نکات تکمیلی:
ثبت و یا تغییر برخی مشخصات طرح پس از ثبت آن در سامانه
چنانچه بعد از مراحل ثبت اولیه طرحی نیاز به ثبت مشخصات تکمیلی و یا تغییر در مشخصات وارد شده را
داشتید مراحل ذیل را دنبال کنید :
ثبت و یا تغییر مجری:
 در ابتدا از منو اشخاص شخص مورد نظر را درج نمایید  .همانطور که می دانید برای درج شخص در سامانهبایستی مشخصات فرد مورد نظر مانند نام و نام خانوادگی  ،کد ملی  ،شماره تماس و ...را داشته باشید .
 -سپس مانند شکل زیر از آیکون عملیات وارد صفحه طرح مورد نظر شوید .

1

پس از ورود به صفحه طرح مورد نظر گزینه ویرایش جزییات طرح را در پایین صفحه کلیک نموده و صفحه زیر
را مشاهده کنید .
همانطور که در شکل نمایان است منو سمت راست قابل استفاده می باشد .

-

شما در این قسمت می توانید از طریق منو مدیریت همکاران برای طرح مورد نظر اقدام به درج مجری  ،همکار و
یا ناظر بفرمایید .

2

همانطور که مالحظه می فرمایید در حال حاضر مجری برای این طرح ثبت نشده است  .شما می توانید با کلیک
بر روی درج همکار طرح پژوهشی وارد صفحه ذیل شوید .

3

با کلیک بر روی آیکون سه نقطه فردی را که قبال در در سیستم درج کرده اید ( از طریق کد ملی و یا نام
خانوادگی جستجو کرده ) به عنوان مجری  ،همکار و یا ناظر ثبت نمایید .
در این مرحله درج مجری حقوقی نیز امکان پذیر است با این تفاوت که مجری حقوقی باید توسط سامانه سمات
وارد شود .لذا به هیچ عنوان اقدام به درج از طریق منو اشخاص ننمایید .
همانطور که در شکل مالحظه می نمایید از طریق منو مدیریت سازمان های طرح وارد شوید

4

در این مرحله با کلیک بر روی آیکون سه نقطه نام سازمان مورد نظر را ( از قبل وارد شده) جستجو کرده و به
عنوان کارفرما  ،مجری و یا حمایت مالی در نظر بگیرید.

5

تغییر در پرداخت ها و مبالغ :
در صورت نیاز ارقام و پرداخت های مربوط به طرح(از طریق مدیریت پرداخت های طرح) را درج و یا تغییر
دهید.
برای این کار نیز از طریق منو مدیریت پرداخت های طرح وارد صفحه زیر شوید .

تغییر مستندات طرح :
همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید می توانید درصورت نیاز اقدام به ثبت و یا تغیر در مستندات طرح
خود نمایید  .از طریق منو مدیریت مستندات طرح وارد صفحه ذیل شوید.

6

در صورتی که قبال گزارشی درج کرده اید و تمایل به تغییر در این گزارش را دارید ابتدا گزارش قبلی را حذف
نموده و سپس اقدام به ثبت فایل جدید نمایید .

7

8

نکته مهم  :تمامی مراحل یاداوری شده باال زمانی که طرح شما در مرحله اصالحیه قرار می گیرد نیز
به روش مشابه قابل انجام می باشد .در صورت نیاز طرح به اصالح مجری و مبالغ و مستندات انجام
این موارد نیز بالمانع است .

9

همانطور که مالحظه می کنید در این حالت نیز منو های سمت راست صفحه برای انجام تغییرات
نمایان هستند .

11

تذکرات مهم :
 -1نام کاربری و کلمه عبور فقط و فقط برای شخصی که به عنوان نماینده معرفی می شود ارسال می شود .
 -2هر طرح برای اینکه مورد بررسی قرار بگیرد نیاز به درج حداقل یک مجری حقیقی دارد  .برای درج مجری
حقیقی همانطور که در قسمت های قبل اشاره شد می توانید از طریق منوی اشخاص اقدام نمایید .
 -3در صورتی که نیاز به درج مجری حقوقی دارید ابتدا نام سازمان مورد نظر را در منو سازمان جستجونمایید
چنانچه آن سازمان در سامانه ثبت نشده بود به هیچ عنوان خود اقدام درج مجری ننمایید .برای این کار الزم
است مشخصات سازمان مورد نیاز شامل نام کامل سازمان (و یا شرکت) ،نوع سازمان (دولتی و یا غیر دولتی –
دانشگاهی و یا غیر دانشگاهی) و آدرس کامل آن را برای سامانه سمات ایمیل کرده و درخواست ثبت کنید .
 -4لطفاً تمامی موارد مبالغ وارد شده طرح (کلیه پرداخت ها) میلیون ریال باشد  .در غیر اینصورت مسئولیت
پذیرش و یا عدم پذیرش طرح بر عهده شخص ثبت کننده می باشد .
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