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طرح پژوهشي در سيستم پژوهشي گلستان ناظرراهنماي   

 

  همكارگرامي، 

  ؛با سالم و احترام

ضمن سپاس از پذيرش نظارت طرح پژوهشي درون دانشگاهي، خواهشمند است نتيجه داوري خود را به شرح زير از طريق 

   سيستم پژوهشي گلستان به معاونت پژوهش و فناوري ارسال فرمائيد.

ي طرح و فرم داوري از طريق سيستم پژوهشي پيشنهادهپژوهشي انتخاب مي شويد،  به عنوان ناظر طرحهنگاميكه شما 
پيامكي با  ،. به محض ارسال اين مستندات به پيشخوان خدمتگرددشما ارسال ميبه پيشخوان خدمت گلستان 

  محتواي زير براي شما ارسال مي شود:

  »عه نماييدجمت سامانه گلستان مرارتابل خود در پيشخوان خدااستاد محترم جهت داوري طرح پژوهشي به ك«

درخواست طرح «مراجعه فرماييد. روي  سيستم گلستاندر  خود پيشخوان خدمت به ،پيامكاين پس از دريافت 

كليك كنيد تا به صفحه عمليات مرتبط با طرح پژوهشي وارد  )آخرين گزينه در پيشخوان خدمت( »درون پژوهشي

  شويد. 

  

طرف معاونت پژوهش و فناوري براي شما به عنوان ناظر ارسال شده در پيشخوان  ازطرح هايي كه مشخصات اوليه 
  خدمت نمايش داده مي شود. 

  

  بخش زير است:  ٤شامل اين مشخصات 



٢ 
 

در بخش عمليات امكان تاييد، حذف، اصالح و مشاهده گردش كار وجود دارد. كليه عمليات مربوط به  . عمليات:١

  نظارت از طريق اين بخش صورت مي گيرد. 

كه معموال يكي از كارشناسان حوزه معاونت مشخص شده است فرستنده ي درخواست در اين بخش،  فرستنده:. ٢

  پژوهش و فناوري است.

  است. صنوع طرح مشخشماره عمليات در سيستم و ، طرح پژوهشي نام متقاضيدر اين بخش  :موضوع. ٣

  زمان ارسال درخواست نظارت از طرف كارشناس پژوهش دانشگاه مشخص شده است. در اين بخش  :. زمان٤

  براي ادامه روند نظارت به روش زير عمل كنيد.  ،پس از رويت اين اطالعات

در بخش نظارت، شماره . درخواست طرح پژوهشي شويد صفحهليك كنيد تا وارد ك          اصالحبر روي گزينه 

  استادي و نام شما به عنوان ناظر طرح درج شده است. 

 

مشخصات در بخش  »ارسال مستندات«بر روي مستندات ارسال شده يعني گزينه ، مستندات طرحبراي مشاهده 

  كليك نماييد. طرح 
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مستندات ارسال شده توسط متقاضي (پيشنهاده طرح پژوهشي) و مستندات ارسال شده توسط كارشناس  ،خشاين بدر 
  قابل مشاهده و دانلود است.  )پژوهشي دانشگاه (فرم داوري

  

  دانلود نماييد. مشاهده و ها را توانيد فايلمي، ذره بين عالمتبا كليك بر روي 

كارشناس  رايرا از طريق سيستم بتكميل شده  داوريفرم ري، الزم است فايل پس از مطالعه پروپوزال و تكميل فرم داو
  پژوهشي دانشگاه ارسال نماييد. 

فايل داوري را بارگذاري  و كليك كنيد »ارسال مستندات ناظر«بر روي گزينه  ،»نظارت«براي اين كار در بخش 

  را درج نماييد »فرم تكميل شده داوري«حظات حتما عبارت نماييد. خواهشمند است فراموش نكنيد در ستون مال

  :(شكل زير)
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   .تا فايل بارگذاري شودكليك كنيد  »اعمال تغييرات«روي ، پس از اطمينان از درستي فايل بارگذاري شده

  

  صفحه عمليات باز گرديد. با بستن اين پنجره به سپس 

 »ارسال مستندات ناظر«گزينه د از طريق يشده نياز به تغيير دارد، مي تواندر صورتيكه متوجه شديد فايل بارگذاري  

  فايل هاي ارسالي خود را اصالح (كليك بر روي      ) يا حذف  (كليك بر روي           ) نماييد.

 مالحظات«پس از اتمام عمليات ارسال فايل، اگر نكته ي خاصي در مورد طرح پژوهشي مد نظر شما است، در بخش 

  يادداشت نماييد.  »ناظر

به پيشخوان  كليك كنيد و »بازگشت«و سپس  »اصالح« بر روي گزينهتغييرات، بررسي پس از براي اتمام عمليات، 

  خدمت خود بازگرديد. 
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ود را براي كارشناس پژوهشي دانشگاه ارسال داوري خنتيجه  ،»تاييد و ارسال«اكنون بايد با كليك بر روي گزينه 

  نماييد. 

  

  نهايي نماييد.  را خودنتيجه داوري ارسال  ،در نهايت

  

  عدم پذيرش نظارت طرح ارسالي

عدم تمايل  »عدم تاييد و ارسال« گزينهمايل به نظارت طرح ارسالي نداريد،  از طريق كليك بر روي در صورتيكه ت

 را به كارشناس پژوهشي اعالم نماييد.  به داوري طرح خود

  

عدم تاييد و «علت عدم تاييد را درج نماييد و در نهايت با كليك بر روي  توضيح شده، در بخشدر پنجره باز 

   نهايي كنيد.  ، عمليات را »ارسال

 


