
 
 

 

 

 

 
 

 قرارداد عقد و پژوهشي طرح پيشنهاد ارايه فرآيند راهنمای

 در سامانه گلستانب( )بند تجهيزات اعتبار كرد هزينه و (الف بند)

 
 

 دفتر امور پژوهشتهیه شده توسط 

 1044 ماه شهریور
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 مقدمه:

ه ها را باد و نامهحذف بروکراسی اداری و جابجایی اسنهای اتوماسیون نقش بسزایی در چابک سازی و سامانه

 .گردندمی های مختلف های اداری و کاهش هزینهو موجب سرعت بخشیدن به فرآیندداشته صورت فیزیکی 

تکمیل اتوماسیون سامانه گلستان از اینرو، معاونت پژوهشی و مدیریت امور پژوهش در یکی از آخرین مراحل 

اقدام به حذف مراحل فیزیکی، ارائه پیشنهاد طرح پژوهش و قراردادهای گرنت نموده و از طریق این سامانه 

ازی ستوانند کلیه مراحل را در سامانه گلستان اجرا و بدون اتالف وقت نسبت به آمادههمه اساتید گرامی می

 آن به معاونت پژوهشی اقدام نماید. و ارسال ءقراردادهای گرنت و امضا

 روند كلي سيستم اتوماسيون:

پژوهشی و عقد قرارداد )بند کلیه مراحل فرآیند ارائه پیشنهاد طرح  ،شودمشاهده می 1همانطور که در شکل 

تن داشبه صورت فیزیکی و امور مالی مبنی بر وجود قراردادها  مقرراتبه غیر از چند مرحله که به علت الف( ]

توانند به صورت همزمان اقدام نمایند که خود ، در سامانه گلستان اجرا شده و همه کاربران می[اصل ءامضا

 گردد.باعث سرعت بخشیدن به فرآیند کلی در سطح دانشگاه می

باشد و بقیه موارد به سایر کارشناسان فقط سطر اول )سبز رنگ( مربوط به اساتید می 1 -با توجه به شکل

 و این مراحل فقط جهت آگاهی از کل فرآیند ارائه شده است. بودهمرتبط 

 



 
 

 

 فرآیند ارائه پیشنهاد طرح پژوهشی و عقد قرارداد گرنت )بند الف(  – 1شکل 



 
 

 باشند:در رابطه با قراردادهای گرنت نکات زیر قابل توجه می

عملکرد های انجام شده سال قبل است. بطور مثال: فعالیت و قرارداد هر سال مربوط به عملکرد -

ایان یافته پانجام شده و  1911که در سال  هاییفعالیت در شاخصو گزارش آن همراه با  یپژوهش

ال ( در سباشد تایید پژوهش را نیز دارا گردیده و ثبت در سامانه گلستانکه  هاییفعالیتاست )یعنی 

 1911رو، در پایان سال گردد. از اینمربوطه نیز لحاظ می اتمورد ارزیابی قرار گرفته و امتیاز 1044

باشد و نشان از خاتمه عملکرد پژوهشی آن سال گزارش طرح پژوهشی نیز آماده و قابل بارگزاری می

بوده و تا زمانی که گزارش طرح پژوهشی آماده و در سامانه گلستان بارگزاری شود امکان امتیازدهی 

 آن سال وجود نخواهد داشت. دسازی نهایی عملکرو آماده

دانشگاه بر اساس امتیازات عملکرد هر سال، اعتبار پژوهشی را برای سال  و فناوری ت پژوهشمعاون -

 (1044اعتبار پژوهشی سال  قرارداد – 1911امتیاز عملکرد سال  –نماید. )به طور مثال بعد اعالم می

)ب(  شده باشد( واین اعتبار در دو بخش )الف( پرسنلی بدون ارائه اسناد مثبته )که باید قرارداد امضا  -

مه ناشود و برای آن اعتبار مطابق آیینخرید تجهیزات که بدون قرارداد بوده و فقط اعتبار اعالم می

نامه مالی و معامالتی دانشگاه امکان خرید تجهیزات و خدمات )طبق مقررات اعالم شده در آیین

 گرنت( وجود دارد.

