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مقذمه
ّة عبیت فٌذّق دوبیت اص پژُّؾگشاى کؾْس ایي اهکبى سا هِیب عبختَ اعت تب کلیَ هشادل پیؾٌِبد عشح
ُبی پژُّؾی ،اػن اص اسعبل ،تکویل اعالػبت ّ داّسی آًِب ثَ فْست الکرتًّیکی ّ اص عشیك ایٌرتًت لبثل
اًجبم ثبؽذ .ایي دفرتچَ ثب ُذف ساٌُوبیی پژُّؾگشاى ثشای اعتفبدٍ اص اهکبًبت ّة عبیت ایجبد ؽذٍ اعت.
دس اداهَ اهکبًبت ػوْهی ّة عبیت ّ سّػ اسعبل عشح ّ ایذٍ ثَ ُوشاٍ هثبل تْضیخ دادٍ خْاٌُذ ؽذ.
امکانات عمومی
ففذبت ّة عبیت فٌذّق ثَ  4ثخؼ تمغین ؽذٍ اًذ کَ دس ؽکل صیش ثب ؽوبسٍ ُبی عجض سًگ هؾخـ ؽذٍ
اًذ:

1
4

2

3
ومای کلی يب سایت

ثخؼ ( )1هٌْ ُبی افلی ّة عبیت سا ًؾبى هیذُذًْ .اس (ً )2بم کبسثش فؼلی ّ اهکبى ّسّد ّ خشّج ثَ ّة
عبیت سا هِیب هیکٌذ .لغوت ( )3هٌْ ُبی فؼبل ففذَ جبسی ّ ًْاس ( )4تغِیالت ًوبیؾی ثشای ففذَ سا
ًؾبى هیذُذ:
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تسُیالت ومایشی تزای َز صفحٍ

تنظیمات و امکانات پیشنهادی

 هشّسگش :لغفبً ثشای هؾبُذٍ ایي ّة عبیت اص هشّسگش ) Internet Explorer (IEاعتفبدٍ ًوبییذ .دس
غری ایي فْست هوکي اعت ًتْاًیذ دس ثؼضی فیلذ ُبی اػذاد سا ثقْست فبسعی سا ّاسد ًوبییذ.
 للنُ 1ب :عشادی ّة عبیت فٌذّق ثَ گًَْ ایی اعت کَ للن ُبی هْسد ًیبص ثشای ًوبیؼ هتْى ثَ
فْست خْدکبس اص ّة عبیت ثَ سایبًَ ؽوب هٌتمل ؽذٍ ّ ثؼذ اص ثغنت ّة عبیت خْد ثَ خْد پبک
هیؾًْذ .الجتَ ایي گضیٌَ تٌِب ثشای افشادی لبثل دعرتط اعت کَ اص هشّسگش Internet Explorer
(تذت ّیٌذّص) ًغخَ ُبی  ّ 4ثبالتش اعتفبدٍ هیکٌٌذ .عبیش هشّسگش ُب هبًٌذ ،Navigator Netscape
 Firefox ّ Operaایي ّیژگی سا پؾتیجبًی ًویکٌٌذ .ثٌبثشایي ثشای دیذى فذیخ ایي ّة عبیت ثب ایي
هشّسگش ُب کبسثش ًیبص ثَ ًقت فًْت ُبی هشثْعَ دس سایبًَ خْد داسد (دس فْستی کَ لجال ًقت ًؾذٍ
ثبؽٌذ) .ثشای داًّلْد للن ُب دس ُوَ ففذبت اص هٌْ ُبی عوت ساعت گضیٌَ دسیبفت فًْت ُب سا
اًتخبة ًوبییذ.

