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:כניסה לאתר. 1

:  כתובת כניסה לאתר•

https://mymop.ariel.ac.il/research/login.aspx

:כניסה ראשונית באמצעות המייל•
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https://mymop.ariel.ac.il/research/login.aspx


כניסה ראשונית לאתר
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כניסה לאתר

123456789

*************

לשים לב להקלדה בשפה האנגלית
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שכחתי סיסמא-כניסה לאתר

123456789

*******
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להתנתק  דף הבית. 2

סרגל תפריט

תפריטים
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ניהול תקציבי מחקר פעילים. 3
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תקציבי מחקר. 3.1

גורם מממןשנת מחקר  סטטוסשם מחקרמספר מחקר
תאריך  

התחלה

תאריך  

סיום

חוקרים  

שותפים

סיוג  

נוסף

תקציב

מאושר

שם המחקר

יתרה לניצולסהכ לניצולדרישותהזמנותניצול בפועלתקציב לניצולתאורקוד סעיף

פירוט סעיף תקציבי
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משימות



תקציב לפעילות. 3.2

(ללא תקורה)

ה

פירוט סעיף תקציבי
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אבני דרך ומשימות. 3.3

?משימות פתוחות
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טופס פניה לתשלום מלגה. 3.5

סוג מלגה
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אישור תשלום מלגה. 3.6

אשר
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ח תקציב מחלקתי"דו. 3.7
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שנה קודמתסעיף תקציבי                                                                                                     שנה נוכחית   

שנה קודמתסעיף תקציבי                                                                                                     שנה נוכחית   

ח"הפק דו ח"הפק דו

ח"הפק דוח"הפק דו



בקשות לתקציב. 4
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קליטה/בקשה למענק מחקר. 4.1

חשב/הוסף

נקה

הפרטים שלך

תחום מחקר
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סטטוס בקשות למענקים. 4.3

בהם אתה משובץ כחוקר ראשי

העתק  

למחקר חדש

מחקר פעיל

סטטוס
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בקשה לתקציב מרשות המחקר. 4.4

לסוג בהתאם הדרישות 

ולחברה שנבחרההפניה 

סוג פניה
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בקשה לתקציב מרשות המחקר. 4.4

?ספק אחר

לרכישה  לינק 

באינטרנט

מלל חופשי
הוסף

לסמן לפחות מאגר אחד?האם כתב העת שפיט 

הערות לספקהערות פנימיות

הצהרה

ערוך

מחק
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סטטוס בקשות לתקציבים. 4.5

מעבר למסך 

דרישהעדכון 

סוג פניהסיווג דרישה
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ראשיחוקר לאישור 

מחלקהראש לאישור 

דיקןלאישור 

אישור בקשות לתקציב  . 4.6
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שירות/ דיווח קבלת סחורה . 4.7

כמות  

שהתקבלה

תאריך קבלה
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קרן קשרי מדע. 5
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מ"פתיחת בקשת קק. 5

אבל קצת שונה  –דומה 

24לקרוא הנחיות– 17דצמבר 03



רכש. 6
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פתיחת דרישת רכש. 6

סעיף  

תקציבי
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טפסים נוספים להורדה. 8
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טפסים נוספים להורדה. 8
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סיכום אישורים באתר
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סיכום אישורים באתר
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הצג

מציאת  
הדרישה

לחיצה על מספר  
הדרישה

מעבר על  
פרטי הדרישה

/  אישור 
דחייה



סיכום אישורים באתר
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מציאת  
הדרישה

לחיצה על מספר  
הדרישה

מעבר על  
פרטי הדרישה

/  אישור 
דחייה



סיכום אישורים באתר
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מציאת  
הדרישה

לחיצה על מספר  
הדרישה

מעבר על  
פרטי הדרישה

/  אישור 
דחייה



סיכום אישורים באתר
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מציאת  
הדרישה

לחיצה על מספר  
הדרישה

מעבר על  
פרטי הדרישה

/  אישור 
דחייה



דוגמא באתר
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בשרת הטסט

http://192.114.108.116/Research/Default.aspx
http://192.114.108.116/Research/Default.aspx

