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د گزینه ایجاد حساب کاربری را کلیک نمایی



لمه اطالعات خود را وارد نموده ثبت نام نمایید کلمه عبور شما نام کاربری شماست و ک
عبور به ایمیلتان ارسال خواهد گردید   



واژه را در صورت فراموشی رمز عبور می توانید گزینه فراموشی گذر
ردد که از کلیک نمایید دراین صورت لینکی برای شما راسال می گ

د  طریق آن می توانید گذرواژه جدیدی برای خود تعریف نمایی



میز کار ، پیام ها ، مکاتبات و راهنما های موجود در این 
صفحه مشاهده می گردد



میز کار را باز نمایید 



گزینه ارسال طرح جدید را کلیک نمایید 



ید طرح پژوهشی را انتخاب و گزینه ارسال را کلیک نمای



ید مرکز دریافت کننده و مشخصات کلی طرح را وارد نمای



مشخصات کلی طرح_توجه
روپوزالپعمومیمشخصاتبرعالوهطرح،کلیمشخصاتصفحهدرلطفا•

املکبطوروبدقتراذیلمواردبخصوصآیتمهاسایر،....عنوان،شامل
:نماییدتکمیل

نامهپایانمقطعوبودننامهپایاننظرازطرحوضعیت–
پتنتقابلیت–
یااههادانشگسایربامشترکبصورتطرحآیا)دانشگاهخارجمشترکطرح–

(شد؟خواهداجراسازمانها
همکارسازمانیادانشگاهنام–



مجریان و همکاران را ازلیست انتخاب و وضعیت همکاری را 
مشخص  نمایید 







در صورتی که فردی  خارج از لیست یا دانشگاه با طرح همکاری
داشت بر روی گزینه اضافه نمودن مجریان و همکاران خارج از 

لیست ذیل کلیک نمایید 



در پنجره ای که باز می شود اطالعات خواسته شده را وارد و ذخیره نمایید



جدولی به این صورت قابل مشاهده خواهد بود 



سایر بخش های طرح را وارد نمایید

بخش روش اجرای طرح 



بخش روش اجرا: توجه

یاکلشارائهبهنیازمختلفقسمتهایدراگراجراروشبخشدر•
بایدراموارداین،(نمونهحجمفرمولمثال)فرمولیانمودار

قسمتدر(pdfیاwordیاعکسفایل)جداگانهفایلبصورت
.نماییدآپلود"ضمائم"
برایلطفا،شدهضمیمهفایلهایبازیابیدرتسریعوسهولتبرای•

ناسبموخالصهنامفایل،محتوایبامتناسبضمائم،ازهریک
.(نمونهحجمفرمولمثال)نماییدانتخاب



بخش جدول متغیرها



بخش جدول گانت



بخش هزینه پرسنلی



بخش هزینه آزمایشات و خدمات تخصصی



بخش وسایل و مواد مصرفی



بخش وسایل و مواد غیر مصرفی



:توجه•
ورودهبنیازیاست،صفربخشهاازیکهرهزینهصورتیکهدر•

.باشدنمیبخشآندراطالعات

بخش هزینه های مسافرت

بخش هزینه های دیگر



بخش تامین اعتبار از سامانهای دیگر



دیگربخش تامین اعتبار از سازمانهای_توجه

طرحهکایدنمودهاعالم"طرحکلیمشخصات"صفحهدرصورتیکهدر•
جهبودمیزانومشخصاتقسمتایندراست،دانشگاهخارجمشترک
.نماییدمشخصدقیقبطورراهمکارسازمان/دانشگاهازشدهتامین

.اییدنمتایپرا"دانشگاهازخارج"عبارتاعتبار،تامیننوعقسمتدر•



نکته بسیار مهم در مورد _توجه
ثبت هزینه های طرح

بایدود،شمیتامیندانشگاهخارجمنابعازهاهزینهازبخشیکهدانشگاهخارجمشترکطرحدر•
هاهزینهاولجددر(منابعسایربودجهودانشگاهسهمبودجهشامل)هاهزینهکلیهبهمربوطجزئیات

.شودوارد
جمعحاصل،"هاهزینهکلمجموع"جدولدرکهشودتنظیمطوریبایدهاهزینهجدولحقیقتدر•

ردیفبارابرب،"دیگرسازمانهایازاعتبارتامین"ردیفو"دانشگاهسهمبودجه"ردیف
.شود"کلمجموع"



:راهنما
:فارسیمقاله نمونه 

شماره.(volume)انتشاردوره.انتشارسال.مجلهنام.مقالهعنوان.(نفر3تا)نویسندهناماولحرفنویسنده،خانوادگینام-
.صفحاتشماره.(issue)مجله

English article:
- Mamessier E, Broussais-Guillaumot F, Chetaille B, et al. Nature and importance of follicular lymphoma precursors.

