزرسانی و ثبت اطالعات پژوهشی شامل مقاالت ،کتاب ،طدرح پژوهشدی ،سدمینارها و
کنفرانس ها و غیره تعریف شده است.
عضو هیأت علمی در بدو ورود به دانشگاه موظف است کلیۀ سوابق پژوهشدی ،آموزشدی و
سایر اطالعات خود را در سیستم تجمیع فعالیتهای آموزشی پژوهشدی (گلسدتان) ثبدت
نماید .تمام مراحل درخواست ترفیع ،ارتقاء ،گرنت و اندواع تسدویهحسدابهدا در سیسدتم
گلستان انجام خواهد شد .

 .2معرفی دانشکده الهیات و ادیان:
با توجه به جامعیت دانشگاه شهید بهشتی و احساس خأل نسبت به عدم وجدود دانشدکدۀ
الهیات و ادیان در میان مجموعۀ دانشکدهها و با توجه به استعداد الزم برای تأسدیس ایدن
دانشکده ،پس از بررسیها و برگزاری نشستهای تخصصی توسط گدروه معدارف اسدالمی
دانشگاه سرانجام با موافقت شورای دانشدگاه و هیدأت امنداء و وزارت علدوم و تحقیقدات و
فناوری مجوز تأسیس دانشکدۀ الهیات و ادیان در سال  1386صادر گردید.
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این دانشکده هماکنون با گروههای آموزشی ذیل در مقطع کارشناسی بده  3611دانشدجو
در هر نیمسال دروس عمومی اسالمی اراهه میکند و عالوه بر ایدن در مقطدع کارشناسدی
ارشد حدود  95دانشجو و در مقطع دکتری  25دانشدجوی مشدغول بده تحصدیل دارد .در
حال حاضر ریاست دانشکده بر عهدۀ آقای دکتر محمد مهدی باباپور است.

گروههای آموزشی دانشکدۀ الهیات و ادیان:
گروه معارف اسالمی؛
گروه فلسفه و کالم؛
گروه ادیان و عرفان؛
گروه مدرسی معارف اسالمی؛
گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی؛
این دانشکدۀ تازه تأسیس با در اختیار داشتن  26عضو هیأت علمی به امر آموزش دینی و
معنوی دانشجویان در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری میپردازد و ترکیدب
اعضای هیأت علمی آن به شرح ذیل است:
استادیار 22 :نفر
مربی 1 :نفر
دانشیار 3 :نفر

هدف راهبردی معاونت پژوهشی دانشکدۀ الهیات وادیان:
هدف راهبردی معاونت پژوهشی اقدام در چهدارچوبِ برنامده محدوری ،عملگرایدی ،ایجداد
فرصتها و مشارکت است.
مأموریت:

11

تعریف جایگاه مطالعات آکادمیک دینشناسی تطبیقی و پژوهش در میراث تمدنی اسدالم
در گسترۀ جهان اسالم در چهارچوب اسناد باالدستی ،ترسیم نقشۀ جامع علمدی کشدور و
تعمیق پژوهش هدفمند ،نیدازمحور ،اجرایدی و تأثیرگدذار در سدطوح ملدی ،منطقدهای و
فرامنطقهای مأموریت معاونت پژوهشی دانشکدۀ الهیات و ادیان است .بدین منرور تولیدد
آثار علمی ،نرریهپردازی و نقد نرریهها مبتنی بر پدژوهشهدای اصدیل و اسدالمی و اراهدۀ
خروجیهای دقیق و قابل احصاء اولویت اول و اساسی معاونت پژوهشی است.

اهداف:
 -1توانمندی و فعالسازی ظرفیتهای گروههای علمی دانشکدۀ الهیات و ادیان در قالدب
فعالیتهای زیر:
 1-1رشد تولیدات پژوهشی گوناگون؛
 1-2ارتقاء جایگاه تولیدات پژوهشی با بهرهگیدری از اعتبارهدای پژوهشدی درون و بدرون
دانشگاهی و افزایش سهم دانشکده در جذب طرحهای پژوهشی.
 -2طراحی برنامههای همکاریهای پژوهشی در سطوح ملی و بینالمللی و ارتقاء جایگداه
آن و تالش برای درج چکیدۀ انگلیسی آثار تولیدی در نمایههای بینالمللی و نیز تأسدیس
دو مجلۀ "آفاق عرفان" و "تاریخ جوامع مسلمان"؛
 -1ایجاد سامانۀ گروهها و قطبهای پژوهشی و تأسیس دو گروه و یک قطب پژوهشی؛
 -4ایجاد سامانۀ مطالعات بینرشتهای به منرور رشد مطالعات میدانگروهدی دانشدکده،
میاندانشکدهای و میاندانشگاهی؛
 -5ایجاد سامانۀ همدایشهدا ،کارگداههدا و نشسدتهدای تخصصدی بده منردور برگدزاری
همایشهای ملی و بینالمللی ،نشستها و کارگاههای تخصصی و عرضۀ خروجیهدای بده
دستآمده در قالب صوت ،فیلم ،لوحهای فشرده ،کتاب و مجموعۀ مقاالت؛
 -6ایجاد سامانۀ اطالعرسانی و شبکههدای پژوهشدی ،اراهدۀ اطالعدات و اخبدار بده موقدع
پژوهشی به منرور ارتقای سطح همکاریهای علمی ملی ،فرامنطقهای و بینالمللی.
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 .12اهم فعالیتهای معاونت پژوهشی دانشکدۀ الهیات و ادیان:
الف) تشویق اعضای محترم هیأت علمی دانشکده به انجام پژوهش و افزایش خروجیهای
به دستآمده؛
ب) انجام امور جاری ،شرکت مستمر و فعال در جلسات و پیگیری امدور محولده از طدرف
معاونت پژوهشی دانشگاه؛
ج) برنامهریزی ،پشتیبانی ،تنریم و نردارت کلیدۀ خددمات پژوهشدی اعدم از طدرحهدای
پژوهشی ،انتشار کتاب ،همدایشهدا و فرصدتهدای مطالعداتی ،سدخنرانیهدای داخلدی و
سخنرانیهای مدعو و سایر فعالیتها در چهارچوب آییننامه و دستورالعملهای مصوب؛
د) برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی و نمایشگاههای تخصصی؛
ه) مشارکت در برگزاری دورههای آموزشی با همکاری مراکز آموزشهای آزاد.
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خدمات پژوهشی
در این بخش به تفصیل خدمات پژوهشی در دو بخش هیأت علمدی و دانشدجویی تشدریح
میشود.

