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 مقدمه - 1

در  رساني به عنوان يك بانك پيشرو تجربه خدمت  هشتاد سالبيش از  ةپشتوان هاكنون ب همكشاورزي بانك 
بانك كشاورزي انداز  چشم سو از يك .عزيز كشورمان در سراسر كشور فعال است زمينه ارائه خدمات بانكي به مردم

و از جديد در صنعت بانكداري و خدمات مالي  هاي تحقق بانكي پيشرو در نوآوري و به كارگيري فناوريبراي 
ار مناسب طلبد تا با فراهم آوردن سازوك شعبه مي 1914مديريت و  33 ه وسيع فعاليت بانك شاملسوي ديگر گستر

هاي پژوهشي بانك  سامانه طرح .ميسر شودبانك هاي موجود در امر تحقيق و توسعه  امكان استفاده از ظرفيت
اين  ،اندازي شده هاي پژوهشي راه طرح اعالم نتيجهمكانيزه كردن فرآيند ارائه، بررسي و با هدف كه كشاورزي 

اداره كل براي  كشور نقطه ازهر خود را در  پژوهشي مستنداتسازد تا هر يك از كاربران سامانه،  امكان را فراهم مي
 تسريع شده ات پژوهشي، عمليات بررسي و اعالم نتيجه پيشنهادسامانهبا استفاده از اين . تحقيق و توسعه ارسال نمايند

  .گيرد ارسال شده به راحتي صورت مي مشاهده آخرين وضعيت و پيگيري مواردو 
اداره كل تحقيق شاغل در كاربران . استويندوز و تحت وب طراحي شده تحت سامانه مذكور در دو نسخه 

  .و كاربران خارج از اداره از نسخه تحت وب استفاده خواهند نمود ويندوزتحت و توسعه از نسخه 
  

  هدف -2
  و طرحهاي پژوهشيايجاد پايگاه داده متمركز جهت ثبت و نگهداري  اطالعات طرحنامه ها  •

 ات مورد نياز از عملكرد پژوهشي بانك تهيه انواع گزارشبه منظور  ايجاد بستري مناسب •

بررسي و اظهار نظر از طريق ارسال و دريافت لحظه اي اطالعات براي داوران   افزايش سرعتو  كاهش زمان  •
 و بررسي كنندگان

 

  هاي مختلف سامانه نقش -3
تحت دو نسخه از ، به تفكيك كاربران سامانه افرادي كه امكان استفاده از سامانه را داشته و يا به عبارت ديگر

  .كنند استفاده ميبه شرح ذيل ويندوز و تحت وب 
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 ارسال طرحنامهفرايند  -4

ذيل را  ارائه مستندات پژوهشي مراحلخارج از بانك الزم است به منظور پژوهشگران و محققين در داخل و 
  :طي نمايند

  

  
  :شود هاي مختلف فرايند فوق تشريح مي جزئيات بخش ،ر ادامهد

  سامانه باز كردن صفحه اصلي •
 

 

  دانشجويان و مجريان طرحهاي پژوهشي 

هاي  د ارائه طرحنامه پژوهشي را دارند، ابتدا الزم است به ليست اولويتدانشجويان و مجريان طرحها كه قص
مراجعه نمايند و پس از انتخاب اولويت پژوهشي مورد نظر با كليك بر عنوان آن به سايت پژوهشي در سايت بانك 
   .وارد شوندبه صورت ذيل سامانه طرحهاي پژوهشي 

اعضاي شوراي 
پژوهشي و 
 داوران

رابط تحقيق و 
 توسعه استان

نماينده 
واحد 

اجرايي

طرح  مجري
پژوهشيهاي   

نسخه تحت وب

معاون اداره
توسعهتحقيق و 

 ادارهرئيس 
تحقيق و توسعه

كارشناس اداره
كل تحقيق و 

 توسعه

مدير فني 
 سامانه

  سامانهراهبر 
دفتر اداره كل(

)تحقيق و توسعه

/ دبير شورا 
 كارگروه

تحت نسخه 
 ويندوز

 باز كردن
 صفحه اصلي سامانه

   در عضويت
 سامانه

   ورود به 
 سامانه

 ثبت  طرحنامه

 باز كردن
 هصفحه اصلي سامان

   در عضويت
 سامانه

   ورود به 
 سامانه

 ثبت  طرحنامه
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  داوران 

اين نقش به همكاران عضو كارگروه . دنباش داوران طرحهاي پژوهشي مي ،اصلي سامانه كاربرانجمله از 
هاي دانشجويي، اعضاي محترم شوراي پژوهشي و ساير افرادي كه  امهن راهبري و بررسي طرحنامه ها و پايان

