مراحل ثبت نام پژوهشگران در سامانه پژوهان
پژوهشگر محترم :جهت استفاده بهینه از سامانه پژوهان ،خواهشمند است از مرورگرهای )Chromeو
یا  ( Firefoxاستفاده نمایید.
به آدرس اینترنتي http://paramedicine.kaums.ac.irمراجعه نمایید.
در منو سمت چپ صفحه ،بر روی گزینه سامانه مدیریت اطالعات تحقیقاتي کلیک نمایید

برای ورود به سامانه و صفحه اصلي برای اولین بار باید در سامانه ثبت نام انجام شود.
روی گزینه ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

 یکي از نود هاای سامت راسات (باا توجاه باه محال تحیایل یاا محال کاار) را انتخاا

و مشخیاات

( نام ،ناام خانوادگي،کاد ملاي و تلفان هماراه و پسات الکترونیاک شخیاي ) خاود را تکمیال نماوده و
سپس روی گزینه ادامه کلیک نمایید.

 درصورت صحیح باودن مشخیاات روی گزیناه درخواسات ناام کااربری و اسا رماز کلیاک نماوده
و در صورت منطبق نبودن مشخیات گزینه نام من در لیست باال نیست را کلیک نمایید.

" ثبت کاربر جدید باا موققیات انجاام گرقات "نماای

ایان پیماام مبناي بار اتماام ثبات ناام باوده و

زمان ارساا ناام کااربری و اسا رماز باه پسات الکترونیاک شخیاي حاداکرر تاا  72سااعت کااری
مي باشد.

 در صورت بروز مشکل با شماره داخلي ( 3502مدیر سامانه ) تماس حاصل نمایید.
 باارای ورود بااه سااامانه و صاافحه اصاالي بعااد از ارسااا نااام کاااربری و اس ا رمااز گزینااه ورود بااه
سااامانه را انتخااا نماییااد وبااا نااام کاااربری و اس ا رماازی کااه از طریااق پساات الکترونیااک دریاقاات
نموده اید وارد سامانه شوید .

 توجه مهم! در محرمانه نگه داشتن نام کاربری و اسم رمز خود دقت فرماييد.
در صورت قراموشي نام کاربری و کلمه عبور خود ،از قسمت "نام کاربری/اس رمز را قراموش کرده ام"
جهت بازیابي نام کاربری و اس رمز خود استفاده نمایید.
پس از ورود به سامانه با انتخا گزینه کارتابل شخیي اطالعات خود را کامل نمایید.

مراحل ثبت طرح تحقیقاتي و پایان نامه دانشجویي در سامانه پژوهان
جهت ثبت طرح تحقیقاتي یا طرح تحقیقاتي و پایان نامه دانشجویي گزینه طرح  /پروژه جدید را
انتخا نمایید( .در صورتي که ققط پایان نامه دانشجویي است گزینه پایان نامه جدید را انتخا
نمایید).

مرحله 1

درقسمت ثبت عناوین عنوان قارسي و انگلیسي طرح تحقیقاتي را وارد کرده و بعد
گزینه ادامه را کلیک نمایید.

مرحله 2

دانشکده مربوطه را با توجه به محل تحییل یا محل کارخود انتخا نمایید و بعد ادامه ثبت

رکورد را کلیک کنید.

مرحله 3

در قسمت ثبت اطالعات کلي گزینه های درخواستي را به شرح ذیل تکمیل نمایید:
* تکمیل الین تحقیقاتي الزم نیست.
* گزینه خیر را در الین تحقیق در نظام سالمت انتخا کنید.
* جهت دانشجویان تحییالت تکمیلي در صورتي که طرح  ،پایان نامه دانشجویي نیز هست گزینه بلي را
انتخا کنید.
* مقطع تحییلي خود را انتخا نمائید( پزشکي عمومي ،کارشناسي ارشد ،تخیص)
* زمان اجرای طرح و محل اجرای طرح را با توجه به پروپوزا تکمیل کنید.
* در ردیف مربوط به حوزه بررسي در صورتي که طرح پایان نامه باشد گزینه  ،1در صورتي که طرح
تحقیقاتي باشد گزینه 2و اگر طرح پایان نامه دانشجویي است گزینه  3را انتخا کنید.
* نوع طرح( بنیادی ،کاربردی و  ) ...را با توجه به گزینه های سامانه انتخا کنید.