الف :هیأت علمی
درخواست گرنت ( اعتبار ویژه):
الزم است عضو هیأت علمی کلیۀ فعالیتهای پژوهشی در مهلت مقرر در سیستم گلستان
ثبت کند و پس از بررسی صحت ثبت فعالیدتهدا در واحدد و امتیدازدهی توسدط معداون
پژوهشی و فناوری بر اساس ضوابط موجود در آییننامه اعتبار ویژه و امتیازدهی کتدب در
کمیته های تخصصی هر حوزه ،هیأت علمی فرم درخواست اعتبار ویژه را تکمیل مینماید.
پس از تأیید معاون پژوهشی واحد کلیدۀ پرونددههدای افدراد متقاضدی یکجدا بده معاوندت
پژوهشی ارسال میگردد .پس از تأیید نهایی صحت پروندهها و تجمیع امتیازات کسبشده
قرارداد اعتبار ویژۀ هیأت علمی تنریم میشود .مبلغ قراداد اعتبدار ویدژه براسداس امتیداز
حاصل از کلیۀ فعالیتهای پژوهشی ثبتشده در سیستم گلستان ضربدر مبلدغ ثدابتی در
هر سال محاسبه میشود که میتواند هزینۀ پژوهشی سال جاری هیدأت علمدی را از ایدن
محل تأمین نماید .الزم به ذکر است که امتیاز کسب شده براساس فعالیتهدای پژوهشدی
سال قبل محاسبه میشود و طی قراردادی که بدین معداون پژوهشدی دانشدگاه و مجدری
منعقد میشود مبلغ گرنت و نحوۀ هزینهکرد به هیأت علمی اعالم میشود .یدک نسدخه از
قرارداد به همراه نامۀ پرداخت مرحلۀ اول به امور مالی دانشگاه ارسال میگردد.
جهدددت اعدددالم درخواسدددت اعتبدددار ویدددژه ثبدددتندددام در وبگددداه پدددژواک بددده آدرس
 www.pejvak.sbu.ac.irالزامی است .عضو هیدأت علمدی ندام کداربری و آدرس پسدت
الکترونیکی خود را وارد می کند .به این ترتیب یک لینک به پست الکترونیکی فرد ارسال
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میشود که میتوان از طریق آن اقدام به ثبت فعالیتهای پژوهشی نمود .در ضمن وبگاه پژواک
با سیستم گلستان لینک است .عالوه بر این میتوان در وبگداه  googlescholar.comو یدا از
طریق  Gmailاطالعات خود را ثبت کرد.

تسویه حساب گرنت:
عضو هیأت علمی فرم گزارش اظهاری (فرم تسویه حساب اعتبار ویژه) را دریافدت و آن را
مطابق با آییننامۀ اعتبار ویژه تکمیل میکند .واحد مربوطه ،فرم تکمیل شده را به همدراه
فاکتورهای دال بر نحوۀ هزینهکرد به معاونت پژوهشی ارسال میکند و پس از یررسدی و
تایید معاونت پژوهشی ،نامۀ تسویه حساب به امور مالی ارسال میشود .الزم به ذکر اسدت
در صورت بدهکاری عضو هیأت علمی تسویه انجام نمیگیرد .همچنین خریداری کتداب از
محل اعتبار ویژه باید در فرم ثبت خرید کتاب درج و تأیید شود .فرمهای تسویه حساب و
ثبت کتاب های خریداری شده از محل اعتبار ویژه در سایت معاوندت پژوهشدی و فنداوری
قابل دریافت است.
مبالغ فاکتورهای هزینهکرد به عالوۀ مبالغ پرداختدی بدرای دسدتیار پدژوهش ،شدرکت در
کنفرانس و فرا دکتری و سایر موارد در فرم تسویه حساب درج و تجمیع شده و سپس بده
معاون پژوهشی ارسال میشود .الزم به ذکر است دریافت گرندت سدال جدیدد مندوط بده
تسویه گرنت سال قبل است.

درخواست طرح پژوهشی (درون سازمانی):
طرح پژوهشی طرحی است که اعضای هیأت علمی دانشگاه طی قدراردادی در چهدارچوب
مأموریت و اهداف حوزۀ معاونت پژوهشی و فناوری انجام میدهند .هر عضو هیدأت علمدی
میتواند در چهارچوب آییننامه و متناسب با تخصص و وظایف علمی خود طرح پژوهشی
اراهه دهد .عضو هیأت علمی باید پ روپوزوال خود را به واحد مربوطه تحویل دهد و پدس از
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داوری (یک نفر) و تصویب طرح در شورای پژوهشدی واحدد ،قدراردادی میدان دانشدگاه و
مجری منعقد خواهد شد .مدت زمان قراراد طرحها یکساله است .طرحها به دو صورت در
دانشگاه اجرا میشود -1 :طرحهای اعضدای هیدأت علمدی جدیدداالسدتخدام کده موظدف
شدهاند طرح اراهه دهند .این نوع طدرحهدا داوری نددارد -2 .سدایر اعضدای هیدأت علمدی
میتوانند طدرح غیرموظدف داشدته باشدند .امکدان اراهدۀ طدرح غیرموظدف بدرای اسداتید
جدیداالستخدام نیز وجود دارد مشروط بر آنکه برونداد طرح آنان منتس به چاپ دو مقالۀ
بینالمللی معتبر با رتبهبندی  Q1یا  Q2شود .به این ترتیب اعضای هیدات علمدی جدیدد
االستخدام میتوانند دو نوع طرح اراهه دهند :طرح با بار مالی (غیر موظدف) کده نیازمندد
داوری است و طرح بدون بار مالی (موظف) که داوری ندارد.
پروپوزوال طرحها در واحد مربوطه داوری و تصدویب مدیشدود و بده معاوندت پدژوهش و
فناوری ارسال میگردد .پس از تصویب طرح در معاونت پژوهش و فناوری ،آغاز به کار بده
مجری اعالم میشود .چنانچه پس از پایان مهلت قانونی ،مجری نتواند گدزارش نهدایی و
خروجی طرح خود را اراهه دهد ،به دانشگاه بدهکار مدیشدود و مدابقی مبلدغ بده حسداب
دانشگاه واریز میگردد.
اعضای هیات علمی می توانند  2طرح در سال داشته باشند.

