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 ثبت طرح های ارتباط با صنعت در پژوهشیار

طرح 

های 

 تحقیقاتی

طرح 

های 

 خدماتی

انتخاب گزینه طرح خدماتی دفتر همکاری 

 دانشگاه و صنعت

انتخاب گزینه طرح تحقیقاتی دفتر همکاری 

 دانشگاه و صنعت

 مرکز هدف اول: دانشکده پرستاری و مامایی

 مرکز هدف دوم: دفتر همکاری دانشگاه و صنعت

تطبیق موارد با چک لیست خدماتی ) عنوان طرح، نوع 

ضرورت اجرای طرح، طرح، نحوه تامین اعتبار، خالصه 

 خالصه روش اجرای طرح

تطبیق موارد با چک لیست پژوهشی )عنوان 

طرح،مرکز هدف اول و دوم، نوع طرح، 

محصول پایان نامه بودن یا نبودن، هزینه و تامین 

 اعتبار و.....(

 (اعالم به مجری) 

 شورای ارتباط با صنعت دانشکده

 تطبیق

 دارد

 تطبیق

 دارد

 

تطبیق 

 ندارد

 

 مرکز هدف اول: دانشکده پرستاری و مامایی

مرکز هدف دوم: دفتر همکاری دانشگاه و 

 صنعت

 



 

 شورای ارتباط با صنعت دانشکده                                                                                                      

مصوب و آماده 

 به قرارداد

 )اعالم به مجری(

 مشروط

نامه به مجری جهت انجام 

 اصالحات

 رد

 )اعالم به مجری(

پاسخ مجری به 

 سواالت

 یید پاسخ توسط ناظرات

 بایگانی طرح

کمیته 

 اخالق

 پرداخت وجه

 مراحل تنظیم قرارداد:

دریافت مصوبه کمیته -

 اخالق

 اعالم به مجری-

ارسال سواالت -

 قرارداد

پاسخ مجری به -

 سواالت قرارداد

چک مالیات، جدول -

 گانت

 ثبت درصد مراحل-

 پرداختتعیین نحوه -

پرداخت وجه طرح -

کل وجه با تایید  خدماتی:

کارفرما در یک مرحله 

و نیاز به  پرداخت می شود

 نظارت ندارد.

در صورتی که وجه  -

طرح به حساب درامد 

اختصاصی واریز شده 

باشد حداکثر زمان مورد 

نیازبرای واریزبه حساب 

 می باشد. مجری یک هفته

 شماره

 2761900442حساب:

 02662کد شناسه:

 پرداخت وجه طرح پژوهشی پرداخت اولیه:

 تحویل اصل فیش واریز -
 صدور دستور پرداخت -
 واریز به حساب مجری -

 پرداخت مراحل:

 گزارش پیشرفت نهایی -
 ارسال جهت نظارت -
 ارسال نامه جذب اعتبار -
 صدور سند  \تخصیص بودجه  -

 تایید ناظر -
دستور پرداخت ) از زمان تایید گزارش تا  -

 روز(      این مرحله
 واریز به حساب مجری -

 عقد قرارداد:

داد به رارسال قرا -

 مجری

امضا ئ مجری -

 )بستگی به مجری(

امضائ رئیس -

 دانشکده


