خدمات به اعضاء هیات علمی
 پیگیشی ٍ دسیافت هفاصاحساب بیوِ قشاسداّای صٌعتی
 دسیافت گضاسش اص هجشی ٍ اسسال بشای کاسفشها
 پیگیشی قشاسدادّای هالی (اعالم ضواسُ حساب ،اعالم ٍصَل چک بِ کاسفشها ،صذٍس هعشفی ًاهِ جْت دسیافت چک،
دسیافت چک اص ًوایٌذُ ٍ تٌظین اعالهیِ چک ،اسایِ چک تَسظ ًوایٌذُ بِ باًک ٍ ) ...
ٍ احذ حقَقی قشاسدادّا ضاهل هَاسد ریل هی باضذ:
قبل اص اًعقاد قشاسداد:
-

هعشفی ًوایٌذُ داًطگاُ بشای اهضای قشاسدادّا ٍ اسائِ اعالعات الصم جْت اًعقاد قشاسداد ّا
بشسسی پیص ًَیس قشاسداد
صذٍس ضواًت ًاهِ حسي اًجام تعْذات ٍ ًاهِ ّای الصم قبل اص اًعقاد قشاسداد
اهضاء قشاسداد ٍ پیگیشی ّای بعذی تا هبادلِ قشاسداد

بعذ اص اًعقاد قشاسداد:
-

ثبت قشاسداد دس سیستن هکاًیضُ ٍ صذٍس ًاهِ ّای الصم ( ضواًت ًاهِ ّا ٍ دسخَاست پیص پشداخت ٍ )......
صذٍس قشاسداد داخلی ٍ پیگیشی ّای بعذی
بشسسی ،تٌظین ٍ ثبت هتون ّای قشاسدادّا( افضایص یا کاّص هبلػ یا ضشح خذهات ٍ).......
اصالح قشاسداد داخلی ٍ ضواًت ًاهِ ّایی کِ هبلػ قشاسداد آًْا افضایص یا کاّص یافتِ ،اصالح چک ّای ضواًت هجشیاى

هٌاقصات:
-

بشسسی اسٌاد هٌاقصِ ٍ هغابقت دادى با فشاخَاى کاسفشها
اخز پاساف ٍ تاییذ هجشی دس ّوِ ی صفحاتی کِ هْش داًطگاُ سا الصم داسد.
صذٍس ضواًت ًاهِ بشای ضشکت دس هٌاقصِ
صذٍس تعْذ کسش اص حقَق ٍ اخز چک ضواًت اص هجشی دس صَست لضٍم
صذٍس ًاهِ ضشکت دس هٌاقصِ بشای کاسفشها

تفاّن ًاهِ :

کاهل کشدى ٍ چک کشدى پاکات هٌاقصِ ٍ هوَْس کشدى دسب پاکات

 بشسسی پیص ًَیس ٍ هطخصات ًوایٌذگاى کاسفشها ٍ داًطگاُ
 بشسسی تعْذات داًطگاُ ٍ کاسفشها

 هزاکشُ با داًطکذُ ّای هشتبظ با هَضَع تفاّن ًاهِ جْت اًتخاب یکی اص اساتیذ داًطگاُ با تخصص هشبَط بِ تفاّن ًاهِ هشبَعِ بِ عٌَاى
ًوایٌذُ داًطگاُ دس پیگیشی تفاّن ًاهِ
 اخز اهضا اص عشفیي ٍ هبادلِ ٍ ابالغ ًسخِ ًْایی

 دسیافت پیطٌْادات پشٍپَصال ّا
 اطالع رسانی وقایع به اعضای هیات علمی ،در ایمیل دفتر همکاریهای علمی ،صنعتی و فناوری
 وارد کردن اطالعات امتیاز پژوهشی اساتید در گلستان

