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  به نام خدا

ي موجود ها نهیگزهایی که در فهرست آمده در اصل یکی از  از عنوان هرکدامکاربر گرامی توجه داشته باشید که 
از امکانات آن  هرکدامدر این فایل شما با نحوه نام نویسی در سامانه و طرز استفاده از . در پنل کاربران سامانه است

 .شوید آشنا می

    معرفی سامانه
ــژوهش       ــان درخواســت ) ســاعت(ســامانه عرضــه و تقاضــاي پ ــدگاهی اســت می ــدگان و عرضــه پیون ــدگان  کنن کنن

ایـن سـامانه   . گیـرد  مـی  هـا پـی   سـازي میـان نیازهـا و پـژوهش     وري ملـی را بـا شـبکه    پژوهش کشور کـه افـزایش بهـره   
هــا  اي پژوهشــی ســازمانهــاي تحصــیالت تکمیلــی را بــا نیازهــ  هــا و رســاله نامــه در گــام نخســت، پیونــد میــان پایــان 

 عرضــهو ) هــا نیازهــا و حمایــت( پــژوهشایــن پیونــد بــا یــک پایگــاه روزآمــد و جــامع از تقاضــاي  . کنــد دنبــال مــی
هـا   تواننـد در ایـن سـامانه، درخواسـت     هـا مـی   سـازمان . شـود  پشـتیبانی مـی  ) هـا و نیـاز بـه حمایـت     توانمنـدي (پژوهش 

ــت ــان    و حمای ــگران برس ــاهی پژوهش ــه آگ ــود را ب ــاي خ ــالی،    ه ــابع م ــأمین من ــژوهش، ت ــوع پ ــور و موض ــه مح ند ک
از ســـوي . بــردارد را در  هـــا آنافــزار، تــأمین اطالعـــات و ماننــد     خــدمات مشــاوره، تـــأمین تجهیــزات و ســـخت   

ــی ( پژوهشــگراندیگــر،  ــیالت تکمیل ــجویان تحص ــی )دانش ــدي م ــد توانمن ــرایش توانن ــا و گ ــی خــود   ه ــاي پژوهش ه
ــت  ــراه حمایـ ــه همـ ــراي   را بـ ــه بـ ــایی کـ ــريپیگهـ ــا آن یـ ــاهی    هـ ــه آگـ ــد، بـ ــاز دارنـ ــازماننیـ ــا سـ ــانند هـ  .برسـ

ــت» ســاعت« ــا و حمای ــازمان نیازه ــی   هــاي س ــان م ــه آگــاهی همگ ــژوهش ب ــا را از پ ــا   ه ــوي دیگــر، ب رســاند و از س
ــی پژوهشــگران بــه ســازمان    ــاري  معرف ــان آن ســاده مــی     هــا، همک ــاي بلندمــدت را می در ایــن ســامانه،  . ســازد ه

وجـــوي پژوهشـــگران بپردازنـــد و بـــا پیشـــینه و کارنامـــۀ علمـــی و همچنـــین  تواننـــد بـــه جســـت هـــا مـــی ســـازمان
ــز مــی . هــاي ایشــان آشــنا شــوند  پیشــنهادیه ــا جســت  پژوهشــگران نی ــد ب ــه  هــاي ســازمان وجــوي فراخــوان توانن ــا ب ه

هـا و پژوهشــگران را بـه شــکل    ســازمان» سـاعت «افــزون بـر ایــن،  . هــاي آنـان پــی برنـد   نیازهـاي پژوهشــی و حمایـت  
  .دهد به یکدیگر پیوند می خودکار نیز
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هـا   نویسی در سـاعت، اطالعـات پژوهشـی خـود را بـه آگـاهی سـازمان        توانند با نام دانشجویان تحصیالت تکمیلی می
 درهـاي موجـود    و آشـنایی بـا حمایـت    ها آنهاي درخواست شده از سوي  وجو در پژوهش برسانند و افزون بر جست

