
 قرارداد اعتبار پژوهشی)گرنت( های پژوهشیو سایر هزینه های قابل استناد مربوط به ردیف تجهیزاتهزینه
 

 تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی( دسته اول

 :گرددشامل موارد ذیل میشود و در قالب سند هزینه برای امور مالی ارسال میها این هزینه

 مدارک مورد نیاز نوع هزینه ردیف
 + قبض انبار مربوطه هافاکتورهزینه .که دارای شماره اموال هستند آزمایشگاهیتجهيزات  1
 + قبض انبار مربوطه هافاکتورهزینه مواد مصرفی آزمایشگاهی 2
 جلسه مصرفیا صورت هافاکتورهزینه خدمات آزمایشگاهی 3
 جلسه مصرفیا صورت هافاکتورهزینه تعمير تجهيزات 4

 

 های پژوهشیسایر هزینه( دسته دوم

 :گرددها شامل موارد ذیل میاین هزینه
 

 مدارک مورد نیاز نوع هزینه ردیف

1 
صی های تخصها و نمایشگاهعلمی در کارگاهپرداخت هزینه بليط رفت و برگشت شرکت عضو هيأت

 شورداخل و خارج ازک
 داختو تأیيدیه پر و اصل بليط /نمایشگاهبروشور کارگاه

2 
علمی در بازدیدهای کوتاه مدت علمی خارج داخت هزینه بليط رفت و برگشت شرکت اعضای هيأتپر

 از کشور
 و تأیيدیه پرداخت حکم ماموریت و اصل بليط

 تأیيدیه پرداختبروشور و  های علمی داخلی و خارجی معتبرپرداخت حق عضویت در مجامع و انجمن 3
 نامه و فرم مربوطهمدارک طبق آیين نامه مصوب دانشگاهدکتری در چارچوب آیينپژوهان پسا الزحمه دانشپرداخت حق 4
 + قبض انبار مربوطه هافاکتورهزینه پرداخت هزینه خرید کتب، نشریات 5
 یا کاغذی تصویر پرداخت الکترونيکی های اطالعاتیپرداخت هزینه عضویت در پایگاه 6
 و تأیيدیه پرداخت هااختراع و فاکتور هزینهگواهی ثبت  پرداخت هزینه ثبت اختراع 7
 نامه و فرم مربوطهمدارک طبق آیين های داخلی و خارجیداخت هزینه شرکت دانشجویان در کنفرانسپر 8
 رداختو تأیيدیه پ یا کاغذی تصویر پرداخت الکترونيکی هزینه چاپ مقاله در مجالت 9

 رداختو تأیيدیه پ یا کاغذی الکترونيکیتصویر پرداخت  حق عضویت در نشریات 10
 و تأیيدیه پرداخت اصل بليط ،همایشبروشور  خارجیهای در کنفرانس علمیعضو هيأتداخت هزینه شرکت پر 11



 

 

ر، آژانس، غذا، تحری تبلت، موبایل، لوازم: مانند)تواند صرف موارد دارای کاربردهای عامهای قابل استناد مورد استفاده قرارگيرد و نمیمبالغ اعتبار صرفا باید در چارچوب هزینه :1تبصره 

 .گردد...( کپی و

 گردد که حداکثر هر سه سال یک بار خریداری گردد.های ممنوعه خرید قرار نگرفته است اما توصيه میتاپ در ليست هزینهالزم به ذکراست لپ :1تبصره

زء اموال ویژه پژوهشی جای، کتب، مجالت علمی، لوازم آزمایشگاهی و مواد مصرفی از محل اعتبار ای اعم از تجهيزات تحقيقاتی، کاالهای سرمایهکليه خریدهای اموالی و سرمایه :2تبصره

 .شونددانشگاه محسوب می

تا زمان تأمين اعتبار و تسویه نهایی توسط دانشگاه خواهد بود و سندهای در این بازه زمانی مورد  حساب اعتبار ویژه در هر سال، از تاریخ شروع قراردادفرصت هزینه کرد و تسویه :3تبصره

 .پذیرش خواهد بود


