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ت گزارش نهایی  راهنمای ارسال مستندا

رد سیستم ژپوهشیار    

 

دانشکده رپستاری ومامایی معاونت ژپوهشی   



گزارشات نهایی در سیستم پژوهشیار راهنمای ارسال   

 

با عنایت به لزوم ارزیابی فعالیت های پژوهشی مجریان طرح های تحقیقاتی و اختصاص کارنامه        

پژوهشی، بدینوسیله از مجریان محترم مشمول طرح های تحقیقاتی تقاضا می شود درخصوص عملکرد 

مدت زمان اجرا آن ها طرح های در حال اجرا اعم از )طرح های پایین تر از سقف و باالتر از سقف( که 

 -هپیش نویس مقال -گزارش نهایی)فایل نسبت به بارگذاری مستندات گزارش نهایی  ،اتمام یافته

در سامانه پژوهشیار اقدام  (نمونه فرم رضایت آگاهانه 10 -ویر ایمیل دریافتی پیام پژوهشتص

جهت تکمیل مستندات  تمدید مهلت زمان اجرانمایند. شایان ذکر است مجریان محترمی که درخواست 

را دارند می توانند نسبت به ارسال درخواست خود از طریق مکاتبه با  گزارش نهایی )کمتر از یکسال(

طرح اقدام نمایند، در  قبل از اتمام مدت زمان اجرایکارشناس پژوهش مربوطه در سیستم پژوهشیار 

اعالم  بدون پرداخت خاتمه یافتهغیر اینصورت ارسال مستندات بعد از اتمام مدت زمان اجرای طرح 

طرح تأخیری می باشند امکانپذیر نمی  3یرش و عقد قرارداد با مجریانی که دارای می گردد. ضمناً پذ

 باشد.

سال  2قرارداد طرح پژوهشی؛ مدت زمان چاپ مقاله حداکثر ظرف مدت  11ماده   با توجه به

می باشد  و ارسال درخواست جهت تمدید مهلت زمان چاپ مقاله  بعد از اتمام زمان اجرای طرح

 نمی باشد.امکان پذیر 

 

)تلفن:  ایزدفرپژوهش دانشکده خانم  در صورت نیاز به اطالعات بیشتر، لطفا با کارشناس

 ( تماس حاصل فرمایید.43651708

  



 

 

 و انتخاب گزینه پژوهش   fnm.iums.ac.irمراجعه به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی به آدرس  (1

  



 iresearch.iums.ac.irو یا مستقیم از طریق سایت  انتخاب سیستم مدیریت امور پژوهشی )پژوهشیار(  (2

  



 ورود به سامانه طرح های پژوهشی  (3

 

  



 انتخاب پژوهشگر اصلی از منوی سمت راست  (4

 

  



در حال "و در قسمت فیلتر براساس موقعیت فعلی   "همه طرح های من"و بعد گزینه  "پژوهشگر اصلی"انتخاب گزینه  (5

 زیر سقف را انتخاب نمایید. -اجرا

 

 

  



کنار طرح " +  "عالمت در منوی سمت چپ لیست طرح های شما نمایش داده می شود با مراجعه به قسمت جزییات  (6

 مورد نظر را انتخاب نمایید. 

 

  



 .را انتخاب نمائید "ارسال گزارشات"فعال می باشند که ماژول ماژول های پس از انتخاب + در پایین طرح مورد نظر  (7

 

  



 را کلیک نمائید. "و ارسال گزارشانتخاب "پس از انتخاب گزینه ارسال گزارشات کادری باز می شود گزینه  (8

 

 
 



 را انتخاب نمائید. "یا ویرایش گزارشارسال "انتخاب گزینه  (9

 

 
 



را  "مرحله نهایی"فلش سمت چپ انتخاب نمائید در لیست زیر گزینه  گزینه انتخاب مراحل قرارداد را از قسمت (10

 انتخاب نمائید.

 

  



گذاری در انتها نسبت به بارکه پس از تکمیل خالصه گزارش نهایی باز می شود پس از انتخاب مرحله نهایی صفحه ای  (11

 منتج از طرح پیش نویس مقالهفایل ( 2 یا پایان نامه نهایی  نهاییکامل گزارش ( فایل 1شامل: مورد نیاز که  مستندات

به همراه شماره تماس نمونه های پژوهش درصد از فرم رضایت نامه 10( ارسال 4پژوهش تأییدیه پیام ( تصویر ایمیل 3

 را انتخاب نمائید. ذخیره و بازگشت گزینه انتها در تکمیل شده اقدام نمایید. ( ساب میت مقاله 5

 

 

  



د طرح مور مجدداٌ به صفحه اولاطالع کارشناس پژوهش مربوطه  اطمینان و جهتو تکمیل بعد از ارسال مستندات  (12

 را انتخاب نمائید. "مکاتبه با ادمین"مراجعه و در پایین طرح گزینه  نظر

 

  



صفحه زیر باز می شود که در قسمت اول ادمین مورد نظر که همان کارشناس  "مکاتبه با ادمین"پس از انتخاب گزینه  (13

ر تکمیل و مبنی ب با کارشناس مربوطه ش طرح مذکور می باشد انتخاب نمائید سپس در کادر پایینی مکاتبه ایپژوه

نظیم تارسال مستندات گزارش نهایی از سوی مجری محترم انجام گردیده ارسال نمائید تا کارشناس پژوهش نسبت به 

نماید. ضمنا پس از چاپ مقاله نسخه چاپ شده را از طریق همین اقدام  فرم پرداخت جهت مراحل نهایی قرارداد

 مراحل در سیستم بارگذاری نمائید تا نسبت به پرداخت هزینه مرحله چاپ مقاله اقدام صورت گیرد. 

 

 


