
 1399پژوهانه سال قرارداد 
 

دكترر برين آقرا   اين قررارداددانشگاه،  محترمهيأت رئيسه  3/9/92نامه پژوهانه مصوب آئين (6-3بند ) بر اساس        

گررروه  دياراسررتا ................................................................ خااان  /آقااا   مدرراوپ پررژوهف و رنرراور  و سرريا ا... سررددا دين

 .شودبه شرح زير مندقد مي شود،ناميده مي كه دراين قرارداد پژوهشگر .............................................دانشکده  .............................................

 : مبلغ و مدت قرارداد : 1ماده 

 هيرأت رئيسره محتررم دانشرگاه مرور  836شرااره و مصروبه  2019در سال  پژوهانهامتياز   ...........  با توجه به كسب

 باشد. به شرح ذيل مي 1399پژوهانه سال ، كل اعتبار 25/12/1398
 

 ريال  ............................. 1399اعتبار پژوهانه سال 

  ريال ............................. 1399قابل انتقال به سال  1398 مانده پژوهانه سال

 ريال  ............................. 1399جاع كل پژوهانه سال 

 

 باشد. ميو قابل انتقال قابل هزينه كرد  ،مبلغ پژوهانه متناسب با تخصيص اعتبارات دانشگاه : 1تبصره 

 شد.باهزينه كرد ميقابل در صورت تاديد قرارداد در سال آتي و تأمين اعتبار، مبلغ قرارداد متناسب با تخصيص،  : 2تبصره 

 است.  28/12/1399تا تاريخ  1/4/1399مدت اعتبار اين قرارداد از تاريخ 

 نحوه پرداخت :  -2ماده 

را در مراحرل  1399 سرال از پژوهانرهدرصرد  04 تا مداونت پژوهف و رناور  در صورت وجود اعتبار، حداكثر -1-2

اپ دارا  امتياز پرسنلي( به پژوهشگر -رصل اول )ژوهشي و رناور  ها  پمختلا به عنواپ تنخواه برا  هزينه كرد ردا يت

 د.ااينپرداخت ميبه باال  15

 باشد.مانده پژوهانه سال گذشته نايشامل اين ميزاپ :  3تبصره 

 با ارائه اسناد هزينه كرد قابل پرداخت است. 1399 سال پژوهانهدرصد  06حداقل مانده پژوهانه سال قبل و  -2-2

 باشد.بند به شرح پيوست مي 30تبصره و  4شامل :  شيوه هزينه كرد  – 3ماده 

 باشد.بند به شرح پيوست مي 2تبصره و  1شامل   شيوه تسويه حساب : -4ماده 

تاامي كسورات قانوني مربوطه بر اساس مقررات توسط مداونت پژوهف و رناور  و از :   مالياتها و كسورات قانوني – 5ماده 

 شود.ميرداد پرداخت حل اين قرام

ساير موارد و موارد پيف بيني نشده در اين قرارداد توسرط مدراوپ پرژوهف و :  ساير موارد و موارد پيش بيني نشده – 6ماده 

 شود.ت رئيسه مطرح و تصايم گير  ميأرناور  پيشنهاد و در هي

 باشد.تاريخ عقد قرارداد الزم االجرا ميو از تبصره تنظيم و به امضاء طررين قرارداد رسيده 8 ماده و 6اين قرارداد در 
 

 پژوهشگر

............................... 

 معاون پژوهش و فناور  دانشگاه

 سيف ا... سعدالدين دكتر

 



 پيوست

 

 د:ناايها  زير هزينه تواند پژوهانه خود را در سررصلپژوهشگر مي:  شيوه هزينه كرد  – 3ماده 

 .(1399 سال پژوهانهدرصد  40ثر حق ا تحقيق )حداك -ا ا

 شود.مصوب و  هزينه ميو رناور  ها  پژوهشي اين سر رصل بابت حق ا تحقيق پژوهشگر برا  انجام برنامه يا طرح

 ماه است.هر ساعت در  64حداكثر ساعت حق ا تحقيق قابل پرداخت  :4تبصره 

 

