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اشتباهات رایج هنگام ثبت درخواست طرح

 عدم ثبت نام همکاران طرح در پرتال ستاد
 oالزم است در ابتدا همهی همکاران طرح پژوهشی در پرتال ستاد ) (Cogc.irثبت نام نمایند .در
زمان پر کردن بخش پرتالی فرم ثبت درخواست میبایستی اسامی افراد پس از نوشتن بخشی از
نام آنها از بانک دادگان ستاد به صورت اتوماتیک بارگذاری شود.
 درج نام مجری و همکاران در فایل ثبت درخواست
 oدر طرحهای دسته "ب" به دلیل این که طی مرحله داوری ،اطالعات مجری و همکاران طرح
برای داور نمایش داده نمیشود ،لذا الزم است که فقط کد کاربری افراد در فرم طرح وارد شود و
از نوشتن اسامی پرهیز گردد .بعالوه از قرار دادن نام و نام خانوادگی مجری در انتهای طرح
اجتناب گردد.
 oدر طرحهای دسته "الف" و "ج" بخشهای مربوط به مجری و همکاران طرح به صورت کامل
تکمیل گردد و نقش افراد نیز در طرح مشخص شود.
 عدم رعایت حداکثر مدت زمان طرح
 oمدت زمان اجرای طرح در پیشنهاد طرح پژوهشی بایستی کمتر از  2سال و یا  22ماه باشد.
 oمدت زمان اجرای طرح در پیشنهاد طرح مطالعاتی بایستی کمتر از  1ماه باشد.
 اشکال در ثبت بودجه درخواستی برای انجام طرح
 oدر ارقام مربوط به بودجه (به ریال) به تعداد صفرها دقت شود که طی داوری عدد نوشته شده
کمتر یا بیشتر لحاظ نگردد.
 oرقم کل بودجه درخواستی که در چند بخش از فرم ثبت درخواست ذکر میگرد مشابه باشد.
 oرقم کل بودجه درخواستی طرح با جمع موارد موجود در جداول هزینهها مطابقت داشته باشد.
 فرمت و الگوی فرم ثبت درخواست (پیشنهاد طرح)
 oتنها طرحهایی بررسی خواهند شد که در فایل ارائه شده به منظور ثبت درخواست (متناسب با
دسته طرح) تکمیل شده باشند.
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 oالزم است تمامی بخشهای فرم ثبت درخواست طرح به صورت کامل و شفاف تکمیل شده باشند.
 oدر مورد طرحهای دسته "ج" دقت شود که تمامی بخشهای خواسته شده در قسمت جداول
مربوط به پایان نامهها تکمیل گردند.
 ثبت درخواست توسط مجری
 oهر مجری میتواند منحصرا یک پیشنهاد طرح پژوهشی را از طریق فراخوان طرحهای پژوهشی
ستاد ثبت نماید.
 oطرحهایی که قبال بخشی از آن به صورت پایاننامه در پرتال ستاد به ثبت رسیدهاست ،در قالب
طرح پژوهشی مجددا ارسال نگردد.
 oطرحهایی که در قالب دسته "ج" ارسال میگردد میبایست شامل حداقل دو پایاننامه با
دانشجوهای متفاوت باشد و اطالعات هریک در جداول مربوطه به طور کامل ذکر گردد.
 oمجری اصلی و پیشنهاد دهنده طرح پژوهشی و توسعه فناوری باید عضو هیئت علمی یکی از
مراکز علمی و یا مدیر عامل یکی ازشرکتهای دانش بنیان داخل کشور باشد.

