راھنمای تکميل اطالعات فردی اعضای ھيات علمی در سامانه علم
سنجی وزارت بھداشت

قابل توجه اعضای محترم ھيات علمی
نظر به تکميل اطالعات فردی اعضای ھيات علمی در سامانه علم سنجی وزارت بھداشت ،توسط واحد
علم سنجی دانشگاه صورت گرفته ،خواھشمند است ھر چه سرﯾعتر به آدرس ،http://isid.research.ac.ir
مراجعه نموده و پروفاﯾل خود را کنترل فرماﯾند ،چنانچه نام فردی در سامانه وارد نشده و ﯾا مشخصات ذکر شده
)اعم از مشخصات فردی ،پروفاﯾلھا و غيره( ناصحيح وارد شده باشد موارد را از طرﯾق گزﯾنه درخواست
اصالحات به واحد علم سنجی دانشگاه اعالم و ﯾا خود نسبت به وﯾراﯾش پروفاﯾل خود اقدام نماﯾند.
اﯾن سامانه مبنای ارزﯾابی برونداد علمی اعضای ھيات علمی است .از اﯾن پس بخش عمده از ارزﯾابی و ارتقاء
اعضای ھيات علمی و ھمچنين رتبه بندی دانشگاه بر اساس اطالعات استخراج شده از اﯾن سامانه خواھد
بود.
اطالعات قابل استخراج از اﯾن سامانه شامل تعداد مقاالت ھر عضو ھيات علمی در بانک اطالعاتی
 Scopus ،h-indexاعضا ،تعداد کل استنادات مقاالت ،ميانگين استناد به ازای ھر مقاله ،شاخص  h-Indexبدون
خود استنادی ،و شاخص  h-Indexبدون استنادات کتاب ھا.
وﯾراﯾش پروفاﯾل توسط اعضاء ھيات علمی :پس از ورود به سامانه از طرﯾق آدرس http://isid.research.ac.ir
و کليک روی "ورود به سامانه" ،گزﯾنه ورود اعضای ھيئت علمی را انتخاب ،و بر روی گزﯾنه
درﯾافت/فراموشی کلمه عبور؟ کليک نموده تا با وارد نمودن کدملی و کد امنيتی مندرج در صفحه و سپس
انتخاب گزﯾنه بازنشانی کلمه عبور ،لينک درخواست رمز جدﯾد به اﯾميل )آکادميک( شما ارسال گردد .از اﯾن پس
می توانيد با وارد نمودن نام کاربری )کد ملی( و رمز عبور جدﯾد وارد صفحه پروفاﯾل خود شده و اطالعات موجود
در سامانه را تکميل و ﯾا اصالح فرماﯾيد.
درخواست اصالحات به کارشناس علم سنجی :پس از وارد شدن به سامانه و انتخاب دانشگاه علوم
پزشکی از ليست دانشگاه ھا و وارد نمودن نام خانوادگی خود ،پروفاﯾل شخصی شما نماﯾش داده می شود،
اگر اطالعات وارد شده ناصحيح باشد روی نام و نام خانوادگی خود کليک نموده تا فرم درخواست وﯾراﯾش ظاھر
شود پس از تکميل فرم مربوطه روی گزﯾنه ارسال کليک نماﯾيد.
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