تاسیخ تٌظین1393/8/10 :

ضیًٌ تکمیل طرح پصيَطی ضمارٌ سٍ (وسخٍ الکتريویکی پیطىُادٌ)

پس از آوکٍ هَضَع پیـٌْادُ ؿوا دس جلؼِ گشٍُ طشح ٍ تصَیة ؿذ ،تایذ طشح پظٍّـی ؿواسُ ػِ سا تِ ؿیَُ صیش
تکویل کٌیذ .الصم تِ رکش اػت کِ فشمّای ًاقص تِ تأییذ هؼاًٍت پظٍّـی داًـکذُ ٍ داًـگاُ ًخَاّذ سػیذ .لطفا پغ
اص تکویل ّش قؼوت سٍی گضیٌِ «رخیشُ» دس تاالی ّش صفحِ کلیک کٌیذ.
ابتذا ٍاسد پَستال داًـجَیی ؿَیذ .ػپغ گضیٌِ «طشح پظٍّـی» سا اًتخاب کٌیذ .پغ اص آى تا فـشدى دکوِ «ایجاد»
فشم هشتَط سا ایجاد کٌیذ .فشم داسای ػشتشگّای صیش اػت:
اطالػات طشح ،هجشیاى ٍ ّوکاساى طشحّ ،ضیٌِّای طشح ،هحل تأهیي اػتثاس طشح ،تصَیة طشح ٍ اطالػات خاتوِ طشح
سربرگ «اطالعات طرح»:
مًضًع اصلی :ػلَم اًؼاًی
مًضًع فرعی :صتاىؿٌاػی
قالب طرح :ؿواسُ 3
عىًان طرح :ػٌَاى پایاىًاهِ
عىًان اوگلیسی :تشجوِ اًگلیؼی ػٌَاى پایاىًاهِ
کلیذياشگان فارسی :تیي  3تا  7کلیذٍاطُ
کلیذياشگان اوگلیسی :تشجوِ اًگلیؼی کلیذٍاطُّای پایاىًاهِ
تاریخ دفاع از پیطىُادٌ (تاریخ تصًیب طرح) :ایي قؼوت سا اػتاد ساٌّوا تکویل هیکٌذ.
تصًیر صًرتجلسٍ دفاع از پیطىُادٌ( :یا صًرتجلسٍ تصًیب طرح) :ایي قؼوت سا اػتاد ساٌّوا تکویل هیکٌذ.
مذت اجرا :تشای داًـجَیاى کاسؿٌاػی اسؿذ حذاکثش  12هاُ ٍ تشای داًـجَیاى دکتشی حذاکثش  24هاُ اػت.
محل اجرا :داًـکذُ ادتیات ٍ ػلَم اًؼاًی
وًع طرح :تا هـَست تا اػتاد ساٌّوا هـخص هیؿَد.
ضرح کامل طرح (تعریف مسألٍ ي تبییه طرح) :هؼألِ تحقیق دس یک پاساگشاف تَضیح دادُ ؿَد.
فرضیٍ ي/یا سؤالَای پصيَص :ػؤاالت ٍ فشضیات تحقیق (دس صَست ٍجَد) تِ صَست ؿواسُگزاسی ؿذُ دادُ ؿَد.
اَذاف پصيَصّ :ذف یا اّذاف پظٍّؾ دس یک پاساگشاف تَضیح دادُ ؿَد.
سًابق پصيَطی مربًط بٍ طرح در ایران :پیـیٌِ تحقیقات داخلی تش اػاع فشهت هٌاتغ دادُ ؿَد.
سًابق پصيَطی مربًط بٍ طرح در سایر کطًرَا :پیـیٌِ تحقیقات خاسجی تش اػاع فشهت هٌاتغ دادُ ؿَد.
آیا ایه طرح بٍ سازمانَا ي مؤسسات دیگر ویس پیطىُاد ضذٌ است؟ هؼوَال پاػخ «خیش» اػت.
ريش ي مراحل اجرای طرح :سٍؽ تحقیق دس یک پاساگشاف هختصش ٍ هفیذ دادُ ؿَد.
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زمانبىذی اجرای طرح :تش اػاع صهاًی کِ دسًظش گشفتِایذ ،تا کلیک تش سٍی خاًِّای جذٍل هیتَاًیذ تشای ّش هشحلِ
صهاى هَسدًظش سا هـخص کٌیذ .تا اًتخاب ّش خاًِ دس جذٍل ،سًگ آى صَستی هیؿَد .تا ّش تا کلیک تش سٍی دکوِ

ػثضسًگ ػالهت +

هیتَاًیذ یک سدیف دس جذٍل اضافِ کٌیذ.

