ابتدا وارد سایت دانشگاه به آدرس  www.Kaums.ac.irشوید.
سپس از منوی معاونت ها معاونت تحقیقات و فناوری را انتخاب کنید.

از منوی سمت چپ سامانه مدیریت اطالعات تحقیقاتی را انتخاب کنید.

 گزینه ثبت نام در سامانه را انتخاب کنید.

 سپس دانشکده مورد نظر را انتخاب کرده و نام ،نام خانوادگی،کد ملی و تلفن همراه و ایمیل را وارد کرده
و گزینه ادامه را انتخاب کنید.

 اگر کامالً نام و مشخصات منطبق بود گزینه درخواست نام کاربری و اسم رمز را انتخاب کنید ولی اگر
منطبق نبود گزینه نام من در لیست باال نیست را بزنید ( .که تا  27ساعت آینده زمان دارد که ارسال
شود).
* در صورت ایجاد مشکل با داخلی  207تماس گرفته شود.

 صفحه نخست را از باالی صفحه انتخاب کرده و بعد گزینه ورود به سامانه را بزنید.

 نام کاربری و اسم رمزی که برایتان ایمیل شده را زده و وارد سامانه شوید.
 گزینه طرح و پروژه را انتخاب کنید.

مرحله  :1عنوان فارسی و انگلیسی را وارد کرده و بعد ادامه را بزنید.

مرحله  :7دانشکده مربوطه را انتخاب کنید و بعد ادامه ثبت رکورد را بزنید.

مرحله  :3در قسمت ثبت اطالعات کلی گزینه های درخواستی را به شرح زیر پر کنید:
* الین تحقیقاتی را خالی بگذارید.
* تحقیق در نظام سالمت خیر را انتخاب کنید
* اگر طرح و پایان نامه هر دو هست گزینه بلی و اگر نه گزینه خیر را انتخاب کنید
* مقطع خود را انتخاب نمائید( پزشکی عمومی ،کارشناسی ارشد ،تخصص)
* زمان اجرای طرح و محل اجرای طرح را با توجه به صفحه اول پروپوزال وارد کنید.
* اگر پایان نامه بود گزینه  ،1طرح گزینه 7و اگر هم پایان نامه و هم طرح بود گزینه  3را انتخاب کنید
* بعد نوع طرح( بنیادی ،کاربردی و  ) ...را با توجه به لیست داده شده انتخاب کنید.
* بعد واحد ارائه دهنده را نیز بر اساس لیست داده شده انتخاب کنید (مرکز تحقیقاتی که طرح در رابطه با آنها
صورت می گیرد).
* منبع جذب اعتبار :اگر طرح مشترک با مراکز خارج دانشگاهی باشد مثالً از باریج اسانس یا  ...اعتبار گرفته
باشید بلی و اگر نه خیر را انتخاب کنید
*پژوهش در آموزش :با تشخیص استاد راهنما انتخاب شود.
* در فیلد دانشکده ،دانشکده مربوطه را انتخاب کنید.
* گروه آموزشی مربوطه را از لیست موجود انتخاب کنید.
* مجریان را از صفحه اول پروپوزال کپی کنید ( توجه شود که همکاران کپی نشود)
** پیوست ها :اگر به جز موارد پروپوزال ،فرم تعارض منافع ،کدهای اخالقی مورد دیگری دارید لطفا درج کنید.
در اینجا فرم ثبت اطالعات کلی به اتمام می رسد و شما باید اطالعات را ذخیره و فرم ثبت متون پیشنهاد را از
سمت راست صفحه انتخاب نمایید.

مرحله  :4در قسمت ثبت متون پیشنهادی اطالعات خواسته شده اعم از بیان مسئله ،تعریف واژههای کلیدی،
هدف کلی ،اهداف اختصاصی ،فرضیات یا سؤاالت تحقیق ،روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری ،مالحظات
اخالقی ،مشکالت اجرایی و محدودیت های پژوهش و روش جمع آوری اطالعات را وارد کنید.

* برای وارد نمودن اطالعات بر روی شکل مداد کلیک کنید

* یا اطالعات خود را تایپ کرده یا می توانید از فایل ورد خود کپی و پیست کنید .برای پیست کردن تنها از
کلیدهای کنترل  V +استفاده نمایید.

فرم پیشنهاد متون به اتمام می رسد .از منوی سمت راست ثبت مجری و همکاران را انتخاب کنید.

مرحله  :2در این مرحله همکاران و مجریان را انتخاب کنید و بعد به ترتیب مجری و همکار را وارد کنید.

برای این کار روی گزینه درج کلیک کرده و با کلیک بر روی باکس نام و نام خانوادگی ،سمت در طرح ،نوع
همکاری را انتخاب نمائید.