* در خیوص واحد ارائه دهنده بر اساس لیست ( مراکز تحقیقاتي که طرح انجام مي شود ) انتخا نمایید.
* درصورتي که جذ اعتبار جهت طرح تحقیقاتي ،مشترک با مراکز خارج دانشگاهي باشد (مرالً باریج
اسانس یا  )...گزینه بلي و در غیر این صورت گزینه خیر را انتخا کنید.
*گزینه پژوه

در آموزش :با تشخیص استاد راهنما انتخا شود.

* در قیلد دانشکده ،دانشکده مربوطه را انتخا

کنید.

* گروه آموزشي مربوطه را از لیست موجود انتخا نمایید .
* مجریان را به ترتیب طبق پروپوزا ثبت نمایید ( توجه مه  :همکاران طرح در این قسمت ذکر نشود)
*در مرحله ثبت اطالعات کلي حتما باید حیطه پژوه

و بعد اولویت پژوهشي حیطه نیز انتخا گردد.

** پیوست ها :اگار باه جاز ماوارد پروپاوزا  ،قارم تعاار ،منااقع ،کادهای اخالقاي ماورد دیگاری داریاد
لطفا درج کنید .در اینجا قارم ثبات اطالعاات کلاي باه اتماام ماي رساد و شاما بایاد اطالعاات را ذخیاره و
قرم ثبت متون پیشنهاد را از سمت راست صفحه انتخا نمایید.
نکته :در قسمت مربوط به پیوست ها موارد مربوطه به عکس تبدیل و الیاق شود.

مرحله 4

در قسمت ثبت متاون پیشانهادی اطالعاات خواساته شاده باه تفکیاک بياا مئاه،ه تعريا

واژههای ک،يدی هدف ک،ی اهاداف اختاایای فرضايا ياا ساتات تح يا

روش تجزياه و تح،يا

داده ها و بررسی آمااری مالحظاا اخالقای مشاالال اررايای و محادوديت هاای شا وه
رمع آوری اطالعا مي باشد.

و روش

برای ورود اطالعات بر روی شاکل ماداد کلیاک کنیاد تاا صافحه مربوطاه جهات ورود اطالعاات بااز
شااود (اطالعااات خااود را داخاال صاافحه تایااپ کاارده یااا مااي توانیااد از قایاال ورد خااود کپااي و پیساات
(کلیدهای کنتر ) V +نمایید و در انتها دکمه ذخیره کن را کلیک نمایید.

پااس از تکمیاال کلیااه آیاات هااای مربااوط بااه پیشاانهاد متااون از منااوی ساامت راساات ثباات مجااری و
همکاران را انتخا کنید.
مرحله5

بااا کلیااک روی گزینااه درج اطالعااات مربااوط بااه مجریااان و همکاااران (نااام و نااام

خااانوادگي ،ساامت در طاارح ،نااوع همکاااری و ماادیر اجرایااي) را بااه ترتیااب ثباات نماییااد (.ماادیر
اجرایااي بااا هماااهنگي اسااتاد راهنمااا انتخااا میشااود .ماادیر اجرایااي کسااي اساات کااه قاارار داد طاارح
تحقیقاتي با ایشان منعقد مي گردد) .

در صااورتي کااه در ثباات اسااامي مجریااان و یااا همکاااران نااام و نااام خااانوادگي یاقاات نشااد جهاات
هماهنگي با شماره داخلي( 3502مدیر سامانه) تماس بگیرید.
توجه  :1در صاورتي کاه دانشاجو در طارح تحقیقااتي باه عناوان مجاری باشاد بایاد ناام خاود را در
قسمت ثبت مجری و همکاران اضاقه نماید.
توجااه  :2در صااورتي کااه طاارح تحقیقاااتي و پایااان نامااه دانشااجویي بااوده و دانشااجو مجااری او
نیز باشد بایاد در قسامت سامت طارح پژوهشاگر پایاان ناماه و مجاری او را انتخاا و اگار مجاری
او نیست پژوهشگر پایان نامه انتخا شود.
بعااد از تکمیاال ثباات مجریااان و همکاااران از منااوی ساامت راساات گزینااه ثباات اطالعااات تکمیلااي را
انتخا کنید.

مرحله6

آیت های مربوط به ثبت اطالعات تکمیلي بر اساس پروپوزا تکمیل مي شود.
نکته  :قبل از تکمیل صافحه مرباوط باه ثبات اطالعاات تکمیلاي دکماه ویارای

را کلیاک نماوده و

و موارد را تکمیل نمایید .

