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  مقدمه
هاي  هاي پژوهشی پس از ثبت در سامانه گلستان باید مورد تایید قرار گیرند. منظور از تایید فعالیت پژوهشی، تطابق مستندات با فرم کلیه فعالیت *

  باشد. ثبت شده میتکمیل شده در سامانه و بررسی درستی اطالعات 

شود) و تایید پژوهش (توسط  انجام می مدیر گروهکننده، تایید دانشکده (توسط  باشد؛ تایید ثبت تایید فعالیت پژوهشی شامل سه مرحله می *

  شود). انجام می کارشناسان معاونت پژوهشی

  مراحل تایید:
قرار داده و ) 1(کننده  پس از اطمینان از صحت اطالعات ثبت شده، وضعیت تایید را در حالت تایید ثبت نظر جهت تایید فعالیت پژوهشی مورد -1

  ) در زیر صفحه ظاهر شود.3( "فعالیت مورد نظر در پیشخوان خدمت ثبت شد،...") کلیک نمایید. در این حالت باید پیغام 2روي آیکون اصالح ( بر 

 

  ) کلیک نمایید.1صفحه اصلی سامانه گلستان بر روي تب پیشخوان خدمت (در  -2

  
هاي پژوهشی که به پیشخوان خدمت ارسال شده ظاهر  ) کلیه فعالیت1در پیشخوان خدمت با کلیک بر روي گزینه تایید فعالیت پژوهشی ( -3

) 3) کلیک نمایید. با کلیک بر روي این عالمت صفحه (2(سبز رنگ ر جهت تایید بر روي آیکون فلش ظبه منظور ارسال فعالیت مورد نشود.  می

   ) کلیک نمایید.4شود. بر روي آیکون اعمال تغییرات ( مطابق شکل زیر باز می
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  ) کلیک نمایید.1( گردش کار بر روي عالمت پاکت نامهده هجهت مشا -4

) فعالیت مورد نظر توسط 3شود. در این صفحه تاریخ دریافت و ارسال ( ) باز می2کلیک بر روي این آیکون، صفحه مشاهده گردش کار (با 

  کننده، مدیر گروه و کارشناس پژوهشی قابل مشاهده است. ثبت

  د.یناس پژوهش مطلع شوتوانید از وضعیت تایید فعالیت مورد نظر توسط مدیر گروه و یا کارش ) می4در ستون وضعیت (

  شود.  خارج می "تایید فعالیت پژوهشی "در صورت تایید فعالیت توسط کارشناس معاونت پژوهشی، فعالیت مورد نظر از لیست 

  ه نمایید.) مالحظ5توانید علت آن را از طریق ستون توضیحات ( در صورت عدم تایید فعالیت از طرف مدیر گروه و یا کارشناس پژوهش می

  ) را تیک بزنید.6هاي تایید شده گزینه سوابق قبلی ( مشاهده فعالیتجهت 
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