ثبت نام و ورود به وب سایت
ثشای اعتفبدٍ اص اهکبًبت هٌذسج دس ایي ساٌُوب ،الصم اعت پژُّؾگشاى ثشای اّلنی ثبس دس ّة عبیت ثجت ًبم

2

ًوبیٌذ .ثشای ایي کبس دس ُش ففذَ کَ ُغتیذ سّی پیًْذ ّسّد ثَ عبیت دس عوت چپ ففذَ کلیک ًوْدٍ ّ دس
ففذَ ظبُش ؽذٍ گضیٌَ ثجت ًبم کبسثش جذیذ سا اًتخبة کٌیذ:

Font
Register

1
2
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دس ففذَ ظبُش ؽذٍ اعالػبت فشدی سا ّاسد ًوبییذ.
ثؼذ اص ثجت ًبم دس ّة عبیت ؽوب هیتْاًیذ ثب آدسط پغت الکرتًّیک ّ کلوَ ػجْس خْد اص ففذَ فْق ّاسد

1

ّة عبیت ؽْیذ ّ الذام ثَ اسعبل پیؾٌِبد عشح ،ایذٍ پژُّؾی ّ یب یبفتَ ػلوی ًوبییذ.

روش ارسال طرح پژوهشی
پژُّؾگشاى هذرتم ثشای اعتفبدٍ اص تغِیالت فٌذّق ثشای اًجبم عشح ُبی پژُّؾی ،الصم اعت فشم ُبی
ایٌرتًتی هشثْعَ سا تکویل ّ اسعبل ًوبیٌذ .سّػ تکویل ّ اسعبل عشح پژُّؾی دس صیش تْضیخ دادٍ ؽذٍ اعت.

محورها و عرصه های پژوهشی صنذوق

تْجَ :لغفب لجل اص اسعبل عشح ،هذْسُب ّ ػشفَ ُبی پژُّؾی فٌذّق دس ؽبخَ ُبی هختلف ػلْم سا دس
آدسط صیش هؾبُذٍ ًوبییذ:
http://www.insf.org/OvlaviatHa.php

پیشنهاد یک طرح پژوهشی جذیذ
Login

1
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جِت اسعبل یک عشح پژُّؾی جذیذ گضیٌَ اسعبل عشح سا دس هٌْی افلی ثبالی ففذَ کلیک ّ عپظ اص
هٌْی عوت ساعت ففذَ سّی پیشنهاد یک طرح جدید سا اًتخبة ًوبییذ:

تْجَ ثَ ًکبت صیش الضاهی اعت:
 فشم پیؾٌِبد عشح ثشای ؽبخَ ُبی «ػلْم اًغبًی ّ ُرن» ّ «تجبسیعبصی» هتفبّت اص عبیش ؽبخَ ُب
هی ثبؽٌذ .دس ٌُگبم اسعبل عشح دلت کبفی دس اًتخبة ؽبخَ فْست پزیشد .دس فْستیکَ عشح دس
ؽبخَ اؽتجبٍ تکویل گشدد هجذدا ًیبص خْاُذ ثْد تب اعالػبت تْعظ هجشی دس فشم ؽبخَ فذیخ
تکویل ّ اسعبل گشدد.
 ثش عجك همشسات فٌذّق ؽوب ًویتْاًیذ دّ عشح سا ثَ فْست ُوضهبى ثشای اسصیبثی اسعبل داسیذ .دس ُش
دبل ثبیذ ًتیجَ عشح اسعبیل ؽوب ثَ فٌذّق هؾخـ ؽْد (سد یب اتوبم عشح هقْة) تب ؽوب هجبص ثَ
اسعبل عشح ثؼذی ؽْیذ .هجشیبًی کَ عشح ُبی ایؾبى هقْة ؽذٍ ّ داسای دذالل  %58پیؾشفت
ُغتٌذ هجبص ثَ اسعبل هجذد عشح هی ثبؽٌذ.

