
بسمه تعالی

راهنماي پژوهشیار
محیط مجري

(ارسال و پیگیري طرح)



پژوهشیارتحقیقاتیسامانهانتخاب(Umsu.ac.ir)اکسپلوررمرورگربادانشگاهسایتبهمراجعه

اصلیصفحهانتخابراهنمااستاد/ طرحمجريورودانتخابوعبوررمزوکاربرينامکردنوارد

را کلیک کرده و ثبت نام عضو جدیددریافت نکرده است، در صفحه اصلی، عبوررمزوکاربرينام، طرحمجري/ راهنمااستاددر صورتیکه 
اطالعات مربوطه را تکمیل نماید :



به سیستم تحقیقاتی پژوهشیار :ثبت و ارسال طرح تحقیقاتی

) را کلیک ورود مجري طرحدر قسمت مربوطه وارد کرده و گزینه ((استاد راهنما / مجري طرح)رمز عبورو نام کاربردي در صفحه اولیه پژوهشیار، 
کنید.

کلیه موارد فوق را قبول در قسمت پائین، ) را کلیک کنید و سپس موافقت نامه را مطالعه کرده و ارسال طرح تحقیقاتی، گزینه (براي ارسال طرح
را تیک زده دارم

و در صفحه بعدي، نوع طرح را مشخص نمایید و گزینه ثبت را کلیک کنید :



صفحه مشخصات پایان نامه :

) را تکمیل نمائید :عنوان فارسی، عنوان انگلیسی، .... بیان مساله، بررسی متون و ...مطالب مربوطه (،)مشخصات پایان نامه(در صفحه بعدي

همکاران :مجریان و صفحه 

) تک به تک وارد همکاران اجراییوهمکاران اصلی، راهنماي دومواساتید مشاور، و در صورت نیاز طرح (دانشجو)، مجریان و همکاران(در صفحه 
شود :



صفحه فهرست منابع :

صفحه اهداف :



:اجراي مطالعهروش 

:اخالقکمیتهصفحه 



جدول متغیرها :

:شوندوارد باید داخله گر، زمینه اي)، م(اعم از متغیرهاي مستقل، وابستهتک به تک متغیرها

:جدول زمانبندي و مراحل اجرا 



هزینه پرسنلی :

نوشته نشود.)پایان نامه(/ دانشجو براي اساتید راهنما / مشاور هزینه اي نکته : 

پژوهشی (معرفی شده وآماريدانشجویی به کارشناسانهاينامهپایانآماريتحلیلپروپزال وآماريدانشجویان می توانند براي مشاوره
در وب سایت دانشکده پزشکی) مراجعه نمایند.



و خدمات تخصصی :هزینه آزمایشات 

وسایل :فهرست 



سایر هزینه ها :

ضمائم :

با نام انگلیسی وارد شود.و ....... باید به صورت فایلیرضایت نامه ، در قسمت ضمائم پرسشنامه، چک لیست، پکیج آموزشی

خاتمه طرح :



راهنماي منوي سمت راست :

وضعیت طرحهاي تحقیقاتی :



:شده طرح هاي بایگانی 



تغییر رمز عبور :

(که برخی از مطالب از فایل آنها گرفته شده است)کر از آقاي دکتر مهرداد عسکریان و خانم سیما پوست فروش فردشبا ت


