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طرح در جلسه شورای دانشگاه ،ارسال نامه خاتمه طرح توسط معاونت ،طرح در جلسه گروه وشورای پژوهشکده،انجام امور تسویه
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شورای پژوهشکده
مراحلیکه نیازمند طرح در جلسه میباشد ارائه صورتجلسه گروه ضروری است
در صورت عدم تایید هرکدام از موارد فوق؛ پروپزال /گزارش برای انجام اصالحات بازگردانده خواهد شد.