( الزم است طرح پژوهشی 1-رداد )بند الف( )شکل در فرآیند ارائه پیشنهاد طرح پژوهشی و عقد قرا -

متقاضی همراه با گزارش آن در سامانه گلستان بارگزاری گردد. شایان ذکر است که کل فرآیند عقد 

شود و بدون آن امکان اجرای مراحل بعدی وجود قرارداد با توجه به بارگزاری طرح نهایی اجرا می

 ندارد. 

ن در این راهنما دو مسیر متفاوت برای انجام هر یک از مراحل، ارائه برای استفاده از سامانه گلستا -

های موجود در سیستم است که همه مراحل یک به یک پشت شده است. مسیر اول از طریق منو

انتخاب گزارش با وارد کردن شماره مورد نظر  )سریعتر و میانبر( سرهم آورده شده است. مسیر دوم

 شود.های مختلف عملیات مورد نظر انجام میقیما و بدون انتخاب منواست که میان بر بوده و مست

گام به گام همراه با تصاویر خروجی صفحات سامانه گلستان شرح داده  2و  1 در ادامه کلیه مراحل شکل

 شود.می
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اطالع از امتیاز کسب شده از  برای :(الف بند)قرارداد  عقد پژوهشی و طرح پیشنهاد ارایه فرآیند اول بخش

 (1-)تصویر. فاده شوداستگزارش لیست جمع امتیازهای اساتید 

لیست جمع  <گزارش <امتیازهای آموزشی پژوهشی <منوی پژوهش < سیستم گلستان درمسیر اول 

 ی اساتیدامتیازها

 

 از طریق منوها (پژوهش) اساتید امتیازهای جمع لیست مسیر اخذ. 1تصویر

-)تصویرزنیم.را می تاییدقرمز رنگ و تیک  880وارد کردن شماره گزارش انتخاب گزارش و  بر(:میان)مسیر دوم 

2) 

 

 (پژوهش) اساتید امتیازهای جمع لیست _880اخذگزارش  انتخاب سریعمسیر . 2تصویر

 (9-)تصویر نماییم.فیلتر شماره استاد، گروه امتیاز و نوع امتیاز را وارد می پارامترهای عامدر قسمت 
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 (پژوهش) اساتید امتیازهای جمع لیست _ 880تعریف پارامترها جهت اخذ گزارش. 9تصویر

موظف پژوهشی الزم برای عقد قرارداد کسب شده باشد )برای مرتبه علمی  که امتیاز شود کنترل بایداکنون 

 (0-)تصویر (11 عملکرد برای گرنت - امتیاز است 94امتیاز و استادی  21امتیاز، دانشیاری  11استادیاری 

 

 (پژوهش) اساتید امتیازهای جمع خروجی لیست .0تصویر

 

در سیستم گلستان الزم است به : (الف بند)قرارداد  عقد پژوهشی و طرح پیشنهاد ارایه وم فرآینددبخش 

 در سیستم گلستان از مسیر نمود. جهت این امرتعریف پیشنهاد طرح پژوهشی داخل موسسه)گرنت( انتخاب 

و یا از طریق  شویمهای پژوهشی میوارد پردازش تعریف طرحطرح های پژوهشی  < پژوهش < اصلی منوی

 (1-)تصویر نماییم.اقدام به کار می یهای پژوهشطرح – 16474پردازش 
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 مسیر تعریف طرح پژوهشی. 1تصویر

گیرد زنیم. فعالیت مورد نظر شماره طرح میدکمه ایجاد را میدر این مرحله مشخصات طرح را وارد نموده و 

 شود.و وضعیت قفل قابل تغییر می

 انتخاب می نماییم. داخل موسسه )گرنت(در این پردازش نوع طرح را حتما :1نکته

 تعریف می نماییم. 174شماره طرح/پس از ایجاد طرح شماره قرارداد را به صورت :2نکته

 (7-)تصویر .وارد می نماییم فروردین سال عقد قرارداد 11 د را همیشهتاریخ قراردا:3نکته
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 پژوهشی طرح ایجاد. 7تصویر

 (6-. )تصویرنماییمهای باالی پردازش طرح پژوهشی گزینه ارسال نسخه الکترونیکی را انتخاب میاز گزینه

 

 ارسال نسخه الکترونیکی طرح پژوهشی. 6تصویر

 (8-شود. )تصویرپژوهشی باز می فعالیت به مربوط الکترونیکی نسخه مشاهده/پنجره ارسال
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 پژوهشی طرح به مربوط الکترونیکی نسخه مشاهده/ارسال. 8تصویر

