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 :پژوهشی هایطرح-1

توانند مواد مصرريي و ييرر مصرريي مرورد نيرا       اعضاي هيات علمي مي :هاي پژوهشيهزينه كرد در چارچوب طرح-1-1

 .ه ا  اعتبار ويژه خريداري نماينداستفادهاي انجام شده در طرح با بينيپژوهشي مصوب خود را بر اساس پيش هايطرح

هراي مصروب   مصوب و در چارچوب ضرواب  و ترريره   هاي پژوهشييات علمي تنها ا  محل اعتبار طرحاعضاي ه -1-1-1

 .تحقيق در نظر بگيرندنوان مجري و نيز همكاران طرح حق توانند براي خود به عهيات امناي دانشگاه مي

نت پژوهشي واحد اي ا  سوي مراور يك ا  اعضاي هيات علمي ابالييهح پژوهشي براي هدر قبال تصويب هر طر -1-1-2

 باشد. پرداختي قابل هزينه مي اعتبار ويژهشد. اعتبار طرح تصويب شده ا  محل ذيرب  صادر خواهد

و يرا بيشرتر ا    ي هيات علمي ا  اعتبرار ويرژه موراوي    رشرط برخوردا به 2-1-1و1-1-1:انجام امور مربوط به بند1تبصره

 پذير خواهد بود.اعتبار طرح پژوهشي مصوب امكان

ها و قراردادهرايي كره اعتبرار ان ا  منرابل مراري خرار  ا        باشند براي انجام پروژهمجا  نمي: اعضاي هيات علمي 2تبصره

 ا  اعتبار ويژه خود هزينه نمايند . دانشگاه تامين گرديده است،

 :هاي پژوهشيطرح ر  ا  چارچوبكرد خاهزينه -1-2

پرسنلي( نيا  به ارائره  هاي مصريي و ييرمصريي )ييرهزينهبراي استفاده ا  اعتبار ويژه پژوهشي به منظور انجام  -1-2-1

هاي پژوهشي، مرادل ريراري اعتبرار ويرژه    عالوه بر پيشنهاد طرح توانندباشد و اعضاي هيات علمي ميي نميطرح پژوهش

هاي پژوهشي كه در ان يراريت دارند خار  ا  محل طرح هاي پژوهشري بره شررح ذيرل هزينره      سب با  مينهخود را متنا

 نمايند:

 خريد اقالم مصريي و ييرمصريي: -ارف

 .خريد وسايل و مواد مصريي و ترمير روا م پژوهشي -

 .خريد تجهيزات ييرمصريي با رعايت مقررات و ضواب  ماري دانشگاه -

: كليه روا م ييرمصريي خريداري شده ا  محل اعتبار ويژه جزو اموال دانشگاه محوروب شرده و پرز ا  صردور و     3تبصره

گيرد و تا  مان با نشوتگي به گروه مربوطه تحويل داده در اختيار عضو هيات علمي قرار مينصب برچوب اموال دانشگاه 

ايزار تخصصي به عنوان كرايي مصرريي ا  محرل    خريد نرم .است( سال يكبار مجا  ٥تاپ و تبلت هر )خريد رپ مي شود.

مرجل تشخيص اموال مصرريي   باشد؛شكده و مراونت پژوهشي دانشگاه مياعتبار ويژه مشروط به تائيد مراون پژوهشي دان

 باشد.ريي اداره امور اموال دانشگاه ميو ييرمص
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باشرند مجرا  بره خريرد تجهيرزات      مري  اعتبرار ويرژه  : اعضاي هيات علمي با نشوته دانشگاه كه مشمول دريايت 4تبصره

 باشند . ي ا  محل اعتبار ويژه تخصيصي نميييرمصري

 مصريي ارزامي است .هاي مربوط به خريد تجهيزات يير: ارائه ياكتور و قبض انبار جهت توويه حواب پرداخت٥تبصره 

 .مجا  نيوت: خريد وسايل و تجهيزات يير مرتب  با يراريتهاي پژوهشي 6تبصره

 ارمللي با ارائه مقاره:كت در همايشهاي علمي داخلي و بينپرداخت هزينه شر -ب

ز ا  تاييد در شروراي  پپرداخت هزينه شركت اعضاي هيات علمي در همايشهاي علمي بين ارمللي با ارائه مقاره  -

ا  محل اعتبار ويژه اعضراي هيرات   هاي علمي دانشگاه نامه سفرضواب  مندر  در ائيندانشگاه و رعايت  پژوهشي

 ميور است.علمي 

ت علمي در هاي مربوط به شركت دانشجويان تحصيالت تكميلي با ارائه مقاره مشترك با عضو هياپرداخت هزينه -

 .اهارمللي در چارچوب مقررات دانشگهاي داخلي و بينهمايش

ارمللي(، دوبار ارمللي يا بينهاي داخلي )يير بينبراي شركت در همايش اعتبار ويژهپرداخت هزينه بلي  ا  محل  -

 % اعتبار ويژه.2٢در سال و هرسال تا سقف 

% 2٢دوبار در سرال و هربرار ترا سرقف      هاي شركت در سمينارهاي داخلي،داخت هزينه ثبت نام و ساير هزينهپر -

 اعتبار ويژه.