ایـن  . هاي گونـاگون برسـانند   هاي خود را نیز به آگاهی سازمان مندي ها و عالقه خود، توانمندي هاي  مندي عالقه حوزه
هـاي گونـاگون فـراهم     سامانه شما را در یافتن حامیان مناسب براي پژوهش، یاري و امکـان تعامـل شـما را بـا سـازمان     

  .کند می

  پژوهشگران نویسی نامراهنماي  - 1
اکنـون  . شـود  مـی سـازي بـراي شـما ارسـال      اطالعـات شـما لینـک فعـال     تأییدو  نویسی نامپس از  میپژوهشگر گرا    
  .را کامل کنید تان نویسی نامتوانید با رایانامه و گذرواژه خود وارد سامانه شده و فرایند  می

  .این توضیحات مربوط به منوي پژوهشگران است

و بعدي گزینـه افـزودن را بزنیـد      صفحه در .کلیک کنیدروي این گزینه در گام اول : مشخصات تحصیلی 1-1
 .و اتمام تحصیالت خود را وارد کنید شروع قطع تحصیلی، رشته، گرایش و تاریخم

هسـتید   ها آنبه پژوهش در مورد  مند عالقهتوانید موضوعاتی که  در قسمت می :هاي موردعالقه موضوع 2-1
 .را وارد کنید

توانیـد عنـوان پـژوهش، دسـتاوردها و      مـی  ایـد  دادهپژوهشی انجام  حال تابهاگر  :داده انجام هاي پژوهش 3-1
 .وارد کنید شده انجامهاي  آغاز و پایان آن را در قسمت پژوهشتاریخ 

انتخـاب  بـراي پروفایـل خـود عکـس      توانید میبا کلیک کردن بر روي دیگر مشخصات : دیگر مشخصات 4-1
 .را ویرایش کنیدکرده و دیگر مشخصاتتان 
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  مشخصات تحصیلی: 1 تصویر

هـا روي   ها و درخواسـت  هاي خود از قسمت پژوهش) پروپوزال( پیشنهادیهبراي ثبت : هاي من پیشنهادیه 5-1
 .وارد کنید شده خواستههاي خود را به همراه جزییات  هاي من کلیک کنید و پروپوزال گزینه پیشنهادیه

 

  ها پیشنهادیه: 2 تصویر



٤ 
 

  :هاي پژوهش جستجو در تقاضا - 2
ها را ببینید و در صورت تمایل  هاي پژوهش تمام سازمان توانید با جستجو در سامانه کارهاي تقاضا شما می    

 ها آنپیام بفرستید و یا اطالعات بیشتري راجع به پژوهش از  ها آندرخواست اجرا براي سازمان بفرستید، براي 
  .بخواهید

نویسی کلیـک کنیـد    ازاین که وارد سامانه شدید از گوشه سمت چپ باال روي گزینه ورود یا نام براي این منظور پس
کلیـک  » تقاضـاي پـژوهش  «روي  از منـوي بـاال   .پروفایل خـود شـوید   و رایانامه و گذرواژه خود را وارد کنید و وارد

  .مشاهده است ها قابل هاي پژوهش سازمان در این صفحه لیست تمام درخواست. کنید

 

  تقاضاهاي پژوهش: 3 تصویر
توانید به براي سازمان پیام بفرستید و  شده است می با رنگ قرمز مشخص 3ها که در تصویر  با کلیک بر روي پیام

یعنی براي سایر کاربران هم  توجه داشته باشید که این پیام عمومی است؛. راحتی با سازمان ارتباط برقرار کنید به
ه و در صفحه بعد خواهید جزییات بیشتري از پژوهش ببینید بر روي عنوان آن کلیک کرد اگر می. مشاهده است قابل

انتخاب «خواهید این پژوهش را براي اجرا انتخاب کنید روي گزینه  اگر می. تري از پژوهش را ببینید موارد کامل
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 تواند در سازمان با مشاهده درخواست شما می. خود را براي سازمان بفرستید استودرخکلیک کرده و  »براي اجرا
  .ا آن را قبول یا رد کندمورد آن از شما اطالعات بیشتري بخواهد ی

 

