
ارسال گزارش نهايي طرح و مدارك ذيل به مدير گروه 

:رحتوسط مجري ط) كپي-اتوماسيون(

تصوير قرارداد ثبت شده طرح در سامانه گلستان-

تصوير قرارداد پژوهشي طرح-

تصوير شناسنامه طرح پژوهشي-

تدوين گزارش 

نهايي طرح 

)مجري(

بررسي در جلسه گروه

بررسي مدارك توسط مدير گروه جهت 

طرح در جلسه گروه

بررسي مدارك توسط 

دانشكده/پژوهشكده

ارسال كليه مدارك به همراه 

صورتجلسه گروه به دفتر 

دانشكده /پژوهشكده

):كپي-اتوماسيون(

بررسي در جلسه شوراي 

دانشكده/پژوهشكده

ارسال كليه مدارك به 

همراه صورتجلسه 

دانشكده به /پژوهشكده

پژوهشي و امورمدير

)كپي-اتوماسيون(فناوري

امورمديرمدارك توسطاوليه بررسي 

پژوهشي و فناوري و ارسال به كارشناس 

حوزه پژوهشي

كارشناس توسطو سوابق بررسي مدارك 

حوزه پژوهشيو تنظيم درخواست براي طرح 

جلسه شوراي پژوهشيدر 

شوراي بررسي در جلسه 

پژوهشي دانشگاه

امضا و ابالغ نامه به رييس

دانشكده /پژوهشكده

پژوهشي امورتوسط مدير 

)اتوماسيون(و فناوري 

نامه بر اساس تصميم شورا براي رييستهيه 

توسط كارشناس پژوهشي)اتوماسيون(دانشكده /پژوهشكده

بررسي و ابالغ نامه به مدير گروه مربوطه 

)اتوماسيون(

بررسي و ابالغ نامه به مجري طرح

)اتوماسيون(

پذيرش گزارش نهايي :ب

شورا پس از انجام در

اصالحات مختصر
پذيرش گزارش نهايي : الف

شورا بدون نياز به انجام در 

اصالحات

پذيرش گزارش نهايي : ج

در شورا پس از انجام 

اصالحات كلي

نقص 

مدرك

نقص 

مدرك

عدم تاييد

عدم تاييد

نقص مدرك

گزارش نهاييتا سقف داخليپژوهشيهايطرحتسويه حسابمراحل



:ج: ب: لفا

انجام اصالحات كلي و سير 

مراحل از گروهمجدد كليه 
)مجري طرح(

انجام اصالحات درخواستي از 

شوراي پژوهشي

)مجري طرح(

صحافي گزارش نهايي-

% 80صدور برگ درخواست وجه تا سقف 

ناس حوزه پژوهشيتوسط كارش

% 80درخواست وجه تا سقف صدور برگ 

توسط كارشناس حوزه پژوهشي

ارائه رسيدكتابخانه مركزي و يك نسخه از گزارش 

نهايي صحافي شده به حوزه پژوهشي

صحافي گزارش نهايي و تحويل يك نسخه 

به كتابخانه مركزي و دريافت رسيد

صحافي گزارش نهايي و تحويل يك نسخه 

به كتابخانه مركزي و دريافت رسيد

ارائه رسيدكتابخانه مركزي و يك نسخه از 

گزارش نهايي صحافي شده به حوزه پژوهشي

تاييد مدير گروه مربوطه

و فناورييپژوهشامورتاييد مدير 

دانشكده مربوطه/ تاييد پژوهشكده