بعااد از تکمیاال ثباات اطالعااات تکمیلااي دکمااه مرحلااه بعااد و یااا از منااوی ساامت راساات گزینااه ثباات
متون پیشنهاد را انتخا نمایید.
مرحله7

در قسمت ثبت متاون پیشانهاد اطالعاات خواساته شاده باه تفکیاک رمعيات ماورد ملاهعاه

و خاویيا آنها روش نمونه گيری-چناد مرح،اه ای حجام نموناه روش ارارای طار و معيارهاای
ورود و خروج ملاهعاه ماي باشاد.در صاورتي کاه اطالعاات ماورد نظرجهات تایاپ باه شاکل قرماو یاا
اشکا یود بود الزم است با  snippingبه عکس تبدیل شده و الیاق مي شود.

بعد از تکمیل ثبات متاون پیشانهاد دکماه مرحلاه بعاد و یاا از مناوی سامت راسات گزیناه جادو
متمیر ها را انتخا نمایید.

مرحله8

بااا کلیااک روی گزینااه درج اطالعااات مربااوط بااه متمییاار هااا (عنااوان  ،نااوع ،

خیوصاایات  ،سااطوح و واحااد اناادازه گیااری متمییاار ) را بااه ترتیااب ثباات و دکمااه ذخیااره کاان را
کلیک نمایید.

بعد از درج آخرین متمییر دکمه مرحله بعد و یا از منوی سمت راست گزینه منابع را انتخا نمایید.

مرحله9

باارای ورود منااابع ابتاادا دکمااه ویاارای

را کلیااک نمااوده و سااپس منااابع را

داخل صفحه تایپ کارده یاا ماي توانیاد از قایال ورد خاود کپاي ودر صافحه پیسات (کلیادهای کنتار
) V +نمایید و در انتها دکمه ذخیره کن را کلیک نمایید.

مرحله10

باا کلیاک روی گزینااه درج اطالعاات مربااوط باه قعالیاات اجرایي،درصاد زمااان بنادی و زمااان

اجرا به ماه را به ترتیب ثبت و دکمه ذخیره کن را کلیک نمایید.

نکته  :وارد کردن درصد زمانبندی الزامي نیست ولي زمان اجرا به ماه ثبت شود .

مرحله11

از منااوی ساامت راساات بخاا

اطالعااات باارون دانشااگاهي را انتخااا نماییااد.در ایاان

مرحلااه در صااورتي کااه نهااادی در خااارج از دانشااگاه هزینااه طاارح را تااأمین مااي کنااد روی گزینااه
درج کلیک نموده و سپس نام شرکت و میزان تأمین اعتبار را وارد کنید.

مرحله12

در منوی سمت راست روی هزینه های پرسنلي کلیک نمایید  ،روی گزینه درج کلیک نموده

و سپس نام و نام خانوادگي ،نوع قعالیت ،تعداد ساعت و حق الزحمه را وارد نموده و بعد گزینه ذخیره کن
را انتخا نمایید.

رهت درج هزينهها :برای بخش هزینه مدیریت طرح و مطالعات اوليه و تهيه پروپوزال سقف  80ساعت (
برای طرحهایی که از مراکز  11گانه تحقيقاتی ارائه می شوند تا سقف  100ساعت مجاز است) را در نظر بگيرد .و
این تعداد ساعت را با توافق مجریان تقسيم نموده و به ازای هر ساعت بر اساس رتبه علمی هزینه را حساب کنيد.
به طور مثال اگر برای مجری اول  20ساعت از  80ساعت را در نظر می گيرید که مرتبه علمی ایشان استاد تمام
است در بخش تعداد ساعت عدد  20را درج و در بخش حق الزحمه هر ساعت طبق جدول زیر عدد  60000را
وارد نمایيد .این کار را برای مجریان دیگر نيز انجام دهيد.
اعضای هیات علمی :

اعضای غیر هیات علمی:

مرتبه علمی

حق الزحمه

مدرک تحصیلی

حق الزحمه

استاد

 60000ریال

پزشک متخصص()PhD

 30000ریال

دانشیار

 55000ریال

پزشک عمومی و فوق لیسانس

 25000ریال

استاد یار

 50000ریال

لیسانس

 20000ریال

مربی

 40000ریال

فوق دیپلم

 15000ریال

دیپلم

 10000ریال

 .1تجزیههه و تحليهه

 1500000ریههال تهها  2000000ریههال (( سههقف هزینههه .نيههازی بههه انتخههاب سههاعت و حههق

الزحمه هر ساعت نيست).
 .2بههازنگرین نتيجههه گيههری و نگههار

مههتن  2500000ریههال ( سههقف هزینههه .نيههازی بههه انتخههاب سههاعت و حههق

الزحمه هر ساعت نيست).
 .3تایههو و تیثيههر و  300000 CDریههال (( سههقف هزینههه .نيههازی بههه انتخههاب سههاعت و حههق الزحمههه هههر سههاعت
نيست).
 .4جمع آوری اطالعات و تیمي پرسشنامه برای پایان نامه های تحصيالت تیميلی  6000000ریال

مرحله13

در منوی سمت راست روی هزینه های آزمای

گزینه درج را کلیک و سپس موضوع آزمای

ها و خدمات تخییي کلیک نمایید.