 (1-)تصویرشود. با انتخاب ارسال پنجره جدیدی باز می امجدد

 

 پژوهشی طرح به مربوط الکترونیکی نسخه ارسال انتخاب مسیر .1تصویر

 نماییم.دهی میگزینه انتخاب فایل مسیر گزارش را آدرس سپس با

 (14-)تصویرنماییم. گزارش طرح را به صورت کامل با فرمت پی دی اف ارسال می:4نکته
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 آدرس دهی فایل گزارش طرح پژوهشی. 14تصویر

 (11-)تصویر توان مشاهده، حذف و اصالح نمود.سند الکترونیک بارگزاری شده را در این قسمت می

 

 سند الکترونیک قابلیت مشاهده، حذف و اصالح .11تصویر

 (12-)تصویر نماییم.سپس گزینه بازگشت را انتخاب می
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  درج تاریخ و شماره قرارداد طرح پژوهشی.12تصویر

ا فعالیت از دهیم تاز حالت قابل تغییر به تایید ثبت کننده تغییر می از قسمت پایین صفحه وضعیت قفل را

 (19-)تصویر طریق پیشخوان جهت اخذ تایید الزم وارد مراحل گردش کار شود.

 

 : تغییر وضعیت قفل و اصالح در مشخصات طرح پژوهشی19تصویر

موسسه)گرنت( را تایید و ارسال سپس به پیشخوان خدمت مراجعه کرده و پیشنهاد طرح پژوهشی داخل 

 (10-)تصویر نماییم.می

 

 21002/021شماره قرار داد: 

 021شماره قرار داد:شماره طرح/
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 ارسال پیشنهاد طرح پژوهشی داخل موسسه)گرنت( از پیشخوان خدمت . 10تصویر

 (11-)تصویر توان مراحل گردش کار را مشاهده و پیگیری نمود.با کلیک بر روی شکل دفترچه یادداشت می

 

 مسیرگردش کار پیشنهاد طرح پژوهشیمشاهده . 11تصویر

 تایید عضو هیات علمی است. مرحله اول گردش كار پيشنهاد طرح پژوهشي داخل موسسه)گرنت(
 (17-)تصویر

 مشاهده گردش كار
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 علمی هیات عضو تایید( گرنت)موسسه داخل پژوهشی طرح پیشنهاد کار گردش اول مرحله. 17تصویر

تایید کارشناس پژوهش دانشکده  موسسه)گرنت(مرحله دوم گردش كار پيشنهاد طرح پژوهشي داخل 

 (24الی 16-)تصویراست.

 

 کارشناس پژوهش دانشکده دییداخل موسسه)گرنت( تا یطرح پژوهش شنهادی. مرحله دوم گردش کار پ16تصویر
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 تایید پیشنهاد طرح پژوهشی داخل موسسه)گرنت( توسط کارشناس پژوهش دانشکده. 18تصویر

 

 

 مدیرگروه تایید( گرنت)موسسه داخل پژوهشی طرح پیشنهاد کار گردش سوم مرحله. 11تصویر

 تایید مدیرگروه مربوطه است. مرحله سوم گردش كار پيشنهاد طرح پژوهشي داخل موسسه)گرنت(

 

 مدیرگروه توسط تایید( گرنت)موسسه داخل پژوهشی طرح پیشنهاد تایید. 24تصویر
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طرح پژوهشي داخل موسسه)گرنت( تاييد معاون پژوهشي مرحله چهارم گردش كار پيشنهاد 

 (22و  21 -)تصویر است. دانشکده مربوطه

 

 دانشکده پژوهشی معاون توسط (گرنت)موسسه داخل پژوهشی طرح پیشنهاد تغییر وضعیت قفل. 21تصویر

 

 

 دانشکده پژوهشی معاون توسط (گرنت)موسسه داخل پژوهشی طرح پیشنهاد تایید .22تصویر

 مرحله پنجم گردش كار پيشنهاد طرح پژوهشي داخل موسسه)گرنت( تاييد كارشناس دانشگاه

 (29-)تصویر است.
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 تایید پیشنهاد طرح پژوهشی داخل موسسه)گرنت( توسط کارشناس دانشگاه. 29تصویر

بار از مبالغ اعت اطالعاین مرحله برای  :(الف بند)قرارداد  عقد پژوهشی و طرح پیشنهاد ارایه فرآیند ومس بخش