شرکت در کنفرانسهای بینالمللی:
شرکت در کنفرانسهای بینالمللی صرفاً با هدف اراهۀ مقاله با نام دانشگاه شهید بهشتی و
مشروط بر داشتن اعتبار وِیژۀ پژوهشی برای عضو هیأت علمی شرکت کننده در کنفرانس
در همان سال است .تا  %31گرنت عضو هیأت علمی یا دانشجویان دکتدری بده کنفدرانس
اختصاص مییابدد .الزم اسدت درخواسدت کنندده کلیدۀ فدرمهدای پژوهشدی مربدوط بده
کنفرانسها را مرحله به مرحله تکمیل و به معاونت پژوهشی ارسال کند .عضو هیأت علمی
باید حداکثر پس از یک ماه پس از بازگشت ،گزارش خود را که به تأیید معداون پژوهشدی
دانشکده رسیده به صورت کتبی (تکمیل فرم های گزارش سفر و اعالم مراجعت ( )4و ()5
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از وبسایت دانشگاه بخش فرم های معاونت پژوهشی) با امضای رهیس واحد بده معاوندت
پژوهشی ارسال نماید.
فرم های مربوطه با نام فرمهای اراهه مقاله ( )1و ( )2در وبسایت دانشگاه شهید بهشدتی
موجود است.

درخواست برگزاری همایش و کارگاه:
هر دانشکده و هر عضو هیأت علمی میتواند برگزارکنندۀ همایش باشد .به این منرور باید
فرم برگزاری همایش در سدایت معاوندت پژوهشدی و فنداوری تکمیدل و بده همدراه نامدۀ
درخواست به شدورای دانشدکده جهدت بررسدی ارسدال گدردد .پدس از تأییدد دانشدکده،
درخواست عضو هیأت علمی به معاونت پژوهشی ارسال میشود .کمیتههای مربوطه پدس
از تشکیل جلسه و اظهارنرر در مورد همایش درخواستی ،نررات خود را به واحدد ارسدال
میکنند تا در صورت نیاز اصالحات موردنرر توسط برگزارکنندۀ همایش ،صورت گیدرد و
درخواست ایشان مجدداً در کمیته بررسی و تأیید شود .درصورتیکده همدایش دارای بدار
مالی برای دانشگاه باشد ،مراتب به هیأت رهیسه اطالعرسانی میشود تا در ایدن خصدوص
تصمیمگیری نمایند و اگر بدون بار مالی باشد ،موافقت نهدایی بده واحدد متقاضدی اعدالم
میشود .الزم است درخواست همایش و کارگاه  6ماه قبل از زمان برگزاری ارسدال شدود.
حکم دبیر اجرایی ،دبیر علمی و اعضای کمیتههای مربوطه توسط معاونت پژوهشی ابدالغ
میشود .همایشهایی که نیازمند حمایت مالی دانشگاه هستند باید شاخصهای مربوط به
همایشها را تکمیل کنند .همایشها با توجه به امتیازهای حاصله طبق شاخصها ،بودجه
دریافت میکنند .کارگاهها و کنفرانسهای درون و برونسازمانی (ملی-بین المللی) باید در
سامانۀ کنفرانسها بارگذاری شوند .تأیید علمی کنفدرانسهدا مندوط بده ثبدت در سدامانۀ
کنفرانسها خواهد بود.
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تأیید مقاالت در سیستم گلستان:
اعضای هیأت علمی موظف هستند کلیۀ مشخصات مربوط به مقالۀ خود را اعدم از عندوان،
تعداد و ترتیب نویسندگان ،نام مجله یا کنفرانس و نرایر آن را به همراه بارگدذاری نسدخۀ
الترونیکی مقاله در سیسدتم گلسدتان ثبدت نمایندد .بددیهی اسدت درج صدحیح و دقیدق
اطالعات در سیستم گلستان ،در آمارهای پژوهشی و امتیازدهی بسیار مثمر ثمدر خواهدد
بود .پس از تأیید اطالعات ثبت شده توسط عضو هیأت علمی ،تمدامی منددرجات توسدط
کارشناس پژوهشی مورد بررسی مجدد قرار گرفته و در صورت صحت ،تأییدد مدیشدود و
پس از آن برای امتیاز تشویق و گرنت به معاونت پژوهشی ارسال خواهد شد.

داوری کتاب:
هر عضو هیأت علمی برای چاپ کتاب ،پیشنویس خود را به مدیر گروه واحد اراهه میدهد
و پس از تأیید ایشان ،پیشنویس اولیۀ کتاب به معاونت پژوهشی واحد ارسدال مدیشدود.
پس از طرح در شورای پژوهشی واحد و تأییدد اولیدۀ دانشدکده/پژوهشدکده 3 ،داور بدرای
ارزیابی علمی اثر به صورت محرمانده انتخداب مدیشدود .پدس از دریافدت نردرات داوران،
پیشنهاد آنها به نویسندۀ کتاب برای اعمال اصالحات ابالغ میشود و مجدداً پس از طرح
در شورا همراه با اصالحات انجامشده به شورای انتشارات ارسال میشدود .در صدورتی کده
شورای انتشارات با چاپ اثر موافقت نماید ،کتاب برای ویراستاری فندی و انجدام مراحدل
چاپ به ناشر سپرده میشود .کتابهایی که در انتشارات دانشدگاه بده چداپ مدیرسدند از
امتیازات ویژهای برخوردار خواهند شد.

