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  )لپروپوزا(جديد  پروژه/ طرح 
طرح پژوهشي جهت وجود دارد؛ چنانچه پروژه جديد / طرح ي به نام ادر صفحه شخصي شما گزينه 

  كليك نماييد اين آيكونروي  طرح در يكي از شوراهاي پژوهشي داريد 
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  پروژه جديد/ طرح صفحه ثبت مشخصات 
خود را تايپ نماييد و با توجه به محل پروژه جديد / مشخصات طرح در صفحه اي كه باز مي شود  -

( خدمت خود يكي از دانشكده ها ، كميته تحقيقات دانشجويي و يا مراكز تحقيقاتي را انتخاب نماييد 
و آنگاه بر روي دكمه ادامه ، كليك نموده  و در صفحه بعد تمام فيلدهاي آن را تكميل ) سمت راست

در گزينه تحقيقات  SDHو HSRتحقيقاتي و شوراهاي  توضيح اينكه تمام شوراهاي مراكز. ( نماييد
در همان دانشكده ها قرار دارد ولي شورا هاي پژوهشي دانشكده و مراكز تحقيقاتي  HSRنظام سالمت 

صفحه بعد را مشاهده  ادامهبا كليك بر كليد  تشكيل مي شود لذا بر حسب مورد انتخاب كنيدمربوطه 
  .)مي كنيد

   

  2: تصوير شماره
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 5در اين صفحه و سمت راست آن درختواره اي با عناوين مختلفي مشاهده مي كنيد  كه در قالب 
معلوم مي  فونت سياه رنگمشخص شده است و زير مجموعه هر فصل با  فونت سبز رنگبا  فصل

  :باشد فصول مورد نظر عبارتند از 

  

  ٣: تصوير شماره 
  

 ١فصل 

 ٢فصل 

 ٣فصل 

 ۴فصل 

۵فصل 
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  قيقاتیخالصه فرم پرسشنامه طرح تح -: فصل اول 

  متن شناسنامه طرح
در اين صفحه همانطور كه مالحظه مي كنيد آيتم هايي تحت عنوان شناسنامه طرح پژوهشي وجود 
دارد لطفا با دقت و بر اساس آنچه مربوط به طرح پژوهشي شما مي باشد گزينه هاي مورد نظر انتخاب 

دقت كنيد كه بايستي به روز  و يا تكميل نماييد و در بعضي موارد مانند مدت زمان اجراي طرح
اكنون در صفحه باز شده  نسبت به تكميل . ثبت نماييد روز –زمان اجرا محاسبه و عدد آنرا در گزينه  

  .اقدام نماييد) شده  طرح ارائهاطالعات مربوط به ( فيلد هاي مربوطه 

  

  1-4:تصوير شماره
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  دنباله صفحه قبل

  

  2-4:تصوير شماره 
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  پيوست ها

: مانند ( تكميل فيلدها بر روي دكمه پيوست ها كليك كنيد و مستندات طرح ارائه شده خود را  بعد از
آپلود كنيد و در اينجا بارگذاري ) ي مورد پژوهش فرم رضايتمندي نمونه ها چك ليست ، ،پرسشنامه 

   .نماييد

توجه داشته باشيد بدون آپلود مدارك و مستندات طرح ارائه شده ، طرح شما ناقص بوده و مورد ** 
  . بررسي قرار نخواهد گرقت

  
  ۵ :تصوير شماره

  

    ويرايش اطالعات ثبت شده 
ير ، نسبت به ذخيره نمودن اطالعات وارده اقدام پس از تكميل فيلد ها و آپلوده پيوست ها و تصاو

نماييد آنگاه صفحه بعد را مشاهده خواهيد نمود و در صورت نياز به اصالحات بر روي دكمه ويرايش 
كليك نموده و اصالحات مورد نظر خود را انجام ) البته بعد از ذخيره نمودن اطالعات در صفحه قبل ( 

  .ذخيره نماييد "دهيد و مجددا

در صفحه بعدي آنچه بعد از ذخيره نمودن اطالعات ثبت شده مشاهده مي كنيد ديده مي شود كه با * 
مي توانيد تغييرات الزم را اعمال نموده و مجددا با كليك بر روي كليد  ويرايشكليك بر روي كليد 

