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 ورود به سامانه و انتخاب ارائه درخواست جدید اول)  مرحله
 انتخاب گزینه تسویه گرانت و کلیک بر روي آیکون «تایید و ادامه» مرحله دوم)

 
 

در گام اول گرانت مدنظر خود را براي تسویه انتخاب نمایید. امکان تجمیع گرانت دو سال پیاپی نیز وجود دارد براي این منظور   مرحله سوم)
 کلیک نمایید.  تاییدبایستی دو سال پیاپی را انتخاب نمایید. سپس بر روي آیکون 

 
 

مبلغ  اقدام به ثبت    انتخاب شرح هزینه از لیست کشویی متناسب با فاکتور یا اسنادي که در اختیار دارید   بعد از در این مرحله    مرحله چهارم)
مثبته مثبته  دقیق  شرح،  فاکتور/سند  اموالی    فاکتور/سند  کاالهاي  براي  نمایید.  اقدام  مربوطه  سند  یا  فاکتور  تصویر  بارگذاري  به  نسبت  نهایتاً  و 

تکمیل کلیه فیلدها در این مرحله است.    یالزامنبی و ...) ثبت عنوان و مشخصات دقیق کاال و شماره اموال  (تجهیزات، لپ تاپ، تجهیزات جا
 الزامی است. 

)، لطفا  یاموال  يکاال  کیمثال فاکتور، قبض انبار و حواله اموال    يمورد است (برا  ک یاز    ش یعنوان ب  ک یکه تعداد مستندات مربوط به    یتدر صور
 . دییدر سامانه آپلود نما PDF لیفا کیمستندات مربوطه را بعد از اسکن در قالب  
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پس از ثبت تمامی فاکتورها و مستندات الزم جهت تسویه گرانت متناسب با قرارداد گرانت سال موردنظر، بر روي گام سوم کلیک   مرحله پنجم)
ها را به درستی انجام داده  را مشاهده نمایید. در صورتی که تمامی گام(کلیک بر روي گزینه «چاپ فرم»)  رم تسویه حساب گرانت  نمایید تا بتوانید ف

 وجود خواهد داشت.  با کلیک بر روي آیکون «تایید»  باشید و شرط تسویه گرانت رعایت شده باشد امکان ارائه درخواست به معاون پژوهشی دانشکده

 
  توضیحات مهم:

هاي سه گانه فوق و اطمینان از ارسال الکترونیکی درخواست تسویه گرانت براي معاون پژوهشی دانشکده، کلیه فاکتورها و  پس از تکمیل گام •
 اسناد مثبته را در داخل یک پوشه قرار داده و به معاون پژوهشی دانشکده تحویل نمایید. 

،  خود را پیگیري نمایید  تسویه گرانت  توانید وضعیت درخواستمیبررسی  از قسمت    نمایشبر روي    با کلیک  هاي ارائه شدهدرخواست در بخش   •
و ارسال مجدد توسط درخواست شما برگشت داده شود که نیازمند اصالح و اشکاالت دیگر  ممکن است در حین بررسی به خاطر نقص مدارك 

 شماست.


