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  سرويس درخواستي براي  وب  راهنماي

  هاي علوم پزشكي كشور هاي تحقيقاتي دانشگاهتجميع اطالعات طرحسامانه 

  
  

  مقدمه

 هاي اطالعات طرحمعاونت تحقيقات و فتĤوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درنظر دارد نسبت به تهيه بانك 

 افزارهاي مديريت امور از طريق گردآوري، تجميع و تركيب اطالعات نرم كشورهاي علوم پزشكي  دانشگاه تحقيقاتي

بخش ارائه وب هاي علوم پزشكي كشور اقدام نمايد. براين اساس، مستند فني حاضر تهيه شده است تا  پژوهشي دانشگاه
   تامين شود.هاي مديريت امور پژوهشي  كننده سامانه هاي ارائه توسط شركتسرويس مذكور 

  الحاتاصط

  در اين مستند از اصطالحات زير استفاده شده است:

هاي پژوهشي را و تجميع داده خوانشصورت متمركز عمليات  اين مستند است كه به منظور سامانه موضوعِ گر:تجميع
  دهد.انجام مي

عمليات  كه هاي علوم پزشكي كشور است دانشگاهدر  يپژوهشامور مديريت نصب شده هاي امانهسهر يك از سمپ: 
ها نمايند. اين سامانههاي پژوهشي را مديريت ميطرحو امور مالي اجرا  ظارت،ن ، تصويبداوري،   ،دريافت، بررسي

 گر هستند.هاي موردنياز تجميعدادهكننده  و تامينتوليدكننده 

 شود.گر اطالق ميها توسط تجميعها از سمپبه عمليات دريافت داده سازي:همگام

  ارتباطي  پروتكل

سرويس مهيا خواهند گر را با يك وبد و اطالعات موردنياز تجميعننمايها يك درگاه اينترنتي ايجاد ميهر يك از سمپ
هاي اعالم شده سمپ را از  گر نيازمنديباشد و تجميع كرد. موارد مرتبط با احراز هويت و امنيت بر عهده خود سمپ مي

 .اين حيث تمكين خواهد كرد

از طريق سرويس وب ارتباط ها گر با پروتكل ارتباطي مشخص با هر يك از سمپتجميعو مشخص صل زماني منظم در فوا
هاي  هاي پژوهشي و بانكطرح تمامي فهرست و اطالعاتسازي شامل دريافت  و عمليات همگام كردخواهد  برقرار

  ند.رسارا به انجام مي رهو غي ها ، طرحپژوهشگراناطالعاتي مرتبط شامل 

  1مستند فني 
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  نكات: 

  تواند باشد.سرويس سمپ روي هر آدرس و پورت دلخواه ميوب -1

اي از  و كدپيج يونيكد خواهد بود. پاسخ هر درخواست آرايه JSONو قالب داده استاندارد  HTTPپروتكل ارتباطي  -2
  هاي از پژوهشگران و غيره). هاي از طرح هاي پژوهشي، آراي اشياء خواهد بود (آرايه

شود. لذا سمپ بايد همواره از طريق درگاه خود آماده ارائه اطالعات گر مشخص ميسازي توسط تجميعن همگامزما -3
  باشد. 

ها از ابتدا تا انتها) و اطالعات  فهرست و اطالعات همه طرحشود ( در هر همگام سازي همه اطالعات دريافت مي -4
  مگام سازي افزايشي نيست).شود (ه دريافتي در جلسه كاري قبل كال دور ريخته مي

دقيقه  5يعني سمپ بايد حداكثر ظرف  .كند دقيقه تنظيم مي 5هر درخواست را روي  Timeoutگر ميزان تجميع -5
هاي خود دارد بايد به صورت  استخراج داده پاسخ هر درخواست را ارسال دارد. اگر سمپ نياز به زمان بيشتري براي

  مايد.داخلي و از قبل داده را مهيا ن

هاي  ن درخواستموردنياز را درخواست خواهد كرد. اگر هر يك از اي هاي گر يكي از بانكدر هر درخواست، تجميع -6
ش مجددا تال كند و در دور بعدي گر كل عمليات را به عنوان شكست خورده ثبت ميتجميع ،مجزا با شكست مواجه شود

  خواهد كرد.

فرستد با هم سازگار باشند (مثالً هاي يك جلسه كاري ميهايي كه در پاسخدادهسمپ بايد اطمينان حاصل نمايد كه  -7
باشند). مثال اگر بانك طرح هاي پژوهشي دريافت شد و سپس بانك پژوهشگران  Database Snapshotمربوط به يك 
  ا مشخصات مجريان در درخواست دوم موجود باشد. ه همه طرح براي ،درخواست شد

  توابع وب سرويس

هايي كه بايد  براي هر درخواست قالب داده .اند فهرست شده ،شوند در اين بخش توابعي كه بايد توسط سمپ پياده سازي
   .است برگردانده شوند ذكر شده

هاي اطالعاتي زير بكار خواهد باشد كه هريك براي دريافت يكي از بانك ميزير تابع  سهسازي  ادهنياز به پي اين مرحلهدر 
  رفت.

