
 سامانه در تحقیقاتی هاي طرح ثبت نحوه راهنماي فایل

 

  این فایل به منظور آموزش استفاده از این سامانه بصورت گام به گام تهیه شده است

  /http://newresearch.medilam.ac.irوید  ابتدا وارد سایت ش-1

  اولین بار است که می خواهید از این سامانه استفاده کنید گزینه ثبت نام را انتخاب کنیددر صورتی که براي -2

 

  

  نماییدفرم ثبت نام را تکمیل -3

از طرف در یک بازه زمانی ثبت نام از یک ایمیل فعال استفاده کنید زیرا بعد از پایان ثبت نام  جهت :1نکته 
با باز کردن ایمیل و کلیک بر روي لینک قرار داده سامانه به پژوهشگر یک ایمیل ارسال می شود که پژوهشگر 

  شده در این ایمیل نام کاربري او فعال می شود.



  
  دارد.:هر پژوهشگر در این سامانه فقط یک بار اجازه ثبت نام 2نکته 

نام کرده اید و کلمه عبور خود را فراموش کرده اید لطفا گزینه در صورتی که قبال در این سامانه ثبت :3نکته 
  بازیابی رمز عبور را انتخاب کنید 

  خواهد کرد.سامانه بعد از یک بازه زمانی نام کاربري را به ایمیل شما ارسال 



  
  

  



  در سامانه ارسال طرح را انتخاب کنیدطرح جهت درج -4

  



  

  



  
  مرکز یا دانشکده مورد نظر خوددقت فرماییددر خصوص ارسال طرح به :1نکته

ماه می باشد استفاده کنید و از کارکترهاي  مدت زمان پیش بینی شده را با یک عدد که نشان دهنده  :2نکته
  دیگري استفاده نشود

  در قسمت بودجه هزینه را با ریال وفقط با عدد ثبت کنید (از کارکتري جز عدد استفاده نشود):3نکته

  



  



  
:درج تمام این فیلد ها به صورت کامل و صحیح ضروري می باشد خواهشمند است در تکمیل این فرم نکته 

  شکیبا باشید

  
در صورتی که اهل ایران هستید کد ملی و در صورتی که غیر ایرانی می باشید passport Noدر قسمت :نکته

  شماره پاسپورت خود را ثبت کنید

  حداقل یک دانشجو و استاد راهنما اجباري می باشددر پایان نامه ذکر : نکته

  



  
  . نمایید پیوست را خود مستندات طرح، اطالعات ورود از پس -5

  پیوست نمایید. docx:حتما فایل هاي پیوستی را با پسوند 1نکته

  بعد از پایان طرح پیوست فایل نهایی اجباري می باشد:2نکته

  



  
 

  به قسمت صفحه شخصی خود وارد شوید است شده اولیه ثبت شما طرح حاال- 6

  
  شما یک طرح تکمیل نشده دارید آن را انتخاب کنید



  
در صورتی که از ارسال طرح خود مطمئن هستید دکمه مشکی رنگ را انتخاب کنید تا طرح از دسترس شما 

  خارج و به دانشکده یا مرکز مورد نظر ارسال شود

  .ویرایشی انجام شود در قسمت ویرایش آن را اصالح کنید :در صورتی که می خواهید روي این طرحنکته

  



 طرح شما در دست کارشناس مرکز یا دانشکده می باشد

 

  شما در قسمت وضعیت پروپزال می توانید وضعیت طرح خود را دنبال کنید

  



  
مشاهده نتیجه "و بعد گزینه  براي آگاهی از نتیجه داوري طرح می توانید پرونده پروپزال را انتخاب کنید-1

  "داوري



  
در صورتی که بصورت کامل می خواهید از اقداماتی که بر روي طرح شما انجام گرفته مطلع شوید در همین -2

  را مطالعه فرمایید"فهرست اقدامات انجام شده "قسمت سامانه گزینه



  
می توانید پیامی را که  "حات ضمیمهتوضی"براي تبادل پیام با کارشناسان و بالعکس در همین بخش قسمت -3

  کارشناسان براي شما ارسال کرده اند را مطالعه فرمایید



  
در صورتی که کارشناس مربوطه طرح را جهت اصالح به پژوهشکر ارسال نماید قسمت ویرایش براي شما فعال 

 شده و شما بعد از اصالح طرح مجدد آن را براي کارشناس مربوطه ارسال نمایید



 

  :حتما بعد از اتمام طرح فایل گزارش نهایی را در سامانه درج نماییدنکته

  

  

  

  

  



  
در صورتی که شما به عنوان داور یک طرح انتخاب شوید در این قسمت می توانید به طرح هاي مورد نظر 

  دسترسی داشته باشید

 فرم داوري را تکمیل و ارسال فرماییدبعد از انتخاب این گزینه 

  

  موفق باشید

  


