
 تاریخچٍ

 تُیٍ کىىذٌ تًضیحات تاریخ اوتشار شمارٌ اصالحیٍ

 ػاطفِ سجبؼلی صادُ تْیِ پیش ًَیس اٍلیِ 13/10/1395 0

 ػاطفِ سجبؼلی صادُ اػوال تغییشات ًاشی اص هویضی ًاظش 17/11/1395 1

 

  



سا اًتخاب کشدُ ٍ سپس  داًشجَیاى خاسجبَسس ٍ اهَس اص طشیق پَستال ساصهاى اهَس داًشجَیاى ٍ اص سشبشگ خذهات، بخش اهَس 

 (1)تصَیش .ذیکلیک ًوایفشصت تحقیقاتی داًشجَیاى دکتشی  تسَیِ دس ایي قسوت جْت ثبت دسخَاست بش سٍی

 

 ومایش پًرتال-1 یزتصً

، با کلیک بش سٍی سا اًتخاب ًواییذ هَافق ّستن سا خَاًذم ٍقَاًیي سا بِ شوا ًوایش دادُ ٍ دس صَستی کِ گضیٌِ  سیستن فشم

(2)تصَیش بِ شوا ًوایش دادُ هی شَد.فشصت تحقیقاتی داًشجَیاى دکتشی  تسَیِ دکوِ بؼذی، فشم  

 

 مًافقت با قًاویه گفتٍ شذٌ-2 یزتصً

 (4ٍ  3ٍیش اباشٌذ.)تصکشدُ ٍ تَجِ داشتِ باشیذ کِ هَاسد ستاسُ داس اجباسی هی ٍاسد سا  اطالػات



 

 در صًرتیکخ وًع فزصت داخل باشذ یمتقاض فزم ومایش دادٌ شذٌ بٍ-3 یزتصً



 

 در صًرتیکخ وًع فزصت خارج باشذ یمتقاض فزم ومایش دادٌ شذٌ بٍ -4 یزتصً

 (5سپس بِ سَال اهٌیتی پاسخ دادُ ٍ بش سٍی دکوِ اسسال کلیک کٌیذ.)تصَیش 



 

 سًال امىیتی-5 یزتصً

سیستن اص ثبت دسخَاست  کِ دس ایي حالتدس صَست خالی بَدى فیلذ ّای اجباسی با پیغاهی دس باالی صفحِ هَاجِ هی شَیذ 

 (6جلَگیشی هی کٌذ.)تصَیش 

 

 یاجبار یَا لذیف وکزدن يارد صًرت در اخطار شیوما-6 یزتصً

 (7هتي صیش بِ شوا ًوایش دادُ هی شَد. شواسُ پیگیشی سا ًضد خَد ًگاُ داسیذ.)تصَیش  پس اص اسسال



 

 ومایش کذ پیگیزی-7 یزتصً

)تصَیش فشاّن هی ًوایذ. اى سفغ هشکل ٍ سؼی هجذد سا بشایتاىًوایش دادُ ٍ اهک سا صیشدس صَست ًاهَفق بَدى تشاکٌش سیستن پیغام 

8) 

 

 ومایش اخطار تزاکىش وا مًفق-8 یزتصً

اص طشیق پَستال ساصهاى اهَس داًشجَیاى سشبشگ  با دسیافت پیغام جْت هشاجؼِ بِ پَستال، بشای هشاّذُ ٍضؼیت خَد اقذام ًواییذ.

 (9کاستابل سا اًتخاب ًواییذ.)تصَیش 

 

 کارتابل شخصی-9 یزتصً

دس قسوت جستجَ کذ پیگیشی دسیافتی سا ٍاسد ٍ با تَجِ بِ تَضیحات رکش شذُ جْت اداهِ فشآیٌذ اقذام ًواییذ.سپس بش سٍی 

 (10ذ.)تصَیش شواسُ پیگیشی کلیک کٌی

 

 1 ىذیفزآ تیيضع شیوما-10 یزتصً

جْت ٍیشایش اطالػات خَاستِ شذُ دس قسوت تَضیحات اقذام ًواییذ. پس اص ٍیشایش اطالػات خَاستِ شذُ بِ سَال اهٌیتی 

 (11پاسخ دادُ ٍ بش سٍی کلیذ بشٍصسساًی کلیک کٌیذ.)تصَیش 



 

 یبزيسرساو-11 یزتصً

 (12ّوچٌیي هی تَاًیذ با اًتخاب گضیٌِ لغَ دسخَاست ًسبت بِ لغَ فشآیٌذ اقذام ًواییذ.)تصَیش 



 

 لغً درخًاست -12 یزتصً

بش سٍی  باسگزاسی ًواییذ.دسصَستیکِ ششایط توذیذ فشصت سا داسا باشیذ بِ شوا اطالع سساًی هی شَد تا هقالِ پژٍّشی خَد سا 

 (13شواسُ پیگیشی کلیک کٌیذ.)تصَیش 

 

 2ومایش يضعیت فزآیىذ -13 یزتصً

پس اص ٍاسد کشدى اطالػات هقالِ خَد گضیٌِ بشٍصسساًی سا اًتخاب ًواییذ. الصم بِ رکش است شوا هی تَاًیذ اص طشیق گضیٌِ افضٍدى، 

 (14.)تصَیش  خَد سا ٍاسد کٌیذ. اطالػات هقالِ ّای دیگش



 

 بارگذاری مقاالت-14 یزتصً

 دس صَستیکِ دٍسُ خَد سا دس کوتش اص صهاى تؼییي شذُ اتوام کشدُ باشیذ، ّضیٌِ ای کِ بایذ پذاخت کٌیذ بِ شوا ًوایش دادُ هی شَد.

 (15بش سٍی شواسُ پیگیشی کلیک کٌیذ.)تصَیش 



 

 3ومایش يضعیت فزآیىذ  -15 یزتصً

 (16)تصَیش سپس فیش ٍاسیضی هَسد ًظش سا باسگزاسی کشدُ ٍ بش سٍی کلیذ بشٍصسساًی کلیک ًواییذ.

 

 بارگذاری فیش ياریشی -16 یزتصً

 (17)تصَیش شَد.دسصَستیکِ با تاهیي اػتباس شوا هَافقت شَد بِ شوا اطالع سساًی هی 



 

 4ومایش يضعیت فزآیىذ  -17 یزتصً

 (18)تصَیش  دس صَستیکِ ًیاص بِ آصادساصی سٌذ تؼْذی باشذ، بِ شوا اطالع سساًی هی شَد.

 

 5ومایش يضعیت فزآیىذ  -18 یزتصً

 