ها هزینه خرید تجهیزات و سایر هزینه–التحقیق( و بهزینه پرسنلی مجری )حق –پژوهشی در دو بخش الف

 است. )اعتبار اسنادی( 

 ویژه اعتبار < ویژه اعتبار های وهزینه مبالغ < پژوهش < اصلی منوی :در سیستم گلستانمسیر اول 

 (20 -)تصویر استاد گرنت هزینه و بودجه براساس موسسه داخل پژوهشی طرح پیشنهاد < پژوهشی
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 استاد گرنت هزینه و بودجه براساس موسسه داخل پژوهشی طرح پیشنهادانتخاب مسیر . 20تصویر

و تیک قرمز رنگ تایید را  1819وارد کردن شماره گزارش انتخاب گزارش و  بر(:میانانتخاب )مسیر دوم 

 (21 -تصویر) زنیم.می
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 استاد گرنت هزینه و بودجه براساس موسسه داخل پژوهشی طرح پیشنهاد - 1819اخذگزارش  انتخاب سریعمسیر . 21تصویر

در قسمت پارامترهای خاص گروه امتیاز و نوع امتیاز را وارد می نماییم و در قسمت پارامترهای عام فیلتر 

 .نماییمسال پانزدهم فروردین است را وارد می شماره استاد، تاریخ قرارداد را که بصورت پیش فرض برای هر

 (27-تصویر)
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 1819تعریف پارامترهای خاص گروه امتیاز و نوع امتیاز درگزارش . 27تصویر

 (26-تصویر) وجود دارد یا خیر.جابجایی اعتبار پژوهشی نیازبه  اکنون باید ارزیابی نمود که 

 تواند اعتبار پژوهشی خود را در راستای دو سرفصل زیر به صورت ذیل هزینه نماید.الزم به ذکر است هر عضو هیئت علمی می 

 درصد 04برابر  التحقیق(هزینه پرسنلی مجری )حق –الف

 درصد 74ها )اعتبار اسنادی( برابر خرید تجهیزات و سایر هزینه –ب

کرد قراردادهای اعتبار پژوهشی آنها در هزینه کرد اسناد هزینهبرای اعضای هیئت علمی که عمده : آيين نامه اعتبار پژوهشي 7تبصره

ه شود. به این ترتیب کمثبته تعمیر، خرید تجهیزات، نرم افزار و مواد مصرفی و خدمات آزمایشگاهی است اعتباری ویژه در نظر گرفته می

اعتبار بند الف قرارداد را به معاونت  % 61یا  14، 21تواند تقاضای استرداد عضو هیئت علمی در هنگام عقد قرارداد اعتبار پژوهشی می

برابر اعتبار مسترد شده را به بند ب قرارداد اعتبار پژوهشی عضو هیئت  9تواند تا پژوهش و فناوری نمایند. معاونت پژوهش و فناوری می

 گیرد(.کرد صورت مینحوه هزینه 0از ماده  1-0ردیف هایکرد فعالیتو جهت هزینه 9علمی اضافه نماید. )این اقدام فقط به میزان امتیاز بند 

برای اعضای هیئت علمی که هزینه کرد اسناد مثبته آنها کمتر از میزان تخصیص یافته است در : آيين نامه اعتبار پژوهشي 8تبصره 

اعتبار بند ب قرارداد  % 61یا  14 ،21تواند معادل صورت درخواست، در هنگام عقد قرارداد اعتبار پژوهشی، معاونت پژوهش و فناوری می

 آن را به بند الف قرارداد اعتبار پژوهشی اضافه نماید. %14اعتبار پژوهشی عضو هیئت علمی را کسر و تا 
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 1819مشاهده خروجی گزارش . 26تصویر

به پیشخوان خدمت مراجعه نموده و با انتخاب گزینه  قصد جابجایی اعتبار پژوهشی را داشتیمچنانچه 

 24694پردازش و یا از طریق  نماییمدرخواست جابجایی اعتبار ویژه پژوهشی اقدام به ثبت درخواست استاد می

 (28-)تصویر نماییم.اقدام به کار می یدرخواست جابه جایی اعتبار ویژه پژوهش -

 

 

 درخواست جابجایی اعتبار ویژه پژوهشی مسیرانتخاب .28تصویر

نموده سپس نوع درخواست را  اعتبار پژوهشی سال مورد نظر را مشخص مربوطه ودر این قسمت آیین نامه 

