
 

 بسمه تعالی
 

 راهنماي استفاده از

 

 سامانه طرح هاي تحقيقاتي

 

جهت ثبت و ارسال طرح توسط 

 مجري طرح
 

 معاونت پژوهشي دانشگاه



 

 با سالم و احترام

 
 :زالهای پژوهشی به شرح ذیل می باشدوفرآیند بررسی پروپ

 
 :پروپوزالهای گروههای آموزشی -1

کمیته اخالق در   دانشگاهشورای پژوهشی   دانشکدهشورای پژوهشی  گروه آموزشی شورای پژوهشی 
 و پرداخت اقساطعقد قراداد آغاز اجرای پروپوزال به همراه  پژوهش های علوم پزشکی دانشگاه 

 :مراکز تحقیقاتیپروپوزالهای  -2
کمیته اخالق در   دانشگاهشورای پژوهشی   مرکز تحقیقاتیشورای پژوهشی  گروه آموزشی  استعالم از

 و پرداخت اقساطعقد قراداد آغاز اجرای پروپوزال به همراه  پژوهش های علوم پزشکی دانشگاه 

 :دانشجوییپروپوزالهای  -3
کمیته اخالق در پژوهش های علوم پزشکی   دانشگاهشورای پژوهشی   کمیته تحقیقات دانشجوییشورای پژوهشی 

 و پرداخت اقساطعقد قراداد آغاز اجرای پروپوزال به همراه  دانشگاه 

 :پژوهش در آموزشپروپوزالهای  -4
کمیته اخالق در پژوهش های علوم پزشکی   دانشگاهشورای پژوهشی   پژوهش در آموزشمرکز شورای پژوهشی 

 و پرداخت اقساطعقد قراداد آغاز اجرای پروپوزال به همراه  دانشگاه 

 :کارکنان غیر هیئت علمیپروپوزالهای  -5
کمیته اخالق در پژوهش های علوم پزشکی   دانشگاهشورای پژوهشی   کارکنان غیر هیئت علمیشورای پژوهشی 

 و پرداخت اقساطعقد قراداد آغاز اجرای پروپوزال به همراه  دانشگاه 

 

 

 

 

 



 .نماييدمراجعه  http://rds.zums.ac.irكاربران گرامي جهت ثبت طرحهاي تحقيقاتي خود به آدرس 

 
 

 : توجه

ساامانه  بت نام كرده باشيد و با ناام كااربري خاود وارد    ثت ثبت طرح هاي خود حتما بايد در سامانه سمات جه .1

 .شويدسمات 

واقع در سمت راست " فرم ثبت نام در پايگاه براي طرح هاي پژوهشي"، از لينك سامانه سماتثبت نام در  جهت .2

 .صفحه اصلي استفاده نماييد

 
پس از دريافت ايميل فعال شدن نام كاربري، وارد سمات شده و با . شدن نام كاربري خود شويد لسپس منتظر فعا

 .ارد صفحه خود شويدنام كاربري و كلمه عبور تعريف شده و

، كلمه رمز خود را تغييار داده و  ريكارب مشخصات از ورود ضمن امكان ثبت طرح، مي توانيد با استفاده از پس  .3

  .را تكميل نماييدشخصي خود اطالعات 

 
 

 مراجعاه آدرس ذيال   باه .. و فايلهاي الكترونيكي مربوط به پروپوزال اعم از فايال اصالي و يكياده    براي دريافت  .4

 : نيدك

http://rds.zums.ac.ir/


 http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=24&slct_pg_id=433 
 

 .كليك كنيد "فرم ارسال طرح جديد"جهت ثبت طرح تحقيقاتي وارد صفحه شخصي شويد و بر روي  .5

 
 

 
 

  .ب وارد صفحه ذيل خواهيد شدبدين ترتي

 

http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=24&slct_pg_id=433


 :فرم ذيل باز مي شود .كليك كنيد  " .شروع مراحل اينجا را كليك كنيد براي "ثبت طرح روي گزينه  ادامه مراحل براي 

 
 

 :فرم زير باز مي شود. را انتخاب كنيد" كاربردي-بنيادي"يا " كاربردي"، "بنيادي"با توجه به نوع طرح، يكي از گزينه هاي 

 
 

: كه بايد اطالعات كلي خواسته شده درخصوص طارح خاود را از قبيال   . ارسال طرح خواهيد شد در اينجا وارد مرحله دوم

زماان پايب بيناي    ، مادت  مركز دريافت كننده و نوع طارح طرح، نوع طراحي مطالعه،  حيطهتعداد مجريان و همكاران طرح، 

 .وارد نمائيد...  نحوه تامين اعتبار و كداولويت طرح، ، فهرست هزينه ها، شده
 

 : توجه

كد مربوط به طرح شما جهت پيگيري هاي بعدي در ابتداي صافحه قابال مشااهده اسات ه باياد آن را باه خااطر         .1

 .بسپاريد

درصورتي كه نياز به اصالح كليه آيتمها را داريد، مي توانيد كليد بازيابي را زده و از ابتدا اطالعات اين مرحلاه را   .2

 .ثبت نماييد

http://www.zums.ac.ir/form_send_article.php?slc_lang=fa&sid=1&slct_pg_id=0&step=2&abst_file_type=10
http://www.zums.ac.ir/form_send_article.php?slc_lang=fa&sid=1&slct_pg_id=0&step=2&abst_file_type=10


تحقيقااتي باشاد، جهات اطاالع از كاد اولويات طرحهاا روي        ه طرح شاما جازو اولويتهااي    تي كالزم به ذكر است در صور