در چارچوب مقررات  هزينه بلي  ماموريت علمي به خار  ا  كشور ا  محل اعتبار ويژه اعضاي هيات علمي در هر سال - 

 نامه استفاده ا  ماموريتهاي پژوهشي مربوط به همان سال و تصويب هيات رئيوه دانشگاهمندر  در ائين

 :کشور داخل پژوهشی و آموزشی هایکارگاه در شرکت و مدت کوتاه علمی سفرهای-2

 مربوطه. دانشكده و گروه تأييد با علمي هاينشوت و علمي با ديدهاي شامل :مدت كوتاه علمي سفرهاي )ارف

 تخصصري  رشرته  برا  مررتب   و تخصصي بايد وپژوهشي امو شي هايكارگاه :وپژوهشي امو شي كارگاههاي در شركت )ب

 مردارك  قربالا  بايورت مي علمي هيأت شخص ها،كارگاه در شركت براي باشد. كارگاه در شركت متقاضي علمي عضوهيأت

 ا  مأموريرت  حكر   و ارسال دانشگاه يناوري و پژوهشي مراونت به را )مربوطه هاييرم شامل( مورد درخواست وموتندات

 .گيردنمي ترلق مأموريت حق سفرها اينگونه بهنمايد.  دريايت حو ةپژوهشي

 كردهزينه تأييد جهت نيا  مورد اسناد خالصه

 مأموريت حك -1
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 هاهزينه ياكتور-2

 كارگاه در شركت يا و سفر پايان گزارش يرم ارائه-3

  :کشور از خارج پژوهشی و آموزشی هایکارگاه در شرکت و مدت کوتاه علمی سفرهای-3

پرژوهش   شروراي ، دانشركده  گرروه،  تأييرد  برا  علمي هاينشوت و علمي با ديدهاي :شاملمدت كوتاه علمي سفرهاي )ارف

 ارملل.دانشگاه و ديتر رواب  بين

 تخصصري  رشرته  برا  مررتب   و تخصصي بايد وپژوهشي امو شي هايكارگاه :وپژوهشي امو شي هايكارگاه در شركت )ب

 علمري  هيرأت  شرخص  هرا، كارگراه  در شرركت  و سرفرها  گونه اين براي .باشد كارگاه در شركت متقاضي علمي عضوهيأت

 دانشرگاه  ينراوري  و پژوهشري  مراونرت  بره  را )مربوطه هايشامل يرم( درخواست مورد موتندات و مدارك قبالا ميبايوت

 بره  .نمايد دريايت دانشگاه رياست و مراونت پژوهشي يباامضا مأموريت حك  پژوهشي شوراي موايقت صورت در و ارسال

 .گيردنمي ترلق مأموريت حق سفرها اينگونه

 هزينه كرد: تأييد جهت نيا  مورد اسناد خالصه

 مأموريت حك -1

 هاهزينه ياكتور-2

 كارگاه در شركت يا و سفر پايان گزارش يرم ارائه-3

 مربوطه. نامه ايين مطابق :کشور از خارج پژوهشی ماموریت-4

 در و بروده  متقاضري  تخصص با مرتب  ميبايوت تخصصي هايكتاب :علمی نشریات و تخصصی هایکتاب خرید-٥

 شخص كه  مان هر تا امانت صورت به و بوده كتابخانه هايكتابجزو شده خريداري هايكتاب .باشندموجود ن نيز كتابخانه

 وعردم  كتراب  ثبرت  بر مبني كتابخانه تأييد خريد، هايهزينه پرداخت جهت. باشدمي علمي هيأت عضو اختيار در بخواهد

 .باشدمي ضروري كتابخانه در ان وجود

 هزينه كرد: تأييد جهت نيا  مورد اسناد خالصه

 كتاب ثبت بر مبني دانشگاه اموال دار تأييديه دريايت-1

 كتابخانه در كتاب وجود عدم بر مبني كتابخانه تأييديه -2

 مرتبر ياكتورهاي-3
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 جهرت  ايرزاري نرم بانك يك ايجاد با گروه، هر در علمي هيات اعضاي :علمی هیأت اعضای تخصصی نرم افزارهای-٦

 .نمايند نيا  مورد ايزارهاينرم خريد به اقدام توانندمي علمي هيأت اعضاي همة استفادة

 :كردهزينه تأييد جهت نيا  مورد اسناد خالصه

 مرتبر ياكتورهاي-1

توانند جهت ارتقا يا در صورت خرابي، اقدام به ترويض اعضاي هيأت علمي مي :قطعات و تجهیزات جانبی کامپیوتر-٧

