
 

 ای از صندوق پژوهشگران و فناوران کشورنامهتفاهم سا دکتریراهنمای اخذ طرح پ

 

 مراحل زیر را طی نمایید:  http://insf.org/faپس از ورود به سایت صندوق با آدرس  

 انتخاب نمایید.های پژوهشی را ها/سامانه طرحاز منوی اصلی گزینه ورود به سامانه (1

 در سامانه مدیریت پژوهش )کایپر( گزینه متقاضیان/پژوهشگران را انتخاب نمایید. (2

نام نمایید در غیر اینصورت با شناسه کاربری اید در سامانه ثبتنام ننمودهدر صورتی که تاکنون ثبت (3

 .و کلمه عبور خود وارد شوید

 جدید را انتخاب کنید.از منوی سمت راست پروفایل خود گزینه ارسال طرح  (4

انتخاب کنید. با توجه به قالب بودن کارگروه مورد نظر خود را در صورت باز بودن وضعیت پذیرش  (5

عناوین مرتبط با کارگروه فنی و مهندسی در دانشگاه صنعتی کرمانشاه، سایر مراحل با توجه به این 

 شود. کارگروه توضیح داده می

های این کارگروه را ها، اولویتها/محوراولویت ندسی و در ستونتوانید در جلوی عنوان فنی مهمی (6

 ها از ستون مراحل بررسی قابل روئیت است.مالحظه نمایید. همچنین نحوه بررسی طرح

 و مهندسی، ستون آخر)ارسال فرم(، بر روی فلش مربوطه کلیک نمایید. از ردیف فنی (7

ای و ستون نامهتفاهم سادکتریپ در ردیف طرحشوند. ها نمایش داده میدر این قسمت انواع طرح (8

 .ارسال تقاضا بر روی فلش مربوطه کلیک نمایید

 پس از تایید اظهارنامه بر روی دکمه شروع تکمیل فرم کلیک نمایید. (9

گردد )تاکید میاین کارگروه را دانلود و تکمیل نمایید. نامهو فرم معرفی فرم خام مربوط به پروپوزال (10

 ل تغییر در فرم، برای هر طرح فرم را از ابتدا دانلود نمایید(به دلیل احتما

از طریق اتوماسیون اداری  سادکتریرا تکمیل و به همراه فرم برآورد هزینه اجرای طرح پها فرم  (11

، بر روی سایت سادکتری. )فرم برآورد هزینه اجرای طرح پبرای مدیر گروه ارسال نمایید

ای با صندوق پژوهشگران نامههای تفاهمهای پژوهشی/طرحنامهها/آئیننامهها و آئیندانشگاه/فرم

به دلیل عدم دسترسی پژوهشگر پسادکتری، ارسال مدارک از  باشد(و فناوران کشور موجود می

 گیرد.طریق اتوماسیون اداری توسط استاد راهنما صورت می

http://insf.org/fa


، عیناً در هنگام ثبت طرح در سامانه سادکتریموارد موجود در فرم برآورد هزینه اجرای طرح پنکته: 

ور دانشگاه از ریز بایستی تکمیل گردد. لذا تکمیل این فرم عالوه بر اطالع گروه، دانشکده و دا

 گردد.   ها، موجب تسریع در تکمیل فرم موجود بر روی سامانه میهزینه

یید از آن را بررسی و پس از تا اتوماسیون اداری،مدیرگروه پس از دریافت مستندات از طریق  (12

مصوبه گیری در خصوص ارائه  نماید. )تصمیمطریق اتوماسیون اداری برای رئیس دانشکده ارسال می

 گروه بر عهده رئیس دانشکده است(

و فرم داوری را برای دو  سادکتریرئیس دانشکده پروپوزال ، فرم برآورد هزینه اجرای طرح پ (13

نماید. داور )اگر داخلی بود از طریق اتوماسیون اداری و اگر خارجی بود از طریق ایمیل( ارسال می

رسال رئیس دانشکده به داور، رئیس دانشکده در خصوص داوران داخلی در صورت عدم دسترسی ا

 ها را برای دبیرخانه ارسال نماید و در پاراف ذکر کند که برای چه کسی ارسال گردد. تواند فرممی

روز با تکمیل فرم داوری اعالم و نتیجه را از طریق  5داور نظر خود را حداکثر ظرف مدت ( 14

   ذکر گردید، به اطالع رئیس دانشکده برساند. اتوماسیون اداری و با روشی که در بند قبل

و در صورت تایید پروپوزال توسط  رئیس دانشکده پس از دریافت فرم داوری از هر دو داور( 15

را از طریق  پسادکتریو فرم برآورد هزینه اجرای طرح  نامه، معرفیهای داوری، پروپوزالفرم ایشان،

 نماید.شگاه ارسال میاتوماسیون اداری برای مدیر پژوهشی دان

نامه از طریق ها را تایید و همراه با اسکن تفاهمواحد مدیریت امور پژوهشی دانشگاه فرم( 16

 نماید.اتوماسیون اداری برای متقاضی ارسال می

 را تکرار نمایید. 9تا  1با مراجعه به سامانه مراحل ( 17

 فرم را مرحله به مرحله تکمیل و ارسال فرمایید. (18

 گیرد.انجام میپس از ارسال فرم، بقیه مراحل در کارگروه فنی و مهندسی صندوق ( 19

 

 

 

 مدیریت امور پژوهشی و فناوری

 دانشگاه صنعتی کرمانشاه


