
 

 

 ريزي امور فناوري دفتر برنامه

 

 

 ها و فرآيندها( سدف )سامانه دادهسامانه 

 Business Process Management System (BPMS)  

 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ريزي امور فناوري دفتر برنامه

 

 شکوفايیگرنت درخواست گردشکار راهنماي 

  مسئولین هسته ويژه

 

 1-1نسخه 

 1400 خرداد



 بخش اول: مقدمه و نحوه ورود به سامانه

1 سدفمقدمه: معرفی اجمالی سامانه  

به معنای های مدیریت فرآیندهای کسب و کار( سیستم) Business Process Management Systemمفهوم 

اجرای  در تسریع و آن کارایی بهبودوکار در جهت   کسبسازی فرآیندهای  رویکردی سیستماتیک در مدیریت و بهینهوجود 

قابلیت خودکارسازی و مکانیزه کردن و اعمال تغییرات در فرآیندها را با   BPMSهای  . سیستمها است عملیات در سازمان

 آندن خدمات کرسازمان و الکترونیکی افزاری  های نرم زیرساختسازی  قادر به یکپارچهو  کند نویسی فراهم می حداقل برنامه

 .است

 یندهایفرآ یساز ادهیپ ی نهیبر وب است که در زم یمبتن یرانیمحصول کامال ا کی MyProcess BPMSنرم افزار  

 ابزار مورد، شده است یطراح BPMN2استاندارد  هیمحصول که بر پا نی. اشود یسازمان استفاده م ایشرکت  کیکسب و کار 

  .کند یها ارائه م در سازمانرا  ندهایاجرا، کنترل و بهبود فرآ ،یساز ادهیپآوری اطالعات با  جمع جهت ازین

، این سامانه برای ریزی امور فناوری برای سایر فرآیندهای دفتر برنامهافزار  کارگیری این نرم هبا توجه به تجربه قبلی ب

توانند تمام فرآیندهای الزم در  گرنت میجرای طرح گرنت شکوفایی مورد استفاده قرار گرفته است و متقاضیان دریافت این ا

 مسیر دریافت گرنت خود را روی این سامانه به جریان بیاندازند.

و  ینام کاربر یدارا ستمیدرون س ،( باشدفهی)وظ ندیجز از فرآ کیدهنده  انجام ند،یکه در فرآ یهر شخصدر این سامانه 

 کیاست که با کل فیاز وظا یستیلهر کاربر  کارتابل .دارد یخود دسترس یبه کارتابل شخص ستمیپسورد است که با ورود به س

را انجام دهد و پس از ارسال  ازیموردن یآن را پر کند و کارها تواند میو کاربر  شود یم فرم مربوطه باز فه،یهر وظ یرو بر

فرم بین در رفت و برگشت بدین ترتیب اطالعات . شود یارسال م کیبه صورت اتومات ندیدر فرآ یبه فرد بعدوظیفه بعدی 

  شوند. کاربران مختلف تکمیل و نهایی می

  



2 سدف ورود به سامانه 

از منوی سایت دفتر پس از انجام مراحل ثبت نام و دریافت نام کاربری و کلمه عبور از طریق پیامک و ایمیل،  2.1

 کلیک کنید "برنامه گرنت فناوری"لینک روی ، https://techno.msrt.irبه آدرس  (1ی )شکلامور فناوری زیر برنامه

صفحه برنامه گرنت  ir.techgrant.msrtهمچنین آدرس  .(2)شکل هدایت شویدبرنامه گرنت فناوری   تا به صفحه

 کند. فناوری است و شما را مستقیما به صفحه اختصاصی برنامه هدایت می

 

 وریناریزی امور ف در سایت دفتر برنامه ورود به صفحه برنامه گرنت فناوریلینک  – 1شکل 

https://techno.msrt.ir/


 

 

 شکوفاییو لینک طرح  صفحه برنامه گرنت فناوری – 2شکل 



 . (3)شکل  ، نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید (2)شکل  "طرح شکوفایی" پس از کلیک بر لینک 2.2