تشویق مقاله:
هر عضو هیأت علمی به ازای هر مقالۀ چاپ شده میتواند از معاوندت پژوهشدی دانشدکده
درخواست تشویق کند .درخواست ایشان از معاونت پژوهشدی دانشدکده طدی نامدهای بده
17

معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال میشود .برای برخورداری از تشویقی الزم است ،مقاله بدا
اشاره به وابستگی سازمانی نویسنده به دانشگاه شهید بهشتی به عنوان  affiliationچاپ
شده باشد .مبلغ تشویق براساس سهم نویسنده ،ضریب همکداری و مبلدغ ثابدت پرداخدت
میشود و طی نامهای به امور مالی جهت واریز ارسال میگردد .برای برخورداری از ضرایب
ویژۀ تشویق مقاله باید مستندات آن طبق فرم ضمیمه گردد.
کلیۀ مبالغ تشویق برای هر مقاله در بخش مقاالت تشویق شده قابل مشاهد است .فرمهای
مورد نیاز تشویق مقاله و آیین نامۀ تشویق مقاالت نیز در سایت معاونت پژوهشی موجدود
است.
تشویق کتاب:
هر عضدو هیدأت علمدی فدرم تشدویق کتداب را بده همدراه صدورتجلسدۀ امتیدازدهی در
دانشکده/پژوهشکده به همراه یک جلد از کتاب چاپ شده با نام دانشگاه شهید بهشتی ،به
معاونت پژوهشی ارسال مینماید .پس از طرح در کمیته های تخصصی در حوزه مددیریت
نرارت و برنامه ریزی پژوهش تحصیالت تکمیلی با توجه به رشتۀ مربوطه برای آن کتداب
امتیاز مجدد منرور میشود و پس از اعالم امتیاز به حوزۀ مدیریت پشدتیبانی پژوهشدی و
فناوری مبلغ تشویق محاسبه میگردد .فرمهای مورد نیاز برای تشویق کتاب و آیدیننامدۀ
مربوطه در سایت معاونت پژوهشی موجود است .کلیه مبالغ تشدویق در سیسدتم گلسدتان
قابل دسترسی است.
کتابهایی که در انتشارات دانشگاه چاپ میشوند از ضریب و امتیازات ویدژهای ویدژهای
مانند کتاب فصل ،برگزیده و نرایر آن برخوردار خواهند شد.

درخواست تأسیس مراکز یا گروههای پژوهشی:
هر عضو هیأت علمی میتواند در شورای پژوهشی واحد پیشنهاد خود را مبنی بر تشدکیل
مرکز اراهه دهد .این پیشنهاد در فرم مربوطه به شورای پژوهشی دانشکده اراهه میشدود و
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پس از آن به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه ارجاع داده میشود .در صورت تصویب در
کمیتههای مربوطه ،پیشنهاد به شورای دانشگاه و سپس به هیأت رهیسۀ دانشدگاه ارسدال
میشود .پس از اصالحات نهایی و تکمیل فایل پاور پوینت مدارک بده صدورت فیزیکدی و
الکترونیکی به وزارت علوم ارسال میشود و پس از بررسدی در وزارت علدوم و موافقدت بدا
تأسیس مرکز یا گروه ،طی نامهای مراتب به دانشگاه مربوطه ابالغ میشود .حضدور رهدیس
مرکز در کلیۀ جلسات و کمیتهها جهت دفاع الزامی است.

قطبهای پژوهشی:
تشکیل قطبهای علمی هر  5سال یکبار از طرف وزارت علوم به دانشدگاههدا ابدالغ مدی
شود .پس از دریافت ابالغیده از طدرف معاوندت پژوهشدی هدر واحدد متقاضدی مدیتواندد
درخواست تشکیل قطب را اراهه دهد .افراد متقاضی پیشنهاد خود را در شدورای پژوهشدی
واحد اعالم میدارند و در صورت موافقت با پیشنهاد آنان ،الزم است به سایت وزارت علوم
مراجعه کنند و فرم مربوطه را تکمیدل نمایندد .پدس از بررسدی در وزارت علدوم ،تأییدد و
موافت تشکیل قطب علمی به واحد مربوطه اعالم میشود .نامۀ اعتبارات مربوط بده قطدب
به واحد متقاضی اعالم میشود و قطب با همان اعتبارات آغاز بده فعالیدت مدیکندد .ایدن
اعتبارات به صورت مرحله به مرحله واریز میشود.

هستههای پژوهشی:
پیشنهاد تشکیل هستۀ پژوهشی و برنامۀ پیشنهادی هسته در پرسشدنامهای کده اعضدای
هسته آن را تکمیل کردهاند در شورای پژوهشی واحد مطرح مدیشدود .پدس از بررسدی و
تأیید ،برنامۀ هسته به همراه نامهای با معرفی اعضای هسته به معاونت پژوهشی و فنداوری
ارسال میشود .در صورت تصویب ،موافقت شورا برای آغاز فعالیت به واحد متقاضی اعدالم
میشود .الزم به ذکر است هستۀ پژوهشی با حداقل سه عضو هیدأت علمدی از یدک گدروه
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آموزشی در مرتبۀ استادیاری و باالتر که حاهز شرایط مندرج در پرسشنامه باشند ،تشکیل
میشود .پس از تشکیل هسته تکمیل فرم گزارش عملکرد سه ساله هسدتۀ پژوهشدی الزم
است .حضور رهیس هسته جهت دفاع از هسته در جلسات کمیته ضروری است.

درخواست ثبت مجله :
چنانچه عضو هیأت علمدی مقالدهای را در یدک مجلده چداپ نمایدد و آن مجلده در باندک
اطالعات مجالت سیستم گلستان ثبت نشده نباشد ،مدیتدوان نسدبت بده ثبدت مجلده در
پیشخوان اقدام نمود .با تایید مشخصات و رتبۀ مجله توسدط کارشدناس پژوهشدی واحدد،
درخواست ثبت مجله به معاونت پژوهش و فنداوری ارسدال مدیشدود و پدس از تاییدد در
معاونت پژوهشی آن مجله توسط کارشناس در سیستم ثبت میگردد.
ثبت مقاله یا همایش در :ISC
هر عضو هیأت علمی میتواند مقاله یا همایش خود را در پایگداه اسدتنادی جهدان اسدالم
( )ISCثبت نماید .پس از دریافت فرم مربوطه و تکمیل آن ،تقاضا به آدرس  ISCارسدال
میشود و با پایگاه استنادی جهان اسالم جهت ثبت مکاتبه میشود ISC .پدس از تاییدد،
آن مقاله یا همایش را ثبت می نماید .الزم است عندوان همدایش ،تداریخ برگدزاری ،دبیدر
علمی همایش ،مکان برگزاری و آدرس پست الکترونیک همایش به  ISCاعالم شود.

