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راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺎت )(2
) ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت (
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران
اﻟﻒ( ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ :
 وارد ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ:
syat.mazums.ac.ir
 در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﺸﺪه اﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﯿﻨﮏ » ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ« ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺻﻔﺤﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،ﻟﯿﻨﮏ » ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺳﯿﺎت« ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﻃﺮح ﺑﻮده و از
ﻟﺤﺎظ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي و ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر و ﮐﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮي را داده و وارد ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ.
ﻧﮑﺘﻪ  :اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ از ﻗﺒﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي اوﻟﯿﻪ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر @ 123ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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ب(ﺛﺒﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ :
 ﻋﻤﻠﯿﺎت اﯾﺠﺎد دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
 اﺑﺘﺪا ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎت ﻋﻨﻮان » ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ « در ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
 اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺛﺒﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،داﻧﺸﺠﻮ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺨﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎ ) ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺻﻔﺤﻪ(  ،ﻗﺴﻤﺖ »ﺗﺨﺼﯿﺺ داده « را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .و
ﺳﭙﺲ دﮐﻤﻪ ﺟﺪﯾﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده




 در ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮده و ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع دﺳﺘﺮﺳﯽ دﮐﻤﻪ ﺛﺒﺖ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
 در ﺻﻔﺤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻟﯿﻨﮏ » ﺟﺪﯾﺪ« ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و در ﺑﺨﺶ ﺟﺴﺘﺠﻮ ،ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ داﻧﺸﺠﻮ را
وارد ﮐﺮده و ﻋﻼﻣﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﻣﯽ زﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد و ﺑﺮ روي ﻣﺮﺑﻊ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻧﺎم آن ﮐﻠﯿﮏ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﻧﻮع دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﺎﯾﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ:
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) (1ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ :در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻃﺮح اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ راﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
) (2ﺛﺒﺖ  :اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺸﺠﻮ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
) (3ﺛﺒﺖ و ﭘﯿﮕﯿﺮي :اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻃﺮح ،ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﺎﺑﻞ ﻃﺮح دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ
را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
دﮐﻤﻪ ﺛﺒﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻠﻪ را ﻣﯽ زﻧﯿﺪ ﺗﺎ از ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ دﮐﻤﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ را ﻣﯽ زﻧﯿﺪ.
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 ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺛﺒﺖ ﻃﺮح:
 اﻟﻒ :در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻃﺮح ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮ روي ﺑﺨﺶ » ﭘﺎﯾﺎن
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ « ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﺑﺮ روي ﻟﯿﻨﮏ » ﺟﺪﯾﺪ« ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 در ﺻﻔﺤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه  ،ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ را وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻘﻄﻊ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ،ﻧﺎم
داﻧﺸﮑﺪه و ﻣﺮﮐﺰ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻃﺮح را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ روي ﻟﯿﻨﮏ » ﺛﺒﺖ اوﻟﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ « ﮐﻠﯿﮏ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دﮐﻤﻪ ﺑﻠﻪ را ﻣﯽ زﻧﺪ.
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 در اداﻣﻪ اﺳﺎﻣﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎ  ،ﻣﺸﺎور و داﻧﺸﺠﻮ را اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر در ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ روﺑﺮوي ﻫﺮ ﯾﮏ
 ،ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ آن ﻫﺎ را وارد و دﮐﻤﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﻣﯽ زﻧﺪ .در ﻟﯿﺴﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻧﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻓﺮد را » اﻧﺘﺨﺎب
« ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﺳﻢ اﯾﺸﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﻮد.
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 ﺳﭙﺲ در ﺑﺨﺶ ﻓﺎﯾﻞ ﺿﻤﯿﻤﻪ  ،ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﮔﺮوه را داﻧﻠﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر اﺑﺘﺪا در ﺑﺨﺶ » ﻋﻨﻮان ﻓﺎﯾﻞ
ﺿﻤﯿﻤﻪ« ﮐﻠﻤﻪ ﺳﺎﯾﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و در ﮐﺎدر ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﻋﻨﻮان ﻓﺎﯾﻞ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن » ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺷﻮراي ﮔﺮوه «
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ را درج ﻣﯿﮑﻨﺪ.ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روي ﻟﯿﻨﮏ »  « chose fileﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ را داﻧﻠﻮد ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ روي ﻟﯿﻨﮏ » ﺛﺒﺖ ﻓﺎﯾﻞ « ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﺲ از زدن دﮐﻤﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻓﺎﯾﻞ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮ روي ﻟﯿﻨﮏ » ارﺳﺎل ﺑﻪ واﺣﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪه « ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ » ﺑﻠﻪ « اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﻮد از
ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 ب :در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ،ﺑﺨﺶ » ﻃﺮح ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ « را اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺮ روي ﻟﯿﻨﮏ »ﺟﺪﯾﺪ« ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ .در ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﻃﺮح ﺧﻮد را وارد ودر ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮ روي ﻟﯿﻨﮏ » ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ
ﻃﺮح« ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
 در اﺑﺘﺪا ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﺮح را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﺮح ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ وﯾﺮاﯾﺶ
ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
 ﻃﺮح اﮔﺮ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﺳﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎي ﻃﺮح را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮده ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﺮ ﺑﺨﺶ در ﺗﯿﺘﺮ آن ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ  ،ﭘﺲ از ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﯿﻠﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﮐﻤﻪ ارﺳﺎل ﺑﻪ واﺣﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪه را ﻣﯽ زﻧﯿﺪ.
.
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ﻫـ( درﯾﺎﻓﺖ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻂ داور:
ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺳﯿﺎت و دادن اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ وارد ﮐﺎرﺗﺎﺑﻞ داور ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ.
 در ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺎرﺗﺎﺑﻞ در ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ و داور ،ﮔﺰﯾﻨﻪ داور را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.


 در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﻃﺮح ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ را ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
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 در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻃﺮح ﻓﺮم داوري را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.



ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت داوري دﮐﻤﻪ ارﺳﺎل را ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
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