
  در سامانه پژوهانهاي تحقیقاتی طرحثبت نحوهراهنمايفایل

  توجه: با تغییرات و بروزرسانی ها، اختالف مختصري در تصاویر و فیلدها با آنچه که در این فایل مشاهده می نمایید وجود داشته باشد.

.شویدخودکاربريحسابواردخودرمزاسموکاربرينامواردکردنازپسوکنیدانتخابراسامانهبهورودقسمتسامانه،اصلیصفحهدر  -1



  

  .نماییدانتخابراطرح/ پروژه جدیدصفحه،چپسمتدرخودکارتابلداشبورد در-2

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  



وعنوان فارسیسپستان در آن مرکز بررسی و تصویب گردد. طرح تحقیقاتیمیخواهیدکهنماییدانتخابرامرکزيکنیدتوجه .کنیدانتخابراخودبه/ دانشکده مربوطمرکزبازشده،صفحهراستسمتدر-3

.نماییدانتخابراادامهکلیدسپسواريزجایگپروپوزال،متنازیاتایپدقیقبصورتراانگلیسی،

  

  

  

  

  



طرحهاي  .کنیدتکمیلنوع مطالعه و سایر موارد را  نوع طرح، الین تحقیقاتی،بصورت خودکار در آن درج شده است. عنوان فارسی و انگلیسی .شودمیبازبرایتانطرح(چکیده) کلیاطالعاتبهمربوطصفحه-4

HSR .انتخاب راخیرصورتاینغیردروبلیاست،دانشجوییپایان نامهازبرگرفتهطرح تحقیقاتیاگر(تحقیق در نظام سالمت) معیارهاي خاص خود را دارند و بودجه آنها از معاونت دانشگاهی مربوطه باید تامین شود

  نیز حتما قید شود.مقطع پایان نامهدر صورت پاسخ مثبت،  .نمایید

  

  

  



  نمونه تکمیل شده چیکده

  

  



.نماییدانتخابراکنذخیرهسپس دکمه  .کنید بارگزاريکلیک کرده و فایل مورد نظر را از آنجا پیدا کرده و  Browseرا پیوست نمایید. بر روي مستطیل خودپس از ورود اطالعات طرح، مستندات-5

  



حاال طرح شما ثبت اولیه شده است و درختواره مربوط به اطالعات آن برایتان ظاهر میشود.-6

  

  

  



انجامراالزمویرایشوصفحه بزنیدپاییندرراویرایشپس از مشاهده اطالعات وارد شده، دکمهوانتخابراطرح(شناسنامه) چکیده صفحه،راستسمتدرددارویرایشبهنیازچکیده طرحکنیدمیفکراگر -7

  .دهیدفشارراکنذخیرهدکمهمجدداودهید

  
  



  را بزنید. درجقسمت خالصه پیشنهاد طرح، گزینه مجري/ همکاران را انتخاب و سپس دکمه در در قسمت راست صفحه -8



(مجري دوم) یا نمایید. مجري اصلی طرح باید عضو  هیات علمی دانشگاه علوم پژشکی شهید بهشتی باشد. اما مجري وارد باید در این قسمت الزم است اطالعات مربوط به مجري/ مجریان و همکار/ همکاران را -9

کلیک نمایید.نام و نام خانوادگیهر پژوهشگري که در سامانه ثبت نام کرده باشد میتواند باشد. روي مستطیل مقابل  ،همکاران



قسمتی از نام و نام خانوادگی، سیستم بصورت اتوماتیک اسامی مرتبط را نشان می دهد و شما می توانید بر روي پس از درج با توجه به اطالعات وارد شده اعضاي هیات علمی، تمام یا قسمتی از نام فرد را تایپ کنید. -10

  اسم مورد نظر کلیک و انتخاب نمایید.  



را ذخیره کنجود، بصورت خودکار از پروفایل فرد در این قسمت درج خواهند شد. دکمه بقیه آیتمها در صورت و. کنیدانتخاب  را نوع همکاريو  "سمت در طرح"نام و نام خانوادگی ، مستطیل  انتخاب پس از -11

فشار دخید.



