
 

 

 

 

ارائه درخواست و پروپوزال از طرف 

رما ـمی به کارفـعلای هیات ـاعض

 )موسسات، سازمان ها، صنایع و ...(

 رماـط کارفـی توسـبررس

در صورت 

موافقت کارفرما، 

ارسال پیش 

نویس قرارداد به 

معاونت آموزشی 

و پژوهشی)واحد 

 ارتباط با صنعت(

در صورت عدم 

موافقت کارفرما، 

اعالم به اعضای 

محترم هیات 

 علمی

 پایان روعـش

ین ـی اولیه پیش نویس و تعیـبررس

 ناسـکارش

در صورتی که 

قرارداد از 

لحاظ حقوقی 

مشکل داشته 

باشد، ارسال به 

حقوقی اداره 

جهت اظهار 

 نظر

قرارداد از 

لحاظ حقوقی 

 مشکل ندارد

دریافت نتایج 

بررسی از اداره 

حقوقی 

 دانشگاه

در صورت نیاز به 

اصالح، ارسال 

ایرادات به 

کارفرما، جهت 

 رفع ایراد

مبادله قراردادهای 

 امضا شده 

در صورت 

تطابق با 

قوانین، انعقاد 

قرارداد با 

 کارفرما

تشکیل پرونده 

برای قرارداد و 

ثبت در 

اتوماسیون 

آموزشی و 

 پژوهشی

ضمانت  تنظیم

های الزم و 

ارسال به 

 کارفرما

تنظیم موافقت 

نامه داخلی جهت 

تفویض تعهدات 

 به مجریان

در صورت ذکر 

مبلغ پیش پرداخت 

در قرارداد، 

درخواست پیش 

 پرداخت از کارفرما

واریز پیش 

پرداخت از سوی 

کارفرما به 

حساب درآمد 

اختصاصی 

 دانشگاه

انجام مبلغ 

آزادسازی پیش 

پرداخت در وجه 

 مدبر طرح

پس از اجرای هر 

مرحله از طرح، 

دریافت گزارش 

دیر پیشرفت از م

و ارسال به  طرح

 کارفرما

گزارشات بررسی 

 توسط کارفرما

دریافت نتایج 

 از کارفرما
در صورت وجود ایراد در گزارش، ارجاع 

به مجری و درخواست اصالح ایرادات و 

پس از آن دریافت مجدد، ارسال گزارش 

 تصحیح شده به کارفرما

 گزارش صحیح باشد

ارسال درخواست پرداخت قسط پروژه 

 معادل گزارش پیشرفت کار به کارفرما

سازی مبالغ آزاد

واریز شده توسط 

کارفرما به حساب 

دهای درآم

اختصاصی دانشگاه 

 در وجه مدیر طرح

پس از پایان طرح، 

درخواست از 

کارفرما برای 

تسویه مبلغ حسن 

 انجام کار

تسویه حساب 

نهایی کارفرما 

)پرداخت مبلغ 

حسن انجام کار 

پس از دوره 

 تضمین(

آزادسازی مبلغ 

 تسویه حساب

 دیردر وجه م

 طرح

اخذ مفاصاحساب 

مدیر طرح توسط 

و ثبت خاتمه  طرح

یافتگی طرح در 

اتوماسیون آموزشی 

 و پژوهشی

«یـای پژوهشـراردادهـار اداری قـردش کـل گـمراح»  
 واحد ارتباط با صنعت و کارآفرینی 