 (21-)تصویر. زنیمو دکمه ایجاد را می مشخص می نماییم
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 پردازش درخواست جابه جایی اعتبار ویژه پژوهشی. 21تصویر

 (94-)تصویر .نماییمتایید و ارسال میاز طریق پیشخوان خدمت سپس درخواست ثبت شده را 

 
 درخواست جابه جایی اعتبار ویژه پژوهشی تایید و ارسال. 94تصویر

طریق  نماید و ازکارشناس دانشگاه مبلغ اعتبار الف و ب اولیه بر حسب نوع انتخاب تغیییر میپس از تایید 

 مبلغ اعتبار الف و ب ثانویه قابل رویت است. 1819گزارش 

پس از اخذ  عضو هیات علمی :(الف بند)قرارداد  عقد پژوهشی و طرح پیشنهاد ارایه فرآیند چهارم بخش

چاپ قرارداد تواند اقدام به می 1908از طریق گزارش کارشناس پژوهشی دانشگاه طرح پژوهشی توسط تایید

 نماید.اعتبار پژوهشی 

ی اعتبار ویژه پژوهش <مبالغ وهزینه های اعتبار ویژه  <پژوهش  <منوی اصلی  در سیستم گلستانمسیر اول 

 (91-)تصویر است. قرارداد اجرای طرح های اعتبار ویژه پژوهشی <

 تائيد
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 پژوهشی ویژه اعتبار های طرح اجرای قراردادی انتخاب منوها. 91تصویر

 زنیم.و تیک قرمز رنگ تایید را می 1908انتخاب گزارش و وارد کردن شماره گزارش  میانبر(انتخاب )مسیر دوم

 (92-)تصویر
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 پژوهشی ویژه اعتبار های طرح اجرای قرارداد _ 1908گزارش سریع  مسیر اخذ. 92تصویر

باید توجه داشت که  پژوهشی ویژه اعتبار هایطرح اجرای قرارداد برای پرکردن پارامترهای خاص در گزارش

نوع نامه، گروه امتیاز اعتبار ویژه، نوع امتیاز اعتبار ویژه و ناریخ شروع پانزدهم فرودین سال مورد نظر های فیلد

 (99-)تصویر .را تکمیل باید نمود است

 

 

 پژوهشی ویژه اعتبار های طرح اجرای قرارداد پارامترهای خاص برای گزارش تکمیل. 99تصویر

 گزارش نمود. چاپسپس اقدام به 
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 مشاهده گزارشابتدا از قسمت پایین صفحه گزینه  ترجیحا از مرور گر کروم استفاده شود و قرارداد چاپجهت 

 pageرا انتخاب کرده از گزینه  print previewبا راست کلیک بر روی صفحه گزینه را انتخاب می کنیم سپس 

setup  

1- Header, Footer  راEmpty نماییم.انتخاب می 

 نماییم.را در تمامی موارد صفر می Marginگزینه  -2

 نماییم.را انتخاب می Print Background Colors and Imagesگزینه -3

 نماییم.را انتخاب می Enabale Shink to Fitگزینه  -4

 

 نمونه قراردادطرح پژوهشی. 90تصویر
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برای  :)کارشناس پژوهشی دانشگاه( (الف بند)قرارداد  عقد پژوهشی و طرح پیشنهاد ارایه فرآیند بخش پنجم

ز ا فرم تایید طرح پژوهشی مرتبط با گرنتنامه تسویه حساب قرارداد اعتبار پژوهشی از طریق گزارش  چاپ

  شود.این گزینه استفاده می

فرم  <اعتبار ویژه پژوهشی <های اعتبار ویژهمبالغ و هزینه <منوی پژوهش < گلستان سیستم :مسیر اول

 (91-)تصویر تایید طرح پژوهشی مرتبط با گرنت

 

 فرم تایید طرح پژوهشی مرتبط با گرنت _ 9908مسیر اخذ گزارش . 91تصویر

تیک قرمز رنگ تایید را و  9908انتخاب سریع انتخاب گزارش و وارد کردن شماره گزارش مسیر دوم 

 (97-)تصویر زنیم.می
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 فرم تایید طرح پژوهشی مرتبط با گرنت _ 9908مسیر انتخاب سریع اخذگزارش . 97تصویر

