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 برای سًُلت دسترسی بٍ صفحات مًرد وظر

 عىايیه فُرست کلیک کىیذبر ريی 
 

 

 مطالبُرست ف
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                                                                                                                                             امکاوات خاوٍ یا صفحٍ اصلی

 محیط دايری ي وظارت

 دايریطرح َای 

 در مًقعیت َای مختلف محیط دايری آشىایی با آیکًن َای مًجًد در ستًن جزئیات طرح

o طرح َای جذیذ 

o طرح َای در دست اقذام 

 ٌطرح مشاَذ 

 ثبت وظر 

o ٌطرح َای اقذام شذ 

 وظارتطرح َای 

 در مًقعیت َای مختلف محیط وظارت آشىایی با آیکًن َای مًجًد در ستًن جزئیات طرح

o طرح َای جذیذ 

o طرح َای در دست اقذام 

 پیشرفت مشاَذٌ گزارش 

 ثبت وظر برای گزارش پیشرفت 

 مشاَذٌ گزارش وُایی 

  برای گزارش وُاییثبت وظر 

o  اقذام شذٌطرح َای 
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 آدسس صفحِ ٍسٍد:

 ٍاسد صفحِ ٍسٍد دژٍّطیبس ضَیذ. http://research.tums.ac.irثب استفبدُ اص ایي آدسس 

 

 ًحَُ ٍسٍد ثِ هحیظ کبسثشی:

خَد  یٍاسد هحیظ کبسثش "هجشی عشح"ًبم کبسثشی ٍ سهض ػجَس خَد سا ٍاسد ًوَدُ ٍ ثب ػٌَاى 

 (1)ضکل ضَیذ.

 

 
 

 (1ضکل )

 

ًکتِ: اص آًجبئیکِ دس ًسخِ جذیذ دژٍّطیبس ًَع ٍسٍد کبسضٌبس دژٍّطی/ًبظش ٍ ػضَ ضَسا دس ًَع 

ٍسٍد هجشی ادغبم ضذُ است چٌبًچِ ثؼذ اص ٍسٍد ثِ هحیظ هجشی هٌَی ّبی هشثَط ثِ هحیظ داٍسی 

ثشای ضوب فؼبل ًجَد هشاتت سا ثب اسسبل ایویل ثِ  (2)ًظبست ٍ ػضَ ضَسای دژٍّطی هغبثق ضکل 

research@tums.ac.ir ِدس هحیظ کبسثشی ضوب اعالع دّیذ تب اقذاهبت هقتضی ثشای ایجبد لیٌک هشثَع 

 اًجبم گشدد.

mailto:research@tums.ac.ir
mailto:research@tums.ac.ir
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 (2ضکل)

 

 

 

 



  ساٌّوبی هحیظ داٍسی ٍ ًظبست

 

  3 ستفْش ثشگطت ثِ

 

 

 صفحِ اصلی:  خبًِ یب اهکبًبت

 

ثِ  اهکبًبتی ثِ صفحِ اصلی ثب حضَس دسهالحظِ هی کٌیذ  (2دس ضکل صفحِ قجل )ضکل ّوبًگًَِ کِ 

 : دستشسی دیذا خَاّیذ کشد ضشح صیش

 

 : فؼبلیت ضوب ثِ ػٌَاى هجشی عشح ّبی دژٍّطی اص ایي هٌَ اهکبى دزیش است.عشح ّبی تحقیقبتی

 

قشاس کِ ضوب ثِ ػٌَاى داٍس یب ًبظش آى اًتخبة ضذُ ایذ دس ایي هٌَ  عشح ّبیی: هحیظ داٍسی ٍ ًظبست

 هی گیشد.

: عشح ّبیی کِ قشاس است دس ضَسای دژٍّطی داًطکذُ هشکض یب داًطگبُ هغشح هحیظ ضَسای دژٍّطی

  ضَد دس ایي هٌَ قبثل هطبّذُ است.