ًوًَِ صیش تِ ػٌَاى الگَ هیتَاًذ هَسد اػتفادُ قشاس گیشد:
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فایل (اختیاری) :دس صَست توایل هیتَاًیذ فایل حاٍی اطالػات پیـٌْادُ سا پیَػت کٌیذ.
پس از تکویل ػشتشگ «اطالػات طشح» ،کلیذ «رخیشُ» دس تاالی صفحِ صیش ػشتشگّا سا فـاس دّیذ.
پس از آن ،ػشتشگ «هجشیاى ٍ ّوکاساى طشح» سا اًتخاب کٌیذ .ػپغ دکوِ «ایجاد» سا کلیک کٌیذ .فشم تاص ؿذُ سا
تشای اػتاد(اى) ساٌّوا ،اػتاد(اى) هـاٍس ٍ داًـجَ تکویل کٌیذ .دس صَستی کِ اػتاد ساٌّوا یا هـاٍس اص داًـگاُ فشدٍػی
اػت ،قؼوت «اػتاد/کاسهٌذ» سا اًتخاب کٌیذ ٍ دس غیش ایي صَست قؼوت «هتفشقِ» سا اًتخاب کٌیذ .دس صَستی کِ ًام
اػتاد ساٌّوا یا هـاٍس ؿوا تَػط ػیؼتن ؿٌاػایی ًـذ ،الصم اػت تا اػتفادُ اص گضیٌِ آتیسًگ «ایٌجا» دس صیش قؼوت
«هتفشقِ» اطالػات کاهل ایـاى سا ٍاسد کٌیذ .تؼذ اص ًَؿتي ًام داًـجَ ،اػتاد(اى) ساٌّوا ٍ اػتاد(اى) هـاٍس ٍ ؿٌاػایی
آى تَػط ػیؼتن ،الصم اػت اص گضیٌِ «ػوت دس طشح» ًقؾ فشد سا دس پایاىًاهِ هـخص کٌیذ .پش کشدى ایویل یا
هالحظات ضشٍسی ًیؼت .پغ اص پایاى کاس دکوِ «رخیشُ» سا دس تاالی صفحِ تضًیذ.
سپس ،ػشتشگ «ّضیٌِّای طشح» سا تاص کٌیذ .دکوِ «ایجاد» سا تضًیذ .دس قؼوت «ػٌَاى ّضیٌِ» هؼوَال «تایپ ٍ
تکثیش» ًَؿتِ هیؿَد .اها ؿوا هیتَاًیذ اص ػٌاٍیي دیگشی ّن اػتفادُ کٌیذ .دس قؼوت «ًَع ّضیٌِ» هؼوَال «ػایش
ّضیٌِّای هشتثط» اًتخاب هیؿَد .دس قؼوت «تؼذاد» ػذد « ٍ »1دس قؼوت «قیوت» تشای سػالِ دکتشی هثلغ ػِ
هیلیَى سیال ٍ تشای پایاىًاهِ کاسؿٌاػی اسؿذ هثلغ یک هیلیَى ٍ دٍیؼت ّضاس سیال سا تِ ػذد تایپ کٌیذ .دس ایي
قؼوت ،داًـجَیاى تیيالولل هثلغ صفش سیال سا ٍاسد کٌٌذ .پغ اص تکویل اطالػات ،دکوِ «رخیشُ» سا فـاس دّیذ.
پس از آن ،ػشتشگ «هحل تأهیي اػتثاس طشح» سا تاص کٌیذ ٍ دس قؼوت «اػتثاس هتوشکض پظٍّـی» سقوی سا کِ تِ ػٌَاى
ّضیٌِ طشح ٍاسد کشدیذ ( یک هیلیَى ٍ دٍیؼت ّضاس سیال یا ػِ هیلیَى سیال) سا دس ایي قؼوت دٍتاسُ تِ ػذد ٍاسد کٌیذ.
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دس جذٍل هشتَط تِ «لیؼت هجشیاى ٍ ّوکاساى» ،اػتاد ساٌّوا تِ طَس خَدکاس اًتخاب هیؿَد .دس اًتْا ،دکوِ «رخیشُ»
سا تضًیذ.
سربرگ «تصًیب طرح» سا اػتاد سٌّوا تکویل هیکٌذ.
سربرگ «اطالعات خاتمٍ طرح» پغ اص تصَیة طشح فؼال هیؿَد .اطالػات هشتَط تِ آى سا ّن اػتاد ساٌّوا ٍاسد
هیکٌذ.
پس از رخیشُ تواهی هشاحل ،فشم تکویلؿذُ ،تِ طَس خَدکاس ،تشای اػتاد ساٌّوا اسػال هیؿَد.
پس از تأییذ اػتاد ساٌّوا ،فشم پیـٌْادُ تشای هذیشیت گشٍُ اسػال هیؿَد.
سپس ،هذیش گشٍُ فشم سا تشای هؼاٍى پظٍّـی داًـکذُ اسػال هیکٌذ.
برا ی دریافت کمک َسیىٍ (مبلغ یک میلیًن ي ديیست َسار ریال یا سٍ میلیًن ریال) ،فرم پیطىُادٌ بایذ بٍ
تأییذ معاين پصيَطی داوطکذٌ ي داوطگاٌ برسذ.

مًفق باضیذ،
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