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  :اطالع به مدیر اجرایی جهت اصالح موارد زیر در پروپوزال

 -شروع، خاتمه و مـدت اجـراي طـرح    تاریخ تصویب،  -نظرات داوران

کد و تاریخ و نظر کمیته  -نام ناظر طرح  -اصالحیه شوراي پژوهشی 

  همه هزینه هاي طرح، مطابق با نظر کمیته مالی -اخالق 

      )3(هاي امضاء شده  کپی سفته  1    

      )پشت و رو امضاء شده(ها  اصل سفته  2

      )3(کپی حکم کارگزینی ضامن   3

     )3(کپی کارت ملی ضامن   4

     )3(کپی صفحه اول شناسنامه ضامن   5      دریافت یک نسخه پروپوزال اصالح شده از مدیر اجرایی

  :بررسی صحت اعمال موارد زیر در پروپوزال

 -تاریخ تصویب، شروع، خاتمه و مـدت اجـراي طـرح     -نظرات داوران

و نظر کمیته  کد و تاریخ -نام ناظر طرح  -اصالحیه شوراي پژوهشی 

  همه هزینه هاي طرح، مطابق با نظر کمیته مالی -اخالق 

     )3( مدیر اجراییکپی حکم کارگزینی   6    

     )3(کپی کارت ملی مدیر اجرایی   7

     )3(کپی صفحه اول شناسنامه مدیر اجرایی   8

      )1(پرینت رزومه پژوهشی مدیر اجرایی   9

      )1(رزومه پژوهشی مدیر اجرایی  CD  10      پروپوزال اصالح شده +  15تا  11تشکیل پرونده و تهیه مدارك 

      )1(پروپوزال اولیه   11      و گرفتن شماره دبیرخانه» فرم تأیید کارشناس ستادي«تکمیل 

      )1(پرینت نظرات داوران   12      بررسی صحت اعمال موارد فوق در پروپوزال، با کارشناس ستادي

      )1(و اصالحیات شورا  کپی صورتجلسه شوراي پژوهشی  13      هاي مالی از کارشناس ستادي دریافت یک نسخه پرینت نامه

      )1(کپی صورتجلسه کمیته اخالق   14      هاي مالی قسط اول به تعداد مورد نیاز کپی از نامه

      )1(فرم کمیته مالی اصل   15      اطالع به مجري جهت اعمال اصالحات نهایی در پروپوزال

      )3(نهایی اصل امضاء پروپوزال   16      دریافت یک نسخه پروپوزال نهایی اصالح شده از مدیر اجرایی

      )1(پروپوزال نهایی  CD  17      بررسی صحت اعمال اصالحات نهایی در پروپوزال

      )4(نامه مالی خرید اقالم غیرمصرفی   18      اطالع به مجري جهت آوردن مدارك عقد قرارداد

      )3(نامه ناظر   19      دریافت مدارك کامل عقد قرارداد از مدیر اجرایی

      )4(قرارداد اصلی مدیر اجرایی   20      ها بررسی اصل امضاء بودن همه پروپوزال

      )4(قرارداد داخلی   21      21و  20امضاء مجري در مدارك 

      )4(نامه مالی قسط اول   22      21و  20امضاء مسئول امور مالی در مدارك 

      )4(هزینه کل  نامه مالی  23      23و  22و  19و  18امضاء مدیر پژوهشی در مدارك 

      )3(گزارش پیشرفت اول با تأیید ناظر   24      23تا  20ها و مدارك  امضاء معاون تحقیقات در پروپوزال

      )4(نامه مالی قسط دوم   25      23تا  18اسکن مدارك 

      )1(مقاله منتج از طرح با تأیید کارشناس ارزشیابی   26      ارسال مدارك قسط اول به حسابداري با تأیید کارشناس ستادي

      )1(گزارش نهایی با تأیید ناظر   27      »دفتر مراسالت حسابداري«در  نامه مالی قسط اولورود اطالعات 

      )3(با تأیید ناظر گزارش پیشرفت دوم و نهایی   28      »حسابداريدفتر مراسالت «گرفتن امضاء مسئول حسابداري در 

      )3(فرم خالصه طرح   29      قراردادن پرونده طرح در بایگانی طرح هاي در حال اجرا

      )3(فرم اقالم غیرمصرفی   30      دریافت گزارش پیشرفت اول با تأیید ناظر

      )کپی2+اصل(فاکتورهاي غیرمصرفی   31      »نامه مالی قسط دوم«گرفتن شماره دبیرخانه براي 

      )اصل(آزمایشات و خدمات تخصصی فاکتورهاي   32      دریافت پرینت نامه مالی قسط دوم طرح از کارشناس ستادي

      )اصل(فاکتورهاي مصرفی   33      کپی از نامه مالی قسط دوم به تعداد مورد نیاز

      )4(حساب  نامه مالی تسویه   34      امضاء مدیر پژوهشی و معاون تحقیقات و اسکن نامه مالی قسط دوم

      )2(درخواست مجري جهت متمم   35      ارسال مدارك قسط دوم به حسابداري با تأیید کارشناس ستادي

      )1(کپی موافقت صورتجلسه شوراي پژوهشی با متمم   36      »دفتر مراسالت حسابداري«در نامه مالی قسط دوم ورود اطالعات 

      )4(نامه مالی متمم   37      »دفتر مراسالت حسابداري«گرفتن امضاء مسئول حسابداري در 

              قراردادن پرونده طرح در بایگانی طرح هاي در حال اجرا

              دریافت مقاله منتج از طرح با تأیید کارشناس ارزشیابی

              اطالع به مجري جهت تهیه مدارك تسویه حساب

              دریافت مدارك کامل تسویه حساب

              »نامه مالی قسط سوم«گرفتن شماره دبیرخانه براي 

              دریافت پرینت نامه مالی قسط سوم طرح از کارشناس ستادي

              کپی از نامه مالی قسط سوم به تعداد مورد نیاز

              امضاء مدیر پژوهشی و معاون تحقیقات و اسکن نامه مالی قسط سوم

              ستاديارسال مدارك قسط سوم به حسابداري با تأیید کارشناس 

              »دفتر مراسالت حسابداري«در نامه مالی قسط سوم ورود اطالعات 

              »دفتر مراسالت حسابداري«گرفتن امضاء مسئول حسابداري در 

              قراردادن پرونده طرح در بایگانی طرح هاي خاتمه یافته