  )تصوير صفحه بعد(  .ذخيره ، آنها را ذخيره نماييد
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  ۶ :تصوير شماره 

  

  

  

  

ت نماييد در تمام مراحل و پس از ثبت هر گونه اطالعاتي حتما ذخيره دق -
سازي را انجام دهيد در غير اين صورت آنچه ثبت نموده ايد؛ ذخيره نشده و 
زحمات شما هدر رفته  است و بايد دوباره همه اطالعات خواسته شده را وارد 

  نماييد

 ويرايش
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  همكاران مجري  و
 طرح در همكاري نوع ، سمت ذكر با طرح مجريان از يك هر خانوادگي نام و نام قسمت اين در

 و ثبت را وي)  ايميل(  الكترونيك پست و تخصصي رشته ، تحصيلي درجه علمي، مرتبه ، پژوهشي
 منا و نام همچنين و شود انجام مستقل طرح مجريان از يك هر براي عمل اين و نماييد ذخيره

  .شود ذخيره و ثبت شده ذكر شيوه به نيز طرح همكاران از يك هر خانوادگي

 مشاور و راهنما اساتيد اسامي ، همكاران و مجريان اسامي ذكر بر عالوه هستيد دانشجو صورتيكه در* 
  .نماييد ذخيره و نموده ثبت را پژوهشي طرح در

نيستند دو روش براي عضويت آنها وجود  همكاران طرح ها شاغل در دانشگاهنظر به اينكه برخي ** 
  :دارد

آدرس سايت دانشگاه و يا سامانه براي آنها ارسال شود تا شخصا براي ثبت نام در سامانه  -1
 .اقدام كنند 

  مشخصات آنها توسط همكاران طرح شاغل در دانشگاه اخذ و براي آنها ثبت نام انجام شود -2

  

  7 :تصوير شماره
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  ه طرح تحقيقاتيمتن فرم پرسشنام: فصل دوم

  بررسي متون
قسمت هاي ( اقدام به تايپ مقاله هاي مشابه   WORDهمانطور كه قبال در فرم پروپوزال در محيط  

با موضوع پژوهش مي نموديد در اين قسمت نيز با توجه به تعداد مقاالت مشابه با ) مورد نظر مقاله 
ه جاگذاري آنها در اين قسمت نماييد و موضوع پژوهش كه جستجو نموده و آماده كرده ايد اقدام ب

نماييد گذاري بار يادآوري مي نمايد كه اطالعات خواسته شده را با صبر و حوصله . سپس ذخيره كنيد 
تا از هدر رفتن اوقات گرانبهاي شما و دست اندركاران حوزه تحقيقات و فناوري جلوگيري شود و از 

ابتدا در ستون  قسمتهر  متنبراي ثبت  .شگيري گردددوباره كاري در ثبت اطالعات خواسته شده پي

  )تصوير صفحه بعد(  خود را تايپ كنيد متنكليك كنيد تا بتوانيد )  روي ( ويرايش / درج 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 در تسريع باعث است دهش خواسته سامانه در آنچه دقيق و كامل ثبت كنيد دقت
 دست و شما رضايتمندي نتيجه در شد خواهد شما پژوهشي طرح بررسي فرآيند

 داشت خواهد پي در را فناوري و تحقيقات حوزه اندركاران
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  ٨:تصوير شماره 
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  جدول متغير ها
متغير، مقياس ، نوع  نام متغير با ذكرمتغير هاي مورد نظر كه در طرح پژوهشي مشخص شده اند را 

  آن را ثبت نموده و ذخيره نماييد، نحوه اندازه گيري و واحد اندازه گيري تعريف  متغير،نقش متغير، 

 

  ٩: تصوير شماره
  

  

  

  

مطمئنا براي دفعات اوليه انجام اينكار براي شما وقت گير و گاهي عدم تمايل شما را به همراه 
تغيير رويه ، همه ما با مقاومت هاي مختلفي كه از درون خود خواهد داشت طبيعي است كه براي 

نشات مي گيرد مواجه هستيم اما با صبر و بردباري و با ثبت چند طرح پژوهشي و مشاهده مستندات 
مربوط به فرآيند گردش كار ، سرعت عمل و صرفه جويي در زمان ضمن تحسين راه اندازي اين 