  . شود، اختصاص دارد ها براي اظهارنظر به ايشان ارجاع مي هاي طرح  ها و گزارش طرحنامه
  ، پس از اتصال به اينترنت و باز كردن مرورگر وب سامانهشروع استفاده از داوران براي 

)Internet Explorer ،Firefox از طريق لينك مندرج در سايت اداره كل تحقيق و ، )م افزارهاي مشابه ديگريا نر
  وارد صفحه اصلي سامانه به آدرس ) RandD/com.bank-agri.www(آدرستوسعه به 

)research.agri-bank.com  (شود شكل زير نمايش داده مياي مشابه  با رجوع به آدرس سايت، صفحه. شوند مي.  
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  عضويت در سامانه •
 

 

  دانشجويان و مجريان طرحهاي پژوهشي 

  .، ابتدا الزم است گزينه عضو جديد را انتخاب نماييدايد اگر پيش از اين ثبت نام ننموده، سامانهبراي ورود به 

  
  

مشخصات خود ضمن درج و د نعضو شوالزم است به عنوان عضو حقيقي يا حقوقي در سامانه كليه كاربران 
وارد و ، كد كاربري و رمز عبور خود را انتخاب )اند مشخص شده(*) فيلدهاي ضروري با عالمت ستاره (در سامانه 

  .دننماي
اي از يك شركت و يا دانشگاه  شخصيت حقوقي زماني انتخاب ميشود كه كاربر نماينده شايان ذكر است كه

  .داشته باشداز طرف آن سازمان را بوده و قصد ارسال طرحنامه 

  باز كردن
 صفحه اصلي سامانه

   در عضويت
 سامانه

  ورود به
 سامانه

 ثبت  طرحنامه
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٩ 

 

عضويت در سايت با موفقيت انجام شد "به منظور تاييد عضويت پيام سامانه اطالعات، موفق پس از ثبت 
  .دهد نمايش ميرا به كاربر  " كاربري به ايميلتان ارسال شد اطالعات
  

  ورود به سامانه •
  

 

  دانشجويان و مجريان طرحهاي پژوهشي 

نام كاربري و كلمه بايد براي ورود به سامانه  ايد، ام در سامانه و يا چنانچه پيش از اين عضو بودهپس از ثبت ن
وارد كرده و با كليك ) سمت راست صفحه يگوشه باال(در جاي تعيين شده  سامانهعبور خود را در صفحه اول 

  . شويدوارد  سامانهبه  ،روي دكمه ورود

  

 باز كردن
 صفحه اصلي سامانه

   در عضويت
 سامانه

   ورود به 
 سامانه

ثبت  طرحنامه
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  داوران 

توسط اداره كل تحقيق و توسعه در سامانه تعريف و نام كاربري و كلمه عبور به اطالعات داوران محترم 
نمايش داده  به شرح ذيلپس از ورود به سامانه، صفحه اصلي براي دسترسي به امكانات آن  .دوش ميايشان اعالم 
  .خواهد شد

  

  
براي اطالع از نحوه اين كار به بخش . ، كلمه عبور خود را تغيير دهيدسامانهورود به اولين براي امنيت بيشتر، پس از  !توجه
  .مراجعه نماييد صفحه اصليدر   عبور رمزتغيير 

 

  طرحنامه ثبت •
قيق و توسعه را مشاهده و عنوان مورد هاي پژوهشي بانك در سايت اداره كل تح پژوهشگران عناوين اولويت

توضيحات درباره هر نوع طرحنامه (و بر اساس نوع طرحنامهطي فرايند ذيل  سپس و نمايند مينظر خود را انتخاب 
هاي  ثبت پژوهش"، "ثبت طرحنامه ملّي" هاي دكمهيكي از روي ) پس از كليك بر روي آنها ارائه شده است

  .نمايند نموده و طرحنامه مورد نظر خود را ثبت ميكليك  "نامه ثبت پايان"، "يثبت طرحنامه استان"، "همكاران
  

  باز كردن
 صفحه اصلي سامانه

   در عضويت
 سامانه

   ورود به 
 سامانه

 ثبت  طرحنامه
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  :نمايش تصويري پنجره مربوطه به صورت ذيل است

  
  

زير صفحه به عنوان مثال چنانچه گزينه ثبت طرحنامه ملّي انتخاب شود، فيلدهاي اطالعاتي مورد نياز به شرح 
  .فشرده شود "ذخيره و ارسال"سپس دكمه باشد كه الزم است به صورت دقيق تكميل و  مي

  



١٢ 

 

  
  

 
، نام فايل Browseاز دكمه بايست با استفاده  ميدر اين صفحه اگر نياز به ارسال يك فايل يا بيشتر وجود داشته باشد 

 .. كليك شود» ويرايش فايل/ارسال«را انتخاب و دكمه 
  . كند ميو ارائه توليد  ،يكتا براي پيگيريرهگيري  را ثبت و يك كد مه شماطرحنا ،سامانه