ویژه و تاریخ شروع که بصورت پیش فرض برای هر سال  در قسمت پارامترهای خاص نوع امتیاز، گروه امتیاز

 (96-)تصویر پانزدهم فروردین است را وارد می نماییم.
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 فرم تایید طرح پژوهشی مرتبط با گرنت تعریف پارامترهای. 96تصویر

ترجیحا از مرورگر کروم استفاده شود و ابتدا از قسمت پایین  نامه تسویه حساب قراردادطرح پژوهشیجهت پرینت 

 print previewکنیم سپس با راست کلیک بر روی صفحه گزینه صفحه گزینه مشاهده گزارش را انتخاب می

  page setupرا انتخاب کرده از گزینه 

1- Header, Footer  راEmpty .انتخاب می نماییم 

 را در تمامی موارد صفر می نماییم. Marginگزینه  -2

 را انتخاب می نماییم. Print Background Colors and Imagesگزینه  -3

 (98-)تصویر را انتخاب می نماییم. Enabale Shink to Fitگزینه  -4
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 نمونه نامه تسویه حساب قراردادطرح پژوهشی. 98تصویر



 
 

 گزارش مالي ......... پروژه ................................................................موضوع قرارداد شماره:..............

 )صورتمجلس خريد و تحويل كاال(

 1جدول شماره 

آئين نامه مالي، معامالتي دانشگاه علم و صنعت ايران خريداری  34اقالم به شرح ذيل بنا به ضرورت تامين آن و به موجب ماده        

به استناد بند الف و  و تماماً پس از تحويل به دانشکده/ پژوهشکده/ مركز تحقيقات..............................مورد استفاده قرار گرفته است

 .باشدآئين نامه مالي به حداقل بها و صرفه و صالح دانشگاه مي 33ماده 

 

 2جدول شماره 

)هزينه های پرسنلي(   

 

 نمونه فرم گزارش مالی. 91تصویر

 مبلغ كل پرداختي شرح  رديف

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   جمع

 رديف
نام و نام 

 خانوادگي

ساعات 

همکاری با 

 پروژه

مبلغ كل 

 پرداختي
ماليات 5%  خالص پرداختي 

گيرنده امضا 

 وجه

       

       

2و  1هزينه جدول مالي شماره  نام و نام خانوادگي تحويل گيرنده: معاون پژوهش و فناوری امضا:         

  گواهي مي گردد امضا تحويل گيرنده:

  نام و نام خانوادگي پژوهشگر: 

  امضا: 



 
 

 

 (ب بند) تجهیزات اعتبار کرد هزینه فرآیند – 2شکل 
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 از مبلغ اعتبار پژوهشی عضو هیات علمی اطالع پس از: (ب بند) تجهیزات اعتبار کرد هزینه فرآیند بخش اول

درصد اعتبار پژوهشی  74برابر  آن مبلغ که ها )اعتبار اسنادیهزینه خرید تجهیزات و سایر هزینه –در بخش ب

 همین راهنما( 14)توضیحات صفحه  (است. علمیعضو هیات هر 

ا ر ثبت سند هزینه اعتبار پژوهشیاز قسمت منوهای اصلی سیستم گلستان و انتخاب پیشخوان خدمت فیلد 

نماییم و یا از طریق ینه درخواست جدید کلیک مینماییم و از قسمت باالی صفحه برروی گزانتخاب می

  (04 -)تصویر نماییم.اقدام به کار می اعتبار ویژه پژوهشیدرخواست هزینه کرد  - 21124پردازش 

 

 مسیر انتخاب فیلد ثبت سند هزینه اعتبار پژوهشی و ثبت درخواست جدید .04تصویر

و سپس گزینه جستجو را از پایین  الزم است گروه اعتبار ویژه و نوع اعتبار ویژه مشخص شوددر این مرحله 

 (01 -)تصویر شود.صفحه انتخاب نمود و سپس با انتخاب گزینه ثبت درخواست جدید پنجره جدیدی باز می



 0011شهریور ماه                                    دفتر امور پژوهش                                                                                           
 

02 
 

 

 
 درخواست هزینه کرد اعتبار ویژه پژوهشی .01تصویر

ابل و ق نبودهاطالعات این قسمت فعال در دانشگاه کاربردی شود که پس از این مرحله پنجره جدیدی باز می

ن صفحه از پایی اعمال تغییرات راو گزینه  هباشد و بایست اطالعات آن را تکمیل نمودحذف از سیستم نیز نمی