تکمیل فرم پیشنهاد طرح

دس ٌُگبم تکویل فشم ثَ ًکبت صیش تْجَ فشهبییذ:
 ثؼذ اص پش ًوْدى ُش ففذَ دکوَ رخریٍ سا ثفؾبسیذ تب اعالػبت اسعبل ّ ضجظ ؽًْذ .ثذیي تشتیت دتی
اگش استجبط ؽوب ثب ّة عبیت ثَ فْست هْلت لغغ گشدد ؽوب خْاُیذ تْاًغت ثب استجبط هجذد ثَ ّة
عبیت هشاجؼَ کٌیذ ّ ثؼذ اص ّسّد ثَ ّة عبیت ّ ،هشاجؼَ ثَ کبسًبهَ پژُّؾی ،عشح هشثْعَ سا
اًتخبة ّ تکویل فشم سا اص آخشیي ففذَ رخریٍ ؽذٍ اداهَ دُیذ.
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 دس ففذَ ُوکبساىُ ،وکبساى افلی عشح ثَ ُوشاٍ آدسط پغت الکرتًّیکی آًِب ّاسد هیؾًْذ .ثب
اسعبل عشح ،ثشای اػتجبس عٌجی ُوکبسی ایؾبى دس پشّژٍ ،اص عشف فٌذّق ثَ فْست خْدکبس ًبهَ
الکرتًّیکی ثشای ایي افشاد فشعتبدٍ خْاُذ ؽذ (ایي هْضْع ثب پیبهک ًیض ثَ اعالع ایؾبى هریعذ).
ُوکبساى هذرتم پشّژٍ الصم اعت دعتْسالؼول ُبی رکش ؽذٍ دس ًبهَ دسیبفتی سا پریّی ًوبیٌذ (کلیک
ًوْدى سّی لیٌک تؼجیَ ؽذٍ دس ًبهَ) تب پیؾٌِبد پشّژٍ ؽوب جٌجَ سعوی ثَ خْد ثگرید.
 دس فْستیکَ عشح ؽوب دس ؽبخَ ػلْم پبیَ اسائَ هیؾْد ،ػالٍّ ثش چکیذٍ اًگلیغی ،تکویل کل فشم
اًگلیغی ًیض اججبسی هیجبؽذ .ثؼذ اص تکویل ُوَ پبًضدٍ ففذَ اًگلیغی ؽوب دّثبسٍ ثَ ففذَ آخش فشم
فبسعی ثشگشداًذٍ هیؾْیذ تب اسعبل ًِبیی عشح سا اًجبم دُیذ.

مشاهذه کارنامه پژوهشی

کبسًبهَ پژُّؾی لیغت توبم عشح ُبی الکرتًّیکی اسعبیل ؽوب ثَ فٌذّق ّ ًیض عشح ُبی ًبلـ اسعبل ًؾذٍ
سا ًگِذاسی هیکٌذ .جِت هؾبُذٍ کبسًبهَ پژُّؾی سّی گضیٌَ اسعبل عشح دس هٌْی افلی ثبالی ففذَ کلیک
ًوبییذ؛ هٌْی عوت ساعت ففذَ اهکبًبت دس دعرتط سا ًؾبى هیذُذ:

ثب اًتخبة گضیٌَ ّضؼیت عشح ُبی اسعبیل هي ،عشح ُبی پژُّؾی ؽوب ًؾبى دادٍ هیؾًْذ:

شمارٌ طزح
86121065

عىًان
تزرسی يضعیت گًوٍ َای گیاَی در معزض خطز
استان خزاسان رضًی

 87040004طزح جذیذ مه (واقص)

ارسال

يیزایش

اوتقال

مته

1387/1/1
1387/10/15

دس جذّل فْق ؽوب لیغت عشح ُبی اسعبیل ّ ًیض ًبلـ خْد سا هؾبُذٍ هیٌوبییذ.