 کنید. براي اضافه کردن اسم جدید،ف) می توانید بر روي آن کلیک پس از فشار دکمه ذخیره کن، در قسمت مجري/ همکاران می توانید اسامی وارد شده را مالحظه فرمایید. در صورت تغییر اسامی (ویرایش یا حذ-12

را فشار رهید. درجدکمه 

  

  



  



دانشکده یا مرکز اصلی که انتخاب کرده اید بصورت پیش فرض بعنوان مرکز/دانشکده اصلی درج شده است. در سمت راست، بر روي قسمت دانشکده / مرکز مربوطه کلیک نمایید. جدولی برایتان ظاهر خواهد شد.-13

  اضافه نمایید.درج اگر طرح شما چندمرکزي یا مشارکتی می باشد بایستی مرکز /مراکز همکار را نیز با کلیک روي دکمه 



ن مالی طرح وجود دارد آن را بعنوان پیوست در این یما مکاتبه یا حواله اي در خصوص تاکنید. اگر قرارداد یا تفاهم نامه اي بین دو مرکز منعقد شده است و یدر این صورت، نحوه همکاري و توضیحات الزم را درج  -14

قسمت ضمیمه کنید.

  



کلیک نمایید تا بتوانید متن آن آیتم را  "ویرایش"در هر آیتم روي عالمت گردد. موارد پیشنهادیه پژوهشی ظاهر میپس از انتخاب، جدول اطالعاتی در خصوص متون پیشنهاد را انتخاب نمایید.  فرمپس از آن، -15

  تکمیل کنید.

  



را فشار دهید.ذخیره کن. سپس دکمه در شکل زیر آیتم بیان مساله وارد شده است.-16

  

  

  

  



در صورت کلیک بر روي دکمه حذف، تمام اطالعات وارد  استفاده نمایید.حذفو یا  ویرایشاز دکمه در هر ردیف آیتم پیشنهاد پژوهشی،قسمت متون پشنهاد تغییر متون مربوطه، می توانید از  براي ویرایش یا-17

  شده در قسمت متن، حذف خواهد شد.

  

  

  

  



(بیان مساله، تعاریف عملیاتی مفاهیم اصلی، بررسی متون، هدف کلی، هدف اختصاصی و هدف  آیتمها، الزم است تمام بررسی پروندهکنید. جهت را مشاهده می در شکل زیر، نمونه ي پر شده جدول متون پیشنهاد -18

  کاربردي) تکمیل شوند.

  



  کلیک کنید. درجهر متعیر بر روي دکمه  درججهت جدول متغیرها کلیک کنید. بر روي گزینهسپس -19



.فشار دهیدرا ذخیره کنموارد خواسته شده را وارد نمایید. سپس دکمه پس از کلیک بر روي دکمه درج، با توجه به جدول متغیرهاي پروپوزال پیشنهادي، -20



کلیک کنید.ذخیره کنکنید. الزم است تمام موارد ستاره دار تکمیل شود. پس از ورود هر متغیر بر روي دکمه در شکل زیر، نمونه تکمیل شده جدول متغیرها را مالحظه می -21

  



د و یدر صورت عدم تایید هر کدام از متغیرها بر روي دکمه حذف کلیک نمای .گرددفشار دهید تا امکان ثبت تمام متغیرها ممکن مجددا را  درجاطالعات مربوط به هر متغیر در جدول مربوطه، دکمه وارد کردن  براي-22

ویرایش، بر روي دکمه ویرایش کلیک کنید. تمایل به یا در صورت 



کلیک کنید.درج جهت ورود اطالعات بر روي دکمه سپس بر روي قسمت زمانبندي و مراحل اجرا کلیک کنید. -23



در خصوص هر مرحله (تعریف در شرح مختصر مرحله) الزم است درصد زمانبندي و زمان شروع و خاتمه همان  را فشار دهید.ذخیره کنپروپوزال وارد نموده سپس دکمه جدول گانت را با توجه به همربوطاطالعات -24

زیر توجه کنید:در درج تاریخ کافی است که روز و ماه و سال با ممیز از هم جدا شوند. به شکل  مرحله ذکر شود. 



