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  هاي سياستي ارائه توصيه -3

نظران  نتايج نظرات و ديدگاه صاحب  حداكثر طي يك هفته  مجري موظف است پس از پايان نشست و  -3-1 
هاي اجرايي (مطابق فرم پيوست  اي به دستگاه هاي سياستي و با ادبيات توصيه كننده در نشست را در قالب توصيه  شركت
  ) به معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال نمايد.2 شماره

   تسويه حساب نشست منوط به ارائه توصيه سياستي مطابق استاندارد اعالمي اين ماده است.  -3-2

  ها هزينه - 4 

و تأييد معاونت » فرم درخواست برگزاري نشست«هزينه برگزاري نشست بر اساس اعالم مجري و در قالب   -4-1 
  ، تأمين خواهد شد.شود انشگاه و دبير نشست امضاء ميقالب قراردادي كه مابين دپژوهشي دانشگاه در 

دانشكده/واحد    نشست به حساب تنخواه دانشكده/واحد پژوهشي واريز خواهد شد كه از سوي مقام مجاز در  هزينه  -4-2
  و در موعد مقرر تخصيص خواهد يافت. صرفاً براي برگزاري نشست پژوهشي

هاي سياستي در   مانده پس از ارائه توصيه درصد هزينه باقي 50ينه تخصيص يافته قبل از برگزاري و درصد هز 50  -4-3
  قالب قرارداد پرداخت خواهد شد.

   شود. هاي الزم براي برگزاري نشست از محل اعتبار تخصيص يافته پرداخت مي تمام هزينه   -4-4
 


