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 	:آنچھ باید براي ورود بھ سامانھ انجام داد

س�����امانھ و بر روي   www.medsab.ac.ir ابتدا بھ س�����ایت دانش�����گاه وارد ش�����وید-

با كلیك روي  آیكون زیر ( كلیك كنید تا ص���فحھ مربوط بھ س���امانھ باز ش���ود پژوھان

 )  كھ با فلش نشان داده شده است ؛ میتوان وارد سامانھ شد
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موس را بر روي گزینھ ورود بھ سامانھ نگھ دارید پنجره اي كوچك بھ شكل زیر باز مي 

ش��ود و ش��ما پژوھش��گر گرامي كھ تاكنون ثبت نام ننموده اید در پایین ھمین پنجره كوچك 

 .جدیدي باز شودكلیك كنید تا صفحھ  ثبت نام در سامانھبر روي گزینھ 
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ھمانطور كھ در تص��ویر زیر مش��اھده مي كنید بایس��تي نام كاربري و رمز مورد نظر خود  
آنگاه بھ ص���فحھ بعدي براي ثبت مش���خص���ات كامل را براي ورود بھ س���امانھ ثبت نمایید و 

 .  خود و موارد خواستھ شده خواھید رفت

 

این كار (دقت نمایید تا حد ممكن صبر و حوصلھ بخرج داده و تمام فیلد ھا را تكمیل نمایید 

ارزش��ي اس��ت كھ براي خود و ھمكارانتان در حوزه تحقیقات وفنآوري قایل ش��ده اید ض��من 

انجام مي ش�������ود تا نیازھاي اطالعات  براي یكبار و بطور اس�������اس�������ياینكھ این عمل فقط 

 .خدمات بھتر فراھم شود پژوھشي شما ونیازھاي سامانھ براي ارائھ

   ممنون از بردباري شما
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؛ بلي ش������ما تاكنون ثبت نام ننموده اید ولي پس از انجام مراحل ص������فحات قبل  تعجب نكنید

دلیل آن ثبت مقالھ ھاي ش���ما در س���امانھ توس���ط  . ،ممكن اس���ت پیغام زیر را دریافت نمایید

ھمكاران حوزه تحقیقات و فنآوري مي باش�د كھ با توجھ بھ اطالعاتي كھ در مقاالت موجود 

اگر مش���خص���ات ش���ما در جدول زیر این . داش���تھ اید اقدام بھ ثبت اطالعات ش���ما نموده اند 

كي كنید و خارج ش��وید پیغام موجود ھس��ت گزینھ درخواس��ت نام كاربري و اس��م رمز را او

البتھ اگر در اطالعات ثبت شده براي . تا از طریق مدیر سامانھ با شما تماس برقرار شود 

پس ار بررسي مدیر سامانھ و تایید وي ، نسبت بھ ارسال نام  شما ایمیل وجود داشتھ باشد

 48ز در این صورت و پس ا.  كاربري و نام رمز شما از طریق ایمیل تان اقدام مي شود 

ارس���ال نش���ده بود با مدیر   )inbox or spam( س���اعت اگر تاییدیھ ثبت نام بھ ایمیل ش���ما 

 . سامانھ تماس بگیرید

 

  

  

  



 معاونت تحقیقات و فناوری        دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

   7           راھنماي استفاده از سامانھ پژوھان 

  

  
در ص��ورتي كھ نام ش��ما در س��امانھ موجود نباش��د مس��تقیما بھ ص��فحھ اطالعات كلي  -

روي عالمت  وارد مي شوید؛ براي باز كردن فیلد ھاي اطالعات شخصي و تكمیل آنھا بر

در سمت راست گزینھ اطالعات شخصي كلیك نمایید زیر شاخھ ھاي آن باز مي شود (+) 

و با كلیك بر روي ھر ش��اخھ فیلدھاي داخل آن قابل مش��اھده مي باش��د و از ابتدا ش��روع بھ 

 3تكمیل آنھا كنید و تا انتھا تمام مراحل را با صبر و حوصلھ انجام دھید؛ تمامي مراحل در

 . ي قابل مشاھده مي باشدشكل بعد
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باز شده و اقدام ) مانند شكل زیر( بدین ترتیب تمام زیر شاخھ ھاي اطالعات شخصي

  تکمیل فیلدھای آن نمایید.بھ 
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مانند ( پس از تكمیل فیلدھاي فوق ، اقدام بھ آپلود پیوست ھاي مورد نظر خود نمایید -

حتما و . را كلیك نموده تا آنچھ ثبت نموده اید ذخیره ش��ود كلید ذخیرهس��پس ) عكس خودتان

ید در كلیك نمای كلید ذخیرهدر ھر گام بھ انتھاي ص�����فحھ مورد نظر توجھ نموده و بر روي 

   .اطالعات شما ثبت نشده و ثبت نام شما انجام نشده استغیر این صورت 

  

  

               

      

   پیوستھا
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. را كھ مشاھده مي كنید تكمیل نمایید بطور كلي بایستي    -

 . آخرین زیر شاخھ در این قسمت مراكز تحقیقاتي شما مي باشد كھ بایستي تكمیل شود

حتما باید بدرستي تكمیل شود پس از تكمیل فیلد  اجباري توجھ داشتھ باشید فیلد ھاي  -

در زمان ھاي دیگر كھ بھ س���امانھ ( ھا نس���بت بھ ذخیره نمودن اطالعات وارده اقدام نمایید 

(  وارد مي ش���وید در ص���ورت نیاز بھ اص���الح اطالعات وارد ش���ده ، بر روي كلید ویرایش

دھید و سپس ذخیره نمایید  كلیك نموده و اصالحات مورد نظر خود را انجام) پایین صفحھ 

و آنگاه از ص��فحھ ش��خص��ي خود خارج ش��وید در غیر اینص��ورت اطالعات ش��ما ذخیره .) 

 نموده اید كھ ثبت در این ھنگام . نخواھد شد

ارسال  

 ). دقت نمایید در این صورت ثبت نام شما كامل مي باشد( ھد شد را دریافت مي نماییدخوا

 

  

 زیر شاخھ 13فیلدھاي 

 میليساعت آینده تاییدیھ ثبت نام شما بھ ای 72پیغامي مبني براینكھ ظرف 
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 چگونگی ورود بھ سامانھ پژوھان  

 

كھ از- دریافت مي  research.portal@medsab.ac.ir  با ایمیلي 

كنید ثبت نام ش���ما در س���امانھ تایید ش���ده اس���ت و  با اس���تفاده از نام كاربري و رمزي كھ 

موقع ثبت نام در س������امانھ ثبت نموده اید مي توانید وارد س������امانھ ش������وید چنانچھ ایمیل 

 !  را بررسي كنید  spamمشاھده نكردید حتما   inboxمذكور را در 
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زمان و یا بھ دالیلي ، نام كاربري و یا رمز خود را فراموش ممكن است در طول : نكتھ 

كرده باشید ھمانطور كھ در تصویر زیر مشاھده مي كنید مي توانید با كلیك بر روي گزینھ 

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

 .سال مي شودسامانھ بھ ایمیل شما ار بنمایید كھ از طریق

 

  در صورت ھر گونھ مشكل با مدیر سامانھ تماس بگیرید** 

 خانم مشکانی  8345 داخلي یا و 44018345

از صبر و حوصلھ اي كھ در تكمیل مشخصات خودتان بخرج داده اید 

 صمیمانھ تشكر مینماییم

  

  