حذف

َمکاران

يضعیت
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عتْى ّیشایؼ :دس ایي عتْى ؽوب هیتْاًیذ عشح ًبلقی سا اًتخبة ،تکویل ّ عپظ اسعبل ًوبییذ.عشح ُبی
اسعبل ؽذٍ لبثل تغیری ًخْاٌُذ ثْد .ایي عشح ُب ثب

هؾخـ هیؾًْذ .دس غری ایٌقْست ثب کلیک کشدى

هیتْاًیذ عشح سا ّیشایؼ ًوبییذ .دس فْستیکَ عشح اسعبل ؽذٍ اص ًظش اعالػبت ًیبص ًبلـ تؾخیـ دادٍ ؽْد
عشح ثشای ّیشایؼ ثبص ؽذٍ ّ هْاسد ًمـ ثَ اعالع ؽوب هریعذ تب فشم سا تکویل ًوبییذ.
* تْجَ :ؽوب هیتْاًیذ فمظ یک عشح ًبلـ دس کبسًبهَ پژُّؾی خْد داؽتَ ثبؽیذ .گبُی
اّلبت پژُّؾگشاى هذرتم عشدی سا ؽشّع هیکٌٌذ ّیل دس ُوبى جلغَ کبسی عشح سا اسعبل
ًویکٌٌذ ّ عشح ًبلـ هیوبًذ .ایي هْسد ثخْدی خْد هؾکلی ایجبد ًویکٌذ صیشا دس جلغَ ثؼذی
پژُّؾگش هیتْاًذ اص کبسًبهَ پژُّؾی عشح ًبلـ سا اًتخبة ،تکویل ّ اسعبل ًوبیذ .لیکي ثؼضب
هؾبُذٍ ؽذٍ اعت کَ کبسثش ثَ ػْك ّیشایؼ عشح ًبلـ ،گضیٌَ اسعبل عشح جذیذ سا اًتخبة
هیکٌذ .دس ایي فْست ّة عبیت ًیض عشح جذیذی (خبیل) سا آهبدٍ ّسّد اعالػبت هیکٌذ .دس
ایٌقْست پژُّؾگش گوبى هیربد کَ اعالػبت جلغَ لجل پبک ؽذٍ اًذ ّ هججْس اعت اص اثتذا فشم
سا پش ًوبیذ .ثشای دل ایي هؾکل ایي هذذّدیت ایجبد ؽذٍ اعت کَ دس فْستیکَ یک عشح
ًبلـ دس کبسًبهَ پژُّؾی ّجْد داؽتَ ثبؽذ عبهبًَ اجبصٍ ًویذُذ عشح جذیذی آغبص ؽْد .دس
ُش فْست پژُّؾگش ثبیذ عشح ًبلـ لجلی سا پبک ًوبیذ ّ یب ُوبى عشح سا تکویل ّ اسعبل
ًوبیذ.
عتْى اًتمبل :دس فْستي کَ ثخْاُيذ هجشي افلي عشح سا تغييش دُيذ (توبم اختيبسات عشح سا ثَ پژُّؾگش
ديگشي هٌتمل ًوبييذ) هيتْاًيذ ثب کليک کشدى سّي

هجشي جذيذ سا هؼشيف ًوبييذ .هجشي جذيذ ثبيذ لجال

دس ّة عبيت فٌذّق ثجت ًبم ( )Signupکشدٍ ثبؽذ .دلت ًوبييذ پظ اص تغييش هجشي ،عشح ثغْس کبهل اص
دعرتط ؽوب خبسج خْاُذ ؽذ ّ کليَ هکبتجبت ثب هجشي جذيذ اًجبم خْاُذ ؽذ .ايي گضيٌَ تٌِب ثشاي عشح
ُبيي ظبُش هي ؽْد کَ لبثل ّيشايؼ ُغتٌذ.
عتْى هنت :دس ایي عتْى هیتْاًیذ هنت عشح سا هؾبُذٍ ّ چبپ ًوبییذ .ؽوبیل

ثشای عشدِبی اًگلیغی،

ثشای عشح ُبی فبسعی ّ ُش دّ ثب ُن ثشای عشح ُبی دّ صثبًَ ظبُش هیؾًْذ.
عتْى دزف :ؽوب هیتْاًیذ عشح ُبی ًبلـ خْد سا اص عبهبًَ دزف ًوبییذ .عشح ُبیی اسعبل ؽذٍ دیگش لبثل
دزف ًیغتٌذ .ثشای دزف ایٌگًَْ عشح ُب الصم اعت تب دسخْاعت کتجی خْد سا ثشای فٌذّق اسعبل ًوبییذ.
عشح ُبی ًبلـ خْد سا هیتْاًیذ ثب اًتخبة

دزف ًوبییذ.