 

 سامانهبه صفحه ورود  – 3 شکل

 را مشاهده خواهید کرد. 4صفحه شکل پس از ورود به سامانه 

 

 صفحه اصلی سامانه -4شکل

1 

2 3 4 



 کنیم: را معرفی می 4ی صفحه اصلی در شکل ها تمیآدر ادامه 

راحتی به صفحه اصلی  ی سامانه، بتوانید بهها قسمت همهبه شما کمک خواهد کرد که در  (1 تميآ) صفحه اصلیلینک  •

  منتقل شوید.

های مختلف کارتابل  توانید به قسمت می در منو سامانه و یا در قسمت وسط صفحه (2 تميآکارتابل ) با کلیک بر روی •

  .شوند میو توضیح داده برده  های مربوط به کارتابل نام خود دسترسی داشته باشید. در ادامه گزینه

 مشاهده را هستید هاآن انداختن انیجر شروع و به به قادر که ییندهایفرآ نکیل قسمت نیا در :فرآيند شروع -

 .دیکن یم

تنها  ندیفرآ یط ایدر شروع و موقت صورت  که به یاطالعاتها و  لیست وظایف، فرمقسمت  نیدر ا :سينو شیپ -

 .دیکن یرا مشاهده م اید کردهارسال ن یبعد هو به مرحل دای هکرد رهیذخ

اید،  یافت کردهدر شده محولها و اطالعاتی را که برای انجام وظایف  فرم ،فیوظالیست  قسمت نیا در :یافتيدر -

  .در قسمت دریافتی نیز قابل مشاهده هستند ،شوند نویس ذخیره می مواردی که در پیش کنید. میمشاهده 

 را...(  و سینو شیپ ،یافتیدر)ازجمله کارتابل  گرید یها بخش در موجود فیوظا دیتوان یم شما :یشخص کارپوشه -

 .کند یبند دسته خود یبرا ،یسفارش صورت به جداگانه، یها پوشه در

 شده ارسال بعد مرحله به و پرشده کهها و اطالعاتی  و فرم شده انجام فیوظالیست  قسمت نیا در :شده ارسال -

 .کنید را مشاهده می است

 های فوق، دو آیتم دیگر را نیز مشاهده خواهید کرد: در منو سامانه، عالوه بر آیتم (2 تميآکارتابل ) با کلیک بر روی •

ها و اطالعاتی که در آخرین مرحله توسط شما به  فرم ،فیوظالیست  ((:2 تمیآ)زیرمجموعه کارتابل ) افتهي انيپا -

 گیرند. اتمام رسیده است در این قسمت قرار می

های مختلف  ی قسمت همهتوانید در درون  ((: با استفاده از این قسمت می2 تمیآ)زیرمجموعه کارتابل )جستجو  -

 صورت پیشرفته جستجو داشته باشید. کارتابل به

های گرنتی که تاکنون  توانید گزارشی از درخواست می (3 تميآ)های برنامه گرنت فناوری   با کلیک بر روی لینک گزارش •

 ها مشاهده نمایید.  ده اید، به همراه وضعیت آن ثبت نمو

 شوید.  می (Log Out)با کلیک بر روی آیکون خروج، شما از سامانه خارج  (:4 تميآخروج ) •



  شکوفاییدرخواست گرنت  فرآیندبخش دوم: 

درخواست گرنت جوانه و درخواست گرنت شکوفایی را  فرآیندهایورود به سامانه، از قسمت شروع فرآیند دو آیکون پس از    

این با کلیک روی  شود. توضیح داده می شکوفاییت گرنت درخواسنحوه ثبت (. در این راهنما 5)شکل  نمایید مشاهده می

 . ا مشاهده خواهید نمودر 6فرم شکل  ،فرآیند

 

 شکوفاییشروع فرآیند درخواست گرنت  -5شکل

فراخوان تنها  شود که در هر پس از مطالعه متن تذکر و راهنمایی و تایید آن از دکمه مطالعه شد، به شما یادآوری می   