شاماره ردياف   : صفحه ذيل باز مي شاود . كليك كنيد گزينه

  .كنار اولويتها را در كادر مربوطه وارد كنيد

 

 
 

ازگرديد و كد را در كاادر  به صفحه قبلي ب .فايل را مرور كنيد تا درصورت وجود كد مربوط به اولويت مورد نظر را بيابيد

درصاورتي كاه   . نوشته شود 1-1براي مثال كد مربوط به اولين اولويت بيماريهاي داخلي به شكل . خواسته شده بنويسيد

 .طرح شما منطبق با هيچ كدام از اولويتهاي طرحهاي پژوهشي نبود، داخل كادر ييزي ننويسيد

 

  .وارد مرحله سوم ارسال طرح خواهيد شد .كليد تاييد را بزنيدپس از تكميل اطالعات خواسته شده در مرحله دوم 

 . مي باشد كه الزم است حتما انتخاب شود تا طرح شما به دست كارشناس مربوطه برسد" مقصد"در اين جا اولين گزينه 

را ثبت كارده و فايلهااي مربوطاه را باا     ... در ادامه مرحله سوم بايد اطالعات اختصاصي طرح ازقبيل عنوان،  كليد واژه و 

 .قابل قبول ذكر شده براي هر كدام را بارگذاري كنيد و حجم توجه به فرمتها

ن نيازي به تكميال  كاادر مرباوط    باشد همچني A4قابل ذكر است كه در اطالعات باكسهاي را حداكثر به اندازه يك صفحه 

 .به رفرنس ها نمي باشد

 



 

 

 
 



 . در ادامه كليد تاييد را بزنيد

در بااالي  " صافحه شخصاي  "درصورت عدم وجود مشكل صفحه ذيل را مشاهده خواهيد كرد كه بايد با كليك روي منوي 

باه   پنجره و يا كلياك بار روي    

 .ررسي و تاييد نماييدصفحه شخصي خود رفته و طرح ارسالي خود را ب
 

 
 

 .با ورود به صفحه شخصي عنوان طرح خود را در پايين صفحه مشاهده خواهيد كرد

 

 
 

 .را بزنيد كليد  ،جهت اصالح مشخصات طرح .1



درصورت نيااز،  ... اعم از فايل پرسشنامه، فرم رضايتمندي و  جهت اضافه كردن فايلهاي ضميمه مربوط به طرح .2

 .كنيدكليك   روي گزينه 
 

پاااااااااااس از بررساااااااااااي نهاااااااااااايي، جهااااااااااات تايياااااااااااد طااااااااااارح روي گزيناااااااااااه   .3

در اين صورت پيغام ذيال  . كليك كنيد 

 .طبق پيغام طرح منتظر پاسخ مدير پايگاه باشيد. را مشاهده خواهيد كرد

 
 

 

تا بدانياد كاه بررساي طارح     . يادآوري مي شود كه شما مي توانيد وضعيت طرح خود را در صفحه شخصي مشاهده كنيد

  .ا از سوي داوران و شورا در يه مرحله اي قرار داردشم

، مي توانياد ضامن اطاالع از وضاعيت طارح      Webmaster@zums.ac.irهمچنين با بررسي ايميل هاي دريافتي از طرف 

اگر طرح شما نياز باه ويارايب   . مطلع شويد... خود، از موارد درخواستي مانند ويرايب پروپوزال، توضيحات ضروري و 

 :باشد مراحل زير را طي كنيدداشته 

يك يا يند ماورد از ماوارد زيار را     "پرونده طرح"با توجه به متن ايميل دريافتي و يا توضيحات ضميمه در داخل  .1

 :انجام دهيد

a.      اگار  . وارد قسامت ويارايب شاويد    .اگر نياز به اصالح پروپوزال باود، ماتن پروپاوزال را اصاالح كنياد

، "فايال اصالي طارح   "بخب م نيز بود، ضمن اصالح آنها ، از طريق اطالعات اصالحات درخواستي در فر

 .در آخر تاييد را بزنيد. فايل اصالح شده پروپوزال را آپلود كنيد

b.  از قسمت فايلهاي ضاميمه آن  . بود... اگر نياز به ضميمه كردن فايل مانند متن پرسشنامه، رضايتنامه و

 .را اضافه كنيد

c. وضيحي نياز است، توضيحات خود را در قالب فايل اگر براي موارد خواسته شده، تWord    تهياه كارده

 .ارسال كنيدبه هراه يك توضيح مختصر، و ان را از طريق فايلهاي ضميمه 

d.   وارد قسامت ويارايب شاويد، ماوارد      .اگر نياز به اصالح فرم ارسال طرح بود قسمت ويارايب را بزنياد

 .شت، اصالح نماييد و كليد تاييد را بزنيداز به اصالح دامربوط به فرم ارسال طرح، اگر ني



 
  

، ايميلي دريافت نكرديد، براي پيگيري وضعيت طرح خود، با مراجعاه  Webmaster@zums.ac.irدرصورتي كه از طرف 

، در پاايين صافحه ليسات    "صالح شاده كل طرحهاي ا"مقابل گزينه " مشاهده"به صفحه شخصي، كليك كردن بر روي كلمه 

وضعيت طرح بيانگر آن خواهد بود كه طرح شما در حال حاضار در  . كليه طرحهاي اصالحي خود را مالحظه خواهيد كرد

 .كدام يك از مراكز بررسي پروپوزال مي باشد

 .صل فرماييدبا خانم رستملو تماس حا  424-33154421درصورت وجود هرگونه مشكل مي توانيد با شماره تلفن 

 

mailto:Webmaster@zums.ac.ir

