
      
 

  دانشگاه  ي علم  هيأت ي اعضاپژوهشي  هايداده  به روز رساني  راهنماي 

  وزارت عتف (مپفا) يو نوآور يسامانه پنجره واحد خدمات پژوهش، فناور در

  :مقدمه

وزارت    يدر معاونت پژوهش و فناور   يو نوآور   يسامانه پنجره واحد خدمات پژوهش، فناور  ي به راه انداز  باتوجه
ياد    در سامانه  يعلم  هيأت  ي اعضا  هي كلپژوهشي    يها داده   به روز رسانيو ضرورت    علوم، تحقيقات و فناوري، 

سامانه    نيبا ا  يعلم  هيأت  ياعضا  گام به گام  ييدر امر آموزش و آشنا  لينامه به منظور تسهوه يش   ني، اشده
  شده است.  نيتدو

  موجود در حوزه پژوهشي كليه اعضاي هيأت علمي دانشگاه، در سامانه درج شده است. هاي داده 

  :ورودنحوه  -اول  بخش

  mapfalogin.msrt.irاول: مراجعه به درگاه سامانه به آدرس  گام

  

   



 در مپفا  دانشگاه يعلم أتي ه ياعضاپژوهشي  هايرساني داده  روز ه براهنماي 

 8 از 2 صفحه  

  ورود به سامانهدوم:  گام

  ي و... نام كاربرتجليل از پژوهشگران  و جشنواره    اتينشر  ايدر سامانه ساتع    تيبواسطه فعال  قبالً  كه  ي درصورت
  .د يينما وارد  د،يانموده  افت يو رمز عبور در

  

  .د ييوارد نما  ،را به عنوان رمز عبور ١٢٣٤٥٦و عدد    يرا به عنوان نام كاربر  يكدمل صورت  نيا ر يدر غ

دل  اگر هر  و    ي ليبه  نداشت  وجود  سامانه  به  ورود  ضرور  اي امكان  شد  مشاهده  نام خطا  ثبت  زمان    ست يدر 

جناب آقاي مهندس رمضان به  از طريق اتوماسيون اداري    ) را يكدمل  ، يخانوادگ  نام   مشخصات خود (نام و 

رفع خطا اقدام    و  يينها  د ييتا نسبت به تأ   د ييارسال نما  research@pst.ikiu.ac.ir  ليميايا به    خوئيني

    شود.



 در مپفا  دانشگاه يعلم أتي ه ياعضاپژوهشي  هايرساني داده  روز ه براهنماي 

 8 از 3 صفحه  

  ها: داده يو به روز رسان لي تكم -دوم بخش

. مي شودفايل منتقل رايش پروبه صفحه ويو با كليك بر روي گزينه «اينجا» از طريق پنجره زير  اول:  گام

بررسي و  خود را  هادادهمن را انتخاب و سپس   لي پروفا نه ي گز ،ياز بخش امكانات شخصن صورت در غير اي
  . د يكن ليتكمدر صورت ناقص بودن،  
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 8 از 4 صفحه  

  

ا  دوم:  گام به  در    ييشناسا  يكدها  د يبا  ي علم  هيأت عضو    ي استناد  يهاگاهيدر بخش پا  نكه يبا توجه  خود 

را وارد    نسيهمچون گوگل اسكالر، پابلونز، اسكوپوس و وب آو سا  يعلم  يهاشبكه   و   يسنج  علم  يهاگاهيپا
  . د ينما

مانند گوگل اسكالر، پابلونز، اسكوپوس   يو اجتماع  يسنج  علم  يهاشبكه   در   يكاربر  جاديلذا ضرورت دارد كه با ا
  ي هاداده   شيرايها در زمان وبخش  نيا  يهاداده   ليمرتبط و تكم   ييشناسا  يكدها  افتيو در  نسيو وب آو سا

  .  ند ينما به روز رساني  را آمار و فهرست مقاالت خود  ، يعلم هيأتعضو  ل يدر بخش پروفا ،ياستناد يهاگاهيپا

  ، به روز شده و سامانه  ها، گاهيپا  نيدر ا  د يشدن مقاالت جد   هيها آمار و فهرست مقاالت با نمابخش  نيا  ليبا تكم
  را گزارش خواهد نمود.  ي علم هيأتاز مقاالت هر عضو  ي درست آمار
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 8 از 5 صفحه  

  ل، يپروفا ياستناد گاهيبخش پا ل يبعد از تكم سوم: گام

  ١مرحله 

  .  د يشوي علم هيأت  ياعضا ي وارد سامانه علم سنج  ،ي با مراجعه به صفحه اصل

  
  

  ٢مرحله  

  .د ي را انتخاب كن المللي امام خميني (ره)» «دانشگاه بين
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  ٣مرحله  

    د يرا انتخاب كن ي علم هيأت ي اعضا كونيآ

  

  ٤مرحله  

  .  د ييجستجو نما را نام خود  ي علم هيأت ياعضا ان يدر م
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  ٥مرحله  

  وارد شده باشد.  يست يبا شما در سامانه يهاداده 

  كنيد. انتخاب   را» درخواست اصالح« شما وارد نشده بود بخش  ي علم سنج يها، داده لياگر با وجود تكم

  

  ٦مرحله  

  . د يبه روز كرده و ثبت كن ،(شكل زير) فرم باز شدهخود را در  يهاداده 

  

  به روز خواهد شد.  ، سامانهشما در  يهاداده  كارشناس دانشگاه،  دأييتاز پس 
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  و نكات مهم  ي بانيسوم: پشت بخش

 ها داده   يكلمه عبور، به روز رسان  ا ي  ي نام كاربر   يدر صورت هرگونه مشكل اعم از خطا در ثبت نام، فراموش   -
جناب آقاي مهندس  به  ي ادار  ون ياتوماس  ا ي research@pst.ikiu.ac.ir ليمي ا ق يرا از طر خود  و... مشكل
  . د ييارسال نماخوئيني، 

  ي سامانه علم سنج  هاداده دانشگاه، براساس  يعلم  هيأت   ي اعضا  ي عملكرد پژوهش  يابيارز   اريمع كهيياز آنجا  -
بر عهده    هاداده   ن يبوده و تبعات صحت و سقم ا  يضرور   هاداده   ق يدق  ش يرايو  و  به روز رساني خواهد بود لذا  

 . باشد ي م ي علم هيأت ياعضا