گران را براي كار با سامانه و ثبت طرحهاي پژوهشي فراهم سامانه،  موجبات تشويق ساير پژوهش
 ممنون از بردباري شما پژوهشگر گرامي.                                             خواهيد نمود
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  زمانبندی و مراحل اجرا
استحضار داريد كه تهيه و اجراي هر طرح پژوهشي مستلزم تهيه برنامه زماني جهت نظم و ترتيب امور 

لحظه تهيه موضوع تا تهيه گزارش نهايي و سرانجام مقاله مرتبط با آن مي باشد بنابراين مربوط به آن از 
  نسبت به تهيه برنامه زمانبندي طرح پژوهشي خود اقدام و آن را در اين قسمت ثبت و ذخيره نماييد

  
  ١٠:تصوير شماره 
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  مالحظات اخالقي
داشت  آن  اي به ست كه بايد توجه ويژها ياز ديگر موارد مهم در يك طرح پژوهشي مالحظات اخالق

سواالت اين قسمت را با دقت مطالعه و بر اساس گزينه موجود پاسخ دهيد و بدين منظور الزم است 
 (در ستون ويرايش  براي ثبت پاسخ هر سوال ابتدا. در صورت نياز مستندات مورد نياز را پيوست كنيد

  )تصوير صفحه بعد(  ايپ كنيدكليك كنيد تا بتوانيد پاسخ خود را ت)  روي 

  
  ١١: تصوير شماره
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 براي  كنيد مي مشاهده را زير تصوير و نموده كليك اول گزينه ويرايش عالمت روي بر ، نمونه براي
)  ندارد وجود(  خير -2 ، )دارد وجود( بلي -1: گزينه سه از يكي روي بر مورد حسب بر دادن پاسخ

 نماييد كليك را ذخيره كليد ، انتخاب از پس و كنيد كليك ؛ كند نمي صدق تحقيق اين مورد در -3 و
 صفحه اين در شده ذكر سوال آخرين تا اينكار و دهيد انجام مشابه اقدام و رفته بعدي سوال به آنگاه و

  .نماييد ذخيره را آن ، انتخاب از پس باشد مي كه اي گزينه هر شما پاسخ كنيد دقت.  يابد ادامه

يش روي كليد ويرابر پس از كليك  2ري فرم رضايتنامه نمونه هاي پژوهش در گزينه براي بارگذا* 
 .امكان بارگذاري فرم رضايتنامه وجود دارد و اقدام كنيد

  
  ١٢: تصوير شماره

  

  گزينه های انتخابی

ب در 
پ مطل

ت نياز به تاي
صور

در 
پ کنيد

اين مستطيل تاي
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  تعهدات مجري
از آيتم هاي ديگر طرح پژوهشي ، گزينه تعهدات مجري مي باشد كه در زمان ارائه طرح پژوهشي 

باشد بنابراين شما پژوهشگر گرامي در اين صفحه فقط در مستطيل گزينه تعهد مجري  بايستي مشخص
مابقي . اقدام به تايپ تعهد يا تعهدات خود در قبال ارائه طرح پژوهشي نموده و آن را ذخيره نماييد

  . گزينه ها توسط كارشناس پژوهشي تكميل مي شود

  
  13:تصوير شماره

  

  

 توسط  پژوهشگر تکميل شود
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  گالري عكس
در اين داريد كه  مشابه  يمستنداتيا ارائه عكس و  نياز به، پژوهشي مورد نظر  احتماال در طرح

نسبت به آپلود عكس هاي  )شناسنامه طرح ( مي توانيد از قسمت پيوست ها در فرم اصلي صورت 
  .مورد نظر اقدام كنيد

  
  ١۴: تصوير شماره
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  اعتبار در خواستي: فصل سوم

  هزينه وسايل و مواد مورد نياز
ه مواد و وسايل مورد نياز كه براي اجراي طرح پژوهشي شما مورد نياز مي باشد را در اين صفحه كلي

سعي كنيد تمامي موارد خواسته شده را با بردباري تكميل . و بر حسب مورد ثبت و ذخيره نماييد
دقيق بودن اطالعات ثبت شده در تسريع روند بررسي و تصويب طرح پژوهشي شما كمك  ؛نماييد

و براي هر  تكميل شوند حتماتوضيح اينكه موارد ستاره دار و برنگ قرمز بايستي . نده مي باشدكن
  .وسيله اي، بايستي اين عمل تكرار شود