  

  توضيح  بانک داده  فردي

1  proposal هاي پژوهشيمشخصات طرح  

2  researcher هاي پژوهشي)مشخصات پژوهشگران (مجريان طرح  

  

هاي ذكرشده در جداول زير هاي فوق يك آرايه است و هر رديف شامل فيلدذكر است خروجي هريك از درخواست شايان
  باشند.  NULLتهي يا توانند دار اجباري بوده و نمي است. موارد ستاره
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 فعاليتمعرفي شده است بايد در همه حاالت يكسان بوده و در تمام طول چرخه  idهاي اصلي هر جدول كه با نام كليد
ها ذكر شد بايد مطابق استاندارد باشد (مثال  ولي اگر مقداري براي آنباشد  تواند خالي لدها مييسمپ يكسان بمانند. ساير ف

 ود.ش باشد) وگرنه عمليات با شكست مواجه مي 09XXXXXXXXX بدر قالايستي الزاما بهمراه تلفن شماره 

ها بايد  URLفايل مربوطه برگشت داده شود.  URLود ر شوند انتظار مي يختم م file_نكته: براي هر يك از فيلدها كه به 
در (ديواره آتش دانلود نمايد تقل و مسسامانه بتواند اصل فايل را به صورت مجزا  تاد نباشدر دسترس در هر زماني 

  ).تنظيم شده باشد سمت ارائه دهنده وب سرويس

  بانك داده پژوهشگران/مجريان/داوران/ناظران - 1

  توضيح  نوع  نام فيلد

id  شده به هر پژوهشگر. دادهفرد اختصاص كليد اصلي: شماره منحصربه  *رشته 

first_name  نام  *رشته  

last_name  وادگينام خان  *رشته  

first_name_en نام انگليسي  رشته  

last_name_en نام خانوادگي انگليسي  رشته  

gender *enum  مجاز جنسيت با مقدارهاي  

 - male  

 - female  

email آدرس ايميل اصلي (ترجيحا ايميل آكادميك)  *رشته  

email_secondary آدرس ايميل ثانوي (ترجيحا ايميل شخصي)  رشته  

mobile ره تلفن همراهشما  رشته  

tel شماره تلفن تماس  رشته  

national_code  كد ملي  *رشته 

birth_certificate_id شماره شناسنامه  رشته  

father_name نام پدر  رشته  

postal_code كد پستي  رشته  

address آدرس  رشته  

birth_place مكان تولد  رشته  

birth_year سال تولد  *عدد چهاررقمي  

birth_date تاريخ تولد در قابل   رشتهYY/MM/DD  

degree_major آخرين مدرك تحصيلي  *رشته  
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degree enum  آخرين مقطع تحصيلي: 

 - bsc 

 - msc 

 - phd 

degree_university دانشگاه دريافت آخرين مدرك تحصيلي  *رشته  

academic_rank enum  با مقادير مجاز:وضعيت /علميمرتبه 

 - professor 

 - assistant   

 - associate  

 - instructor  

 - student 

 - misc  

resume_text متن رزومه پژوهشگر  رشته  

resume_file  حرفي 255رشته حداكثر  URL رزومه (در صورت وجود).. فايل  

affiliation وابستگي علمي  * رشته  

pic_file  حرفي 255رشته حداكثر  URL فايل عكس پرسنلي  

  

orcid  شناسه   حرفي 16رشته دقيقاORCID  فرد. رشته بايد ازregex :زير تبعيت كند  

^[0-9]{4}-?[0-9]{4}-?[0-9]{4}-?[0-9]{3}([0-9]|X)$ 

  

  

  هاي پژوهشيبانك داده طرح - 2

  توضيح  نوع  نام فيلد

id شده به هر طرح فرد اختصاص داده كليد اصلي: شماره منحصربه  *رشته 

researchers  اشياءآرايه اي از 

  ها

  فيلدهاي: هر آيتم آرايه شامل

• id : شمارهid  محقق اصلي (هايPI ،( همكاران اصلي طرح

)Co-PI(  كليد خارجي از جدول  و ساير همكاران طرح كه

researcher باشد. مي 

• role:نقض همكاري در طرح، يكي از مقادير زير : 

o Pi: محقق اصلي  

o CoPi: همكار اصلي 

o ProjectManager: مدير پروژه 

o TechnicalAssistant: يار فنيدست  

o Methodologist: متدلوژيست 
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o DataAnalyst: تحليلگر داده 

o Adviser: مشاور 

o AdministrativeStaff: پرسنل مديريتي 

o ResearchStaff: پرسنل پژوهشي 

o LaboratoryStaff: پرسنل آزمايشگاهي 

o Student: دانشجو/كارآموز 

o Other: نقش ديگر 

call_for_paper ود)شماره فراخوان (در صورت وج عدد  

status enum  (توضيحات دخل پرانتز در خروجي ظاهر نشود) وضعيت كنوني طرح

  با مقدارهاي مجاز:

