
              

              

              

              

      

  کاربردي و کارآفرینیي ها مدیریت پژوهش

تفاهم نامه   انعقاد قراردادها اطالع رسانی

 نامه هادریافت پیش نویس تفاهم

 دفتر حقوقی

 عدم تایید تایید

 مهر و امضا،

 ارسال به کارفرما و امضاء

  

 

 مدیر پژوهش هاي کاربردي حقوقی 

 رئیس دانشگاه معاون پزوهشی 

دستگاه اعالم نظر 

اجرایی در مورد تفاهم 

 نامه اصالح شده

اصالح از طرف 

 دستگاه

بررسی مجدد 

تفاهم نامه اصالح 

 شده توسط حقوقی

 امضا،مهر و 

 ارسال به کارفرما و امضاء

  

 

 مدیر پژوهش هاي کاربردي حقوقی 

 رئیس دانشگاه معاون پزوهشی 

 چهارممرحله  سوممرحله  مرحله اول

 عملیات پس از صدور چک توسط کارفرما

 پنجممرحله 

مجري و ارسال / تکمیل قرارداد توسط کارفرما

 به دفتر پزوهش کاربردي

 دفتر حقوقی

 عدم تایید تایید

ارسال تعهد نامه اجرایی 

توسط مجري به دفتر 

 پژوهش کاربردي

 مهر و امضا،

  

 

 مدیر پژوهش هاي کاربردي حقوقی 

 رئیس دانشگاه معاون پزوهشی 

 ارسال به کارفرما و امضاء

 تهیه قرارداد داخلی

 امضا توسط مجري

اعالم نظر دستگاه 

اجرایی در مورد تفاهم 

 نامه اصالح شده

اصالح از طرف 

 دستگاه

قراردادهاي بررسی مجدد 

اصالح شده  پژوهشی

 توسط حقوقی

 مهر و امضا،

 ارسال به کارفرما و امضاء

  

 

 مدیر پژوهش هاي کاربردي حقوقی 

 رئیس دانشگاه معاون پزوهشی 

ارسال نامه درخواست 

 گزارش و پرداخت ها

مدیر پژوهش ارسال به 

  هاي کاربردي

 تهیه نامه ضمانت نامه 

 امضا ریاست دانشگاه

 ارسال به کارفرما 

 رسید واریزي

از  ارسال تصویر فیش واریزي

 کارفرما به کارشناس کارآفرینی

 امضا معاون پژوهش

 ارسال به معاون اداري مالی

 ارسال به مدیر مالی

قرارداد  وارد کردن اطالعات

در لیست آماري مربوطه در 

 ساماناه گلستان توسط استاد

 نسخه از قرارداد چهارتهیه 

ارسال یک نسخه 

 به مجري

ارسال یک نسخه 

به معاونت 

ارسال یک نسخه به 

 مالی

تهیه کپی از قراداد 

 اصلی

مدیریت پژوهش از طریق سایت 

 کارآفرینیهاي کاربردي و 

 از  طریق معاونت پژوهشی دانشکده ها

 فراخوان سازمان ها

حمایت از پایان نامه  هاي پژوهشی اولویت

 هاي دانشجویی

دانشجویان تحصیالت  اعضاء هیات علمی

 تکمیلی

 مرحله ششم

 ارسال به کارشناس مالی

 تهیه سند مالی

 واریز به حساب پژوهشگر

دریافت فیش واریزي از 

 مالی و اطالع به استاد

 مرحله دوم

 امضا معاون پژوهش

  ....اعالم همایش ها و جشنواره ها و