 .(1399 سال پژوهانه درصد 60ها )مانده پژوهانه و حداقل خريد تجهيزات و ساير هزينه -ب

ها  مربوط به تشخيص پژوهشگر در مروارد زيرر قابرل اين سر رصل با ارائة اسناد مدتبر ما ي مطابق مقررات و آيين نامه

  هزينه است:

آزمايشگاهي، با تشخيص )به منظور تشويق خريد تجهيزات ها آزمايشگاهي، هزينه تداير و بهساز  آپ خريد تجهيزات -1

 .د(شودرصد هزينه تجهيزات پژوهشي تامين مي 50 پژوهف و رناور  اوپمد

 .نرم ارزارها  پژوهشيخريد  -2

خريد تجهيزات كامپيوتر  ) پ تاپ، كامپيوتر روميز ، پرينتر، هارد اكسترنال( به صورت متاركز از سرو  مداونرت  -3

 ها.پژوهف و رناور  و هزينه تداير و بهساز  آپ

 و مصوبات. هاي مدتبر داخلي و خارجي مطابق آيين نامه مربوطانجام ماموريت عل -4

 .مصرري مورد نياز برا  انجام تحقيق و  وازم خريد مواد -5

 .خدمات آزمايشگاهي و كارگاهيخريد  -6

ها  علاي خارجي برر ها  شركت دانشجوياپ تحصيالت تکايلي تحت راهناايي عضو هيأت علاي، در هاايفهزينه -7

 .امه و مصوباتاساس آيين ن

طراحري  ،ها  مربوط به حق ا تأ يا و حق ا ترجاه كتاب و آماده ساز  آپ )ارزيابي او يه، تايپ، صفحه آراييهزينه -8

 .(جلد، ويراستار  علاي و ادبي

 .ها  مرتبط با طرح )ارزيابي او يه، نظارت، صحاري(ساير هزينه -9

ها  علاي و ادبي، حق ا زحاه نظارت طرح اعضا  محتررم هيرأت ستار ها  ارزيابي كتاب و طرح، ويراهزينه : 5تبصره 

از رديا اعتبارات مداونت پژوهف و  ،علاي كه به د يل رقداپ امتياز يا مصرف اعتبار پژوهانه، راقد اعتبار پژوهانه هستند

 باشد.قابل پرداخت مي ،رناور  منوط به كسر مبلغ در اعتبار پژوهانه سال آتي

 مربوط به ثبت اختراع و تأييد علاي اختراع.ها  پژوهشي و رناور  مرتبط با ردا يت هزينه ها  -10

 

 

 پژوهشگر

............................... 

 معاون پژوهش و فناور  دانشگاه

 سيف ا... سعدالدين دكتر

 



 

 .به دستياراپ پژوهشي بر اساس آيين نامه مربوطه تشويقيپرداخت  -11

كه تابع قرارداد اعتبار  تشويق دستيار پژوهشيپرداخت حق ا زحاه دستياراپ پژوهشي از دانشگاه براساس قرارداد  : 6تبصره 

 شود.پژوهانه است و توسط حوزه مداونت پژوهف و رناور  به دستيار پرداخت مي

كتابخانه مركرز  و تأييد رئيس  تخصصي مرتبط با تخصص عضو پس از تأييد مداوپ پژوهشي دانشکده،ب خريد كت -12

 مداوپ پژوهف و رناور .

 با تأييد مداوپ پژوهف و رناور . حق عضويت در مجامع علاي -13

خردمات آزمايشرگاهي و خريرد ها  دانشجويي از جاله خريد مواد مصررري، ها  مربوط به انجام پاياپ نامههزينه -14

 كارگاهي.