  .گفته و به شرح تصوير فوق اقدام شود بايست به ترتيب پيش براي ارسال رزومه نيز مي
  

  فرايند پيگيري مستندات پژوهشي  - 5
. شود ميهاي من استفاده  رحاز دكمه ط و از طريق فرايند ذيلهاي ارسال شده،  مشاهده آخرين وضعيت طرحنامهبراي 

  .باشد باشد، قابل مشاهده مي ميمجري آنها كاربر مربوطه هايي كه  شايان ذكر است در اين قسمت فقط طرحنامه
  
  
  
  
  
  

 باز كردن
 صفحه اصلي سامانه

هاي منطرحورود به سامانه
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  :باشد نمايش تصويري پنجره مربوطه به شرح ذيل مي

  
  
  

. دهد ررسي طرح را نشان ميشود، آخرين نتيجه ب مشاهده مي "وضعيت"در ستون در صفحه مورد نظر و عبارتي كه 
  .شود فراهم ميبه صورت ذيل  طرح پژوهشياطالعات امكان رويت  "مشاهده"گزينه با كليك بر به عالوه 
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  فرايند ارسال اصالحيه طرحنامه  -6
  

طريق اين درگاه ثبت شود، يكي ديگر كليه امور پژوهشي از  ،با توجه به اينكه در نظر است پس از استقرار اين سامانه
و با كليك بر گزينه فرايند ذيل الزم است از طريق به اين منظور . باشد ها مي نامهاز امكانات سامانه ارسال اصالحيه طرح

  :اقدام شود به آن پرداخته شد،كه در بخش پيشين  "جزئيات طرح"در فرم  "ارسال اصالحيه"
  
  
  
  

  .باشد پنجره مربوطه به شرح ذيل مينمايش تصويري 

  
  

از فيلدهايي هستند كه پژوهشگر در  "توضيحات"شود فايل جديد طرحنامه و  ه در پنجره فوق مشاهده ميهمانطور ك
  .نمايد ميزمان ارسال نسخه اصالحيه طرحنامه تكميل 

  

  باز كردن
 ه اصلي سامانهصفح

 ارسال اصالحيههاي من طرحورود به سامانه
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  فرايند ارسال گزارش پيشرفت طرح  -7
  

يل در اين سامانه طريق فرايند ذاز شود، ارسال گزارش پيشرفت طرح  پس از اينكه طرحي منتج به عقد قرارداد مي
  : شود انجام مي
  
  
  
  

  .باشد نمايش تصويري پنجره مربوطه به شرح ذيل مي
  

  
  

  :شود، فيلدهاي ذيل بايد توسط محقق تكميل شود همانطور كه در پنجره فوق مشاهده مي
مجري انتخاب  باشند، كه بايد توسط هاي مندرج در اين فيلد بر اساس مراحل تعيين شده در قرارداد مي گزينه :مرحله

  . شوند
باشد؛ چنانچه مجري براي اولين بار گزارش را  مي "اصالحي"و  "اصلي"هاي موجود در اين فيلد شامل  گزينه :نوع
  .انتخاب شود "اصالحي"عبارت  ،باشد و چنانچه گزارش اصالحي مي "اصلي"نمايد عبارت  ارسال مي

  باز كردن
 صفحه اصلي سامانه

ارسال گزارش هاي منطرحورود به سامانه
 پيشرفت
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انتخاب شده باشد، بايد تكميل شده و شماره نسخه  "الحياص" گزينه ،اين فيلد در صورتي كه در فيلد نوع :نسخه
  .اصالحي در آن درج شود

باشد كه الزم است در  مي "منابع"و فايل  "خالصه مديريتي"، فايل "فايل گزارش"ساير فيلدهاي موجود مربوط به 
  .در سامانه بارگذاري شوند Word فرمت

  

             فرايند ثبت اطالعات همكاران طرح -8
  

از اينرو مجريان . باشد ها مي هاي تاثيرگذار بر پذيرش طرحنامه صات و رزومه همكاران طرح، يكي از شاخصمشخ
   :طرحهاي پژوهشي الزم است مشخصات همكاران طرح را از طريق فرايند زير در سامانه ثبت نمايند

  
  
  
  

  .باشد نمايش تصويري پنجره مربوطه به شرح ذيل مي
  

  
 

  باز كردن
 صفحه اصلي سامانه

  همكاران  هاي منطرحورود به سامانه
 طرح
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و  "آدرس"، "تلفن"، "مدرك تحصيلي"، "نام خانوادگي"، "نام" شامل ي موجود در اين صفحهفيلدهاپس از تكيمل 
  . شود اطالعات در سيستم ثبت مي "ذخيره"با كليك بر دكمه ،  "رزومه"