کلیک کنید. درج جهت اضافه نمودن مراحل بعدي بر روي دکمه -٢٥



باشد. 100الزم است در خصوص هر مرحله، درصد زمانبندي بدرستی وارد شود تا مجموع مراحل وارد شده برابر با عدد -26

  



کلیک کنید.  ویرایشاخالقی، بر روي دکمه فرم سوال هر جهت پاسخ به مالحظات اخالقی کلیک کنید. فرم سپس بر روي -27



صفحه اي مشابه شکل زیر براي هر سوال پدیدار می شود:-28

  



  پاسخ مربوطه را انتخاب کنید. اگر نیاز به ارائه مستندي در این خصوص دارید آن را در همین قسمت پیوست نمایید.-29

  

  



قی، موارد باال را تکرار نمایید.پس از ورود پاسخ به اولین سوال جهت ادامه و تکمیل تمام موارد اخال -30



تصمیم گیري داور و شوراي پژوهشی هر قدر داده هاي ارائه شده توسط شما کاملتر باشد .را فشار دهید درجو سپس دکمه  بر روي هزینه وسایل و مواد درخواستی کلیک کنیداز قسمت اعتبار درخواستی، سپس -31

نسبت به بودجه طرح سریعتر و دقیقتر خواهد بود.

  



محاسبه و درج  با وارد کردن تعداد/مقدار و قیمت واحد، کل مبلغ بصورت خودکار توسط سیستم وارد شود.در خصوص هزینه وسایل و مواد درخواستی با توجه به اطالعات پروپوزال مورد نظر، موارد خواسته شده -32

خواهد شد.



، اطالعات درج شده قابل مشاهده خواهد بود.ذخیره کنپس از کلیک بر روي دکمه -33

  

  



نمایید. ثبتهاي الزم طرح را می توانید هزینهدرج با توجه به تعداد هزینه وسایل و مواد درخواستی طرح، با استفاده از دکمه -34



کلیک کنید.درجهاي پرسنلی بر روي دکمه جهت ورود هزینه پرسنلی کلیک کنید. سپس بر روي هزینه-35

  

  



بایستی قبال در نکات ذکر شده در باالي فرم توجه نمایید. ضمنا توجه داشته باشید فرد به کلیک نمایید. ذخیره کنوارد نمایید و سپس بر روي دکمه هزینه پرسنلی پروپوزال را بر اساس موارد خواسته شده -36

سیستم، ثبت نام کرده باشد.



کلیک کنید.ذخیره کنتصویر زیر نمونه تکمیل شده هزینه پرسنلی است. پس از تایید بر روي دکمه -37



کلیک کنید.ذخیره کنکلیک کنید و اطالعات بعدي را وارد نمایید. سپس دوباره بر روي دکمه  درجبراي واردکردن هزینه پرسنلی هر فعالیت، بر روي دکمه -38

  



را کلیک ذخیره کنگزینه  به نکات ذکر شده در باالي فرم توجه نمایید. پس از ورود اطالعات، مایشات و خدمات تخصصی کلیک کنید و موارد خواسته شده را بر اساس پروپزال وارد نمایید. سپس بر روي هزینه آز-39

کنید.



بهره بگیرید..درج در این شکل، یک مورد آزمایش ثبت شده است در صورت نیاز به ثبت آزمایشات و خدمات تخصصی دیگر از گزینه - ٤٠



کلیک نمایید.ذخیره کنر روي دکمه و طبق موارد قبل، اطالعات خواسته شده بر اساس پروپوزال وارده کرده، ب بر روي گزینه سایر هزینه ها کلیک کنید.اگر هزینه هاي متفرقه براي طرح پیش بینی کرده اید -41

  