 (02 -)تصویر .نماییم تا فیلد هزینه و اعتبارات فعال شودانتخاب می
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 ثبت سند هزینه. 02تصویر 

توان اقدام به ثبت هزینه شود که در آن میکلیک بر روی گزینه هزینه و اعتبارات پنجره جدیدی باز می با

 (09-)تصویرجدید نمود. 
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 هاثبت و تایید هزینه. 09تصویر

ت سازی شده اسهای درصدی مجاز بر روی مبالغ پیادهنامه اعتبار پژوهشی سقفالزم به ذکر است مطابق آیین

 ای وجود ندارد.اجازه درج مبالغ باالتر از سقف آیین نامهو 

 : نحوه هزينه كرد4ماده 

 تواند اعتبار پژوهشی خود را در راستای دو سرفصل زیر به صورت ذیل هزینه نماید.هر عضو هیئت علمی می

های مالی معامالتی دانشگاه به تشخیص مجری نامهاعتبار مربوط به سرفصل ب با ارائه اسناد مثبته مالی مطابق مقررات و آیین :3تبصره 

 کرد است:های زیر قابل هزینهدر موضوع

 آزمایشگاهی؛ خرید، نصب و تعمیر تجهیزات پژوهشی و آزمایشگاهی، خرید مواد مصرفی جهت انجام آزمایش و استفاده از خدمات -0-1

 نامه مربوطه؛ های علمی معتبر داخلی و خارجی مطابق آیینانجام مأموریت -0-2

های علمی ( و همایشمختص دانشجویان تحصیالت تکمیلیهای علمی خارج از کشور )های شرکت دانشجویان در همایشهزینه -0-9

 داخلی؛ 

شگاه های مادر و ناشر یا دانیا تدوین کتب توسط شورای انتشارات دانشگاه، دانشگاههای چاپ اول مربوط به تألیف، ترجمه کلیه هزینه -0-0

 المللی.معتبر بین

های پژوهشی معادل سقف مربوط به ردیف خدمات اداری، تایپ و تکثیر، ویراستاری متون، ترجمه و حمل و نقل مرتبط با فعالیت -0-1

 باشد.اعتبار پژوهشی دانشگاه تعیین میاز بند ب تا سقف نصف میانگین امتیاز  %11
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باشد. جهت استفاده از این اعتبار هر عضو هیئت علمی اعتبار بند ب می %14پرداخت کمک هزینه پژوهشی دانشجو حداکثر معادل  -0-7

ان لمی به حساب دانشجوینماید. این اعتبار به صورت مستقیم با گزارش عضو هیئت عقبل از عقد قرارداد میزان مورد نظر خود را مشخص می

 واریز خواهد شد.

اعتبار  %61التحصیلی دارند پرداخت کمک هزینه پژوهشی دانشجو حداکثر تا سقف برای آن گروه از دانشجویانی که تاخیر در فارغ -0-6

 یابد. بند ب افزایش می

 افزاری و دیگر منابع علمی برای دانشگاه؛خرید کتاب، بسته نرم -0-8

 (؛Web of Science)نمایه شده در   ISIدر مجالتQ2 و Q1چاپ مقاله هزینه  -0-1

 حق ثبت نام همایش و عضویت در مجامع علمی؛ -0-14

 هزینه ثبت اختراع؛ -0-11

های علمی معتبر در صورت صدور حکم با رعایت ضوابط دانشگاه هزینه حق ماموریت سفر دوم عضو هیات علمی به همایش -0-12

 المللی؛بین

 کرد در انجام ماموریت فرصت مطالعاتی به تشخیص معاون پژوهش و فناوری؛هزینه -0-19

های خارج از کشور در دانشگاه نامههای مربوط به شرکت در جلسات دفاع به عنوان استاد راهنمای مشترک رساله یا پایانهزینه -0-10

 منوط به صدور حکم ماموریت و رعایت مقررات؛ 

های خارج از کشور جهت بازدید از دانشگاه و همکاری علمی )مشروط به ارائه بوط به دعوت از پژوهشگران دانشگاههای مرهزینه -0-11

 یک سخنرانی علمی در دانشگاه(.

