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مراکز  و  گروه در دانشکده هاگردش 

  در پژوهشکده ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 رکز گردش گروه/م 

 پژوهشکده بازتوانی عصبی

 هشکده علوم داروییپژو

 پژوهشکده علوم دندانپزشکی

 یشرفته پزشکیپژوهشکده فناوری ها و تجهیزات پ
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  طرحید آنها نیز بصورت سیستمی  خواه  گروه ها در دانشکده شما فعال هستند و میاگر  

از   قبل  را  خود  کنند،  های  تصویب  و  بررسی  دانشکده  به  گردش ارسال  از  توانید  می 

اگر یک مرکز مستقل نمایید. همچنین  یا پژوهشکده    گروه/مرکز استفاده  یک   حتی  وو 

رح ها و امور  هستید، نیز می توانید گردش گروه/مرکز خود را داشته باشید تا طپژوهشگاه  

ابتدا بررسی و تصویب شوند و سپس به دست شما  ه شما در مراکز شما  قبل از رسیدن ب

 . ندبرس

این امکان  که با سایر مراکز فرق می کند،      اگر شما دارای یک گردش مخصوص خود هستید

با   تا  دارد  دانشگاوجود  فناوری  و  تحقیقات  معاونت  را   گردشه،  موافقت  خود  مخصوص 

 داشته باشید. 
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حا در  برای  گردش گروه/مرکز  حاضر  عصب  "ل  بازتوانی  "  "پژوهشکده  دارون  و  علوم  و  پژوهشکده   "

شیک" ی فته پزشیکو ""  پژوهشکده علوم دندانپ  ات پیشر ی ال شده است " فعپژوهشکده فناوری ها و تجهپ 

های    و   توانند  مرکز  ها یم  پژوهشکده  ابتدا  این  تصویب    را  طرح  در  از  بعد  و  به اتومات  دریافت کنند 

 . یم شود ارسال ژوهشکده پ

 

وع   گردش گروه/مرکزشر

و انتخاب مرکز   مرکز باشد، مجری بعد از ثبت طرح/ هشکده/مرکز شما دارای گردش گروهشکده/پژو داناگر 

 مربوطه یم شود. مرکز / ف، طرح به صورت خودکار وارد گروههد

قبل از تصویب  " و "جدید گروه/مرکزدو موقعیت جدید اضافه شده است با عنوان "مستقل  دش  در گر 

که اگر دارای گردش گروه/مرکز باشید،    ه/مرکز است. " که این دو موقعیت جدید برای گردش گرو گروه/مرکز 

 خواهد شد.  2طرح وارد موقعیت 

 

ر اگر   قعیت  را پرش یم کند و وارد مو   3و    2گردش گروه/مرکز نبود، طرح موقعیت  هدف، دارای  مرکز  همچنی 

 خواهد شد.  4
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و یا مرکز شما است و   به این معناست که طرح در دست گروه شما   3و    2در گردش گروه/مرکز، موقعیت  

 مرکز است. گروه/ ز به دانشکده و یا پژوهشکده شما ارسال نشده است و در حال برریس و تصویب در  هنو 

یس به   گروه/مرکزطرح های دسپر

ر گروه اگ ر پژوهشکده و یا دانشکده هستید که گرد   مرکز / ر شما ساب ادمی  ش گروه/مرکز را دارید و یا ادمی 

 انید اقدام کنید ل زیر یم تو ، همانند شکهستید و یم خواهید بر روند طرح های گروه/مرکز خود نظارت کنید 

 

ب  خا ن انتبروید و سپس همه لیست ها را انتخاب کنید. با ای"  گروه/مرکزاز منوی سمت راست بر روی "

 مرکز شما شده اند را خواهید دید. /  که وارد گروهلیست تمام طرح های  
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دارند و در ستون  ما وجود  مرکز در لیست ش/ همانطور که در شکل باال مشاهده یم کنید طرح های گروه

 . ز مشخص شده اند با عنوان گروه/مرک" موقعیت"

 تنظیم صورتجلسه گروه/مرکز

صورت تنظیم  با  هستید اگر  آشنا  ق  جلسه  همانند  صورتجلسه  تنظیم  در  روند  که  ی  ر چی  آن  و  بل 

 . د وجود دارد یم باشدانشکده/پژوهشکده 

 

عضای در منوی گروه/مرکز با زدن صورتجلسه به تنظیم صورتجلسه، مشاهده صورتجلسات و یا ویرایش ا

 شورای خود اقدام کنید. 

 توجه: 

مرکز فقط به شورای گروه/مرکز خود دسترسی دارید و همچنین در صورتجلسات نیز فقط  در گروه/ 

صورتجلسات گروه/مرکز خود را خواهید دید و دیگر به شورا و یا صورتجلسات دانشکده/پژوهشکده 

 خواهید داشت خود دسترسی ن
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ی طرح های   و یا در گروه/مرکز ارسال شده به دانشکده/پژوهشکدهمشاهده و پیگپ 

ارسال شد، شما جهت   4در گروه/مرکز شما به اتمام رسید و به موقعیت  طرح    برریس و تصویب  کار   اگر 

ی آن یم توانید همانند شکل زیر از لیست آنها را دنبال کنید.   پیگی 

 

محیط کاری ن با رسبرگ "" دارید، که تفاوت آهمه محیط هاک رسبرگ با عنوان "شما در لیست خود ی

همه محیط ها شما طرح های مرکز خود را که از محیط شما خارج شده است و جهت   " این است که در من

ر یم بینید و " تنها طرح های در  محیط کاری منیل در "ادامه کار به دانشکده/پژوهشکده ارسال شده را نی 

 دست خود و محیط خود را یم بینید. 

ر  دانشکده هستید و یم /  پژوهشکدهاین دو رسبرگ برای همه محیط ها صدق یم کند یعنر اگر شما ادمی 

ی نمایید، یم ت " اقدام همه محیط هاوانید از رسبرگ "خواهید طرح های گروه/مرکز خود را مشاهده و پیگی 

 کنید 
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