
به نام خدا

معاونت پژوهش و فناوری 

راهنمای استفاده از سامانه الکترونیکی

 گرنت پژوهشی اساتید



صفحه ورود به سامانه

برای ورود به سامانه باید از آدرس زیر استفاده شود:
http://grants.aut.ac.ir/index/login  

http://grants.aut.ac.ir/index/login


تنظیمات

خواهشمندست دراولین مرحله نمونه امضا خود را در صفحه تنظیمات آپلود نمائید.

در این صفحه استاد می تواند کلمه عبور خود را تغییردهد و فایل امضای خود را وارد کند.



صفحه ابلغا

لل از استاد پس از ورود به سامانه ، وارد صفحه ابلغا می شود. در این صفحه جزئیککات ابلغا کککه قب

طریق ایمیل و سیستم اتوماسیون اداری صادر شده است ،شامل نام استاد، دانشکده، سال ابلغایککه،

میزان گرنت حمایتی دانشجویان و میزان گرنت اسککتاد وجککود دارد. در بککالی صککفحه منککوی اصککلی

کاربر قرار دارد که در ادامه به شرح آن می پردازیم.



AUT-FM-2201-02 درصد در قالب فرم 50درخواست تنخواه 

در این صفحه استاد می تواند عناوین فعالیت های پژوهشی خود را وارد نموده و سککپس درخواسککت

خود را ارسال کند. با ارسال درخواست، جزئیات درخواست به همراه وضککعیت آن بککه اسککتاد نشککان

داده می شود. این درخواست فقط یکبار پذیرفته می شود.

هر درخواست تنخواه دارای سه وضعیت است:

ارسال درخواست توسط استاد به امورپژوهشی دانشگاه-1
ارسال برای امورمالی معاونت پژوهشی-2
 پرداخت شده توسط امور مالی معاونت پژوهشی -3

     استاد با مراجعه به این صفحه می تواند وضعیت درخواست خود را ببینککد. علوه بککر آن اسککتاد

رمPDFمی تواند قبل از ثبت تنخواه، پیش نمایش درخواست  خود  در قالب فایل  ت ف  و با فرم

AUT-FM-2201-02 .را نیز ببیند



خلصه وضعیت

در این صفحه خلصه مبالغ مصرف شده از گرنت حمایتی دانشجویان و استاد نشان داده می
شود. 



همه موارد

این صفحه همه موارد پرداختی به  استاد و دانشجو را نشان می دهد. با کلیک بر روی هر سطر،

می توان جزئیات پرداخت را مشاهده کرد. 



صفحه جزئیات پرداخت

با کلیک بر روی یک مورد پرداختی در صفحه "همه موارد"، می توان جزئیات آن مورد پرداختی را

مشاهده کرد. در صورتی که از طرف مدیریت برای این مورد پرداختی، پیامی ارسال شده باشد، در

این صفحه نشان داده می شود.



افزودن مورد جدید

در این صفحه استاد می تواند مورد پرداختی جدید برای خود یا دانشجو را وارد کند. در صورتیکه

"دانشجو" را انتخاب نماید بایستی اطلعات مربوط به دانشجو را به طور کامل وارد نماید.(موارد

ستاره دار)