* باید با هماهنگی استاد راهنما بخش مدیر اجرایی را انتخاب کنید .در کل مدیر اجرایی کسی است که با او قرار
داد طرح تحقیقاتی منعقد می گردد.
اگر در بخش جستجو نام کسی را نیافتید با داخلی  207تماس حاصل فرمائید .همچنین شما موظف هستید نام
خود را نیز جستجو و درج کنید .این موضوع که شما در حال ثبت اطالعات هستید به معنای درج نام شما در طرح
نیست.

بعد از تکمیل فرم ثبت مجریان و همکاران از منوی سمت راست گزینه ثبت اطالعات تکمیلی را انتخاب کنید.
مرحله  :6اطالعات این قسمت نیز با توجه به پروپوزال تکمیل می شود.
* دقت شود که برای تیک زدن ابتدا باید ویرایش را از پایین صفحه انتخاب کنید.

* در پیوست  :مثالً فرمول حجم نمونه با  snippingبه عکس تبدیل شده و الصاق می شود.
بعد از تکمیل ثبت اطالعات تکمیلی از منوی سمت راست گزینه ثبت متون پیشنهاد را انتخاب کنید.
مرحله  :2در این مرحله با کلیک بر روی شکل مداد اطالعات جمعیت مورد مطالعه و خصوصیات آنها ،روش نمونه
گیری-چند مرحله ای ،حجم نمونه ،روش اجرای طرح و معیارهای ورود و خروج مطالعه را از پروپوزال کپی کرده و
در اینجا پیست کنید.

بعد از تکمیل ثبت متون پیشنهاد از منوی سمت راست گزینه جدول متغیرها را انتخاب کنید.

مرحله  :8در این مرحله از روی جدول متغیرهای پروپوزال اطالعات یکی یکی برداشته شده و در این قسمت
گذاشته می شود.
برای اینکار روی گزینه درج کلیک کنید.

عنوان متغیر ،نوع متغیر ،خصوصیات متغیر و مقیاس کمی یا کیفی را وارد کنید.

متغیرهایی که وارد شده مشاهده می شوند.
کار شما در این فرم به اتمام می رسد .از منوی سمت راست " منابع" را انتخاب کنید.

مرحله  :9در این مرحله منابع از انتهای پروپوزال کپی می شود و سپس با انتخاب گزینه ویرایش و سپس زدن
کنترل V+منابع را در اینجا ثبت می کنیم .سپس ازمنوی سمت راست مرحله زمانبندی و مراحل اجرا را انتخاب
کنید.

 -10مرحله  :10در مرحله زمانبندی و مراحل اجرا با توجه به جدول زمانبندی پروپوزال اطالعات خواسته شده اعم
از فعالیت اجرایی ،و زمان اجرا به ماه وارد می شود.

* می توانید از وارد کردن درصد زمانبندی صرف نظر کنید ولی زمان اجرا به ماه را باید وارد کنید .سپس دوباره از
منوی سمت راست بخش اطالعات برون دانشگاهی را انتخاب کنید.

مرحله  :11در این مرحله در صورتی که نهادی در خارج از دانشگاه هزینه را تامین می کند در ابتدا بر روی درج
کلیک کنید و سپس نام شرکت و میزان تامین اعتبار را وارد کنید.

بعد از منوی سمت راست بخش هزینه پرسنلی را انتخاب کنید.
مرحله  :17در این مرحله هزینه پرسنلی طرح وارد می شود به این نحوکه ابتدا باید بر روی گزینه درج کلیک کنید
و سپس نام و نام خانوادگی ،نوع فعالیت ،تعداد ساعت و حق الزحمه را وارد کنید و بعد گزینه ذخیره کن را
انتخاب نمائید.

جهت درج هزینهها :برای بخش هزینه مدیریت طرح و مطالعات اوليه و تهيه پروپوزال سقف  08ساعت ( برای طرحهایی
که از مراکز  11گانه تحقيقاتی ارائه می شوند تا سقف  188ساعت مجاز است) را در نظر بگيرد .و این تعداد ساعت را با توافق
مجریان تقسيم نموده و به ازای هر ساعت بر اساس رتبه علمی هزینه را حساب کنيد .به طور مثال اگر برای مجری اول  08ساعت از
 08ساعت را در نظر می گيرید که مرتبه علمی ایشان استاد تمام است در بخش تعداد ساعت عدد  08را درج و در بخش حق
الزحمه هر ساعت طبق جدول زیر عدد  08888را وارد نمایيد .این کار را برای مجریان دیگر نيز انجام دهيد.
اعضای هيات علمی :
مرتبه علمی