درخواست ترفیع:
اعضای هیأت علمی پس از ثبت اطالعات آموزشی ،اجرایی و پژوهشدی خدود در سیسدتم
گلستان میتوانند در صورت به حد نصاب رسیدن امتیازات طبق آییننامۀ ارتقداء و ترفیدع
درخواست ترفیع خود را به دانشکده اعالم نمایند .دبیر کمیتۀ منتخب مدارک را بررسی و
برای اداره ترفیع ارسال مینماید .الزم به ذکر است برای هر سال مدارک سال قبدل مدورد
بررسی قرار میگیرد .احکام ترفیع از طریق اتوماسیون به عضو هیدأت علمدی اطدالع داده
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میشود .امتیاز ترفیع براساس مجموعهای از فعالیتهدای آموزشدی ،پژوهشدی و اجرایدی
عضو هیأت علمی محاسبه میشود.

درخواست ارتقاء:
متقاضیان باید در مرحله نخست با مراجعه به سایت دانشگاه فر.مهای مربوط بده ارتقداء را
که شامل مادههای ( 1فرهنگی)( 2 ،آموزشی)( 3 ،پژوهشی) و ( 4اجرایی) اسدت ،تکمیدل
نمایند و مستندات مربوط به هر ماده را با الصاق برچسب بر روی آنها (دال بر عنوان ماده
و ردیف زیر مجموعۀ مربوط به آن ماده) به طور کامل ضمیمه کرده و مدارک را به همدراه
نامۀ درخواست رسمی به کمیتۀ منتخب دانشکده تحویدل دهندد تدا در صدورت تأییدد و
کسب امتیاز الزم مراحل ارتقاء پیگیری شود .کمیتۀ منتخب دانشکده متناسدب بدا رشدتۀ
هیأت علمی تشکیل جلسه میدهد و پس از بررسی درصورتیکه امتیاز الزم حاصل شدود،
پرونده را به کمیسیون علوم انسانی هیأت ممیزه برای اقدام ارجاع میدهد.

در خواست استفاده از فرصت مطالعاتی:
به منرور توسعه و گسترش تجارب علمی اعضای هیأت علمی و آشدنایی بیشدتر آنهدا بدا
دستاوردها و تفحص و مطالعه در موضوعات خاص که امکدان انجدام آن در داخدل کشدور
وجود ندارد و یا انجام کار مشترک با صاحبنردران و اسداتید شداغل در خدارج از کشدور
فرصت مطالعاتی تعریف میگردد .عضو هیأت علمی متقاضی موظدف اسدت برنامدۀ مدورد
مطالعه شامل عنوان ،هدف ،سوابق و روش کار را به معداون پژوهشدی اراهده نمایدد .عضدو
هیأت علمی براساس کسب حداقل امتیازات و اخذ پذیرش از یک دانشگاه یا مرکز علمی-
پژوهشی معتبر و مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فناوری و موافقت هیات امنا به خارج
از کشور اعزام میشود .الزم به ذکر است عضو هیأت علمی پس از مطالعدۀ فدرم امتیدازات
مندرج در آییننامۀ فرصت مطالعاتی و تکمیل آن ،درخواست فرصت مطالعاتی و کلیۀ فرمهدا را
همراه با مستندات به معاونت پژوهشی تحویل مدیدهدد .فراخدوان فرصدت مطالعداتی از طدرف
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معاونت پژوهشی و فناوری ابالغ میشود .تقاضای فرصت مطالعاتی فاقدد طدرح پژوهشدی مدورد
تأیید دانشگاه قرار نخواهد گرفت.

شرکت اعضای هیأت علمی در همایشهای خارج از کشور در قالب اعتبار ویژه:
شرکت در همایشهای علمی–بینالملی به منرور آگاهی از پژوهشهدای جدیددو و اراهدۀ
نتایس آنها ،ارتقای سطح علمی اساتید ،معرفی و انعکاس توانمنددیهدای دانشدگاه و نیدز
بسترسازی جهت تعامل بیشتر دانشگاه با مراکز علمی خارج از کشور انجام میشود.
عضو هیأت علمی پس از اطالع از برگزاری همایشهای معتبر و تأیید آن توسدط شدورای
پژوهشی واحد ،درخواست خود را به معاونت پژوهشی اراهه میدهد .مقالدۀ اراهده شدده در
همایش باید با نام دانشگاه شهید بهشتی و دقیقاً طبق عندوان سدازمانی مصدوب دانشدگاه
باشد .عضو هیأت علمی میتواند ساالنه حداکثر در دو همایش شرکت کندد ،مشدروط بدر
آنکه حداقل در یک مورد اراهۀ مقاله به صورت سخنرانی باشد .کلیۀ هزینههای شرکت در
کنفرانس تا سقف  61میلیون ریال (برای بار اول در هر سال) از محدل اعتبدار وِیدژه قابدل
پرداخت خواهد بود .جهت شرکت در همایش برای بار دوم در یک سال میزان کل هزینده
دو سفر نباید از  %31کل مبلغ گرنت تجاوز نماید .شرکت در همایش خارج از کشور طبق
آییننامۀ فوق انجام میگیرد.