صىذيق حمایت اس پژيَشگزان کشًر 
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عتْى ُوکبساى :هؾخـ هیکٌذ کَ آیب ُوَ ُوکبساى افلی عشح ُوکبسی خْد سا تبییذ ًوْدٍ اًذ یب خری.
ُوکبساى افلی دس ففذَ دُن فشم پیؾٌِبد عشح هؼشفی ؽذٍ اًذ .ثب ایٌکَ اسصیبثی عشح ثالفبفلَ ثؼذ اص اسعبل
آى آغبص هیؾْد ّیل عشح صهبًی سعویت هی یبثذ کَ توبهی ُوکبساى افلی تبییذ ؽذٍ ثبؽٌذ .ثشای اسعبل هجذد
ًبهَ الکرتًّیکی ثَ ُوکبساى افلی جِت دسخْاعت تبییذ آًِب سّی ؽوبیل

کلیک ًوبییذ .ػالهت

ًؾبى هیذُذ ُوَ ُوکبساى ثب هْفمیت دضْس خْد دس پشّژٍ سا تبییذ ًوْدٍ اًذ.
عتْى ّضؼیت :ایي عتْى ّضؼیت جبسی عشح سا ًؾبى هیذُذ.
تْجَ :گبُی ُوکبساى عشح اػالم هیٌوبیٌذ کَ ًبهَ الکرتًّیک هشثْعَ ثَ دعت آًِب ًشعیذٍ اعت ّ ثؼذ اص چٌذ
ثبس اسعبل هجذد ًبهَ ًیض هؾکل ثشعشف ًویؾْد .دس ایي هْاسد اعتثٌبیی ثشای ادشاص ُْیت ُوکبس ،اص ایؾبى
ثخْاُیذ یک ًبهَ الکرتًّیک ثَ آدسط  tarh@insf.orgاسعبل ًوبیٌذ تب ُوکبسی ایؾبى ثقْست دعتی تبییذ
ؽْد.

تکمیل طرحی که ناقص تشخیص داده شذه است

ثؼذ اص اسعبل عشح ،کبسؽٌبط هشثْعَ دس فٌذّق کلیَ فیلذ ُبی اعالػبتی عشح ؽوب سا ثشسعی هیٌوبیذ ّ دس
فْستیکَ عشح ًبلـ ثبؽذ ایي ًکتَ اص عشیك پغت الکرتًّیک ّ پیبهک (ثب عبهبًَ خْدکبس) ثَ اعالع ؽوب
هریعذ .دس ًبهَ الکرتًّیک هشثْعَ اص ؽوب دسخْاعت هیؾْد تب ثب هشاجؼَ ثَ ّة عبیت هْاسد خْاعتَ ؽذٍ سا
دس عشح خْد ثگٌجبًیذً .بلـ ثْدى عشح دس ایي هشدلَ دس کبسًبهَ پژُّؾی ؽوب ثب ؽوبیل

هؾخـ

هیگشدد:
شمارٌ طزح
86121065

ارسال

عىًان
تزرسی يضعیت گًوٍ َای گیاَی در معزض خطز استان خزاسان
رضًی

ثشای هؾبُذٍ هْاسد ًمـ سّی ؽوبیل

يیزایش

مته

حذف َمکاران يضعیت

1387/1/1

کلیک ًوبییذ هْاسد ًمـ سا هؾبُذٍ فشهبییذ.

ثؼذ اص هؾبُذٍ ًمبیـ عشح ثشای ّیشایؼ ثبص خْاُذ ؽذ .ثؼذ اص ّیشایؼ عشح الصم اعت تب دّثبسٍ آًشا دس
ففذَ  11فشم هبًٌذ ثبس اّل اسعبل ًوبییذ .پظ اص اسعبل عشحّ ،ضؼیت آى دس کبسًبهَ پژُّؾی ثَ دبلت ًشهبل
( ) ثشهیگشدد.