 

 هٌَی ّبی سوت ساست دس صفحِ اصلی اص دستشس خبسج خَاٌّذ ضذ.         آیکَى ثب کلیک سٍی

دستشسی سشیغ: دس ایي قسوت هیبًجش ّبیی ثشای ثشخی اص قسوتْب کِ هؼوَال هشاجؼِ ثیطتشی ثِ آًْب 

دس ضوي آهبسی هتٌبست ثب تؼذاد فؼبلیت ّبی هشثَط ثِ ّش آیکَى قبثل  هی ضَد قشاس دادُ ضذُ است.

   هطبّذُ است.

تغییش صثبى کبسثشی دژٍّطیبس)دژٍّطیبس  ،یگش اهکبًبت ایي صفحِ هی تَاى ثِ هٌَی اعالع سسبًیاص د

 اًگلیسی دس حبل تکویل است( ٍ تقَین سبل ضوسی اضبسُ کشد.

دس صیش ًبم کبسثش ًیض هجوَػِ ای اص اهکبًبت تؼجیِ ضذُ است اص جولِ:  ،دس سوت چخ ًَاس ثبالیی صفحِ

 دشٍفبیل کبسثشی

 تؼذاد هکبتجبت جذیذی کِ هجشی تب کٌَى هالحظِ ًکشدُ ثب اهکبى ٍسٍد ثِ صفحِ توبم هکبتجبت   

 ثِ هجشی اص سبهبًِ فْشستی اص  دیبهک ّبی اسسبل ضذُ   

 اهکبى خشٍج اص هحیظ کبسثشی   

  ٍ غیشُ.       
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 ًظبست ٍ هحیظ داٍسی

دس اداهِ ّش یک ثِ عَس جذاگبًِ ایي هحیظ دٍ صیش هٌَ ثِ ًبم ّبی داٍسی ٍ ًظبست داسد کِ تَضیحبت 

 آٍسدُ ضذُ است. 

 عشح ّبی داٍسی:

ثؼذ اص اًتخبة ضوب ثِ ػٌَاى داٍس عشح تحقیقبتی هشاتت ثب اسسبل دیبهک ٍ ایویل ثِ اعالع ضوب سسبًیذُ 

 هشاتت سا ثِ اعالع کبسضٌبس عشح ثشسبًیذ.  یستیذًچٌبًچِ هبیل ثِ اًجبم داٍسی عشح . هی ضَد

سٍی هٌَی عشح ّبی اًتخبة قسوت هحیظ داٍسی ٍ ًظبست  جْت اًجبم فؼبلیت ثِ ػٌَاى داٍس ثؼذ اص 

ثش اسبس  عشح ّب .عشح ّبی هَجَد دس ایي هٌَ ثشای ضوب ًوبیص دادُ ضَد ّوِداٍسی کلیک کٌیذ تب 

عشح ّبی دس دست اقذام  ،عشح ّبی جذیذیب اًجبم خَاّیذ داد دس سِ هَقؼیت  فؼبلیتی کِ اًجبم دادُ ایذ

  داسًذ. قشاسعشح ّبی اقذام ضذُ  ٍ

ػٌَاى فبسسی آى ٍ هَضَع هَسد ثشسسی اص جولِ اعالػبتی  ،ًظیش کذ عشح هَاسدیالصم ثِ رکش است 

است کِ فبسؽ اص هَقؼیت عشح قبثل هطبّذُ است. ضوي ایٌکِ دس ستَى جضئیبت ًیض اهکبًبت دیگشی 

قشاس دادُ ضذُ است کِ ثٌب ثِ هَقؼیت عشح هی تَاًذ هطبثِ یب هتفبٍت ثبضذ. اص اهکبًبت هطبثِ 

هکبتجبت عشح  ،گضیٌِ چبح یب دشیٌت ،ضوبسُ توبس کبسضٌبس عشحهی تَاى ثِ ًبم ٍ ستَى جضئیبت دس

تبییذ " اهکبىٍ ٍیشایص ّب اضبسُ کشد. ثشخی اص اهکبًبت ًیض هٌحصش ثِ هَقؼیت عشح است هثل 

ستَى  کِ دس "اسسبل ًظش"یب اهکبى  ٍ جضئیبت عشح ّبی جذیذ ٍجَد داسد ستَى کِ فقظ دس "دسیبفت

