باسمه تعالي

«تأیيد پرداخت قراردادهای حقيقی»
«مرکز فناوری اطالعات و فضای مجازی دانشگاه تهران»

شماره.................... :
تاریخ .................... :

درخواست مجری

امور محترم اداری و مالی

نظر به انجام فعاليت مربوط به بند/مرحله  ................قرارداد شماره ........................... :به تاریخ...................................... :
با موضوع  .................................................................................................................................به پيوست گزارش/خروجيهاي مربوطه تقدیم ميگردد،
خواهشمند است اقدامات الزم را براي پرداخت مبالغ مربوط به مرحله ............................ :مبذول فرمایيد.
نام و امضای مجری................................................... ........................................................................ :تاریخ....................... :
نحوه پرداخت:

 متناسب با پيشرفت (درصدي) یا اتمام فاز/مرحله (ریالي)

است( .ارجاع به دفتر تعالي سازماني براي تأیيدیه ثبت دستاوردها در سامانه مدیریت پروژه(*))

ناظر محترم قرارداد

امور اداری مالی

 -1بر اساس گزارش کار پيوست ،پرداخت  ...........ساعت بابت بند/مرحله  .............قرارداد فوق مورد درخواست مجري است.
 -2مجري در این مرحله  :تأخير ندارد  .به ميزان  ......ساعت تأخير دارد و  .........ساعت از تأخير حاصله موجه و  ......ساعت غيرموجه بوده و تأخير
غيرموجه مطابق مقررات مشمول جریمه ميگردد.
 -3مرخصي استفاده شده ......... :روز و  ........ساعت و  .........دقيقه

مانده مرخصي ......... :روز و  ........ساعت و  .........دقيقه

توضيحات:
نام و امضای کارشناس امور قراردادها .................................. :تاریخ ................. :نام و امضای مسئول امور اداری مالی .............................. ....... :تاریخ............... :

دفتر تعالی سازمانی (*)

ناظر محترم قرارداد

پرداخت  .......درصد  ................................. /ریال بابت بند  /مرحله  .....................قرارداد فوق مورد تأیيد است .در ضمن مجري در تحویل گزارش /
خروجيهاي این مرحله  :تأخير ندارد  .به ميزان  ........ساعت/روز تأخير دارد و  .........ساعت/روز از تأخير حاصله موجه و  .........ساعت/روز
غيرموجه بوده و تأخير غيرموجه مطابق مقررات مشمول جریمه ميگردد.
توضيحات:
نام و امضای کارشناس دفتر ............. ............................... :تاریخ ....................... :نام و امضای مدیر دفتر تعالی .............................................. :تاریخ........................ :

تائيد ناظر (کارشناس)  /معاونت

ریاست محترم مرکز

پرداخت  .......درصد ........... /ساعت .................................. /ریال بابت بند/مرحله  .............قرارداد فوق مورد تأیيد است .در ضمن مجري در این مرحله:
 تأخير ندارد  .به ميزان  ......ساعت/روز تأخير دارد و  .........ساعت/روز از تأخير حاصله موجه و  ....ساعت/روز غيرموجه بوده و تأخير غيرموجه
مطابق مقررات مشمول جریمه ميگردد.
توضيحات:
نام و امضای ناظر (کارشناس) ...........................................:تاریخ ........................... :نام و امضای معاون/مسئول ........................................... :تاریخ ........................ :

دستور پرداخت

امور محترم مالی

لطفاً دستور فرمایيد با توجه به تأیيدهاي فوق و با رعایت مفاد قرارداد و مقررات مربوطه نسبت به پرداخت اقدام الزم انجام گيرد.
توضيحات:
امضای رئيس مرکز  ............................................................. :تاریخ ...................... :

تأیيد پرداخت

مبلغ  .........................................ریال در تاریخ  ................................طي چک شماره  ............................مورخ  ..........................عهده بانک  ..........................شعبه .....................
تحویل مجري شد.
توضيحات:
امضای امور مالی ....................................................................... :تاریخ ...................... :

توزیع نسخ - :اصل :امور مالی  -رونوشت :دفترتعالی سازمانی (فقط در موارد ارجاع شده)

