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برای ارائه پیشنهاد ابتدا باید ثبت نام نموده و پس از دریافت نام کاربری و
رمز عبور نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایید.

ثبت نام :
با کلیک بر روی "ثبت نام " اطالعاتي نظیر کد ملي ،نام و نام خانوادگي ،جنسیت ،رشته تحصیلي و  ...توسط
شما تكمیل مي شود .کلمه ی عبور خود را برای ورودهای بعدی یادداشت کرده و نزد خود نگهدارید .نام
کاربری شما در این سامانه ،کد ملي شما مي باشد.

ورود به پنل کاربری :
برای ورود به پنل کاربری مي بایست از پیش ثبت نام کرده باشید .که با تكمیل فرم ورود (نام کاربری ،رمز
عبور و تصویر امنیتي) وارد کارتابل شوید.

فراموشی رمز عبور :
چنانچه پس از ثبت نام رمز عبور خود را فراموش نموده اید ،با کلیک بر روی لینک "کلمه عبور را فراموش
کرده اید" مي توانید وارد صفحه ی ری ست رمز عبور شده و وارد کردن نام کاربری (در این سامانه کد ملي
شما) و شماره موبایلي که در زمان ثبت نام درج نموده اید ،رمز جدید را از طریق پیامک دریافت نمایید.

کارتابل
ارائه پیشنهاد :
جهت ارائه پیشنننهاد باید به منوی "ارائه پیشنننهاد" از منوی سننمت راسننت وارد شننده و موارد مورد نظر را
تكمیل نمایید .مواردی که با ستاره ی قرمز مشخص شده اند (*) اجباری بوده و الزاما باید تكمیل شوند.
عنوان پیشنهاد
دبیرخانه

با استفاده از این بخش شما میتوانید دبیرخانه دریافت کننده پیشنهاد خود را مشخص نمایید .بدیهي است پس
از ارسال  ،پیشنهاد شما توسط دبیرخانه مذکور بررسي خواهد شد.

فراخوان

کاربر ميتواند در صورتي که مي خواهد به ازای یک فراخوان ،پیشنهاد ارائه دهد ،فراخوان مورد نظر خود را از لیست فراخوان
های جاری انتخاب نماید.

عنوان پیشنهاد

کاربر ميتواند عنوان پیشنهاد خود را در باکس عنوان درج نماید .عنوان مي بایست حداقل ده کاراکتر و حداکثر
صد کاراکتر باشد .توصیه مي شود از نوشتن عنوان های طوالني پرهیز نموده و صرفا عنواني مرتبط با محتوای
پیشنهاد برگزینید.

جستجوی
پیشنهاد

برای اطالع از اینكه عناوین مشابه پیشنهاد ارائه شده کاربر وجود دارد یا خیر ،مي توان از جستجوی معمولي و
جستجوی پیشرفته استفاده نمود .البته سیستم بصورت اتوماتیک پس از درج پیشنهاد  ،نسبت به جستجوی
پیشنهادهای مشابه اقدام نموده و در صورت وجود لیست آن را به نمایش میگذارد.

با زدن تیک "از تكراری نبودن پیشنهاد خود اطمینان دارم" و کلید "مرحله بعد" وارد صفحه شرح پیشنهاد مي شوید.

شرح پیشنهاد
زمینه ارائه

کاربر زمینه ی پیشنهاد خود را از بین زمینه های موجود انتخاب مي نماید.این زمینه باید مرتبط با

پیشنهاد

محتوای پیشنهاد باشد.

شرح مشکل

وضعیت کنوني ،موضوع مورد نظر و اینكه چه مشكلي سبب گردیده که پیشنهاد طرح گردد.

فعلی
شرح راه حل

راه حل پیشنهادی ما برای حل مسئله  ،یا پیاده سازی ایده مد نظرتان

مزایا

مزایای اجرایي شدن پیشنهاد شما پس از اجرا

معایب

معایب احتمالي اجرایي شدن پیشنهاد شما

مستندات

کاربر ميتواند مدارک و یا مستندات مربوط به پیشنهاد را الصاق نماید ،مانند بخش نامه ها  ،پروپزال یا طرح

پیشنهاد

توجیهي و امثالهم

انتخاب

چنانچه در ارائه پیشنهاد خود همكاراني داشته اید و میخواهید پیشنهاد خود را بصورت گروهي ارائه

پیشنهاددهنده نمایید  ،میتوانید افراد مد نظر خود را از لیست "پیشنهاددهنده دیگر" انتخاب نمایید .الزم بذکر است که
دیگر

این افراد باید از پیش در سامانه ثبت نام کرده باشند.

در ادامه با زدن کلید "مرحله بعد " وارد صفحه تایید نهایي مي شود.

تایید نهایی
در این مرحله ،محتوای پیشنهاد ارائه شده ،مشاهده ميشود و در صورت تایید اطالعات مندرج ،دکمه سبز رنگ ارسال را
کلیک نموده و کد پیگیری برای کاربر نمایش داده مي شود.کد پیگیری نیز از طریق پیامک برای شما ارسال خواهد شد.

پیشنهادهای من
با اسننتفاده از این بخش کاربران قادر خواهند بود پیشنننهادهای ارائه شننده خود را مشنناهده کرده و از آخرین
وضعیت بررسي آن مطلع گردند .کاربران ميتوانند جهت پیگیری وضعیت پیشنهاد های خود یا تبدیل پیش
نویس های خود به پیشنننهاد ،به منوی "پیشنننهادهای من" ،مراجعه نمایند .همچنین کاربر مي تواند در این
قسمت ،پیشنهادهای بررسي نشده خود را ویرایش یا حذف نماید.

تقاضای بررسی مجدد:
چنانچه پیشنننهادی توسننط دبیرخانه یا کمیته رد شننده باشنند ،کاربر ميتواند از صننفحه پیگیری پیشنننهاد،
تقاضای بررسي مجدد خود را با ذکر دلیل برای دبیرخانه ارسال نماید.

مشاهده گردش پیشنهاد :
برای مشاهده گردش پیشنهاد ،در هر ردیف با کلیک
نمایش داده مي شود.

بر روی دکمه "گردش پیشننننهاد" جزئیات آن

