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 -1مقدمه
بانك كشاورزي هماكنون به پشتوانة بيش از هشتاد سال تجربه خدمترساني به عنوان يك بانك پيشرو در
زمينه ارائه خدمات بانكي به مردم عزيز كشورمان در سراسر كشور فعال است .از يكسو چشمانداز بانك كشاورزي
براي تحقق بانكي پيشرو در نوآوري و به كارگيري فناوريهاي جديد در صنعت بانكداري و خدمات مالي و از
سوي ديگر گستره وسيع فعاليت بانك شامل  33مديريت و  1901شعبه ميطلبد تا با فراهم آوردن سازوكار مناسب
امكان استفاده از ظرفيتهاي موجود در امر پژوهش هاي كاربردي بانك ميسر شود .سامانه طرحهاي پژوهشي بانك
كشاورزي كه با هدف مكانيزه كردن فرآيند ارائه ،بررسي و اعالم نتيجه طرحهاي پژوهشي راهاندازي شده ،اين
امكان را فراهم ميسازد تا هر يك از كاربران سامانه ،مستندات پژوهشي خود را در هر نقطه از كشور براي مركز
پژوهش هاي كاربردي ارسال نمايند .با استفاده از اين سامانه ،عمليات بررسي و اعالم نتيجه پيشنهادات پژوهشي
تسريع شده و مشاهده آخرين وضعيت و پيگيري موارد ارسال شده به راحتي صورت ميگيرد.
سامانه مذكور در دو نسخه تحت ويندوز و تحت وب طراحي شده است .كاربران شاغل در مركز پژوهشهاي
كاربردي از نسخه تحت ويندوز و كاربران خارج از اداره از نسخه تحت وب استفاده خواهند نمود.

 -2هدف
 ايجاد پايگاه داده متمركز جهت ثبت و نگهداري اطالعات طرحنامه ها و طرحهاي پژوهشي
 ايجاد بستري مناسب به منظور تهيه انواع گزارشات مورد نياز از عملكرد پژوهشي بانك
 كاهش زمان و افزايش سرعت بررسي و اظهار نظر از طريق ارسال و دريافت لحظه اي اطالعات براي داوران
و بررسي كنندگان

 -3نقشهاي مختلف سامانه
افرادي كه امكان استفاده از سامانه را داشته و يا به عبارت ديگر كاربران سامانه ،به تفكيك از دو نسخه تحت
ويندوز و تحت وب به شرح ذيل استفاده ميكنند.
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 -4فرايند ارسال طرحنامه
پژوهشگران و محققين در داخل و خارج از بانك الزم است به منظور ارائه مستندات پژوهشي مراحل ذيل را
طي نمايند:
باز كردن

عضويت در

ورود به

صفحه اصلي سامانه

سامانه

سامانه

ثبت طرحنامه

در ادامه ،جزئيات بخشهاي مختلف فرايند فوق تشريح ميشود:
 باز كردن صفحه اصلي سامانه
باز كردن

عضويت در

ورود به

صفحه اصلي سامانه

سامانه

سامانه

ثبت طرحنامه

دانشجويان و مجريان طرحهاي پژوهشي

دانشجويان و مجريان طرحها كه قصد ارائه طرحنامه پژوهشي را دارند ،ابتدا الزم است به ليست اولويتهاي
پژوهشي در سايت بانك مراجعه نمايند و پس از انتخاب اولويت پژوهشي مورد نظر با كليك بر عنوان آن به سايت
سامانه طرحهاي پژوهشي به صورت ذيل وارد شوند.
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داوران

از جمله كاربران اصلي سامانه ،داوران طرحهاي پژوهشي ميباشند .اين نقش به همكاران عضو كارگروه
راهبري و بررسي طرحنامه ها و پاياننامههاي دانشجويي ،اعضاي محترم شوراي پژوهشي و ساير افرادي كه
طرحنامهها و گزارشهاي طرحها براي اظهارنظر به ايشان ارجاع ميشود ،اختصاص دارد.
داوران براي شروع استفاده از سامانه ،پس از اتصال به اينترنت و باز كردن مرورگر وب
( Firefox ،Internet Explorerيا نرم افزارهاي مشابه ديگر) ،از طريق لينك مندرج در سايت به
آدرس()www.agri-bank.com/RandD

صفحه

وارد

اصلي

سامانه

به

آدرس

( ) research.agri-bank.comميشوند .با رجوع به آدرس سايت ،صفحهاي مشابه شكل زير نمايش داده ميشود.
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 عضويت در سامانه
باز كردن

عضويت در

ورود به

صفحه اصلي سامانه

سامانه

سامانه

ثبت طرحنامه

دانشجويان و مجريان طرحهاي پژوهشي

براي ورود به سامانه ،اگر پيش از اين ثبت نام ننمودهايد ،ابتدا الزم است گزينه عضو جديد را انتخاب نماييد.