  

 15: تصوير شماره
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  هزينه پرسنلی
قسمتي از هزينه هاي مربوط به اجراي يك طرح پژوهشي را هزينه هاي پرسنلي تشكيل مي دهد لذا 

ينه پرسنلي هر يك از اعضاي گروه مجريان، همكاران ، اساتيد راهنما و مشاوران نسبت به محاسبه هز
آمار اقدام و آن را ثبت نماييد و پس از ثبت هزينه پرسنلي هر يك از اعضاي گروه آن را ذخيره نموده 
  .و سپس هزينه پرسنلي نفر بعدي را ثبت  و ذخيره كنيد و همينطور براي ساير اعضاي گروه اقدام كنيد

  

  61:شماره تصوير
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  هزينه آزمايشات و خدمات تخصصي
با توجه به نوع طرح پژوهشي كه نياز به انجام آزمايشات و يا معاينات وجود دارد و نيز با توجه به 
تعداد نمونه مورد نياز و برآورد شده ، هزينه مربوط به هر يك را محاسبه و ثبت نماييد ضمنا مكان 

ات بر حسب دولتي و يا غير دولتي بودن را در گزينه مورد نظر مشخص انجام آزمايشات و يا معاين
  .تي مجددا تكميل و ذخيره شودسو براي هر نوع آزمايش مورد نياز باي نموده و ذخيره كنيد

  

  17: تصوير شماره 
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  هزينه مسافرت
ع آوري در اين قسمت با توجه به نوع طرح پژوهشي و اينكه نياز به اياب و ذهاب جهت توزيع و جم

... پرسشنامه ، مراجعه به محل حضور نمونه ها جهت بررسي نتايج از اجراي طرح درماني پژوهشي و 
براي  نسبت به محاسبه هزينه آن در طول اجراي طرح اقدام نموده و پس از ثبت، آن را ذخيره نماييد

  .هر نوع سفر در هنگام اجراي طرح بايستي جداگانه تكميل و ذخيره شود

  
  ١٨: شماره تصوير
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  هزينه کتب، نشريات و مقاالت
طرح پژوهشي در صورت نبود منابع پيشبرد با توجه به نياز مبرم پژوهشگر در تهيه منابع مورد نياز براي 

قسمت پيوست ها در  در در صورت خريد نسبت به ارسال مستندات  و مورد نياز در كتابخانه دانشگاه
و براي هر كدام از موارد  شده در اين قسمت را نيز ذخيره نمايد شناسنامه طرح نيز اقدام و موارد ثبت

  .ذكر شده بايستي جداگانه تكميل و ذخيره نماييد

  

  19: تصوير شماره 
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  ينه هاساير هز
 بايد نداشت وجود از اين كه قبل  شده ذكر هاي هزينه بر عالوه كه ديگري هاي هزينه قسمت اين در
  .گردد ذخيره و شود ذكر

  
  ٢٠: ير شمارهتصو
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  كل اعتبارات در خواست شده
هزينه وسايل و مواد مورد نياز ، ( در اين صفحه مجموع هزينه هاي ذكر شده در قسمت هاي قبلي 

هزينه پرسنلي ، هزينه آزمايشات و خدمات تخصصي، هزينه مسافرت، هزينه كتب، نشريات و مقاالت 
ا مجموع كل هزينه طرح را نيز محاسبه و در مستطيل سامانه منظور مي كند و نهايترا ) و ساير هزينه 

نشان مي دهد بنابراين نياز به انجام محاسبات توسط پژوهشگر نمي  جمع كل اعتبارات درخواست شده
  .باشد

  

  12: تصوير شماره 
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  بودجه از ساير منابعتامين 
با توجه به اينكه تامين بودجه طرح پژوهشي مي تواند از منابع داخلي دانشگاه و يا خارج آن باشد و يا 
از طريق مراكز غير دولتي و دولتي تامين شود و يا در طرح هاي مشترك نيز مي تواند از منابع داخل و  

به محل اختصاص بودجه مورد نياز طرح و خارج از كشور نيز تامين شود در اين صورت با توجه 
شرايطي كه در طرح هاي مشترك دو دانشگاه و يا دانشگاه با ساير موسسه هاي دولتي و يا غير دولتي 
به توافق رسيده است  و موارد ديگري كه در اين تصوير به آنها اشاره شده است نسبت به ثبت موارد 