و یا خدمات تخییي ،تعداد کل دقعات و هزینه برای هر

دقعه را وارد نمایید و بعد گزینه ذخیره کن را انتخا نمایید.

مرحله14

از منااوی ساامت راساات گزینااه هزینااه وسااایل و مااواد درخواسااتي را انتخااا

کنیااد .گزینااه درج را کلیااک و سااپس نااام دسااتگاه/مواد ،نااوع وساایله ،تعااداد و قیماات دسااتگاه وارد
نمایید و بعد گزینه ذخیره کن را انتخا نمایید.

مرحله15

از منوی سمت راست گزینه سایر هزینه ها را انتخا کنید .گزینه درج را کلیک و سپس

عنوان هزینه (اع از چاپ و تکریر ،هزینه مساقرت یا سایر) را وارد نمایید و بعد تعداد  /مقدار و هزینه هر
مورد را به ریا وارد نموده و گزینه ذخیره کن را انتخا نمایید.

مرحله16

در منوی سمت راست کل اعتبار درخواست شده را کلیک نموده و تمام مواردی را که

از مرحله دوازده تا پانزده وارد نموده اید نمای

داده مي شود .در صورت نیاز به ویرای

کلیک بر روی شکل مداد اطالعات مورد نظر را اصالح نمایید.

هر مورد با

مرحله17

از منوی سمت راست گزینه تعار ،مناقع را انتخا کنید .گزینه درج را کلیک و سپس

تمام اقرادی که در طرح مشارکت دارند را به ترتیب نام و نام خانوادگي  ،سمتي که در طرح دارند و وضعیت
تعار ،مناقع (تعار ،مناقع دارم یا تعار ،مناقع ندارم ) تکمیل نمایید .در انتها گزینه مرحله بعد را
انتخا نمایید.

مرحله18

از منوی سمت راست گزینه مالحظات اخالقي را انتخا کنید .با توجه به کد های اخالقي

مرتبط یکي از گزینه های بلي ،خیر و یا در مورد این تحقیق صدق نمي کند را در قسمت پاسخ مالحظه
اخالقي انتخا نمایید .در پایان کدهای اخالقي گزینه ذخیره کن را کلیک کنید.

بعد از تکمیل  18مرحله و اطمینان از ذخیره کلیه مطالب مربوط به طرح پژوهشي در صورتي که به
عنوان مدیر اجرایي در طرح مي باشد در انتهای صفحه گزینه تایید و ارسا به کارشناس دانشکده/مرکز را
انتخا کنید

در غیر اینیورت از باالی صفحه گزینه ارسا به پژوهشگر دیگر /استاد راهنما را انتخا و نام استاد که
در پروپوزا به عنوان مدیر اجرایي وارد کرده اید را درج و ارسا نمایید.

توجههه مهههم!

دانشااجو کااه طاارح  /پایااان نامااه خااود را در طااي  18مرحلااه ذکاار شااده ثباات نمااوده

است باید مجددا وارد سامانه شده و گزینه پایان نامه جدید را انتخا نمایید .

از منااوی ساامت راساات گزینااه ثباات عناااوین را انتخااا نمااوده و بعااد از واردنمااودن عنااوان
قارسي و انگلیساي گزیناه اداماه را کلیاک نماییاد .در مراحال بعادی انتخاا مرکاز و ثبات اطالعاات کلاي
و ثبت همکاران پایان نامه (اساتید راهنما و اساتید مشاور) را تکمیل نمایید.

بعااد از تکمیاال مااوارد ذکاار شااده باااالی صاافحه گزینااه " تهیااه پروپااوزا پایااان نامااه از پروپااوزا
طرح تحقیقاتي" را انتخا کنید تا تمام اطالعات طرح به پایان نامه انتقا یابد .

در انتها دانشجو باید گزینه تایید و ارسا به کارشناس دانشکده  /مرکز را انتخا نماید.