كليه كاربران الزم است به عنوان عضو حقيقي يا حقوقي در سامانه عضو شوند و ضمن درج مشخصات خود
در سامانه (فيلدهاي ضروري با عالمت ستاره (*) مشخص شدهاند) ،كد كاربري و رمز عبور خود را انتخاب و وارد
نمايند.
شايان ذكر است كه شخصيت حقوقي زماني انتخاب ميشود كه كاربر نمايندهاي از يك شركت و يا دانشگاه
بوده و قصد ارسال طرحنامه از طرف آن سازمان را داشته باشد.
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پس از ثبت موفق اطالعات ،سامانه به منظور تاييد عضويت پيام "عضويت در سايت با موفقيت انجام شد
اطالعات كاربري به ايميلتان ارسال شد " را به كاربر نمايش ميدهد.

 ورود به سامانه
باز كردن

عضويت در

ورود به

صفحه اصلي سامانه

سامانه

سامانه

ثبت طرحنامه

دانشجويان و مجريان طرحهاي پژوهشي

پس از ثبت نام در سامانه و يا چنانچه پيش از اين عضو بودهايد ،براي ورود به سامانه بايد نام كاربري و كلمه
عبور خود را در صفحه اول سامانه در جاي تعيين شده (گوشه باالي سمت راست صفحه) وارد كرده و با كليك
روي دكمه ورود ،به سامانه وارد شويد.
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داوران

اطالعات داوران محترم توسط مركز در سامانه تعريف و نام كاربري و كلمه عبور به ايشان اعالم ميشود .پس
از ورود به سامانه ،صفحه اصلي براي دسترسي به امكانات آن به شرح ذيل نمايش داده خواهد شد.

توجه! برای امنیت بیشتر ،پس از اولین ورود به سامانه ،کلمه عبور خود را تغییر دهید .برای اطالع از نحوه این کار به بخش
تغییر رمز عبور در صفحه اصلي مراجعه نمایید.
 ثبت طرحنامه
پژوهشگران عناوين اولويتهاي پژوهشي بانك در سايت مركز پژوهش هاي كاربردي را مشاهده و عنوان
مورد نظر خود را انتخاب مينمايند و سپس طي فرايند ذيل و بر اساس نوع طرحنامه(توضيحات درباره هر نوع
طرحنامه پس از كليك بر روي آنها ارائه شده است) روي يكي از دكمههاي "ثبت طرحنامه ملّي"" ،ثبت
پژوهشهاي همكاران"" ،ثبت طرحنامه استاني"" ،ثبت پاياننامه" كليك نموده و طرحنامه مورد نظر خود را ثبت
مينمايند.
باز كردن

عضويت در

صفحه اصلي سامانه

سامانه

ورود به
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سامانه

ثبت طرحنامه

نمايش تصويري پنجره مربوطه به صورت ذيل است:

به عنوان مثال چنانچه گزينه ثبت طرحنامه ملّي انتخاب شود ،فيلدهاي اطالعاتي مورد نياز به شرح صفحه زير
ميباشد كه الزم است به صورت دقيق تكميل و سپس دكمه "ذخيره و ارسال" فشرده شود.
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در این صفحه اگر نیاز به ارسال یک فایل یا بیشتر وجود داشته باشد ميبایست با استفاده از دکمه  ،Browseنام فایل
را انتخاب و دکمه «ارسال/ویرایش فایل» کلیک شود..
سامانه ،طرحنامه شما را ثبت و یک کد رهگیری یکتا برای پیگیری ،تولید و ارائه ميکند.
برای ارسال رزومه نیز ميبایست به ترتیب پیشگفته و به شرح تصویر فوق اقدام شود.