  هاي پژوهشی اولویت: 4 تصویر

هایتان شما را دعوت به  ها و پروپوزال با مشاهده مشخصات کاربري شما، پژوهش توانند میها هم  سایر سازمان
توانید با  شود و شما می این دعوت در قالب پیام براي شما ارسال می. مشارکت در اجراي پژوهش خود نمایند

 .سازمان گفتگو کنید

 سازي آگاه - 3

  هاي عمومی پیام3- 1

هاي  در فراخوان» ها پیام«هایی که در قسمت  توانند آخرین پیام کاربران پس از ورود به سامانه میدر این قسمت     
هاي این بخش توسط تمام کاربران  درواقع پیام. را مشاهده نمایند شده است ارسال ها آنهاي  پژوهش یا پیشنهادیه

  .مشاهده است قابل
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  عمومیهاي  پیام: 5 تصویر

  ها هاي سازمان پیام3- 2

را  شده است ها ارسال هاي دیگر براي آن هایی که توسط سازمان توانند پیام کاربران پس از ورود به سامانه می    
  .مشاهده است کننده و مدیر سیستم قابل کننده، دریافت ها صرفاً براي ارسال این پیام. مشاهده نمایند

 

 ها هاي سازمان مپیا: 6 تصویر
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. مشاهده است کلیک کنید قابل 6 ها باید روي تصویر چشم که در سمت چپ تصویر براي پاسخ دادن به پیام
  )7 تصویر. (بعدازآن صفحه زیر را مشاهده خواهید کرد

 

 جزییات آگاه سازي: 7 تصویر

این پیام خصوصی  .توانید براي وي پیام بفرستید میعالوه بر این . توانید درخواست پژوهشگر را قبول یا رد کنید می
  .تواند آن را ببیند است، یعنی فقط سازمان مربوطه و مدیر سامانه می

 

  ها تغییر وضعیت3- 3

مطلع  اتفاق افتاده است ها آنهاي  توانند از آخرین تغییراتی که براي درخواست کاربران پس از ورود به سیستم می    
عنوان نمونه اگر پژوهشگر درخواست انجام پژوهشی را به سازمانی ارسال نماید و سازمان مربوطه  به. شوند

  .کند شود که این تغییر را به کاربر اعالم می کند، در این قسمت رکوردي نمایش داده می تأییددرخواست را 
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 ها تغییر وضعیت: 8 تصویر

  ها و درخواست ها پژوهش- 4
روي گزینـه   هـا  درخواسـت و  هـا  پژوهشخود باید از قسمت  هاي پروپوزالبراي ثبت  :هاي من پیشنهادیه 1-4
 .را وارد کنید...و عنوان پژوهش، چکیده پژوهش، تعریف مسئله و کلیک کنید» هاي من پیشنهادیه«

 

  ها پیشنهادیه: 9 تصویر
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 .اند مشاهده قابلدر اینجا  اند کردهیی که از پژوهش شما حمایت ها سازمانلیست : حامیان من4- 2

است که شما درخواست اجراي آن را به سازمان متقاضی  هایی پژوهشلیست  :هاي من درخواست4- 3
 .اید داده

 .دهد است که سامانه براي اجرا به شما پیشنهاد می هایی پژوهشلیست  :پیشنهادي سامانه هاي پژوهش 4- 4
 .تر خواهد شد سامانه نیز دقیق پیشنهادهايتر وارد کنید  چه اطالعات پژوهشی خود را دقیق هر

  پژوهشگر - 5
  .نویسی آمده است تمام توضیحات مربوط به این بخش در قسمت راهنماي نام    

  مشخصات کاربردي - 6
 .ویرایش کنید توانید میمشخصات خود را در این صفحه  :تغییر مشخصات1-6

 .تغییر دهید ازاینجاخود را  توانید گذرواژه می :تغییر گذرواژه 6- 2

  دیگر- 7
 .مشاهده است هاي پژوهشگران در اینجا قابل لیست تمام پیشنهادیه :ها پیشنهادیه7- 1

 .ها را در اینجا مشاهده کنید توانید تقاضاهاي پژوهشی دیگر سازمان می :تقاضاهاي پژوهش7- 2
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