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  همكاران گرامي و ارجمند، 

  با سالم و احترام

  خواهشمند است جهت ارسال پروپوزال طرح پژوهشي درون دانشگاهي در سيستم گلستان به شرح زير اقدام فرمائيد.

) را از وب سايت ٤وهشي نوع ژ، طرح پژوهشي فعال و طرح پ٣الي  ١ . فرم طرح پژوهشي مورد نظر (طرح درون دانشگاهي نوع١
  دانشگاه دريافت كرده و تكميل نمائيد. 

  برسد.به تاييد معاون آموزشي و پژوهشي دانشكده ابتدا  ٤. الزم است فرم طرح پژوهشي نوع ٢

مراجعه نمائيد. آخرين گزينه در پيشخوان خدمت خود وهش به پيشخوان خدمت ژ. وارد سامانه گلستان شويد. در بخش پ٣

  تا به صفحه عمليات مرتبط با طرح پژوهشي وارد شويد. است. بر روي آن كليك كنيد  »است طرح درون دانشگاهيدرخو«

 

  كليك كنيد. » درخواست جديد«بر روي 
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  بخش هاي زير است:  اين صفحه شامل نمايش داده مي شود.(درخواست طرح پژوهشي درون دانشگاهي)  صفحه ي زير

  توسط سيستم نشان داده مي شود. كه  استاد: . اطالعات فردي١

) ميزان اعتبار پژوهشي باقيمانده بصورت سيستمي نشان ٩٩ ياعتبار پژوهشپس از تنظيم محل تامين اعتبار (. اعتبار پژوهشي: ٢

بلغ وارد شده با الزم است م.  ئيدنمادر اين بخش وارد پس از بررسي ميزان اعتبار موجود، مبلغ پيشنهادي طرح را داده مي شود. 

  درج شود.  هزار ريالفرماييد مبلغ پيشنهادي حتما بايد به دقت مبلغ پيشنهادي در پروپوزال يكي باشد. 

  نمائيد.بطور كامل تكميل را الزم است اين بخش  :پژوهشي پيشنهادي . مشخصات طرح٣

 

گذاري باردر سيستم » ارسال مستندات«از طريق را (پروپوزال طرح پژوهشي) مستندات الزم پس از تكميل مشخصات طرح، در نهايت 
پژوهشي دانشكده رسيده و فايل پي دي -بايد ابتدا به تاييد معاون آموزشي ٤شود پروپوزال طرح هاي پژوهشي نوع . يادآور مينمائيد

  اف آن بارگذاري گردد.    
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 له پيام تاييد (شكپس از مشاهد .كليك كنيددر پائين صفحه » ايجاد«بر روي دكمه  پس از اطمينان از صحت اطالعات وارد شده،
 زير)، بر روي دكمه بازگشت كليك كنيد و به پيشخوان خدمت خود بازگرديد.

 

اگر نياز به تغيير وهش و فناوري اطمينان داريد، بر روي دكمه ارسال كليك نمائيد. به معاونت پژجديد  تسادرخوچنانچه از ارسال 
  يد از گزينه هاي اصالح يا حذف استفاده كنيد. يا حذف طرح دار

  

  ارسال طرح خود را نهايي كنيد. در نهايت 

 