 شاس دادُ ضذُ است.عشح ّبی دس دست اقذام ق جضئیبت

 :دس هَقؼیت ّبی هختلف هحیظ داٍسی آضٌبیی ثب آیکَى ّبی هَجَد دس ستَى جضئیبت عشح

 

 دشیٌت یب چبح -1

 هکبتجبت  -2

 ٍیشایص ّب  -3

 تبییذ دسیبفت -4

 اسسبل ًظش -5

 ًظشات قجلی -6

 ضذُ  اسسبل ثِ عشح ّبی اقذام -7

 ثشگطت ثِ عشح ّبی دس دست اقذام -8
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 ستَى فؼبلیت داٍسی هی تَاًیذ ثِ دٍ سٍش ثِ عشح هَسد ًظش ٍ اهکبًبتثِ ّش حبل ثشای اًجبم 

 ٍ یکی ّن اص قسوت هَقؼیت عشح  جستجَی عشح اص قسوت جضئیبت آى دستشسی دیذا کٌیذ:  یکی

 

 

 
 

 :"هَقؼیت عشح"قسوت  آضٌبیی ثب

ّستٌذ کِ ثِ تبصگی ثِ هحیظ داٍسی ضوب  عشح ّبی جذیذ عشح ّبیی :"عشح ّبی جذیذ "هَقؼیت 

چٌبًچِ توبیل داسیذ داٍسی عشح  اًجبم ًذادُ ایذ. ْباسسبل ضذُ اًذ ٍ ضوب ٌَّص ّیچ فؼبلیتی سٍی آً

ثب تبییذ دیغبهی کِ ثِ ضشح  کٌیذ. کلیکدس ستَى جضئیبت  "دسیبفت ذتبیی"گضیٌِ  سا اًجبم دّیذ سٍی

 کشد.صیش هی ثیٌیذ هَقؼیت عشح تغییش خَاّذ 
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د ثِ ایي هَقؼیت سٍی ستَى جضئیبت کلیک کٌیذ. ٍثؼذ اص ٍس ":عشح ّبی دس دست اقذام "هَقؼیت 

 تب ثِ اهکبى ثجت ٍ اسسبل ًظش دست دیذا کٌیذ.

کلیک کٌیذ تب توبم قسوت ّبی عشح ثشای  "دشیٌت " دس قسوت جضیئبت سٍی گضیٌِهطبّذُ عشح: 

 ضوب قبثل هطبّذُ ثبضذ. 

 

 

 ثجت ًظش هغبثق ضکل صیش است:   ثبکس
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هی  چٌبًچِ کبس داٍسی عشح اص ًظش ضوب توبم ضذُ است ٍ ًظش قغؼی ٍ دبیبًی خَد سا ثجت کشدُ ایذ

اسسبل  "عشح ّبی اقذام ضذُ "عشح سا ثِ هَقؼیت  "اتوبم کبسضٌبسی"تَاًیذ ثب استفبدُ اص گضیٌِ 

 ًوبییذ. دس صَست استفبدُ اص ایي گضیٌِ ایي دیغبم سا هطبّذُ خَاّیذ کشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 :"عشح ّبی اقذام ضذُ"هَقؼیت 

 
 

ثبیذ عشح سا ثِ  دس صَست ًیبص ثِ ًظش دّی هجذد  دس ایي قسوت اهکبى ًظش دّی ٍجَد ًذاسداص آًجبئیکِ 

هَقؼیت قجلی ثبصگشداًیذ. ثشای ایٌکبس دس ستَى جضئیبت اص گضیٌِ ثشگطت ثِ کبسضٌبسی استفبدُ کٌیذ. ثب 

عشح  "استفبدُ اص ایي گضیٌِ ٍ تبییذ دیبهی کِ ثذیي ضشح ثشای ضوب ًوبیص دادُ هی ضَد عشح ثِ هَقؼیت

 ٍ اهکبى ثجت ًظش هجذد فشاّن هی ضَد. شداًذُ هی ضَد.ّبی دس دست اقذام ثبص گ
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 طرح ّای ًظارت:

طرح تحقیقاتی هراتة تا ارسال پیاهک ٍ ایویل تِ اطالع ضوا رساًیذُ  ًاظرتعذ از اًتخاب ضوا تِ عٌَاى 

 هراتة را تِ اطالع کارضٌاس طرح ترساًیذ.  ًیستیذطرح  ًظارتچٌاًچِ هایل تِ اًجام   هی ضَد.