Haematologica. 2014;99(5):802-810.

:فارسیکتاب نمونه 
.اتصفحشماره.انتشارسال.ناشرنام.نشرمحل.چاپنوبت.کتابعنوان.(نفر3تا)مؤلفناماولحرفمولف،خانوادگینام-

English book:
- Mahan LK, Raymond JL, Stump SE. Krause's Food and the Nutrition Care Process. 13rd edition. 

Philadelphia: Saunders. 2011; pp: 945-949.

بخش فهرست منابع
لطفا فهرست منابع را مطابق راهنمای زیر تنظیم نمایید•



بخش ضمائم



بایدیلذمواردشاملپروپوزالپیوستفایلهایکلیهبخشایندر•
:شودآپلود
فرمولیاجدولیانموداریاعکسحاویهایفایل–
آگاهانهرضایتوپژوهشدراخالقهایفرم–
هاپرسشنامهوهالیستچک–

بخش ضمائم: توجه

:نکته مهم
فایلها،ازکیهربرایلطفاضمیمه،فایلهایبازیابیدرتسریعوسهولتمنظوربه

قسمتدرونمودهانتخابکوتاهومناسبنامفایل،محتوایبامتناسب
دنماییارائهفایلمحتوایمورددرمناسبوخالصهتوضیح،"توضیحات"
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ابر
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ابر
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واتیتحقیقهایطرحداوریکیفیتبهبودراههایازیکیهستید،مستحضرکههمانطور•
طرحهمکارانومجریانمورددرداورانکهاستاین(Bias)سوگیریایجادازجلوگیری
.دهندانجامراطرحداوریBlindبصورتاصطالحباوباشندنداشتهاطالعاتی

بهشوند،میارسالمحترمداورانبرایکاملبطورپروپوزالضمیمهفایلهایاینکهبهتوجهبا•
درلطفاطرح،داوریدر(Bias)سوگیریایجادازجلوگیریوداورانبودنBlindمنظور
نامونام،(.....آگاهانه،رضایتاخالق،هایفرم)ضمیمهفایلهایهایکلیه

.شودحذفطرحهمکارانومجریانخانوادگی

.نمایدآپلودضمایمقسمتدرراپروپوزالWORDفایلنبایدمحترممجری•

بخش ضمائم: توجه
نکته بسیار مهم

kin
ابر
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ارسال پروپوزال

کلیکراثبتگزینهنظر،مورددانشکده/تحقیقاتمرکزبهپروپوزالارسالبرایها،بخشهمهتکمیلازپس
.نمایید



کهاشیدبداشتهتمایلدلیلهربهوشدهثبتشماکاربریحسابدرطرحصورتیکهدر•
انیدتومینمایید،منتقلدیگرمجریکاربریحساببهخودکاربریحسابازراطرح
.نماییدارسالدیگرمجریکاربریحساببهراطرحذیلمراحلطی

گزینهرویونمودهانتخابرانظرموردطرحخود،هایطرحلیستدراینکار،برای•
.شودبازطرحجزئیاتتانماییدکلیک)+("جزئیات"

.نماییدکلیک"دیگرمجریبهارسال"ماژولرویبرسپس•



یک را کل"ذخیره"در پنجره ای که باز می شود، نام مجری اصلی را انتخاب نمایید و گزینه •
.با این ترتیب طرح به حساب کاربری مجری اصلی منتقل می شود. نمایید



تایید همکاری در طرح توسط همکاران و مجریان

دخوکاربریحسابدربایدمجریانوهمکارانازهریکطرح،ارسالازپس•
.نمایندتاییدراطرحدرخودهمکاری

بازهالماژو،+آیکنرویبرکلیکباها،طرحلیستجدولدراینکار،برای•
حطردرفردهمکاری"همکاریتایید"ماژولرویرویبرکلیکباوشده
.شودمیتایید

اییدتراطرحدرخودهمکاریطرحقراردادطرفمجریزمانیکهتا:مهمنکته•
.شدنخواهدانجامطرحخصوصدرمرکزتوسطاقدامیهیچنکند،



ن پس از ارسال پروپوزال، طرح ازحالت قابل ویرایش خارج می شود و امکان ویرایش آ•
.توسط مجری وجود نخواهد داشت

در /در صورت نیاز به اصالح طرح می توانید بر روی قفل موجود در قسمت ویرایش 
ل، از خواست ویرایش کلیک نموده و با مرکز مربوطه مکاتبه نموده و ضمن ذکر دلی

.  دانشکده درخواست نمایید تا طرح را جهت ویرایش برای شما باز کنند/مرکز



از توجه شما سپاسگزاریم


