
 بسمه تعالی

 راهنمای ارسال الکترونیکی

 HSR طرح های تحقیقاتیکار زارش پیشرفتگ

گزارش تحقیقاتی، مقرر گردیده است، های در راستای انجام الکترونیکی کارهای مربوط به دریافت اقساط طرح

 (، به معاونت تحقیقات و فناوری ارسال گردد. Didgahپیشرفت کار از طریق کارتابل اتوماسیون اداری )

  د:پیش نویسی توسط مجری تهیه شود و روال زیر طی گردبرای این منظور باید 

در  ،مدیریت ارتباطات و فناوری اطالعات دانشگاه)قابل ذکر است راهنمای کلی ارسال پیشنویس نامه، از صفحه 

 س می باشد.(دستر

 طرح هیه پیش نویس توسط مجری و ارسال به ناظرت -1

 کاری مجری یهحوزنویس دریافتی و ارجاع به معاون  در پیشطرح ثبت نظر ناظر  -2

 و امضای نامهدر پیش نویس دریافتی  حوزه کاری مجریمعاون  ثبت نظر -3

 

 ؛است آمدهذیل  مراحل فوق به صورت جزء به جزء در

 پیش نویس گزارش پیشرفت کار را تهیه کرده و به ناظر طرح ارسال نمایند. مجری  .1

 ،توسط مجری تهیه پیش نویسبرای این منظور الزم است در 

حوزه کاری معاون " امضا کننده نامه و "ناظر طرح" گیرنده پیش نویس، "اطالعات اصلی"در قسمت  .1.1

 انتخاب شود. "مجری

طرح تحقیقاتی فرم گزارش پیشرفت کار "از لیست باز شده،  الگوی نامه، "های متنفایل"در قسمت  .1.2

HSR" .انتخاب شود 

 

ثبت نظر خود در ادامه فرم گزارش پیشرفت کار، پیش نویس را زدن کلید ارجاع و پس از طرح ناظر  .2

 ارسال نمایند.معاون حوزه کاری مجری جهت امضا به 

http://zums.ac.ir/page/14097/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C


ارجاع  معاون حوزه کاری مجریبرای این منظور الزم است پیش نویس دریافتی از مجری، به شرح ذیل به 

 داده شود؛ 

 انتخاب شود. "مجریمعاون حوزه کاری  " گیرنده پیش نویس .2.1

 نظرات خود را در قسمت مربوطه ثبت نمایند.، ویرایشی با استفاده از گزینه، های متنفایلدر قسمت  .2.2

 

ر خود در انتهای فرم گزارش پیشرفت کار، نامه را امضا پس از ثبت نظمعاون حوزه کاری مجری  .3

 نمایند.

 ر الزم است پیش نویس دریافتی به شرح ذیل امضا شود؛ برای این منظو

 ، نظرات خود را در قسمت مربوطه ثبت نمایند.ویرایشی با استفاده از گزینه، های متنفایلدر قسمت  .3.1
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