تعذ از اًتخاب قسوت هحیط داٍری ٍ ًظارت رٍی هٌَی طرح ّای  ًاظرجْت اًجام فعالیت تِ عٌَاى 

کلیک کٌیذ تا ّوِ طرح ّای هَجَد در ایي هٌَ ترای ضوا ًوایص دادُ ضَد. طرح ّا تر اساس  ًظارت

طرح ّای در دست اقذام  ،داد در سِ هَقعیت طرح ّای جذیذ فعالیتی کِ اًجام دادُ ایذ یا اًجام خَاّیذ

 طرح ّای اقذام ضذُ قرار دارًذ.  ٍ

)ًظارت گسارش  عٌَاى فارسی آى ٍ هَضَع هَرد تررسی ،الزم تِ رکر است هَاردی ًظیر کذ طرح

در از جولِ اطالعاتی است کِ فارغ از هَقعیت طرح قاتل هطاّذُ است. ضوي ایٌکِ پیطرفت یا ًْایی( 

ستَى جسئیات ًیس اهکاًات دیگری قرار دادُ ضذُ است کِ تٌا تِ هَقعیت طرح هی تَاًذ هطاتِ یا 

 ،هتفاٍت تاضذ. از اهکاًات هطاتِ درستَى جسئیات هی تَاى تِ ًام ٍ ضوارُ تواس کارضٌاس طرح

تِ هَقعیت هکاتثات طرح ٍ ٍیرایص ّا اضارُ کرد. ترخی از اهکاًات ًیس هٌحصر  ،گسیٌِ چاج یا پریٌت

تاییذ دریافت کِ فقط در ستَى جسئیات طرح ّای جذیذ ٍجَد دارد ٍ یا اهکاى  اهکاىطرح است هثل 

 کِ در ستَى جسئیات طرح ّای در دست اقذام قرار دادُ ضذُ است. هطاّذُ گسارضات

 

 آضٌایی تا آیکَى ّای هَجَد در ستَى جسئیات طرح در هَقعیت ّای هختلف هحیط ًظارت:

 

 یا چاجپریٌت  -1

 هکاتثات  -2

 ٍیرایص ّا  -3

 تاییذ دریافت -4

 ارسال ًظر -5

 ًظرات قثلی -6

 گسارضات -7

 ضذُ  ارسال تِ طرح ّای اقذام -8

 ترگطت تِ طرح ّای در دست اقذام -9
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هی تَاًیذ تِ دٍ رٍش تِ طرح هَرد ًظر ٍ اهکاًات ستَى  ًظارتتِ ّر حال ترای اًجام فعالیت 

 جسئیات آى دسترسی پیذا کٌیذ:  یکی از قسوت جستجَی طرح ٍ یکی ّن از قسوت هَقعیت طرح 

 

 

 

 

 

 :"هَقعیت طرح"قسوت  آضٌایی تا

ضوا  ًظارتطرح ّای جذیذ طرح ّایی ّستٌذ کِ تِ تازگی تِ هحیط  :"طرح ّای جذیذ "هَقعیت 

چٌاًچِ توایل داریذ ًظارت طرح  اًجام ًذادُ ایذ. ْاارسال ضذُ اًذ ٍ ضوا ٌَّز ّیچ فعالیتی رٍی آً

تا تاییذ پیغاهی کِ تِ ضرح  کٌیذ. کلیکدر ستَى جسئیات  "دریافت ذتایی"گسیٌِ  را اًجام دّیذ رٍی

  زیر هی تیٌیذ هَقعیت طرح تغییر خَاّذ کرد.
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 تِ عٌَاى ًاظر ثثت ًظر هطاّذُ گسارضات ٍ اهکاى در ایي هٌَ ":در دست اقذامطرح ّای "هَقعیت 

  ٍجَد دارد.