  .خواسته شده اقدام و ذخيره نماييد

   

  22: ر شمارهتصوي
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  اعتبار مصوب برون دانشگاهی
در اين قسمت سهم بودجه اختصاص داده شده از ساير موسسات خارج ار دانشگاه بر حسب مورد 

  .ثبت و ذخيره شود ؛محاسبه گردد

  .انجام پذيرد جداگانهمورد نظر بايستي عمليات ثبت و ذخيره  براي هر وسيله و يا ماده **

   

  32: تصوير شماره

  .كه نشان ميدهيد سپاسگزاريم اي  صبر و حوصلهاز 
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  ارسال به کارشناس پژوهشی 
پژوهشي و ذخيره نمودن آنها ، كليد تاييد و ارسال به كارشناس شده پس از ثبت تمامي موارد خواسته 

  .اهيد داشت وشما به طرح ثبت شده دسترسي نخ، پس از آن . را كليك كنيد 

با تكميل شدن فرآيند مذكور، ادامه آن توسط كارشناس مربوطه و سامانه انجام مي  ** 
پيام در و نيز  پيامك، طريق ايميلشود و در صورت هر گونه مغايرتي و يا اشكالي  از 

شده  و ضمنا طرح پژوهشي در صورت نياز، جهت انجام  به شما اطالع داده  سامانه
اصالحات به كارتابل شما برگشت داده مي شود بنابراين با كارتابل شخصي خود در 

  .سامانه در ارتباط باشيد

  

  
  ٢۶: تصوير شماره

  

 

 

  

فعاليت هاي پژوهشي دانشگاه باشيم و جايگاه توسعهاميدواريم با حمايت شما پژوهشگران محترم شاهد
  ر بين دانشگاههاي سطح كشور بدست آوريم مناسبي را د
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  گردش کار
شود كه خود  فعاليت هاي شما از زمان ثبت مقاله تا تاييد نهايي مقاله در فرم گردش كار ذخيره مي

  :شاخه زير مي باشد 3شامل 

  كار گردش تاريخچه -1

 پيام ها ي مرتبط -2

 سابقه تغييرات -3

  :توضيح هر كدام به شرح زير مي باشد

  
  

  ٢٧:تصوير شماره 
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  تاريخچه گردش کار
تمامي مراحل انجام كار توسط پژوهشگر و اقدامات انجام شده توسط كارشناس بررسي كننده با ذكر 

  .شده و تاريخ انجام در اين قسمت قابل مشاهده مي باشد نوع كار انجام

  

  

  ٢٨: تصوير شماره 
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  پيام های مرتبط
در اين قسمت تمامي پيامهايي كه توسط كارشناس بررسي كننده در ارتباط با مقاله ثبت شده براي شما 

  .ارسال شده است قابل مشاهده مي باشد

  

 

  

  

  ٢٩:تصوير شماره 
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  ييراتسابقه تغ
با توجه به نياز و تغييراتي كه در ثبت و ويرايش اطالعات مقاله بوقوع مي پيوندد و پژوهشگر با توجه 
به بررسي انجام شده توسط كارشناس پژوهشي و برگشت مقاله به كارتابل خود، اين تغييرات را انجام 

  . دمي دهد تمامي تغييرات انجام شده در سابقه تغييرات قابل مشاهده مي باش

 

  ٣٠: تصوير شماره 
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طرح پژوهشي يادآوري مي نمايد كه پس از انجام اصالحات مجددا *** 
تا بررسي ادامه يافته و نتايج به كارشناس پژوهشي ارسال نماييد خود را 

  .دوبراي شما ارسال ش

  

  

و نموده به پيام هايي كه در كارتابل خود مشاهده مي كنيد توجه **** 
  .مطالعه كنيد 

  

  

( منتظر دريافت پيشنهاد هاي پژوهشگران عزيز از طريق سامانه *****  
 مي باشيم )قسمت پيام ها 

  

  

  

  

  

 

  

از اينكه حوصله نموده و اطالعات خواسته شده را با دقت و تامل در سامانه ثبت نموديد صميمانه 
از طريق ارسال پيام به مدير تشكر مي نماييم و منتظر دريافت انتقادات و پيشنهادات شما عزيزان 

  م سامانه درقسمت پيام ها در سامانه مي باشي