کلیک نمایید.ذخیره کنر روي دکمه طبق پروپوزال وارده کرده، برا بر روي گزینه هزینه مسافرت کلیک کنید. موارد مربوطه  اگر طرح شما هزینه سفر دارد -42



طبق پروپوزال وارده کرده،  را موارد مربوطهو و مقاالت کلیک کنید.  نشریاتاحتمال دارد طرح تحقیقاتی شما براي بهره مندي از مقاالت یا کتب نیاز به بودجه داشته باشد. در این صورت،  بر روي گزینه هزینه کتب، -43

کلیک نمایید.ذخیره کنروي دکمه  برسپس 



می توانید مشاهده نمایید.خالصه هزینه هاي ثبت شده که بصورت خودکار ثبت شده است را ،اعتبار خواسته شده کلدر فرم -44



را در این فرم فشار دهید.  درجدکمه تامین بودجه می شود، (خارج از دانشگاه، وزارت، سازمانهاي دیگر و ...) در صورتیکه پروپوزال پیشنهادي، از سایر منابع -45

  



کلیک کنید.ذخیره کنباشد. پس از ورود اطالعات بر روي دکمه ر شده تامین بودجه از سایر منابع مینمونه فرم پتصویر زیر  -46



باشد.می مشاهدهقابل  (در قسمت قبل) جدول تکمیل شده مربوط به تامین بودجه از سایر منابع،با توجه به درج موارد وارد شده -47



  رسال کند.، طرح را به مجري اصلی ا)ارسال به مجري اصلی(تصویر پایینسمت چپ اگر شخص وارد کننده اطالعات همکار طرح می باشد، با توجه به فلش در صورت تایید اطالعات وارد شده، -48

  



فعلی دیگر دسترسی به  واردکننده(وارد کننده اطالعات طرح) حذف شده و به کارتابل جدید (مجري اصلی طرح) منتقل خواهد شد و  فعلیپس از ارسال طرح به کارتابل پژوهشگر دیگر، رکورد جاري از کارتابل -49

نخواهد داشت.را محتوا و فرایند طرح

  



کلیک نمایید. براي ارسال پیام، گیرنده پیام را انتخاب و موارد مربوطه را تکمیل » پیام مرتبط با رکوردارسال «در صورت تمایل به ارسال پیامی در رابطه با طرح ثبت شده، در هر زمان میتوانید  بر روي مستطیل -50

نمایید. 



تایید و ارسال به «ید. براي این کار، بر روي مستطیل باشد، و کار تکمیل پروپوزال به پایان رسیده است باید طرح را به راهبر دانشکده/مرکز مربوطه ارسال کندر صورتی که وارد کننده اطالعات، مجري اصلی می- ٥١

پس از ارسال رکورد به راهبر دانشکده/مرکز قادر به ویرایش مجدد پروپوزال نخواهید بود. کلیک کنید. » راهبر دانشکده/ مرکز



شود. بر روي صفحه ظاهر می» با موفقیت انجام شد«پس از ارسال نهایی، پیامی تحت عنوان -52



باشید.قادر به پیگیري طرحهاي ارسالی میکارتابل شخصی، در قسمت طرح مربوطه به قسمت در روند بررسی قرار خواهد گرفت. ، به دانشکده/مرکز پس از ارسال پروپوزال-53



در روند «صورت کلیک بر روي مثال در کلیک کنید تا وضعیت طرحهاي ثبت شده خود را مشاهده نمایید.  "بعنوان مجري اصلی"کارتابل شخصی، در قسمت طرح ها/پروژه ها، روي عالمت + در کنار درختوارهدر -54

باشید.می(ارسال به داوري، جواب داوري، ارجاع به شورا و پاسخ شورا) در حال کارشناسیپروپوزالهاي  مشاهدهقادر به » بررسی



را مالحظه فرمائید.خود توانید روند پیگیري طرح ارسالی می ارکتاریخچه گردش فرمقسمت از این در اگر روي عنوان طرح کلیک نمایید فرمهاي مربوط به پروپوزال طرح خود را میتوانید مشاهده کنید. همچنین -55