خرید تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران:
عضو هیأت علمی هر ساله براساس سیاستها و اولویتهای دانشگاه و همچنین با توجه به
تخصیص یارانه توسط معاونت علمی و فنداوری ریاسدت جمهدوری و میدزان اعتبدار ویدژه
پژوهشی میتواند اقدام به خرید تجهیزات و مواد آزمایشگاهی از نمایشگاه تجهیزات مواد و
آزمایشگاه ساخت ایران نماید .سامانۀ بهرهبردای یکپارچده از تجهیدزات (بیدت) از طدرف
معاونددت پژوهشددی و فندداوری دانشددگاه شددهید بهشددتی و بددا هدددف افددزایش بهددرهوری،
یکپارچهسازی و سهولت بیشتر در اراهۀ خدمات پژوهشی بده متقاضدیان طراحدی و اجدرا
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شده است .با بهرهگیری از تسهیالت سامانۀ بیت ،امکان جستجو ،ثبت و پیگیری سدفارش
به منرور بهرهمند ی از خدمات پژوهشی دستگاهی و کلینیکی قابل اراهه در دانشگاه شهید
بهشتی بصورت یکپارچه در اختیار مراجعهکنندگان قرار گرفته و کلیۀ تراکنشهای مالی
نیز در همین سامانه ثبت می شود و قابل پیگیری است.
برخی از مهمترین اهداف طراحی و پیادهسازی سامانۀ بیت از این قرار است:
 تهیۀ شناسنامه و ایجاد بانک اطالعاتی دستگاههدای آزمایشدگاهی و خددمات پژوهشدیدانشگاه
 فعالسازی تجهیزات آزمایشگاهی موجود و خدمات پژوهشی قابل اراهه در دانشگاه تکمیل ظرفیتهای موجود و پیشگیری از خریدهای غیرضروری جدید تسهیل امکان خرید تجهیزات گرانقیمت به صورت مشترک -شفافیت و تسریع در اراهۀ خدمات به اعضا و مشتریان حقیقی و حقوقی

درخواست اکانت و استفاده از سامانۀ رایانش موازی دانشگاه (سرمد) چیست؟
بسیاری از مساهل پیچیده نیازمند حجم باالی عملیات محاسباتی هستند که یک ماشدین
محاسباتی چندهستهای نیز قادر بده حدل آنهدا نیسدت  .لدذا از ترکیدب چنددین ماشدین
محاسباتی چندهستهای یک کالستر میسازند .سپس همه یا تعدادی از هسدتههدای ایدن
کالستر را به صورت همزمان بهکار مدیگیرندد .بده بهدرهوری از ماشدینهدای محاسدباتی،
محاسدبات سدریع یدا  High Performan Computingیدا ( )HPCگفتده مدیشدود .در
سالهای اخیر با توجه به رشد روز افزون تعداد مساهلی که حل آنها با روشهدای سدنتی
غیرممکن ،خطرناک و یا بسیار پرهزینه است ،نقش پردازش سدریع و بده طدور مشدخص
پردازش با توان بسیار پررنگ شده است .پردازش سریع امکان اراهۀ راهکارهایی برای آنالیز
دادههای انبوه ،ارزیابی آنها و پیشگویی را فراهم آورده است .چنین قابلیتی پیشرفتهای
چشمگیری در حوزههای مرتبط با امنیت ملی ،تولید علم و توسعه صنعتی و اجتماعی به
وجود آورده است.
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عضو هیأت علمی فرم درخواست اکانت را به معاونت پژوهشدی ارسدال مدیکندد و سدپس
کلمه عبور و نام کاربری به آدرس الکترونیکی عضو درخواست کننده ارسال میشود.
متقاضیان جهت آشنایی با چگدونگی بهدرهبدرداری از ایدن سدامانه مدیتوانندد بده سدایت
 sarmad.sbu.ac.irمراجعه نمایند .ابتدا الزم اسدت اکاندت ورود بده سدامانه را دریافدت
کنند.

شبکۀ آزمایشگاههای علمی ایران ( شاعا):
عالقد دهمنددددان مدددیتوانندددد جهدددت اطالعدددات بیشدددتر در ایدددن خصدددوص بددده سدددایت
 http://www.msrt.ir/fa/shaa/Pages/Home.aspxمراجعه نمایند.

نحوۀ استفاده از :Google Scholar Citation
گوگل اسکوالر عمومیترین موتور کاوش گوگل است؛ بدهطدوریکده روش سدادهای بدرای
جستجو در متون علمی فراهم می کند .با استفاده از این ابزار می توانید رشدته هدا و مندابع
بسیاری از قبیل مقاالت ،پایان نامهها ،کتابها ،چکیدهها و غیره از ناشران علمدی ،جوامدع
حرفه ای ،واسپارگاههای (ریپازیتوری) پیوسته ،دانشگاهها و سایر وبگاهها را از یک مکدان
جستجو نمایید .گوگل اسکوالر کمک میکند تا آثار و منابع مرتبط درزمینۀ پژوهش خود
را در دنیای پژوهش بیابید.
یکی از امکانات گوگل اسدکوالر  Google Scholar Citationاسدت کده بده نویسدندگان
امکان میدهد تا صفحۀ شخصی خود را ایجداد کنندد ،مقداالت خدود را اعدم از فارسدی و
انگلیسی مشاهده نمایند و مهمتر اینکه میتوانند استنادات به مقالههدای خدود را ردیدابی
نمایند .همچنین این امکان به محاسبه  H-Indexبر اساس تعدداد مقداالت و اسدتنادات و
رسم نمودار میپردازد .شما میتوانید مقاالت را هم بهطور خودکار و همدستی وارد صفحۀ
شخصی خود نمایید .هنگامیکه گوگل اسکوالر استناد جدید به مقالۀ شدمارا بدر روی وب
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پیدا میکند ،بهطور خودکار میزان استنادات روزآمد میشود .مراحل کار با این ابزار در 11
گام در زیر بیان میشود:
 )1ابتدا به وبگاه  http://scholar.google.com/citationsوارد شوید .چنانچه اکانت در
گوگدل ( )Gmailنداریدد مدیتوانیدد از طریدق گزینده Sign up for new Google