- under_review  (در حال بررسي) 

- approved  (مصوب ولي هنوز اجرا/نظارت شروع نشده) 

- rejected (رد شده به هر دليلي) 

- under_supervision (مصوب و در حال اجرا/نظارت)    

- finished مصوب خاتمه يافته)  (طرح  

- pending (معلق) 

submission_date Unix 

timestamp  

  تاريخ دريافت طرح

approved_date Unix 

timestamp  

  تاريخ تصويب طرح

rejection_date Unix 

timestamp  

  تاريخ رد شدن طرح

supervision_start_date Unix 

timestamp  

  تاريخ شروع نظارت

finished_date Unix 

timestamp  

  تاريخ خاتمه نظارت طرح

title عنوان طرح  *رشته  

title_en عنوان انگليسي طرح  رشته  

abstract خالصه طرح  *رشته  

abstract_en خالصه انگليسي طرح  رشته  

keywords ها جداشده با كاما كليدواژه  *رشته  

Keywords_en ها به انگليسي جداشده با كاما كليدواژه  رشته  

execution_time مدت اجراي طرح  رشته  

budget_dedicated اعتبار (بودجه) طرح كه مستقيما از طرف دانشگاه موسسه سمپ تهيه   عدد

  مي شود.

budget_total اعتبار (بودجه) كل طرح  عدد  
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budget_break_down اي شامل فيلدهاي: هر آيتم آرايه شامل يكي از سرفصل بودجه  آرايه اي از اشياء  

 - amountمبلغ : 

 - type ،نوع يكي از مقادير: 

o Personnel: نيروي انساني 

o Equipment: تجهيزات 

o Consumables: مواد اوليه و  مصرفي 

o Services: اي و غيره) خدمات (آزمايشگاهي، مشاوره  

o Travel: حمل و نقل و مسافرت 

o Publication: كتب و نشريات/مقاالت 

o Printing: چاپ و تكثير 

o Other: اه ساير هزينه  

  ا بايد با بودجه كل طرح يكي باشد.ه نكته: جمع همه سرفصل

outputs  هر آيتم آرايه شامل فيلدهاي:هاي) طرح تعهدات (خروجي  اشياءآرايه اي از ،  

 - count :عداد تعهدت 

 - abstract چكيده (در صورتيكه خروجي از نوع مستند :

 باشد، مانند مقاله و گزارش نهايي)

 - report_file آدرس :URL ايل تعهدف 

 - type ::نوع تعهد، يكي از مقادير 

o ReportFinal: گزارش نهايي طرح 

o ReportIntermediate: گزارش مياني طرح 

o PaperJournalIsiOrScopus: شده  هيمقاله ژورنال نما

ISI در نيمدال اي، اسكوپوس   

o PaperJournalIsc: شده در هيمقاله ژورنال نما  ISC 

o PaperJournalOther: ريشده در سا هيمقاله نما 

ها نامه هينما  

o PaperConferenceInternational:  مقاله جهت

/ كنفرانس خارج از كشورناريدر سم هيارا  

o PaperConferenceDomestic: در  هيمقاله جهت ارا

/ كنفرانس داخل كشورناريسم  

o ClinicalGuideline: ينيدستورالعمل بال  

o BookFarsiAuthoring: في(تأل يكتاب فارس(  

o BookFarsiTranslation: (ترجمه) يكتاب فارس  

o BookEnglishAuthoring: في(تأل يسيكتاب انگل(  

o BookEnglishTranslation: ترجمه از  يسيكتاب انگل)

)يفارس  

o Patent: ثبت اختراع 

o Tech: و ...) زاتيمحصول (دارو، تجه كي يدانش فن  
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o ProductSemiIndustrialDrug: يصنعت مهين ديتول 

 دارو

o ProductSemiIndustrialEquipment: مهين ديتول 

زاتيدستگاه/ تجه يصنعت  

o Software: نرم افزار ديتول  

o ConceptualDesign: يمدل مفهوم يطراح  

o Other: گريد  

 خاتمهگزارش نهايي براي هر طرح يك نكته: حداقل بايد يك مقاله يا 

  ارائه شود. يافته

host دانشگاه/موسسه/مركز ...)اجراي طرح ( (هاي) محل  ها اي از رشته آرايه  

contract_no نامه/پژوهانه طرح مصوب شماره قرارداد/تفاهم  رشته  

supervision_progress  تا  0عدد بين

100  

  هاي در حال نظارت و اجرا) درصد پيشرفت نظارت طرح (براي طرح

language enum  :زبان طرح  

- fa 

- en  

referees شماره   رشتهid ده با كاما (كليد خارجي از جدول داوران علمي طرح جداش

researcher(  

supervisors شماره   رشتهid  ناظران علمي طرح جداشده با كاما (كليد خارجي از جدول

researcher(  

ethics_id كد اخالق طرح مصوب   رشته http://ethics.research.ac.ir     

irct_id كد   شتهرIRCT  طرح مصوبhttp://www.irct.ir   

 


