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 راهنماي سامانه پژوهان

 

 آدرس وب سايت  دانشگاه

 

http://medsab.ac.ir 
 

  يا  Firefoxلطفا از مرور گرهاي 
Chrome استفاده كنيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://medsab.ac.ir/


 

  3معاونت تحقيقات و فنآوری                                         
 

 راهنماي استفاده از سامانه پژوهان              -                           دانشگاه علوم پزشكي سبزوار
 

 آنچه بايد براي ورود به سامانه انجام داد

سامانه  و بر روي   www.medsab.ac.ir- ابتدا به سايت دانشگاه وارد شويد  •

 كليك كنيد تا صفحه مربوط به سامانه باز شود( با كليك روي  آيكون زير كه پژوهان

 با فلش نشان داده شده است ؛ ميتوان وارد سامانه شد)

 

 

  

 

 سامانه پژوهان

http://www.medsab.ac.ir/
http://www.medsab.ac.ir/
http://www.medsab.ac.ir/
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بر روي گزينه ورود به سامانه نگه داريد پنجره اي كوچك به شكل زير باز مي شود  را موس

و شما پژوهشگر گرامي كه تاكنون ثبت نام ننموده ايد در پايين همين پنجره كوچك بر روي 

  كليك كنيد تا صفحه جديدي باز شود ( مشاهده در صفحه بعدي) ثبت نام در سامانهگزينه 
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 فيلد با توجه به 5  فيلد بايستي بطور اجباري تكميل گردد. پس از تكميل 5در اين صفحه 

محل خدمت يكي از مراكز (درختواره سمت راست) را انتخاب نماييد آنگاه دكمه ادامه را 

كليك نموده تا صفحه بعد كه حاوي فيلد هاي ثبت ، نام كاربري و رمز شما براي ورود به 

 سامانه مي باشد باز شود.
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همانطور كه در تصوير زير مشاهده مي كنيد بايستي نام كاربري و رمز مورد نظر خود را براي 

ورود به سامانه ثبت نماييد و آنگاه به صفحه بعدي براي ثبت مشخصات كامل خود و موارد 

 خواسته شده خواهيد رفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

- دقت نماييد تا حد ممكن صبر و حوصله بخرج داده و تمام فيلد ها را تكميل 

نماييد ( اين كار ارزشي است كه براي خود و همكارانتان در حوزه تحقيقات و 

فنآوري قايل شده ايد ضمن اينكه اين عمل فقط براي يكبار و بطور اساسي 

انجام مي شود تا نيازهاي اطالعات پژوهشي شما و نيازهاي سامانه براي ارائه 

 ممنون از بردباري شماخدمات بهتر فراهم شود .  
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 ؛ بلي شما تاكنون ثبت نام ننموده ايد ولي پس از انجام مراحل صفحات قبل، تعجب نكنيد

ممكن است پيغام زير را دريافت نماييد.  دليل آن ثبت مقاله هاي شما در سامانه توسط 

همكاران حوزه تحقيقات و فنآوري مي باشد كه با توجه به اطالعاتي كه در مقاالت موجود 

داشته ايد اقدام به ثبت اطالعات شما نموده اند . اگر مشخصات شما در جدول زير اين پيغام 

موجود هست گزينه درخواست نام كاربري و اسم رمز را اوكي كنيد و خارج شويد تا از طريق 

البته اگر در اطالعات ثبت شده براي شما ايميل وجود مدير سامانه با شما تماس برقرار شود . 

 پس ار بررسي مدير سامانه و تاييد وي ، نسبت به ارسال نام كاربري و نام رمز داشته باشد

 ساعت اگر تاييديه ثبت 48شما از طريق ايميل تان اقدام مي شود .  در اين صورت و پس از 

  ارسال نشده بود با مدير سامانه تماس بگيريد.(inbox or spam ) نام به ايميل شما 
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- در صورتي كه نام شما در سامانه موجود نباشد مستقيما به صفحه اطالعات كلي وارد مي 

شويد؛ براي باز كردن فيلد هاي اطالعات شخصي و تكميل آنها بر روي عالمت (+) در سمت 

راست گزينه اطالعات شخصي كليك نماييد زير شاخه هاي آن باز مي شود و با كليك بر 

روي هر شاخه فيلدهاي داخل آن قابل مشاهده مي باشد و از ابتدا شروع به تكميل آنها كنيد و 

 شكل بعدي قابل 3تا انتها تمام مراحل را با صبر و حوصله انجام دهيد؛ تمامي مراحل در 

 مشاهده مي باشد.
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بدين ترتيب تمام زير شاخه هاي اطالعات شخصي( مانند شكل زير) باز شده و اقدام به 

 تكميل فيلد هاي آنها نماييد
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- پس از تكميل فيلدهاي فوق ، اقدام به آپلود پيوست هاي مورد نظر خود نماييد( مانند 

 را كليك نموده تا آنچه ثبت نموده ايد ذخيره شود. حتما و كليد ذخيرهعكس خودتان) سپس 

 كليك نماييد در غير كليد ذخيرهدر هر گام به انتهاي صفحه مورد نظر توجه نموده و بر روي 

 .اطالعات شما ثبت نشده و ثبت نام شما انجام نشده استاين صورت 

در تكميل اين فيلد ها 

 دقت نماييد

 پيوستها
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 را كه مشاهده مي كنيد تكميل نماييد. آخرين زير  زير شاخه13فيلدهاي - بطور كلي بايستي 

 شاخه در اين قسمت مراكز تحقيقاتي شما مي باشد كه بايستي تكميل شود.

پس از تكميل فيلد ها  حتما بايد بدرستي تكميل شود اجباري - توجه داشته باشيد فيلد هاي

نسبت به ذخيره نمودن اطالعات وارده اقدام نماييد ( در زمان هاي ديگر كه به سامانه وارد مي 

شويد در صورت نياز به اصالح اطالعات وارد شده ، بر روي كليد ويرايش( پايين صفحه ) كليك 

) و آنگاه از صفحه .نموده و اصالحات مورد نظر خود را انجام دهيد و سپس ذخيره نماييد 

در غير اينصورت اطالعات شما ذخيره نخواهد شد. در اين هنگام شخصي خود خارج شويد 

كه ثبت   ساعت آينده تاييديه ثبت نام شما به ايميلي72پيغامي مبني براينكه ظرف 

نموده ايد ارسال خواهد شد را دريافت مي نماييد( دقت نماييد در اين صورت ثبت نام شما 

 كامل مي باشد).
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  چگونگی ورود به سامانه پژوهان

 دريافت   research.portal@medsab.ac.irبا ايميلي كه از- 

مي كنيد ثبت نام شما در سامانه تاييد شده است و  با استفاده از نام كاربري و رمزي 

كه موقع ثبت نام در سامانه ثبت نموده ايد مي توانيد وارد سامانه شويد چنانچه 

 !  را بررسي كنيد spam مشاهده نكرديد حتما  inboxايميل مذكور را در 
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ممكن است در طول زمان و يا به داليلي ، نام كاربري و يا رمز خود را فراموش نكته: 

كرده باشيد همانطور كه در تصوير زير مشاهده مي كنيد مي توانيد با كليك بر روي گزينه 

؛ درخواست ارسال رمز و نام كاربري خود به نام كاربري/ رمز خود را فراموش كرده ام 

 بنماييد كه از طريق       سامانه به ايميل شما ارسال مي شود.

 

 ** در صورت هر گونه مشكل با مدير سامانه تماس بگيريد

-44018117051و 

  

از صبر و حوصله اي كه در تكميل مشخصات خودتان بخرج 

داده ايد صميمانه تشكر مينماييم