 Accountثبتنام کنید.
 )2اگر اکانت در گوگل دارید میتوانید نام کاربری و کلمه عبور خود را در قسدمت Sign

 inوارد نمایید.
 )3بعد از ورود ،فرم  Citations Sign up formظاهر میشود ،آن را تکمیل نمایید .نام و
مشخصات خدود را وارد و در قسدمت  Email for verificationنشدانی الکترونیکدی
دانشگاه خود را وارد نمایید.
 )4در صفحه بعد ،فهرست تعدادی مقاله با مؤلفین دارای نام مشابه ندام خدود را مشداهده
میکنید .بر روی گزینۀ  add all articlesکنار هر گدروه از مقداالتی کده مربدوط بده
شماست یا بر روی  see all articlesکلیک نمایید تا پس از مشاهده و انتخاب ،مقالده
خود را به آن گروه اضافه کنید .اگر مقاالت خود را در این گدروههدا ندیدیدد ،بدر روی
 search articlesکلیک کنید تا یک جستجوی معمولی در  Google Scholarانجام
شود ،سپس مقاالت خود را در یکزمان به آن اضافه کنید.
 )5پس از افزودن گروهی از مقاالت ،فهرست مقاالت شما در زیر مشخصات شخصی شدما
به این صورت میآید .این مقاالت برحسب تعداد استناد مرتب میشوند
 )6در صورت عدم مشاهدۀ تعدادی از مقاالت خدود ،مدیتوانیدد بدر روی گزیندۀ  Addاز
منوی  Actionsکلیک کنید تا یدک صدفحه ظداهر شدود .در قسدمت کدادر جسدتجو
میتوانید مقالۀ موردنرر را جستجو و سدپس بده فهرسدت اضدافه کنیدد .اگدر هنگدام
جستجو مقاله موردنرر پیددا نشدد ،بدر روی دکمده  Add article manuallyکلیدک
کنید .اطالعات مقاله را بهصورت دسدتی وارد نماییدد و بدر روی دکمده  saveکلیدک
کنید .به خاطر داشته باشید استناداتی که بهصورت دسدتی بده بده فهرسدت مقداالت
اضافهشده ،تا چند روز در پروفایل شما ظاهر نمیشود.
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 )7چنانچه بخواهید صفحۀ شخصی را بر اسداس ندام نویسدنده در گوگدل اسدکوالر قابدل
جستجو نمایید ،باید بر روی لینک  editکنار  My profile is privateکلیدک کنیدد.
در مرحله بعد بر روی دکمده  preview public versionکلیدک کنیدد .یدک نشدانی
الکترونیکی با تأیید لینک برای شما ارسال میشود .بهمحد

کلیدک بدر روی کلیدک

آدرس نشانی الکترونیکی تأیید و برجسته خواهد شدد .ایدنزمدانی اسدت کده صدفحۀ
شخصی شما واجد شرایط حضور در نتایس جستجو گوگل اسکوالر است.
 )8برای پیوند به صفحۀ شخصی عمومی خدود ،بدر روی  Linkدر کندار My profile is

 publicکلیک کنید  URLعمومی برای صدفحۀ شخصدی شدما را نشدان مدیدهدد و
میتوانید آن را به صفحۀ خانگی خود اضافه کرده یا به ایمیل همکارتان بفرسدتید .آن
را با موس برجسته کرده و هر جا که مایلید بچسبانید.
 )9برای روزآمد شدن فهرست مقاالت بهصورت خودکار ،گزینه بهروزرسانی مشخصدات یدا
 Profile updates optionرا از منوی  Actionsانتخاب کنید .تنردیم بدهروزرسدانی
خودکار را انتخاب کنید و بر روی  Updates settingsکلیک کنیدد .صدفحۀ شخصدی
شما بهطور خودکار هنگام روزآمد شدن گوگل اسکوالر بهروز میشود.
 )11شما میتوانید در صفحۀ شخصی خود به صفحۀ خدانگی وبگداه خدود پیوندد برقدرار
کنید .بر روی لینک  Add homepageکلیک کدرده و سدپس  URLصدفحۀ خدانگی
خود را وارد کنید و بر روی  Saveکلیک کنید.

ب :دانشجویی
درخواست دستیار پژوهش:
اعضای هیأت علمی جدیداالستخدام و دیگر اعضای هیأت علمی مجاز هسدتند از محدل
گرنت دریافتی برای پیشبرد اهداف پژوهشی خود از دانشجوی تحصیالت تکمیلی (ارشد و
دکتری) بهره گیرند .دستیار پژوهشی باید دانشجوی محدل فعالیدت عضدو هیدأت علمدی
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باشد %51 .حقالزحمۀ دستیار پژوهش از اعتبار ویدژۀ اسدتاد راهنمدا یدا مشداور پرداخدت
میشود و  %51مابقی توسط دانشگاه پرداخت خواهد شد .بر اساس آییننامۀ اعتبدار ویدژه
حداقل  %11از گرنت دریافتی به دستیار پژوهش اختصاص مییابدد .بده ایدن صدورت کده
دانشجو فرم تقاضای دستیار پدژوهش را تکمیدل کدرده و آن را بده تأییدد واحدد و اسدتاد
مربوطه ،میرساند .فرم تکمیل شده به معاونت پژوهش ارسال مدیشدود .پدس از تأییدد و
بررسی در معاونت پژوهشی ،مراتب از طریق اتوماسیون همراه با ارسال اصل فدرم تکمیدل
شده به امور مالی اطالعرسانی میشود و به شماره حساب دانشجو که در فدرم قیدد شدده
است مبلغ واریز مدیگدردد .فدرمهدای مدورد نیداز فدرم حدقالزحمدۀ دسدتیار پدژوهش و
دستور العمل دستیار پژوهش در سایت معاون پژوهشی موجود است.

