راهنمای ثبت نام در سامانه طوبی
اين راهنما به طور خالصه سامانه پژوهشي جديد مرکز مطالعات و همکاری های علمي بین المللي را توضیح میدهد.
لطفاً قبل از شروع به کار به صورت دقیق آن را مطالعه فرمايید .هدف بهبود تجربه کاربری است و امیدواريم مطلوب شما
نیز قرار گیرد.
 اين فرم بايد به زبان فارسي (و در صورت لزوم انگلیسي) تايپ شده و فاقد هر گونه ابهامي ،تکمیل گردد.
بنابراين مرکز مطالعات ميتواند از پذيرفتن فرمهايي که به نحو نامطلوب تکمیل شدددده اسدددت ،خوداری
نمايند.
 کلیه قسمتهای فرم بايد به نحو مناسب تکمیل شده و طرح دهنده بايد به کلیه نکات و تذکرات متن فرم
توجه کامل داشته باشند تا هیچ موردی بي جواب و بدون عالمت و توضیح نباشد.
قبل از ثبت نام از در اختیار داشتن مدارک مورد نیاز برای هر طرح ارسالي که در سامانه نیاز به بارگذاری کردن آن داريد
و در دستورالعمل ارائه طرح پژوهشي مرکز آمده است ؛اطمینان حاصل نمايید (برای دريافت دستورالعمل اينجا کلیک
نمايید)
برای ثبت نام ابتدا به پايگاه اينترنتي  www.cissc.irمراجعه نمايید و پس از آن با کلیک بر روی سامانه طوبي وارد
صفحه ثبت نام شويد.برای پر کردن قسمتهای مختلف نیاز به اطالعات طرح پیشنهادی داريد.
پس از پر کردن فرم ثبت نام و ورود به سامانه ثبت طرح ،از گزينه ثبت طرح پیشنهادی استفاده کرده و قالب طرح را
انتخاب نمايید  .در گام بعدی باانتخاب اينکه طرح شما در کدام دسته از اولويتهای مرکز قرار مي گیرد ،نسبت به پر
کردن فرم آنالين اقدام نمايید .قبل از رفتن به گام سوم بايد تیک مربوط به مطالعه دستورالعمل را فعال نمايید.
فرم آنالين بخش های مختلفي از قبیل اطالعات شناسنامه ای و ضرورت انجام طرح را پوشش میدهد .پس از پر کردن
فرم  Wordرا نیز دانلود ،تکمیل و بعد از تبديل به  PDFبارگذاری نمايید.
پس از آن با مشاهده موارد تکمیل شده و تايید نهايي ثبت نام شما با موفقیت به پايان رسیده و کد رهگیری به ايمیل
شما ارسال خواهد شد.
* هرگاه پرسشي در خصوص طرح وجود داشته باشد (پرسش داور ،نهايي سازی ،پرسش ناظر و غیره) از طريق تماس و
يا ايمیل به شما اطالع رساني ميشود.

