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بررسی مجدد پیشنهاد توسط 

کارشناس شورا جهت طرح در 

شورا جلسه  

در سامانه جامع نهاد ثبت پیش

ه توسط دانشگاپیشنهادات 

 پیشنهاد دهنده
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دریافت نتایج کارشناسی از 

سوی کارشناسان از طریق 

 سایت

تبط مرمعاونت ارسال پیشنهاد به 

 جهت کارشناسی

 

اعالم مردود بودن پیشنهاد از 

طریق سایت به پیشنهاد 

 دهنده

بررسی اولیه پیشنهاد 

شورا دبیرتوسط   

طرح پیشنهاد )به ترتیب تاریخ 

 ثبت(در جلسه شورا

شورا  جمع بندی نهایی توسط  دبیر

ریت اعضاء با توجه به نظر اکث

 نسبت به پیشنهاد

پیشنهاد به دلیل وجود ابهام و 

شبهات احتیاج به ارائه توضیحات 

و مستندات دارد ؟          

پیشنهاد نیاز به کارشناسی 

 دارد ؟

پیشنهاد مورد بررسی شورا قرار 

 می گیرد

دالیل مستند و منطقی از طریق اعالم 

دهنده مبنی بر عدم به پیشنهاد  سایت

 پذیرش پیشنهاد

د دهنده از دریافت اعتراض پیشنها

 طریق سایت

بررسی مجدد پیشنهاد با توجه به 

 دالیل و مستندات ارائه شده  

دریافت اطالعات کامل تر از طرف 

 پیشنهاد دهنده از طریق سایت

بازگشت به پیشنهاد دهنده جهت ارائه 

  توضیحات و مستندات

تهیه فهرست 

نهاد اسامی یش

دهندگان )مصوب( 

شورا  توسط دبیر   

تایید پیشنهاد 

توسط رئیس 

 دانشگاه

تعیین سطح و 

درجه پیشنهاد 

 دبیر از سوی

شورا 

م
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ل
شورا   

ارسال فهرست 

اسامی پیشنهاد 

دهندگان به 

 توسعه معاونت

جهت پرداخت 

 پاداش

د به ابالغ پیشنها

واحد مرتبط جهت 

 اجرا

هماهنگی در 

سطح تعیین 

شده توسط 

 مسئول شورا

پیگیری پرداخت 

 ها از مدیریت مالی
دریافت گزارش 

 پیشرفت کار
رونوشت 

 ابالغ جهت

اجرا به 

پیشنهاد 

 دهنده

واریز پاداش به 

حساب بانکی 

 پیشنهاد دهندگان

اعالم گزارش 

روند اجرای 

پیشنهاد به 

 پیشنهاد دهنده

پیگیری اجرای 

 پیشنهاد 

اجرای کامل 

 پیشنهاد 

ارش تهیه گز

نهایی از میزان 

فه جویی و صر

 بهره وری

 و.....

درج پیشنهادهای برتر و 

 تصویب شده بر روی سایت

دانشگاه و درصورت نیاز 

 تشویق مجدد

آیا قبال پیشنهاد دهنده 

درخواست تجدید نظر 

 است ؟ داشته

 رد پیشنهاد

 خیر

تصویب 

 پیشنهاد

 