حق الزحمه

استاد

 60000ریال

دانشیار

 22000ریال

استاد یار

 20000ریال

مربی

 40000ریال

اعضای غير هيات علمی:
مدرک تحصیلی

حق الزحمه

پزشک متخصص()PhD

 30000ریال

پزشک عمومی و فوق لیسانس

 72000ریال

لیسانس

 70000ریال

فوق دیپلم

 12000ریال

دیپلم

 10000ریال

برای مرحله باز نگری ،نتیجه گیری و نگارش متن سقف هزینه 0 720000
.1

تجزیه و تحلیل 1200000 :ریال تا  7000000ریال (( سقف هزینه .نیازی به انتخاب ساعت و حق الزحمه هر ساعت نیست).

.7

بازنگری ،نتیجه گیری و نگارش متن 7200000 :ریال ( سقف هزینه .نیازی به انتخاب ساعت و حق الزحمه هر ساعت
نیست).

 .3تایپ و تکثیر و  300000 :CDریال (( سقف هزینه .نیازی به انتخاب ساعت و حق الزحمه هر ساعت نیست).
.4

برای پایان نامه های تحصیالت تکمیلی سقف جمع آوری اطالعات و تکمیل پرسشنامه برابر  6000000ریال است.

بعد از منوی سمت راست گزینه هزینه آزمایش ها و خدمات تخصصی را انتخاب کنید.

مرحله  :13در این قسمت هزینه آزمایشات و خدمات تخصصی وارد می شود به این نحوکه ابتدا باید بر روی
گزینه درج کلیک کنید و سپس موضوع آزمایش و یا خدمات تخصصی ،تعداد کل دفعات و هزینه برای هر دفعه را
وارد کنید و بعد گزینه ذخیره کن را انتخاب نمائید.

سپس از منوی سمت راست گزینه هزینه وسایل و مواد درخواستی را انتخاب کنید.
مرحله:14در این قسمت هزینه وسایل و مواد درخواستی را مانند دو مرحله قبل با کلیلک بر روی گزینه درج و
سپس تکمیل نمودن نام دستگاه/مواد ،نوع وسیله ،تعداد و قیمت و بعد انتخاب گزینه ذخیره کن کامل نمائید و
بعد از منوی سمت راست آیتم سایر هزینه ها را انتخاب کنید.

 -12مرحله  :12در این مرحله سایر هزینه ها ،مانند بقیه مراحل مربوط به هزینه وارد می شود عنوان هزینه (اعم
از چاپ و تکثیر ،هزینه مسافرت یا سایر) را انتخاب نمایید و بعد تعداد /مقدار و هزینه مورد به ریال را وارد کنید
و بعد گزینه ذخیره کن را انتخاب نمائید.

 – 16مرحله  :16همه آیتم هایی که از مرحله  17تا  12در قسمت هزینه ها وارد کردید در این قسمت نمایش داده
می شود حال می توانید از منوی سمت راست آیتم تعارض منافع را انتخاب نمائید.

** دقت شود در هر مرحله با کلیک بر روی شکل مداد می توانید اطالعات را ویرایش نمائید.
 -12مرحله  :12دراین مرحله ابتدا گزینه درج را انتخاب کنید و سپس تک تک افرادی که در طرح سمتی دارند را
با انتخاب گزینه نام و نام خانوادگی وارد کنید و سمتی که در طرح دارند را مشخص نمائید مثالً مجری یا همکار
سپس در باکس ،وضعیت تعارض را به شکل تعارض دارم یا ندارم مشخص کنید سپس از منوی سمت راست آیتم
مالحظات اخالقی را انتخاب کنید.

 -18مرحله  :18در قسمت مالحظات اخالقی پس از خواندن هر یک با کلیک بر روی شکل مداد یکی از گزینه
های :بله (وجود دارد) ،خیر(وجود ندارد) و یا در مورد این تحقیق صدق نمی کند را انتخاب کنید.

* اگر آیتمی در مالحظات اخالقی شما وجود داشت که در لیست مشاهده نمی شد با انتخاب گزینه درج می توانیم
آن را به لیست اضافه کنید.

 پس از اتمام مراحل 18گانه در صورتی که خود مدیر اجرایی هستید در پایین صفحه گزینه تایید و ارسال به
کارشناس دانشکده/مرکز را انتخاب کنید

 در غیر اینصورت از باالی صفحه گزینه ارسال به پژوهشگر دیگر /استاد راهنما را انتخاب و نام استاد که در
پروپوزال به عنوان مدیر اجرایی وارد کرده اید را درج و ارسال نمایید.

تهیه و تنظیم :مریم سعیدی نژاد