های در مواردی که عضو هیئت علمی درخواست خرید تجهیزاتی را داشته باشد که برای انجام پژوهش ضروری است و در موضوع: 4تبصره 

ژوهش سازی به معاونت پبینی نشده است )مانند لپ تاپ، رایانه، یخچال، دوربین و غیره( بایست درخواست مورد نظر جهت تصمیمباال پیش

و فناوری اعالم شود. در صورت اعالم موافقت، نسبت به خرید اقدام نماید و حداقل فاصله درخواست جدید از درخواست قبلی پنج سال 

 است.

ل های سرفصرعایت سقف مربوطه در هزینه ای )تجهیزات( دانشگاه،سرمایه صیص اعتبار از محل بودجه تملک داراییدر صورت تخ :5تبصره 

 ب ضروری است.

 های مربوط به اسناد ارزی به صورت ریالی و بر مبنای ارایه فاکتور از صرافی معتبر قابل پرداخت است.هزینه :6تبصره 

سپس عضو هیات علمی مطابق اسناد مثبته )مطابق با آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه( را به صورت فیزیکی 

نماید تا ایشان پس از مطابقت و بررسی اسناد و کنترل عدم مغایرت با اطالعات تحویل کارشناس دانشکده می

  (00 -جهت اصالح عودت نماید.)تصویر ثبت شده در سیستم مدارک را تایید نماید یا چنانچه مغایرتی دارد

 در این بخش کارشناس: )کارشناس پژوهشی دانشکده( (ب بند) تجهیزات اعتبار کرد هزینه فرآیند بخش دوم

اعتبار  ثبت سند هزینه<پژوهشی دانشکده از مسیر انتخاب پیشخوان خدمت از منوهای اصلی سیستم گلستان 
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نماید و در صورت رعایت آیین نامه مالی و شده در سامانه را کنترل میاسناد مثبته و اطالعات ثبت پژوهشی 

 نماید.معامالتی دانشگاه برای معاون پژوهشی دانشکده ارسال می

 

  پیشخوان کارشناس پژوهشی دانشکده درخواست ثبت سند هزینه اعتبار پژوهشی اعضای هیات علمی در .00تصویر

در این بخش معاون : )معاون پژوهشی دانشکده( (ب بند) تجهیزات اعتبار کرد هزینه فرآیند بخش سوم

اعتبار  ثبت سند هزینه<پژوهشی دانشکده از مسیر انتخاب پیشخوان خدمت از منوهای اصلی سیستم گلستان 

نماید و در صورت رعایت آیین نامه مالی و می کنترلاسناد مثبته و اطالعات ثبت شده در سامانه را پژوهشی 

 (01 -)تصویر .نمایدی دانشگاه برای دفتر امور پژوهش ارسال میمعامالت

 پیشخوان معاون پژوهشی دانشکده درخواست ثبت سند هزینه اعتبار پژوهشی اعضای هیات علمی در. 01تصویر
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اس در این بخش کارشن: )کارشناس پژوهشی دانشگاه( (ب بند) تجهیزات اعتبار کرد هزینه فرآیند بخش چهارم

عتبار ثبت سند هزینه ا<پژوهشی دانشگاه از مسیر انتخاب پیشخوان خدمت از منوهای اصلی سیستم گلستان 

 (07 -)تصویر دهد.انجام می اسناد مثبته و تطبیق با لپس از وصو را کنترل نهاییپژوهشی 

 پیشخوان کارشناس پژوهشی دانشگاه علمی دردرخواست ثبت سند هزینه اعتبار پژوهشی اعضای هیات . 07تصویر

از طریق مشاهد  فرآیند تسویه حساب هزینه کرد اعتبار تجهیزات عضو هیات علمیدر طول مدت مراحل 

 (06 -)تصویر ای است.تواند مشاهده نماید که کار در چه مرحلهگردش کار می

 
 ثبت سند هزینه اعتبار پژوهشی درخواست  مشاهده روند گردش کار :06تصویر



 0011شهریور ماه                                    دفتر امور پژوهش                                                                                           
 

08 
 

پس از این مرحله  شودپرداخت مالی توسط کارشناس دانشگاه صادر می پس از تایید کارشناس دانشگاه نامه

نامه توسط مدیر امور پژوهش و معاون پژوهشی دانشگاه تایید و جهت پرداخت به امور مالی دانشگاه ارسال 

 (08 -)تصویر شود.می

 
 نامه تسویه حساب اعتبار تجهیزاتنمونه . 08تصویر


