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  طرح استادكرد اعتبار هزينه نامهشيوه

 
 و اعتبار نظارتي برنامه جامع پژوهشي تدوين پيشنهاد تفصيلي، طرح استاد مشتمل بر كرد اعتبارهزينه

  خواهد بود. نامهمطابق اين شيوه

  د كرعناوين مجاز براي هزينه -1 ماده
 از: ندعبارتتدوين پيشنهاد تفصيلي كرد اعتبار عناوين مجاز براي هزينه -1-1

 الزحمه محققحق 

 ياندانشجوالزحمه دانشجو/حق 

 خريد منابع علمي 

 افزار و تكثيرمصرفي نوشت 

 تجهيز تخصصي آزمايشگاه 

 هاخدمات آزمايشگاهي و انجام آزمايش 

 سفرها و بازديدهاي مرتبط 

 ارنمااندازي و نگهداري تراه 

 برگزاري بازديدهاي صنعت از آزمايشگاه 

 از: ندعبارتپژوهشي برنامه جامع كرد اعتبار عناوين مجاز براي هزينه -1-2

 الزحمه محققحق - 1-2-1

 ياندانشجوجو/الزحمه دانشحق - 1-2-2

 خريد منابع علمي - 1-2-3

 افزار و تكثيرمصرفي نوشت - 1-2-4
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 آزمايشگاه تخصصي تجهيز - 1-2-5

 هاآزمايشخدمات آزمايشگاهي و انجام  - 1-2-6

 ازديدهاي مرتبطسفرها و ب - 1-2-7

 اندازي و نگهداري تارنماراه - 1-2-8

 برگزاري بازديدهاي صنعت از آزمايشگاه - 1-2-9

  كرد اعتبار نظارتي عبارت است از:ن مجاز براي هزينهاعنو -3-1
  هاي جامع پژوهشيحق نظارت و ارزيابي برنامه - 3-1-1

 
  نظارت و ارزيابيهاي هزينه -2ماده 

 بهقرارداد اجراي برنامه جامع پژوهشي  يبرا شده گرفته نظر در مبلغ(ده درصد)  %10 معادل -2-1
 .گرفت خواهد قراردانشگاه  اريدر اخت طي قراردادي جداگانه دانشگاه نظارت حق عنوان

  

  آزمايشگاه تخصصي هاي تجهيزهزينه -3ماده 
 هاي تجهيز آزمايشگاه قابل تعريف است:موارد زير در سرفصل هزينه -3-1

 افزارهاي تخصصي مرتبطخريد سخت - 3-1-1

 افزارهاي تخصصي مرتبطخريد نرم - 3-1-2

 لوازم مصرفي مورد نياز براي انجام آزمايش - 3-1-3

 نصب و تعمير تجهيزات مرتبط - 3-1-4

 ساله است. 5دوره  در تخصيص يافتهاعتبار كل  %50هاي تجهيز آزمايشگاه تا سقف هزينه -3-2

 
  خدمات آزمايشگاهي و انجام آزمايش -4ماده 

  قابل تعريف است: آزمايشهاي خدمات آزمايشگاهي و انجام موارد زير در سرفصل هزينه -4-1
 مربوطو مراكز ها ي از ساير آزمايشگاهآزمايشگاهخريد خدمات هزينه  - 4-1-1

 هاآزمايشخريد تجهيزات مصرفي مورد نياز  - 4-1-2
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 هابراي انجام آزمايش هزينه رفت و آمد - 4-1-3

 هاالزحمه نيروهاي فني به كار گرفته شده براي آزمايشحق - 4-1-4

  

 ينه اقالم مصرفيهز -5ماده 

تخصيص اعتبار كل  %5افزار، تكثير و لوازم اداري تا نوشتهاي هزينههزينه اقالم مصرفي شامل  -5-1
 مجاز است.يافته 

  

 حققالزحمه محق -6ماده 

 .محقق قابل هزينه استالزحمه كل اعتبار تدوين پيشنهاد تفصيلي به عنوان حق -6-1

محقق قابل الزحمه حقبه عنوان جامع پژوهشي  به برنامه تخصيص يافتهاعتبار كل  %25تا سقف  -6-2
 .هزينه است

 
  الزحمه دانشجويي/دانشجويانحق -7ماده 

صرفاً  ،اجراي برنامه جامع پژوهشي تدوين پيشنهاد تفصيلي و همكار در دانشجويانالزحمه حق -7-1
 گيرد.ميبه مقاطع كارشناسي ارشد، دكتري و پسادكتري تعلق 

الزحمه مشاركت به منظور پرداخت حق بايدبرنامه جامع پژوهشي كل اعتبار  %50معادل حداقل  -7-2
 .بدتخصيص يادانشجويان در برنامه جامع پژوهشي 

ميزان كار انجام شده توسط دانشجو را به معاونت پژوهشي دانشگاه  حققكه مشود توصيه مي -7-3
 ز نمايد.را مستقيماً به حساب دانشجو وارياعالم شده و معاونت پژوهشي مبلغ  نمودهاعالم 

 


