
 بسمه تعالی

 

 علمي هيئت اعضاي( گرنت) ويژه اعتبار کردهزينه نحوه دستورالعمل

 مقدمه:

 تدوين علمی هيئت اعضاي ويژه اعتبار كردهزينه در نظارت نيز و هماهنگی تسهيالت، ايجاد منظور به دستورالعمل اين

 .گرددمی

 

 گرنت اعتبار تخصيص نحوه -1

در  ويژه اعتبار ريالی ضريب ضرب حاصل با برابر هرسال در علمی هيئت عضو هر تخصيصی ويژه اعتبار ميزان -1-1

 شد.اسال گذشته وي می ب دوامتيازات مربوط به فعاليت هاي پژوهشی مجموع 

هاي ايشان هيئت علمی روشندل، مجموع امتيازات مربوط به فعاليت ساالنه اعضايجهت تخصيص اعتيار ويژه  -1-2

 شود.لحاظ می 2با ضريب 

 اساس برگرنت خود را  توانندمی نيز تهران دانشگاه وابسته علمی هيأت اعضاي و بازنشسته علمی هيأت اعضاي -1-3

 .نمايند هزينه ويژه اعتبار به هزينه كرد مربوط ضوابط

 

 گرنت پرداخت ضوابط -2

ايجاد شده است كه بن به منظور پرداخت گرنت به اعضاي هيئت علمی، حسابی به نام حساب گرنت دانشگاه  -2-1

اعضاي هيئت علمی به اين حساب مرتبط بوده و هر عضو هيئت علمی تا سقف اعتبار ويژه حساب كاربري  /كارت

 تخصيصی خود از اين حساب اجازه برداشت دارد.

و ارائه صورتجلسه اعضاي هيئت علمی  پس از درخواستچهار قسط  در متمركز طور به ساله هر گرنت اعتبار -2-2

 اقساط اين از يك هر مبلغ و گرددمی واريز علمی هيئت اعضاي از يك هر حساب به ،1-2برابر بند  هزينه كرد گرنت

 .باشدمی علمی هيئت عضو ساليانه تخصيصی گرنت %25 برابر

 اطالعات مديريت سامانه در مرحله آن شماره ذكر با مربوط اطالعات ،گرنت اقساط پرداخت از مرحله هر براي -2-3

                                                                                                                                                                                                                                                                                         وارد می شود. (RTIS) دانشگاه فناوري و پژوهش

 .شودمی محاسبه دانشگاه معامالتی مالی نامه آيين براساس پرداخت هر به متعلقه كسورات -2-4



 .است الزامی مصرفی غير تجهيزات خريد به مربوط هايپرداخت حساب تسويه جهت انبار قبض و فاكتور ارائه -2-5

 مالی و پژوهشی مقررات و ضوابط با مغاير كردي هزينه ذيربط دانشكده /پرديس پژوهشی معاونت نظر از چنانچه -2-6

 .لحاظ خواهد شد علمی هيئت عضو به پرداختی گرنت حساب تسويه در شود داده تشخيص دانشگاه

 

 گرنتاستفاده از  نحوه -3

 پژوهشي هايطرح چارچوب در کرد هزينه -3-1

 را خود مصوب بنيادي پژوهشی هايطرح نياز مورد غيرمصرفی و مصرفی مواد توانندمی علمی هيئت اعضاي -3-1-1

 .نمايند خريداري ويژه اعتبار از استفاده با طرح در شده انجام هايبينیپيش براساس

 می مربوط ضوابط چارچوب در و مصوب بنيادي پژوهشی هايطرح اعتبار محل از تنها علمی هيئت اعضاي -3-1-2

 .بگيرند نظر در التحقيقحق طرح همكاران نيز و مجري عنوان به خود براي توانند

 معاونت سوي از ايابالغيه علمی هيئت اعضاي از يك هر براي بنيادي پژوهشی طرح هر تصويب قبال در -3-1-3

از  2-2 بند در شده اشاره پرداختی گرنت محل از شده تصويب طرح اعتبار. شد خواهد صادر ذيربط واحد پژوهشی