صىذيق حمایت اس پژيَشگزان کشًر 
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جوابگویی به پرسش های کمیته تخصصی

عشح ثؼذ اص ثشسعی دس کویتَ تخققی دس هشدلَ لجل اص داّسی هوکي اعت ًیبص ثَ تکویل اعالػبت داؽتَ
ثبؽذ .دس ایي فْست هؾبثَ لجل ایي هْضْع ثب پغت الکرتًّیک ّ پیبهک ثَ اعالع ؽوب هریعذ .ثشای
جْاثگْیی ثَ پشعؼ ُبی هغشح ؽذٍ ثَ کبسًبهَ پژُّؾی خْد دس ّة عبیت فٌذّق هشاجؼَ ًوبییذ.
شمارٌ طزح
86121065

عىًان
تزرسی يضعیت گًوٍ َای گیاَی در معزض خطز استان
خزاسان رضًی

ثشای هؾبُذٍ پشعؼ ُبی کویتَ تخققی سّی ؽوبیل

ارسال

يیزایش

مته

حذف

َمکاران

يضعیت

1387/1/1

کلیک ًوْدٍ ّ دس هذل تؼجیَ ؽذٍ پبعخ خْد سا

ّاسد ًوبییذ.

جوابگویی به پرسش های داوران

دس هشدلَ داّسی ،داّساى عشح ؽوب هوکي اعت ًیبص ثَ تکویل اعالػبت داؽتَ ثبؽٌذ ّ یب پشعؼ ُبیی سا
هغشح ًوبیٌذ .دس ایي دبلت ًیض ثب پغت الکرتًّیک ّ پیبهک ثَ اعالع ؽوب هریعذ ّ دس کبسًبهَ پژُّؾی ؽوب
دس ّة عبیت ًیض هٌؼکظ هیگشدد:
شمارٌ طزح
86121065

عىًان
تزرسی يضعیت گًوٍ َای گیاَی در معزض خطز استان
خزاسان رضًی

ثشای هؾبُذٍ لیغت پشعؼ ُبی داّساى سّی ؽوبیل

ارسال

يیزایش

مته

حذف

َمکاران

يضعیت

1387/1/1

کلیک ًوْدٍ ّ پبعخ خْد سا ّاسد ًوبییذ.

تْجَ :دلت ًوبییذ کَ پشعؼ ُبی داّساى ثالفبفلَ پظ اص دسیبفت ثَ اعالع ؽوب هریعذ .لزا هوکي اعت الصم
ثبؽذ کَ ؽوب ثشای جْاثگْیی ثَ دسخْاعت ُبی جذیذ ثبص ُن ثَ ّة عبیت هشاجؼَ کٌیذ .دس ُش فْست،
سعیذى یک پشعؼ جذیذ ثب پغت الکرتًّیک ثَ اعالع ؽوب خْاُذ سعیذ.

اعالم نتیجه نهایی به پژوهشگر

پظ اص داّسی عشح ؽوب ثشای تقوین گریی ثَ کویتَ تخققی هشثْعَ ّ عپظ ثَ کویتَ ػلوی هریّدً .تیجَ
ًِبیی دس ّة عبیت هٌؼکظ هیؾْد:

صىذيق حمایت اس پژيَشگزان کشًر 
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عىًان

86121065

تزرسی يضعیت گًوٍ َای گیاَی در معزض خطز استان
خزاسان رضًی

ارسال

يیزایش

مته

حذف

َمکاران

يضعیت

1387/1/1

دس ایي دبلت دس عتْى ّضؼیت یکی اص ؽوبیل صیش ظبُش هیؾْد:
طزح تصًیة شذٌ است.
طزح تٍ دالیلی کٍ کتثاً تٍ اطالع شما خًاَذ رسیذ رد شذٌ است.
طزح تزای ارجاع تٍ وُادی دیگز اوتخاب شذٌ است.