درخواست دانشجوی فرادکتری:
به منرور بهرهبرداری مناسب از خدمات دانشآموختگان دورۀ دکتری و ارتقاء تواناییهای
علمی آنان ،آییننامۀ دانشجویان فرادکتری اراهه میشود .هر عضو هیأت علمدی بدا مرتبدۀ
دانشیار یا استادیار میتواند درخواسدت خدود را بدرای پدذیرش دانشدجوی فرادکتدری بده
دانشکده یا پژوهشکدۀ مربوط اعالم کند .معداون پژوهشدی دانشدکده/پژوهشدکده پدس از
دریافت درخواست نسبت به طرح آن در شورای پژوهشی براساس موافقدت گدروه ،قطدب
علمی یا هستۀ پژوهشی اقدام مدیکندد و در صدورت تأییدد ،درخواسدت از طریدق رهدیس
دانشکده /پژوهشکده به معاونت پژوهشدی و فنداوری دانشدگاه ارسدال مدیشدود .معاوندت
پژ وهشی دانشگاه پس از بررسی پرونده و احراز شرایط در آییننامۀ فرادکتدری مددارک را
جهت عقد قرارداد همکاری به معاونت اداری–مالی دانشگاه ارسال میکند .معاون اداری–
مالی پس از عقد قرارداد نسخهای از قرارداد را برای اعالم به دانشکده یا پژوهشکده و اعالم
موافقت با آغاز به کار متقاضی به معاونت پژوهشدی و فنداوری دانشدگاه ارسدال مدیکندد.
دانشجوی فرادکتری زیر نرر استاد ناظر شروع به کار میکند و موظدف اسدت بده صدورت
تمام وقت با نرارت و هماهنگی استاد ناظر به انجام امور پژوهشی اهتمام ورزد .حقالزحمۀ
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پژوهشیار معادل استادیار پایهای است که پس از تأیید استاد بده صدورت ماهیانده بده وی
پرداخت میشود .طبق آییننامۀ اعتبار ویژه سهم استاد برای پرداخدت بده پژوهشدیار فدرا
دکتری  %41اعتبار ویژه است .الزم به ذکر اسدت پدس از منقضدی شددن تداریخ قدرارداد،
تمدید قرارداد در صورت درخواست دانشکده و احراز شرایط استاد ناظر بده لحدات تدأمین
حقوق پژوهشیار از اعتبار ویژه استاد ناظر انجام میپذیرد .پذیرش جذب فرادکتری توسط
معاونت پژوهشی اطالعرسانی میشود.

کفایت رسالۀ دکتری:
دانشجوی دکتری پس از آمادگی کامل جهت دفاع و اعالم کفایت علمدی رسداله از طدرف
استاد راهنما ،مستندات مرتبط را شامل -1 :رسالۀ دکتری همراه با تأیید استاد راهنما-2 ،
بروندادهای علمی رساله و  -3پیشنهاد رسالۀ دکتری ،به گروه اراهه میدهد تا مورد تأییدد
قرار گیرد .پس از ارزیابی و تأیید مددیرگروه و واحدد مربوطده ،رسدالۀ دکتدری بده همدراه
تأییدیه به مدیریت برنامه ریزی نردارت و پدژوهش تحصدیالت تکمیلدی دانشدگاه ارسدال
میشود و در کمیسیونهای معاونت پژوهشی با توجه به رشتۀ دانشجو مورد بررسدی قدرار
میگیرد .در صورت تأیید به معاون پژوهشی واحد ارجاع داده میشود و پدس از آن کلیدۀ
تأییدیهها به مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه جهت صدور مجوز دفاع ارسال مدیشدود و
در صورت عدم تأیید ،مراتب به منرور رفع کاستیها به دانشدجو اطدالعرسدانی مدیشدود.
شیوهنامۀ اجرایی نرارت بر کفایت دستاوردهای علمی رسالهها در بخش معاونت پژوهشی
قید شده است.

نحوۀ نگارش رسالۀ دکتری و انتخاب نشریه برای انتشار مقالۀ مستخرج از آن:
انتشار حداقل یک مقاله که نویسنده اصلی آن شدخص دانشدجوی دکتدری باشدد ،شدرط
صدور مجوز دفاع از رساله است .باید در مقالۀ مذکور نام دانشگاه شهید بهشتی به عندوان
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موسسۀ اصلی درج شود .درصورتیکه دانشجو و اسدتادان راهنمدا (اعضدای هیدأت علمدی
دانشگاه شهید بهشتی) نام دانشگاه یا موسسۀ دیگری را در جایگاه دوم و نه به عنوان نهاد
علمی اصلی قید کنند ،هیچ امتیازی به مقاله تعلق نخواهد گرفت .نشریههای معتبر اعم از
نشریههای داخلی و خارجی باید مورد تأیید واحد و شورای پژوهشی دانشگاه باشند.
الف -نشریۀ خارجی معتبر دارای شرایط زیر است:
 .1نرام داوری داشته باشد؛  .2توسط موسسه  ISIیا  SCOPUSنمایه شدود؛  .3اسدتاد
راهنما یا مشاور عضو هیأت تحریریه نباشد؛  .4در لیست سدیاه وزارت علدوم قدرار نگرفتده
باشد؛  .5بیش از نیمی از اعضای هیأت تحریریۀ نشریه از یک موسسه نباشد و سایر موراد
حاهز اهمیت که در وبگاه دانشکده بخش پژوهشی درج شده است.
ب -نشریه داخلی معتبر دارای شرایط زیر است:
 .1نرام داوری داشته باشد؛  .2در سدامانۀ نشدریات وزارت علدوم دارای رتبدۀ  Aیدا A+

باشد؛  .3دستور نگارش فارسی در آن رعایت شود (دانشجویان میتوانند برای آگداهی بده
وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی مراجعه نمایند؛  .3دارای چکیده و چکیدۀ مبسوط
انگلیسی باشد.

شرکت در همایش:
درخواست دانشجویان دکتری برای شرکت در همایش علمی ،که بده منردور اراهدۀ مقالدۀ
مشترک با استاد راهنما (با پوشش  %51هزینه از محل گرنت) و یدا بده نیابدت اسدتاد (بدا
پوشش کل هزینه از محل گرنت) برای یکبار در طول دوره با رعایت مواد و تبصدرههدای
آییننامه بالمانع است .دانشجویانی که حمایت مدالی مندابع خدارجی را بدرای شدرکت در
کنفرانس اخذ نمایند ،میتوانند بار دیگر در کنفرانس شرکت نمایند.
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درخواست تشویق مقاله:
درخواست تشویق مقاله برای دانشجویان منحصراً همزمان با درخواست تشویق استاد است
و ذکر شماره حساب از شعب بانک تجارت در فرم تشدویق الزامدی اسدت .مسدتندات الزم
طبق آنچه در فرم تشویق مقاله ذکر شده است باید ضمیمه شود .کلیۀ مبالغ تشدویق در
هر مقاله در بخش مقاالت تشویق شده قابل مشاهد است .فرمهای مورد نیاز فرم تشدویق
مقاله و آییننامه تشویق مقاالت در سایت معاونت پژوهشی موجود است.

تشویق کتاب:
دانشجویان مشمول تشویق کتاب نمیشوند.
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