 نمايند. رايانهقطرات مورد نيا  

 ميبايوت توس  ييره،و  Drive, Power, Hard disk, RamDVDايزاري خريداري شده مانند  قطرات سخت (ارف

 .دانشگاه تأييد و قطرة قديمي تحويل كارشناس مربوط گردد ITمدير 

 كرد:هزينه تأييد جهت نيا  مورد اسناد خالصه

 دانشكدهITكارشناس   تأييدية-1 

 مرتبر ياكتورهاي-2

 اين قبالا علمي هيأت شخص كه صورتي در ييره، و Hard, Printer lanreExt ، Scanner قبيل ا  جانبي وسايل )ب

 .نمايد وسايل اين خريد به اقدام ميتواند يكبار يق  باشد، نكرده تهيه را اقالم

 كرد:هزينه تأييد جهت نيا  مورد اسناد خالصه

 يكبار ا  بيش متقاضي براي يوق اقالم ثبت عدم بر مبني دانشگاه داراموال تأييد و اموال برچوب دريايت-1

 مرتبر ياكتورهاي-2

  علمي انجمن يك حداكثر براي يق  علمي هايانجمن در عضويت حق:داخلی علمی هایانجمن در عضویت حق-٨

 .ميباشد پرداخت قابل علمي هيأت عضو تخصصي رشته با مرتب  و

 كرد:هزينه تأييد جهت نيا  مورد اسناد خالصه

 عضويت حق پرداخت ييش-1

 باشد عضويت حق پرداخت دهندة نشان كه كاربري صفحة پرينت يا مربوط انجمن ا  پرداخت تأييديه-2

 باشرند، مري اعتبار ويرژه   محل ا  تاپرپ خريد به مايل كه علمي هيات اعضاي )ارف: پژوهانه محل از تاپ لپ خرید-٩

 دانشگاه IT مدير تاييد صورت در .نمايند ارائه دانشگاه IT مديريت به را خود درخواستي دستگاه مشخصات ابتدا ميبايوت

 .پذيرد صورت كارپردا  توس  خريد تا گردد ارائه پژوهشي مراونت حو ه كارپردا  به بايوتمي تقاضا
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 جهت تجميل اجراي .نمايند تجميل سال دو هر تاپ رپ خريد جهت را خود اعتبار ويژه توانند مي علمي هيات اعضاي )ب

 .شودنمي 1336 سال اعتبار ويژه شامل و باشدمي 1331 سال ابتداي ا  تاپرپ خريد

 سایر موارد:-1١

محل اعتبار ويژه اعضاي هيرات  هاي تخصصي ا  سايتارمللي و وبينحق عضويت در انجمن هاي علمي ب پرداخت-1-1٢

 خواهد بود. علمي

هاي چاپ شده در دانشگاه د تاريف و ترجمه كتاب )صريا كتابهاي مربوط به خدمات پژوهشي ماننپرداخت هزينه-2-1٢

اي هر ارايي، اناريز مواد و هزينره ارجي، حرويچيني، ويراستاري، صفحهنشريه داخلي و خهنر(، ترجمه مقاره براي چاپ در 

 .مرتبر داخلي و خارجي هايو چاپ مقايت در مجله ا  هزينه چاپ و صحايي( مربوط به انتشار كتاب )به يير

قابل ياقد اعتبار )ريوت سياه( ا  محل اعتبار ويژه  هايهاي موجود در ريوت نشريههزينه چاپ مقايت در نشريه :1تبصره

 .پرداخت نيوت

ن )در دستاوردهاي پژوهشي و اثار هنري اعضاي هيات علمي ا  محل اعتبار ويژه ايشاهاي برپايي نمايشگاه هزينه– 3-1٢

 .اعتبار ويژه %3٢يك بار در سال تا سقف  داخل يا خار  دانشگاه( 

 

ي مرتبر و برا تكميرل يررم    اصل اسناد و ياكتورها مصريي براساسر مورد تجهيزات ييرتوويه حواب اعتبار ويژه د-4-1٢

 پذيرد. تاييد مقام مجا  انجام مي امضاي عضو هيات علمي وصورتجلوه و 

كردي مغاير با ضواب  و مقررات پژوهشي و ماري دانشگاه تشرخيص  نظر مراونت پژوهشي دانشگاه هزينهچنانچه ا  -٥-1٢

 گريت .خواهدپرداختي به عضو هيات علمي مورد محاسبه قرار ن اعتبار ويژهداده شود در توويه حواب 

 اعتبار ويژه با مجو  هيات رئيوه دانشگاه قابل اجرا مي باشد. كردنامه هزينهشيوهبا نگري و تغييرات احتماري در -6-1٢

 

. 

 

 