 .باشدمی هزينه قابلضوابط پرداخت گرنت 

 دانشگاه فناوري و پژوهش اطالعات مديريت سامانه در ابالغيه صدور از پس مصوب پژوهشی طرح اطالعات -3-1-4

 .شد خواهد وارد

 كم علمی هيئت عضو گرنت مانده از شده تصويب طرح اعتبار سامانه، به اطالعات ورود از بخش اين در: 1 تبصره

 .شد نخواهد

 پژوهشي هايطرح چارچوب از خارج کرد هزينه  -3-2

 طرح ارائه به نياز( پرسنلی غير)  مصرفی غير و مصرفی هايهزينه انجام منظور به پژوهشی ويژه اعتبار از استفاده براي

 كه پژوهشی هايزمينه با متناسب را خود ويژه اعتبار ريالی معادل توانندمی علمی هيئت اعضاي و باشدنمی پژوهشی

 :نمايند هزينه ذيل شرح به پژوهشی هاي طرح محل از خارج دارند فعاليت آن در

 غيرمصرفي و مصرفي اقالم خريد -3-2-1

 پژوهشی لوازم تعمير و مصرفی مواد و وسايل خريد -3-2-1-1

  دانشگاه مالی وضوابط مقررات رعايت با غيرمصرفی تجهيزات خريد -3-2-1-2



 از پس و شده محسوب تهران دانشگاه اموال جزء ويژه اعتبار محل از شده خريداري مصرفی غير لوازم كليه: 2تبصره

 بازنشستگی از پس و گيرد می قرار شاغل در دانشگاه علمی هيئت عضو اختيار در دانشگاه اموال برچسب نصب و صدور

 .شود می داده تحويل مربوطه امين اموال واحد به

 اعتبار سقف تا يكبار سال 5 هر Tablet و Reader  Book ،(Lap Top) یدست كامپيوتركتاب،  خريد -3-2-1-3

 با صدور پالک اموال بدون نصب بر كاال شاغل در دانشگاه علمی هيئت اعضاي موجود ويژه

 معاونت و مربوطه واحد پژوهشی معاون تاييد به مشروط دارايی دانشگاه عنوان به تخصصی افزار نرم خريد -3-2-1-4

 .دانشگاه پژوهشی

  مقاله ارائه با الملليبين و داخلي علمي هايهمايش در شرکت هزينه پرداخت –3-2-2

 ضوابط با مطابق سال هر در المللیبين علمی هايهمايش در علمی هيئت اعضاي شركت هزينه پرداخت -3-2-2-1

 هايهمايش در دانشجويان و علمی هيئت اعضاي شركت جهت دانشگاه تسهيالت استفاده نامهآيين در مندرج

 سال همان به مربوط المللیبين

 مقاله ارائه با دكتري پسا پژوهشگر يا و تكميلی تحصيالت دانشجويان شركت به مربوط هايهزينه پرداخت -3-2-2-2

  دانشگاه مقررات چارچوب در المللیبين و داخلی هايهمايش در علمی هيئت عضو با مشترک

 سال در بار دو( المللیبين يا المللیغيربين) داخلی هايهمايش در شركت براي بليط هزينه پرداخت -3-2-2-3

  سال در بار دو ، داخلی سمينارهاي در شركت هايهزينه ساير و نام ثبت هزينه پرداخت -3-2-2-4 

 کشور از خارج به علمي هاي ماموريت بليط هزينه -3-2-3

 هاي ماموريت از استفاده نامه آيين در مندرج مقررات چارچوب در هرسال در كشور از خارج به ماموريت بليط هزينه

  سال همان به مربوط پژوهشی

 آموزشي هايکارگاه در نام ثبت هزينه -3-2-4

 علمی هيئت اعضاي مستقل، تحقيقاتی مركز/دانشكده/پرديس الملل بين شوراي تصويب صورت در -3-2-4-1

 محل از كشور خارج المللی بين كارگاه در خويش شركت هزينه سال در بار يك براي ويژه اعتبار محل از توانندمی

 هايهزينه كليه خصوص اين در .نمايند تامين خود المللی بين هايهمايش در شركت هزينه سهميه زا  را گرنت

