
ارائه مقاله چاپ يا پذيرش شده مستخرج از طرح پژوهشي توسط مجري طرح به همراه 
)اتوماسيون -كپي: (كليه مستندات زير

 ثبت مقاله در سامانه ي گلستان و ارسال تصوير مربوطه -1
 ارسال اصل مقاله چاپ شده و يا مقاله پذيرفته شده -2
)اصل و تصوير(ارسال فرم تائيد چاپ نهايي مقاله امضاء شده  -3
شامل اطالعات مربوط به مجله مانند سامانه هايي (ارسال تصوير صفحه نخست مجله   -4

...)و  ISSN ،كه مجله در آنها نمايه مي شود
بوده و يا معرفي مجله  ISC(  ارسال تصوير مستندات ثبت مجله در سايت هاي مربوطه  -5

)در ليست تائيد شده و به روز مجالت معتبر وزارت علوم
)براي مقاالت پذيرفته شده(ارسال تصوير نامه رسمي پذيرش مقاله  -6
ارسال تصوير قرارداد طرح -7

بررسي مدارك توسط مدير گروه جهت 
طرح در جلسه گروه

بررسي در جلسه گروه

ارسال كليه مدارك به 
همراه صورتجلسه گروه به 

دانشكده /دفتر پژوهشكده
توسط مدير گروه

)كپي-اتوماسيون(

دانشكده/بررسي مدارك توسط پژوهشكده

بررسي در جلسه شوراي 
دانشكده/پژوهشكده

ارسال كليه مدارك به 
همراه صورتجلسه 

دانشكده به /پژوهشكده
مدير پژوهش و فناوري 
/توسط رئيس دانشكده 

پژوهشكده
) كپي-اتوماسيون(

بررسي اوليه مدارك توسط مدير پژوهشي و 
فناوري و ارسال به كارشناس حوزه پژوهشي 

بررسي مدارك  و سوابق 
توسط كارشناس حوزه 
پژوهشي و تنظيم 

درخواست براي طرح در 
جلسه شوراي پژوهشي

بررسي در جلسه شوراي 
پژوهشي دانشگاه

صدور گواهي خاتمه طرح 
توسط كارشناس حوزه 

پژوهشي

صدور برگ درخواست وجه 
باقي مانده از طرح توسط 
كارشناس حوزه پژوهشي

تاييد و امضاي مدير پژوهش و 
فناوري

تاييد و امضاي رئيس 
پژوهشگاه

ارسال به مجري بايگاني

نقص مدرك

نقص مدرك

عدم تاييد

نقص مدرك

نقص مدرك

عدم تاييد

ارسال به مجري طرح توسط مدير گروه

ارسال به مدير گروه مربوطه توسط رئيس 
پژوهشكده/دانشكده

تاييد و امضاي مدير پژوهشي و فناوري 
(پژوهشكده مربوطه/ارسال به دانشكده)

تهيه نامه مربوطه توسط كارشناس پژوهشي

مراحل مربوط به تسويه حساب نهايي طرح هاي پژوهشي داخلي 
پس از چاپ يا پذيرش مقاله 