ساله،  5درخواست در حال انجام و در بازه زمانی  2نمایید، به طور همزمان ثبت  شکوفاییواحد درخواست گرنت  1توانید  می

همچنین مسئولیت واگذاری اطالعات حساب کاربری با شخص شماست. با کلیک روی دکمه متوجه واحد داشته باشید.  3

 نمایید. بخش مشاهده می 5شدم، فرم درخواست را در 

 



 

 
 شکوفایی فرم درخواست گرنت -6شکل 

بایست تعیین  می. با کلیک بر روی آن ابتدا (7)شکل  استآزمایشگاه تحقیقاتی مربوط به اطالعات  قسمت اول این فرم،    

در صورت بله بودن جواب، اطالعات اولیه ازمایشگاه از اید؟  پیش از این برای این آزمایشگاه درخواستی داشته کنید که آیا

نوان آزمایشگاه تحقیقاتی، ا عنام یبایست   درخواست قبل به صورت غیر قابل ویرایش بازخوانی خواهد شد. در غیر اینصورت می

دو  نموده واه را درج سال شروع فعالیت، حوزه و زیرحوزه کاری آزمایشگاه، تعداد اعضای همکار، دانشجویان و وبسایت آزمایشگ

به  سرپرست آزمایشگاهاطالعات سایر مستندات مورد نظر برای معرفی آزمایشگاه را بارگذاری نمایید. فرم معرفی آزمایشگاه و 

. در این قسمت فرم تایید دانشکده که استشود و غیر قابل ویرایش  ثبت نام بازخوانی می مرحلهعنوان تکمیل کننده فرم از 

ما به مهر و امضای مسئول یا رئیس تحصیالت تکمیلی دانشکده رسیده باشد را بارگذاری بفرمایید. همچنین از بایست حت می

مربوط ثبت شده  شکوفاییهای گرنت  شده/ در دست بررسی تمام درخواست پذیرفته های شکوفایی گرنتدکمه مشاهده لیست 

 ها قابل مشاهده است. به همراه وضعیت آنزمایشگاه آبه این 



 

 ازمایشگاه تحقیقاتیقسمت اطالعات  -7شکل 

، نوع و وضعیت آنو زیرحوزه اصلی مربوط، حوزه  روژه، عنوان پ پروژه پیشنهادی در قسمت بعدی فرم با نام اطالعات   

های پیشنهادی برای حوزه و زیرحوزه کاری  توانید از دکمه فایل راهنما، گزینه همچنین میدستاورد پارسا را نیز درج نمایید. 

 پاورپوینت ارائه به داوران را دراین قسمت بارگذاری نمایید. پیشنهاد پروژه و های  فرمآزمایشگاه را مشاهده نمایید. در انتها 

 

 پروژه پیشنهادیقسمت   -8لشک
 



 
 مالی قسمت اطالعات-10شکل

شده  المهای تخصصی اع بایست تعیین نمایید که آیا پروژه پیشنهادی در حوزه در قسمت بعدی فرم با نام اطالعات مالی می   

ر کدام حوزه تخصصی قرار مربوط د روژهنمایید که پ یا خیر؟ در صورت انتخاب گزینه بله، تعیین می گیرد در فراخوان قرار می

فت حمایت سازمان حامی، گزینه هستم را انتخاب نمایید. جهت تامین منابع مالی متقاضی دریا"پس از آن در سوال گیرد.  می

در ادامه شوند.  هایی که مشمول حمایت سازمان حامی باشند، پذیرفته می تباط با گرنت شکوفای، تنها پروژهدقت فرمایید در ار

را درج بفرمایید. دقت فرمایید در این فراخوان تمامی لغ تعهد آورده نقدی هسته پروژه و مبهای  مبلغ برآورد شده برای هزینه

د. در قسمت اطالعات صاحب حساب، کدملی نمیلیون تومان( هست 50درصد از عدد پایه ) 50مسئولین هسته ملزم به تامین 

پیش از این اطالعات حسابی را درج صاحب حساب را وارد نمایید و با کلیک بر دکمه بازآوری اطالعات صاحب حساب، چنانچه 

بایست شماره حساب،  شود و برای شما غیر قابل ویرایش خواهد بود. در غیر اینصورت می نموده باشید، در اینجا بازخوانی می

 بانک مقصد و شماره شبا را درج نمایید. 