  .شود به عالوه به منظور ثبت اطالعات ساير همكاران طرح، فرايند فوق مجدداً تكرار مي

 ي انجام شدهها جستجو در فيلدهاي اطالعاتي طرح -9

 يبراي كاربران فراهم شده است، امكان جستجو با هدف جلوگيري از انجام تحقيقات تكراريكه يكي از امكاناتي 
، به سامانه از طريق فرايند ذيل به اين منظور كاربران بعد از ورود. هاي اتمام يافته و رويت خالصه مديريتي آنها است طرح

  .طرح مورد نظر را جستجو نمايدسپس فيلدهاي اطالعاتي هاي انجام شده كليك نموده و  طرحبر روي لينك 
  :فرايند و پنجره هر يك از حاالت پيش گفته به شرح ذيل است

o جستجو پس از ورود به سامانه:  
  
  
  

  
  
 

 
 
 
 

 باز كردن
 صفحه اصلي سامانه

  طرحهاي  ورود به سامانه
 انجام شده
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o جستجو پس از ورود به سامانه:  

  

 

 

 

  هاي من پيام -10
اين بخش  .هاي من قابل مشاهده است پيام  شود در بخش ميبراي كاربران ارسال از طريق سامانه كليه پيامهايي كه 

 :شود در ادامه به جزئيات اين امر اشاره مي. آورد امكان بر قراري ارتباط تحت وب با كاربران را فراهم مي

  )ارتباط مستمر( دانشجويان و مجريان طرحهاي پژوهشي 
و  دانشجويان و مجريان طرحهاي پژوهشيرتباط بين اندازي سامانه طرحهاي پژوهشي، ا با توجه به اينكه پس از راه

شود، كليه پيامها و مواردي كه در نظر است به ايشان اعالم شود، در  اداره كل تحقيق و توسعه از طريق اين سامانه انجام مي
  .شود بستر اين سامانه انجام مي

در سمت  "پيامهاي من"ن وروي آيكپس از ورود به سامانه با كليك بر به منظور دسترسي به امكانات اين بخش 
  .شود صفحه مربوط به پيامها نمايش داده ميراست صفحه نمايش، 

  

 باز كردن
 صفحه اصلي سامانه

  طرحهاي  
 انجام شده



١٩ 

 

 
  

از ديگر  .قابل رويت است ،كليه پيامهايي كه براي كاربر ارسال گرديدهعناوين در صفحه باز شده به صورت ذيل 
به عالوه در ستون . رسال پيام اشاره نمودا "ساعت"و  "تاريخ"توان به  فيلدهايي كه در اين پنجره وجود دارد مي

   .شود نمايش داده مي "شدهمشاهده "پس از آن حالت و  "شدهنمشاهده "حالت يت پيام پيش از رو ، "وضعيت"

 
  



٢٠ 

 

در صورت وجود  و "پيام محتواي"در اين پنجره . شود پنجره زير باز مي "مشاهده"كليك بر آيكون با  اين صفحهر د
    .باشد ميتفاده قابل اس "هاي ضميمه فايل"

  
 

  )ارزيابي مستندات پژوهشي(داوران  
  

 "پيامهاي من"شود، از طريق پيامي كه در بخش  مستنداتي كه به منظور ارزيابي براي داوران محترم ارسال مي
نحوه دسترسي به اين بخش براي داوران مشابه دانشجويان و مجريان طرحها . شود، قابل رويت است نمايش داده مي

نظرات  به عالوه. قابل استفاده استاطالعات قبلي طرح هاي ضميمه،  پس از بازنمودن فايلشايان ذكر است . شدبا مي
  . باشد مي سابقه پيامهاي پيشين موجود و قابل رويت درنيز پيشين ارائه شده 

 

 ارسال پيام -11

حتي پيش از ورود به سامانه بران براي كار) اداره كل تحقيق و توسعهكاربر (راهبر سامانه  توسطامكان ارسال پيام 
   .باشد ميفراهم 



٢١ 

 

 
  

باشد كارايي زيادي  دارد كه مرتبط با طرح خاصي نميعمومي ارسال پيامي تمايل به اين امكان در شرايطي كه كاربر 
 .دهد تماسهاي تلفني را كاهش ميشمار دارد و 

 ويرايش پروفايل -12

هايي است كه پس از ورود  پروفايل كاربران از جمله گزينه شود، امكان ويرايش همانطور كه در پنجره ذيل مشاهده مي
هاي پژوهشي  پيشنهاددهندگان طرحيكي از انتظارات اداره كل تحقيق و توسعه از  . باشد به سامانه، در دسترس كاربران مي

فراهم را با پژوهشگران اين مسئله امكان برقراري ارتباط سريع و موثر . باشد تكميل فيلدهاي اطالعاتي پروفايل ايشان مي
  :آورد مي
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