 .باشدمی المللی بين هايهمايش در شركت هايهزينه مانند پرداختی

 دو بار در سال  كشور داخل علمی هايدركارگاه نام ثبت هزينه پرداخت -3-2-4-2

 موارد ساير -3-2-5



  تخصصی هاي سايت وب و المللی بين -علمی هاي انجمن در عضويت حق پرداخت -3-2-5-1

اعضاي هيئت  ترجمه كتاب تاليفی كتاب، تدوين مانند پژوهشی خدمات به مربوط هايهزينه پرداخت –3-2-5-2

 آناليز ، آرايی صفحه ، ويراستاري ، خارجی و داخلی نشريه  چينی حروف خارجی، و داخلی نشريه مقاله ترجمه، علمی

 (صحافی و چاپ هزينه از غير به) كتاب انتشار به مربوط هاي هزينه و تكميلی تحصيالت نامه پايان مواد،

نمی علمی هيئت اعضاي تحقيقات جامع برنامه راستاي در كه هايینامه پايان انجام براي ويژه اعتبار پرداخت :3 تبصره

 داشته را دانشگاه از خارج مالی حمايت يا و نموده ارائه خالقانه و نو هايايده كه هايینامه پايان درخصوص تنها باشد

 .باشد می مجاز باشند

 معتبر دانشگاه قابل پرداخت خواهد بود. نشريات در مقاالت چاپ هزينه: 4 تبصره

 .باشدنمی پذيرامكان مربوطه سردبيران ويژه اعتبار محل از نشريات انتشار هايهزينه پرداخت: 5 تبصره

 علمی هيئت اعضاي ويژه اعتبار محل از دكتريپسا دوره محققين نيز و دانشجويان به الزحمه حق پرداخت –3-2-5-3

 مالی مقررات طبق دانشجويان، تحقيقاتی نيازهاي تامين جهت در طرح از خارج يا پژوهشی طرح اجراي طريق از

 زير: جدول شرح به  ماه در ساعت 200 سقف تا دانشگاه

 

 (ريال)ساعت هر ازاء به التحقيق حق پرداخت ميزان تحصيلی مقطع

 25000 كارشناسی دانشجوي

 40000 ارشد كارشناسی دانشجوي

 50000 دكتري دانشجوي

 

 اعضاي( گرنت) ويژه اعتبار محل از دانشجويان اختراع تاييديه صدور و داوري به مربوط هايهزينه پرداخت-3-2-5-4

 ، علوم وزارت تائيد مورد كه مراكزي درخصوص باشد شده منظور همكار بعنوان اثر آن در ايشان نام كه علمی هيئت

 .باشدمی فناوري و تحقيقات

 پرداخت هزينه بازديدهاي علمی داخل كشور دانشجويان  -3-2-5-5

 براي(  دانشگاه خارج يا داخل در)  علمی هيئت اعضاي پژوهشی دستاوردهاي نمايشگاه برپايی هايهزينه -3-2-5-5

  مثبته اسناد ارائه قبال در ريال(  ميليون ده) 000/000/10 سقف تا سال در بار يك



 هايطرح ارائه به علمی هيئت اعضاي تشويق منظور به درسال ريال 5000000 مبلغ حداكثر پرداخت -3-2-5-6

 كاربردي پژوهشی

 هايهزينه نياز، مورد كتب كردن گويا يهزينه خود، گرنت محل از توانندمی روشندل علمی هيئت اعضاي -3-2-5-7

 كمك افزارهاي نرم و افزارها سخت خريداري هزينه نيز و كتاب و مقاله نگارش نامه،پايان مطالعة براي پژوهشی دستيار

 علمی هيئت عضو سوي از فاكتور ارائه به منوط هاهزينه اينگونه پرداخت. نمايند پرداخت را روشندالن خاص پژوهشی

 .باشدمی روشندل

 

 با مجوز معاون پژوهشی دانشگاه امكان پذير است. ،اين دستورالعملچارچوب  از خارج موارد -3-3

 

الزم االجرا بوده و  تاريخ ابالغبه تصويب رسيد و از شوراي پژوهش و فناوري در   26/04/95اين دستورالعمل در تاريخ 

 ل قبلی ملغی اعالم می گردد.مبا تصويب آن دستورالع


