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 سازي، تجميع و به روزرساني اطالعاتيكپارچه

اجراي فرايندهاي مستندسازي در واحد

 رساني، دسترسي و تحليل سريع اطالعات پژوهشيبه روز

 دسترسي هاي تعريف شدهگزارش هاي متنوع متناسب با ارائه

آرشيو فعاليت هاي گروههاي پژوهشي

آرشيو قراردادها و تفاهم نامه هاي منعقده به همراه  اسناد الزم



کارنامه عملکرد معاونت  
پژوهش و فناوری

سوابق پژوهشی  
پژوهشگران

کارنامه ساختارهای  
...(گروه ها، مراکز،)پژوهشی 

عملکرد واحدها، پژوهشکده  
ها



اطالعاتثبت
کتاب
مقاله
نشريات

 يا شرکت در  همايش هاي تخصصيبرگزاري
  برگزاري يا شرکت در کارگاه هاي تخصصي
تدوين دوره آموزشي
شرکت در نمايشگاه هاي تخصصي
پايان نامه ها
رتبه ها و جوايز اخذ شده
ثبت اختراع و اکتشاف
 تخصصي–فعاليت هاي خدماتي
نيروي انساني
دانش فني
دستيابي به فناوري

...

ن اجراي فرايند توسط مديرا
مراکز / گروههاي پژوهشي

خدمات تخصصي

توسط ورود داده 
پژوهشگران

تائيد معاون پژوهشي 
پژوهشكده/ واحد

تائيد معاون پژوهشي پژوهشگاه



مرکزيدفترمصوبطرح هاي
66کدکارفرمائيهايپروژه
68کدکارفرمائيهايپروژه

واحدهاداخليهايپروژه

مدیریت 
طرحنامه

اجرای پروژه در 
واحد

ارزیابی 
گزارشات 
مقطعی

معرفی 
فرصت های 
پژوهشی

ارسال 
طرحنامه به 

کارفرما

برگزاری 
جلسه

پرداخت
اخذ چک 
داوری در گروه ضمانت

تخصصی

اعالم 
اختتام



پژوهشكدهتاسيسموافقتاخذ

پژوهشيگروههايموافقتاخذ

تخصصيخدماتمراکزموافقتاخذ

موقتساختارموافقتاخذ

موافقتلغوياتمديد

درخواست تغيير نام

معرفي اعضاي گروههاي پژوهشي

 مرکز / مدير گروه پژوهشيمعرفي

خدمات تخصصي

معرفي شوراي علمي گروه پژوهشي

معرفي هيات مديره مرکز خدمات تخصصي

معرفي شوراي علمي پژوهشكده



واحدهابهبازاردرموجودپژوهشيهايفرصتمعرفي

کارفرمابهارسالوطرحنامهدريافت

مشتريانوکارفرماباارتباطاتثبت

ثبت و آرشيو موافقت نامه ها و تفاهم نامه ها

تجاري سازي محصوالت توليد شده جهت معرفي به بازار

اعالم 
فرصت های 
پژوهشی

بررسی 
طرحنامه ها

ابالغ شروع 
پروژه

ارزیابی 
گزارشات



بودجه

بودجه اياعتباراتدريافت

مصوبطرح هايپرداخت

کارفرمائيهايپروژهپرداخت

کارفرمائياعتباراتدريافت

وصوليچک هايمديريت

بابتحمايتدرخواستانواع:

شدهتدوينمقاالت•

تاليفيکتب•

مجالتانتشار•

کارفرمائيهايطرحاجراي•

واحدتوسعهبرنامهاجراي•

برنامهشبكهاجراي•

کارگاهتجهيز•

همايشبرگزاري•

•.......................



هدف

عملياتيبرنامه/فعاليت

برنامه

تعریف اهداف مطابق 
با سند چشم انداز

پیش بینی و ثبت 
برنامه عملیاتی

تدوین برنامه 
توسعه

تدوین شبکه 
برنامه

تعریف سنجه 
های اهداف



پژوهشگرانشدهانجامفعاليت هايتماميازگيريگزارش

آماريگزارشاتانواعطراحي

هاطرحکارنامهچاپوتوليد

عملكردساليانهرشدنرخمقايسه

پژوهشيگروههاي

واحدهامستندسازيسيستمجايگزين

















گروهيکارهاي
.............
...........

وارده

استحضارجهت

شدهانجاموظايف

پاسخ و اعالم 
نظر

نمایش نظرات

نمودار گردش 
کار

ارجاع دستی











Resources/UseCase_بودجه_ریزی.docx


ثبت راهنما براي زير سيستم ها و کاربري هاي
مختلف

 حذفvpn

بهبود سرعت سيستم
همكاري و راهنمايي اداره کل فناوري اطالعات
رفع خطاهاي سيستم
 ماس  شماره ت)سرويس پاسخگويي تلفني آمادگي

43416)
 آمادگي انجام درخواست هاي ارسالي از طريق

(saamap@ictrc.ac.ir)ايميل 
معرفي رابط از سوي واحدها
برگزاري دوره آموزش مجازي

واستخراج گزارشات با استفاده از نرم افزار تبل

عدم آشنايي کامل با سيستم
 مرورگرهابروز نبودن
 اينترنتضعف
عدم اتصال به شبكه اينترانت جهاد دانشگاهي
 سيستموجود خطا در
عدم انطباق بازه زماني گزارشات ارسالي
تغيير کاربران واحدها
عدم استارت فرايند توسط واحد
عدم انجام اصالحات درخواستي
عدم ثبت کامل اطالعات در سيستم
ثبت موارد تكراري

عدم تائيد فعاليت هاي ثبت شده

mailto:saamap@ictrc.ac.ir


 ايگاه  رويش، پاتوماسيون فرزين، سياق، )امكان اتصال سامپ به ساير سيستم هاي جهاد دانشگاهي
...(و ، سامانه همراه SIDاطالعات علمي 

 پياده سازي نرم افزار تبلو براي واحدها
 مديريتيداشبوردهاي طراحي
امكان ثبت و اطالع رساني اخبار پژوهشي واحدها در صفحه اصلي سيستم
ثبت دستورالعمل ها و آئين نامه ها در صفحه اصلي سامانه
.........



از پشتیباني معاون محترم پژوهش و فناوري براي راه اندازي 
سیستم،

از نظارت دقیق مدير كل محترم راهبري پژوهش و فناوري، 
از همكاري و دلسوزي همكاران محترم ستادي

و از سعه صدر و صبوري همكاران در واحدها، پژوهشكده ها و 
پژوهشگاههاي جهاد دانشگاهي

.كمال تشكر و سپاسگزاري را داريم
شیرين گیلكي 