 -5فرايند پيگيري مستندات پژوهشي
برای مشاهده آخرین وضعیت طرحنامههای ارسال شده ،از طریق فرایند ذیل و از دکمه طرحهای من استفاده ميشود.
شایان ذکر است در این قسمت فقط طرحنامههایي که کاربر مربوطه مجری آنها ميباشد ،قابل مشاهده ميباشد.
باز كردن

ورود به سامانه

طرحهاي من

صفحه اصلي سامانه
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نمایش تصویری پنجره مربوطه به شرح ذیل ميباشد:

عبارتي که در صفحه مورد نظر و در ستون "وضعیت" مشاهده ميشود ،آخرین نتیجه بررسي طرح را نشان ميدهد.
به عالوه با کلیک بر گزینه "مشاهده" امکان رویت اطالعات طرح پژوهشي به صورت ذیل فراهم ميشود.
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 -6فرايند ارسال اصالحيه طرحنامه
با توجه به اینکه در نظر است پس از استقرار این سامانه ،کلیه امور پژوهشي از طریق این درگاه ثبت شود ،یکي دیگر
از امکانات سامانه ارسال اصالحیه طرحنامهها ميباشد .به این منظور الزم است از طریق فرایند ذیل و با کلیک بر گزینه
"ارسال اصالحیه" در فرم "جزئیات طرح" که در بخش پیشین به آن پرداخته شد ،اقدام شود:
باز كردن

ورود به سامانه

طرحهاي من

ارسال اصالحيه

صفحه اصلي سامانه

نمایش تصویری پنجره مربوطه به شرح ذیل ميباشد.

همانطور که در پنجره فوق مشاهده ميشود فایل جدید طرحنامه و "توضیحات" از فیلدهایي هستند که پژوهشگر در
زمان ارسال نسخه اصالحیه طرحنامه تکمیل مينماید.
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 -7فرايند ارسال گزارش پيشرفت طرح
پس از اینکه طرحي منتج به عقد قرارداد ميشود ،ارسال گزارش پیشرفت طرح از طریق فرایند ذیل در این سامانه
انجام ميشود:
باز كردن

ورود به سامانه

طرحهاي من

صفحه اصلي سامانه

ارسال گزارش
پيشرفت

نمایش تصویری پنجره مربوطه به شرح ذیل ميباشد.

همانطور که در پنجره فوق مشاهده ميشود ،فیلدهای ذیل باید توسط محقق تکمیل شود:
مرحله :گزینههای مندرج در این فیلد بر اساس مراحل تعیین شده در قرارداد ميباشند ،که باید توسط مجری انتخاب
شوند.
نوع :گزینههای موجود در این فیلد شامل "اصلي" و "اصالحي" ميباشد؛ چنانچه مجری برای اولین بار گزارش را
ارسال مينماید عبارت "اصلي" و چنانچه گزارش اصالحي ميباشد ،عبارت "اصالحي" انتخاب شود.
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نسخه :این فیلد در صورتي که در فیلد نوع ،گزینه "اصالحي" انتخاب شده باشد ،باید تکمیل شده و شماره نسخه
اصالحي در آن درج شود.
سایر فیلدهای موجود مربوط به "فایل گزارش" ،فایل "خالصه مدیریتي" و فایل "منابع" ميباشد که الزم است در
فرمت  Wordدر سامانه بارگذاری شوند.

 -8فرايند ثبت اطالعات همكاران طرح
مشخصات و رزومه همکاران طرح ،یکي از شاخصهای تاثیرگذار بر پذیرش طرحنامهها ميباشد .از اینرو مجریان
طرحهای پژوهشي الزم است مشخصات همکاران طرح را از طریق فرایند زیر در سامانه ثبت نمایند:
باز كردن

ورود به سامانه

طرحهاي من

صفحه اصلي سامانه

همكاران
طرح

نمایش تصویری پنجره مربوطه به شرح ذیل ميباشد.
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پس از تکیمل فیلدهای موجود در این صفحه شامل "نام"" ،نام خانوادگي"" ،مدرك تحصیلي"" ،تلفن"" ،آدرس" و
"رزومه"  ،با کلیک بر دکمه "ذخیره" اطالعات در سیستم ثبت ميشود.
به عالوه به منظور ثبت اطالعات سایر همکاران طرح ،فرایند فوق مجدداً تکرار ميشود.