 )گسارش پیطرفت(طرح  گسارش هیاًی

 
 ترای گسارش هیاًی)گسارش پیطرفت( ًاظر ثثت ًظر
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 طرح گسارش ًْایی

تِ فایل ّای  ضویوِفایل  قسوتاز  ،تعذ از ٍرٍد تِ قسوت هطاّذُ گسارش ًْایی عالٍُ تر سایر اطالعات

 :پیَست دسترسی پیذا خَاّیذ کرد

ش ًْایی ّر طرح تایذ تِ تاییذ رًکتِ: گسا

ساب ادهیي )راتط پژٍّطیار( داًطکذُ یا 

هرکس رسیذُ تاضذ. در غیر ایٌصَرت ترای 

 ًاظر قاتل هطاّذُ ًخَاّذ تَد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://rmo.tums.ac.ir/fa/page.aspx?id=224
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 ثثت ًظر ًاظر ترای گسارش ًْایی:
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هطاّذُ هی کٌیذ در ایي قسوت جْت سَْلت کار ًظارت دسترسیی تیِ جیذٍل     قثل ّواًگًَِ کِ در ضکل

 زهاًثٌذی ٍ رٍش اجرای طرح تِ صَرت هیاًثر قرار دادُ ضذُ است.

داًطیکذُ/هرکس ضیرٍری اسیت.     )راتیط پژٍّطییار(   یِ ساب ادهییي گسارش ًْایی ، تاییذترای  هطاّذُ 

هراتة را تِ اطالع کارضٌاس طرح ترساًیذ تا ًسیثت تیِ   چٌاًچِ قادر تِ دیذى گسارش ًْایی ًوی تاضیذ 

 دریافت تاییذیِ از ساب ادهیي هرتَطِ اقذام ًواییذ.

یت اهَر پژٍّص ترساًیذ ٍ ایي هَضَع ًثایذ در چٌاًچِ الزم هی داًیذ هَضَعی را تِ اطالع هذیر

اختیار هجری قرار گیرد یا ایٌکِ هی خَاّیذ هَضَعی را تا ًظر هذیریت اهَر پژٍّص تِ اطالع هجری 

اطالعاتی کِ الزم است تِ هذیریت اهَر پژٍّص اًتقال "هحترم طرح ترساًیذ از تاکسی کِ تا عٌَاى 

 .تعثیِ ضذُ است استفادُ کٌیذ"یاتذ
 
 

ًاظر: قثلی ًظرات ثثت ضذُ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

طرح از ًظر ضوا توام ضذُ است ٍ ًظر قطعی ٍ پایاًی خَد را ثثت کردُ ایذ هی  ًظارتچٌاًچِ کار 

ارسال ًواییذ.  "طرح ّای اقذام ضذُ "طرح را تِ هَقعیت  "اتوام کارضٌاسی"تَاًیذ تا استفادُ از گسیٌِ 

 د:در صَرت استفادُ از ایي گسیٌِ ایي پیغام را هطاّذُ خَاّیذ کر

http://rmo.tums.ac.ir/fa/page.aspx?id=224


  راٌّوای هحیط داٍری ٍ ًظارت

 

  7 ستفْر ترگطت تِ

 

 

 

 

 
 
 
 

 :"اقذام ضذُطرح ّای " هَقعیت

از آًجائیکِ در ایي قسوت اهکاى ًظر دّی ٍجَد ًذارد  در صَرت ًیاز تِ ًظر دّی هجذد تایذ طرح را تِ 

هَقعیت قثلی تازگرداًیذ. ترای ایٌکار در ستَى جسئیات از گسیٌِ ترگطت تِ کارضٌاسی استفادُ کٌیذ. تا 

طرح  "ا ًوایص دادُ هی ضَد طرح تِ هَقعیتاستفادُ از ایي گسیٌِ ٍ تاییذ پیاهی کِ تذیي ضرح ترای ضو

 تاز گرداًذُ هی ضَد ٍ اهکاى ثثت ًظر هجذد فراّن هی ضَد "ّای در دست اقذام
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