ثبت ایذه پژوهشی
فٌذّق دوبیت اص پژُّؾگشاى کؾْس ثبًک اعالػبتی ایذٍ پژُّؾی کؾْس سا ایجبد ًوْدٍ اعت .لزا اص کلیَ
پژُّؾگشاى ایشاًی دػْت هی ًوبیذ ایذٍ ُبی پژُّؾی خْد سا دس صهیٌَ ُبی هختلف دس ایي عبیت ثَ ثجت
ثشعبًٌذ .ثذیِی اعت هبلکیت هؼٌْی ایذٍ هتؼلك ثَ فبدجبى افلی ایي ایذٍ هیجبؽذ ّ فٌذّق دس ایي خقْؿ
هغئْلیتی ًذاسد.
هشادل ثجت ّ ثشسعی ایذٍ ُب ثَ تشتیت صیش اعت:
فلا) ثجت ایذٍ :پژُّؾگش ثب هشاجؼَ ثَ عبیت فٌذّق ًغجت ثَ ثجت ایذٍ پژُّؾی خْد (ثب جضئیبت
کبهل ّ هشاجغ کبفی) الذام هیٌوبیذ.
ة) ایذٍ دس کویتَ تخققی فٌذّق ثشسعی هیؾْد ّ هوکي اعت دس فْست داؽنت ؽشایظ اص
پژُّؾگش خْاعتَ ؽْد تب ایذٍ خْد سا دس لبلت یک عشح جبهغ ثَ فٌذّق اسعبل ًوبیذ تب ثب دوبیت
ُبی هبدی ّ هؼٌْی فٌذّق ایذٍ هشثْعَ دس ػول هذمك گشدد .ایذٍ هوکي اعت ثَ هشاکض سؽذ اسجبع
ؽْد.
تْجَ فشهبییذ کَ دتی اگش ایذٍ دس هشدلَ (ة) لجْل ًؾْد ثبص ُن ایذٍ ثجت گشدیذٍ اعت ّ اص هضایبی هشثْعَ
ثشخْسداس اعت.

صىذيق حمایت اس پژيَشگزان کشًر 
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روش ثبت ایذه

ثشای ثجت ایذٍ اص هٌْی افلی عبیت گضیٌَ اسعبل ایذٍ سا اًتخبة ًوبییذ ّ عپظ اص هٌْی عوت ساعت گضیٌَ
اسعبل ایذٍ ثقْست ایٌرتًتی سا اًتخبة کٌیذ:

فشم ثجت ایذٍ دس دّ ففذَ ظبُش هیؾْد کَ ثبیذ دلیك ّ جبهغ تکویل گشدًذ.

مشاهذه وضعیت ایذه های ثبت شذه

ثشای هؾبُذٍ ایذٍ ُبی ثجت ؽذٍ ّ ّضؼیت آًِب اص هٌْی فْق گضیٌَ ایذٍ ُبی اسعبیل هي سا اًتخبة ًوبییذ:
شمارٌ پیگیزی

حًسٌ

عىًان

ارسال

851

تست 1

مُىذسی

1387/01/01 – 12:50

916

تست 2

کشايرسی

1387/20/01 – 12:30

1485

تست 3

مُىذسی

1387/11/10 – 09:13

ثشای هؾبُذٍ هنت ایذٍ اسعبل ؽذٍ ؽوبیل

يضعیت

مته

سا کلیک ًوبییذ.

ّضؼیت ایذٍ هیتْاًذ یکی اص هْاسد صیش ثبؽذ:
ایذٌ رد شذٌ است.
ایذٌ قثًل شذٌ است .شما میتًاویذ ایذٌ خًد را در قالة یک طزح پژيَشی کامل ي ارسال وماییذ تا تعذ اس دايری َای
مزتًطٍ عملیاتی گزدد.
ایذٌ در حال تزرسی میثاشذ.

تْجَ :ثشای تؼذاد ایذٍ ُبی ثجت ؽذٍ هذذّدیتی ّجْد ًذاسد.
 ---پبیبى ---

