
                                  
 

 دانشگاه خوارزمی یعلمئتیهاعضاي  نامثبت نامهوهیش

 مپفا)( در سامانه پنجره واحد خدمات پژوهش فناوري و نوآوري وزارت عتف

 مقدمه:

اطالعات تمامی  یروزرسانبهو ضرورت ثبت و  مپفا)( وزارت عتف يو نوآور ينجره واحد خدمات پژوهش فناورپ ياندازراه بهباتوجه
با این سامانه  یعلمئتیهاعضاي  گامبهگامتسهیل در امر آموزش و آشنایی  منظوربه نامهوهیشدر این سامانه این  علمیهیئتاعضاي 
 است. شدهتدوین 

 

 بخش اول:

 :نامثبتنحوه 

 mapfalogin.msrt.ir  مراجعه به درگاه سامانه به آدرس گام اول:

 



وارد ، دیانمودهنام کاربري و رمز عبور دریافت  ...جشنواره و، نشریات، فعالیت در سامانه ساتع واسطهبه قبالً کهیدرصورتگام دوم: 
را  123456نام کاربري و عدد  عنوانبهدر غیر این صورت کد ملی را  مایید.در صورت فراموشی از گزینه بازیابی استفاده بفر نمایید.

 رمز عبور وارد نمایید. عنوانبه

 

نام و (خطا مشاهده شد ضروري است مشخصات خود  نامثبتاگر به هر دلیلی امکان ورود به سامانه وجود نداشت و یا در زمان  
معاون محترم ، به سرکار خانم مسگري اتوماسیون اداري را از طریق )ربطيذگروه آموزشی و دانشکده ، کد ملی، نام خانوادگی

 و رفع خطا اقدام شود. نهایی دییتأل نمایید تا نسبت به اارس مدیر پژوهشی دانشگاه

 

 اطالعات: یروزرسانبهبخش دوم: تکمیل و 

 کنید. لیتکمگزینه پروفایل من را انتخاب و سپس اطالعات خود را ، از بخش امکانات شخصی گام اول:
 
 

 

ملیکد   

۱۲۳۴۵۶ 



 

 

و  یسنجعلمهاي باید کدهاي شناسایی خود در پایگاه یعلمئتیهاستنادي عضو هاي نکه در بخش پایگاهای بهباتوجه گام دوم:
که با ایجاد کاربري  در  رددالذا ضرورت  د؛یوارد نمااسکوپوس و وب آو ساینس را ، پاپلونز، گل اسکالرعلمی همچون گو يهاشبکه
و دریافت کدهاي شناسایی مرتبط و  اسکوپوس و وب آو ساینس، پاپلونز، گل اسکالرو اجتماعی مانند گو یسنجعلمهاي شبکه

آمار و فهرست  علمیهیئتاستنادي در بخش پروفایل عضو  يهاگاهیپادر زمان ویرایش اطالعات ها اطالعات این بخش لیتکم
 روزبهها در این پایگاه دیجدمقاالت  شدنهینماآمار و فهرست مقاالت با ها نمایند. با تکمیل این بخش یروزرسانبهمقاالت خود را 

 رش خواهد نمود.را گزا یعلمئتیهاالت هر عضو شده و سامانه آمار درستی از مق

 
 



شوید.  یعلمئتیهاعضاي  یسنجعلمبا مراجعه به صفحه اصلی وارد سامانه ، بعد از تکمیل بخش پایگاه استنادي پروفایلگام سوم: 
نام خود را  یعلمئتیهرا انتخاب کنید و از میان اعضاي  یعلمئتیه ياعضاکون حل خدمت خود را انتخاب کنید. آیم مؤسسه

اطالعات شما در سامانه بایستی  دیانمودهاطالعات خود را در بخش پایگاه استنادي پروفایل من تکمیل  کهیدرصورت .جستجو نمایید
را  صالحدرخواست اوارد نشده بود بخش  شما اطالعاتی یسنجعلمهاي وارد شده باشد. اگر با وجود تکمیل اطالعات در داده

دد مج يگردآوردر ، اطالعات وارد شده دییتأ. سپس در صورت کرده و ثبت کنید روزبها در آن و اطالعات خود ر انتخاب کنید
 خواهد شد. روزبهسامانه اطالعات هاي داده

 
 

 
 



 

 

 
 

 



 
          

 

 
 

 

 



 پشتیبانی و نکات مهم: بخش سوم

... مشکل خود را از  اطالعات و یروزرسانبه، فراموشی نام کاربري یا کلمه عبور، نامثبتدر صورت هرگونه مشکل اعم از خطا در 
  .دییارسال نما معاون محترم مدیر پژوهشی دانشگاه، سرکار خانم مسگري به اتوماسیون اداريطریق 

 نامبود؛ لذا ثبتخواهد  یسنجعلمدانشگاه بر اساس اطالعات سامانه  یعلمئتیه ياعضامعیار ارزیابی عملکرد پژوهشی  کهییازآنجا
 .است یعلمئتیهاین اطالعات بر عهده اعضاي  وسقمصحتبوده و تبعات  يضرورو ویرایش دقیق اطالعات 