کاربرد پروژه در قسمت نام سازمان حامی، . در این باشد میدر فرم با عنوان اطالعات درخواستی سازمان حامی بعدی  قسمت   

 معرفی محصول را بارگذاری نمایید.فرم زمینه اولویت دار آن، حوزه فناوری و زمینه کاری را مشخص نموده و 

 

 اطالعات درخواستی سازمان حامی -11شکل
 



 

 قسمت بارگذاری فرم تعهدات -12شکل 

در آخرین قسمت، فرم تعهدنامه به وزارت عتف و پارک مجری و تعهدنامه به سازمان حامی را بارگذاری نمایید. پس از    

 نخواهد شد.تکمیل فرم، با انتخاب دکمه ذخیره، فرم در پیش نویس شما قرار گرفته و جهت بررسی به کارشناس پارک ارسال 

توانید با ذخیره در پیش نویس، آن را برای دفعات  ن فرم اطمینان ندارید، میدر واقع چنانچه هنوز از صحت یا تکمیل بود

بعدی قابل ویرایش نزد خودتان نگاه دارید. تنها با انتخاب دکمه ذخیره و ارسال به مرحله بعد، فرم وارد کارتابل دریافتی 

بایست منتظر نتیجه بررسی فرم توسط  کارشناس شده و از دسترس شما برای ویرایش خارج خواهد شد. پس از ارسال شما می

گزینه را در اختیار دارد: تایید، عدم تایید و نیازمند اصالح. در هر  3کارشناس باشید. کارشناس در مورد  فرم دریافتی از شما 

ل دریافتی یک از این موارد نتیجه بررسی از طریق پیامک و ایمیل به شما اطالع داده شده و فرم به همراه توضیحات به کارتاب

 گردد. شما باز می

با عدم تایید فرم شما توسط کارشناس، فرم مربوطه از دسترس خارج شده و دیگر توسط شما قابل ویرایش نخواهد بود. عدم    

شود. با انتخاب نیازمند اصالح، فرم به همراه توضیحات کارشناس و  تایید فرم از طریق پیامک و ایمیل به شما اطالع داده می

 نهایی ایجاد اصالحات به کارتابل دریافتی شما بازمیگردد.  مهلت



 

 برگشت فرم به کارتابل دریافتی  -13شکل 

 شود.  با کلیک بر روی این وظیفه، فرم در حالت قابل ویرایش برای شما باز می

 

 اصالح درخواست گرنت -14شکل 

فرم را اصالح نموده و مجددا ارسال  ،با انتخاب گزینه بررسی مجددگیری نمایید.  توانید در مورد ادامه فرآیند تصمیم شما می

 شود.  نمایید. با انتخاب انصراف از درخواست و انتخاب گزینه ذخیره و ارسال به مرحله بعد، فرم به پایان یافته شما منتقل می



. در این مرحله شما (15)شکل  دگرد در صورتی که فرم توسط کارشناس تایید شود، مجددا به کارتابل دریافتی شما بازمی

بایست فایل ویدیویی ارائه به داوران را بارگذاری نموده و مجددا فرم را به مرحله بعد ارسال نمایید. بدین ترتیب نقش شما  می

های مورد نیاز توسط پارک مجری و سازمان حامی  به عنوان مسئول هسته در این فرآیند به اتمام رسیده و سایر بررسی

 . شود رسانی می و نتیجه پذیرش/ عدم پذیرش به شما اطالع پذیرد مربوطه انجام می

 

 

 بارگذاری فایل ویدیویی ارائه به داوران -15شکل 

 