 -9جستجو در فيلدهاي اطالعاتي طرحهاي انجام شده
یکي از امکاناتي که با هدف جلوگیری از انجام تحقیقات تکراری برای کاربران فراهم شده است ،امکان جستجوی
طرحهای اتمام یافته و رویت خالصه مدیریتي آنها است .به این منظور کاربران بعد از ورود به سامانه از طریق فرایند ذیل،
بر روی لینک طرحهای انجام شده کلیک نموده و سپس فیلدهای اطالعاتي طرح مورد نظر را جستجو نماید.
فرایند و پنجره هر یک از حاالت پیش گفته به شرح ذیل است:
 oجستجو پس از ورود به سامانه:
باز كردن

ورود به سامانه

صفحه اصلي سامانه

طرحهاي
انجام شده
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 oجستجو پس از ورود به سامانه:
باز كردن

طرحهاي

صفحه اصلي سامانه

انجام شده

 -10پيامهاي من
کلیه پیامهایي که از طریق سامانه برای کاربران ارسال ميشود در بخش پیامهای من قابل مشاهده است .این بخش
امکان بر قراری ارتباط تحت وب با کاربران را فراهم ميآورد .در ادامه به جزئیات این امر اشاره ميشود:
دانشجويان و مجريان طرحهاي پژوهشي (ارتباط مستمر)

با توجه به اینکه پس از راهاندازی سامانه طرحهای پژوهشي ،ارتباط بین دانشجویان و مجریان طرحهای پژوهشي و
مرکز پژوهش های کاربردی از طریق این سامانه انجام ميشود ،کلیه پیامها و مواردی که در نظر است به ایشان اعالم شود،
در بستر این سامانه انجام ميشود.
به منظور دسترسي به امکانات این بخش پس از ورود به سامانه با کلیک بر روی آیکون "پيامهاي من" در سمت
راست صفحه نمایش ،صفحه مربوط به پیامها نمایش داده ميشود.
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در صفحه باز شده به صورت ذیل عناوین کلیه پیامهایي که برای کاربر ارسال گردیده ،قابل رویت است .از دیگر
فیلدهایي که در این پنجره وجود دارد ميتوان به "تاریخ" و "ساعت" ارسال پیام اشاره نمود .به عالوه در ستون
"وضعیت" ،پیش از رویت پیام حالت "مشاهده نشده" و پس از آن حالت "مشاهده شده" نمایش داده ميشود.
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در این صفحه با کلیک بر آیکون "مشاهده" پنجره زیر باز ميشود .در این پنجره "محتوای پیام" و در صورت وجود
"فایلهای ضمیمه" قابل استفاده ميباشد.

داوران (ارزيابي مستندات پژوهشي)

مستنداتي که به منظور ارزیابي برای داوران محترم ارسال ميشود ،از طریق پیامي که در بخش "پیامهای من"
نمایش داده ميشود ،قابل رویت است .نحوه دسترسي به این بخش برای داوران مشابه دانشجویان و مجریان طرحها
ميباشد .شایان ذکر است پس از بازنمودن فایلهای ضمیمه ،اطالعات قبلي طرح قابل استفاده است .به عالوه نظرات
پیشین ارائه شده نیز در سابقه پیامهای پیشین موجود و قابل رویت ميباشد.

 -11ارسال پيام
امکان ارسال پیام توسط راهبر سامانه (مرکز پژوهش های کاربردی) برای کاربران حتي پیش از ورود به سامانه فراهم
ميباشد.
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این امکان در شرایطي که کاربر تمایل به ارسال پیامي عمومي دارد که مرتبط با طرح خاصي نميباشد کارایي زیادی
دارد و شمار تماسهای تلفني را کاهش ميدهد.

-12ويرايش پروفايل
همانطور که در پنجره ذیل مشاهده ميشود ،امکان ویرایش پروفایل کاربران از جمله گزینههایي است که پس از ورود
به سامانه ،در دسترس کاربران ميباشد .یکي از انتظارات مرکز از پیشنهاددهندگان طرحهای پژوهشي تکمیل فیلدهای
اطالعاتي پروفایل ایشان ميباشد .این مسئله امکان برقراری ارتباط سریع و موثر با پژوهشگران را فراهم ميآورد:
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