طزحهاي پژوهشی خارج اس دانشگاه 

فزآیند واگذاري
ها/شزکتها 


هايتعزیفشدهتوسطدانشگاهاسطزیقرایشنیباساسمان

پژوهش
ساسمانهاو

اولویتهاي پژوهشی اعالم شده

اس طزیق

معاونتپژوهشیدانشگاه

دریافت اٍلَیتّاي پژٍّطی سازهاىّا ٍ ارسال بِ داًطکذُّاي هربَط

عضوهیأتعلمی

الف) هراجعِ بِ سازهاى ٍ تَافق براي اًجام پژٍّص
ب) تکویل پرٍپَزال تَسظ هجري ٍ ارسال بِ هعاًٍتپژٍّطیداًطگاُ
• بررسی ٍ تأئیذ پرٍپَزال در سازهاى ٍ ارسال قرارداد براي داًطگاُ

معاونتپژوهشیدانشگاه

ارسال پرٍپَزال براي سازهاى

سازهاى اجرایی /ضرکت








معاونتپژوهشیدانشگاه

• ارسال قرارداد بِ دفتر حقَقی داًطگاُ (در صَرتی کِ از پیص
ًَیس کارفرها استفادُ ضذُ باضذ)

سازهاى اجرایی /ضرکت

• اهضاي هجري عرح در توام صفحات قرارداد ٍ پیَستّاي
آى ،سپس تأییذ هذیر ارتباط با جاهعِ ٍ اهضاي هعاٍى پژٍّطی
ٍ هوَْر بِ هْر هعاًٍت

عضوهیأتعلمی

• درصَرت لسٍم تْیۀ ضواًتًاهِّاي الزم براي عقذ قرارداد،
اهضا ،هْر ٍ ارسال بِ سازهاى
• عَدت ًسخِّاي اهضا ضذُ قرارداد بِ سازهاى

هَجَد در سایت هعاًٍت پژٍّطی داًطگاُ استفادُ هیضَد.
تذکز 2 :در صَرت اًعقاد قرارداد با ضرکت خصَصی ،اساسٌاهِ ضرکت
بایذ ضویوِ قرارداد گردد.

• بررسی ٍ تأئیذ قرارداد تَسظ کارضٌاس هربَعِ

معاونتپژوهشیدانشگاه

تذکز1:در صَرتی کِ کارفرها پیصًَیس قراردادي ًذاضتِ باضذ از قرارداد

سازهاى اجرایی /ضرکت

ثبت قرارداد ٍ ارسال ًسخِاي از اصل آى براي داًطگاُ بِ ّوراُ ًاهِ ابالغ
ضرٍع بِ کار
تسلین یک ًسخِ از پرٍپَزال قراداد بِ دفتر ارتباط با صٌعت
اجرا هغابق بٌذّاي قرارداد ٍ ارائِ گسارضات هربَعِ
• بررسی گسارضات هرحلِ اي ٍ صذٍر چک هربَعِ ٍ /اریس حق السحوِ بِ حساب
اعالم ضذُ داًطگاُ  /دریافت گسارش ًْایی عرح  /صذٍر ًاهِ هفاصا حساب بِ بیوِ /
پرداخت حسي اًجام کار ً /اهِ اختتام عرح

• ارسال یک ًسخِ از تصَیر قرارداد بِ اهَر هالی هعاًٍت پژٍّطی
• دریافت گسارش ّر هرحلِ ٍ ارسال براي کارفرها ،دریافت حقالسحوۀ ّرهرحلِ ،تأییذیِ باًک ٍ برابر با اصل فیص ٍاریسي ،ارجاع بِ اهَر هالی پژٍّطی ٍ ،تْیِ
ًاهِ درخَاست پرداخت هراحل قرارداد بِ هجري براساس دریافت هبلػ از سَي سازهاى با کسر هالیات ٍ تعییي حق باالسري داًطگاُ
• ثبت هبلػ ٍاریسي در ساهاًِ دادُ پردازي پژٍّص در ّر هرحلِ از پرداخت
• دریافت فایل  PDFگسارش ًْائی عرح از هجري ٍ ،ارسال بِ سازهاى
• دریافت ًاهِ هفاصا حساب بیوِ از هجري
• دریافت ٍ پرداخت قسظ آخر (حسي اًجام کار) بِ هجري ٍ تسَیِ حساب (دریافت اسٌاد ّسیٌِ ضذُ ،جْت تسَیِ هالیاتی)
• درج تاریخ اتوام عرح در ساهاًِ دادُ پردازي پژٍّص ٍ سَابق هجري عرح
• تْیِ ًاهِ گَاّی اًجام عرح براي هجري جْت بْرُ هٌذي از اهتیاز آى در ارتقاء( .در صَرت درخَاست هجري)