 تا سقا تديين شده بر اساس مصوبات.هر مورد هزينه آماده ساز  مقاالت در مجالت مدتبر برا   -15

 و هنر. منابع طبيدي، خريد تجهيزات خاص برا  دانشکده ها  كوير شناسي، گردشگر  -16

 %30هزينه ها  مربوط به نقشه بردار  و عاليات ميداني برا  دانشکده ها  كوير شناسي، و منابع طبيدي تا سرقا  -17

 .كل پژوهانه

برا  درتركار، آزمايشگاه و يا  ديتا پروژكتور و مانيتور بزرگميز،  ،و  وازمي نظير يخچال، صند ي خريد وسايل ادار  -18

ارتقا  برا  يکبار در هر و استاداپ تا سقا هشتاد ميليوپ ريال برا  سقا پنجاه ميليوپ ريال و دانشياراپ تا برا  كارگاه )

 .مصوبه( به تشخيص مداوپ پژوهف و رناور  بر اساس مرتبه علاي

در کنفرانس  ار م تبر،را    تحصيالت تکايلي تحت راهناايي عضو هيأت علاري، هزينه ثبت نام دانشجوياپ دوره -19

 .درصد كل پژوهانه 50براساس آيين نامه حداكثر مدادل  ا  در دنخل کشورام یشو  ا م تخصصیک رگ ه

تا سرقا دارا  ضريب تأثير برا  هر مورد  Scopusو  ISIهزينه ويرايف مقاالت انگليسي چاپ شده در نشريات  -20

 تديين شده بر اساس مصوبات.

مخابرات از واحد انفورماتيک و هزينه استفاده از خدمات مركز محاسبات سنگين بر اساس  ADSLهزينه اعالم شده  -21

 .مصوبات

 .هزينه كارت ويزيت چاپ شده توسط دانشگاه -22

 .تي بر اساس مصوباتها  ررصت مطا دابخشي از هزينه -23

 .هزينه استفاده از نرم ارزار تشابه ياب انگليسي و رارسي -24

 .ها  غير زباپ رارسيهزينه كپي رايت برا  كتاب -25

 آموزشکده دامپزشکي.و هزينه اجاره سا ن برا  حيوانات، پرندگاپ و ... برا  دانشکده  -26

كنفررانس در يرک  2  مدتبر داخل كشور با ارائه مقا ه، تا سقا هزينه ثبت نام اعضا  هيأت علاي در كنفرانس ها -27

 .سال
 

 پژوهشگر

............................... 

 معاون پژوهش و فناور  دانشگاه

 سيف ا... سعدالدين دكتر



 

 

 .مورد تأييد مداونت پژوهف و رناور تخصصي  ها  آموزشيها  شركت در كارگاههزينه -28

 .مانه پورتال اساتيدهزينه ترجاه سا -29

 مربوطه. ها  محققاپ پسا دكتر  بر اساس شيوه نامه اجرايي دوره پسا دكتر  در دانشگاه ساناپ و مصوباتهزينه -30

 

 ها  مربوط به اسناد ارز  به صورت ريا ي و بر مبنا  نر  رساي )روز هزينه كرد( ارز قابل پرداخت است.هزينه:  7تبصره 

 

 :حساب  شيوه تسويه -4ماده 

 تاييرد مدراوپ با توسط پژوهشگر و  پژوهشي و رناور  ها با ارائه گزارش ردا يت ،پژوهانه مربوط به حق ا تحقيق - 4-1

به عنواپ سند هزينه كررد تلقري  ، دانشگاهپس از تأييد مداوپ پژوهف و رناور    دانشکده و يا مسئول پژوهف و رناور 

 ود.شمي

اين قرارداد( با ارائه اسناد ما ي مثبته مطابق با آيين نامه مرا ي و مدرامالتي  3)ماده پژوهانه مربوط به سر رصل ب  -4-2

ها  مربوطه از رديا اعتبار پژوهانه پژوهشگر توسط مداونت پژوهف و رنراور  دانشرگاه هزينره دانشگاه ودستور ا دال

 خواهد شد.

آيين نامه ما ي و مدرامالتي  65اكتور، بر اساس ماده در صورت رقداپ مدارك هزينه كرد يا عدم امکاپ دريارت ر : 8تبصره

درصد از اعتبار پژوهانه عضو هيات علاي به  10حداكثر تا دانشگاه دانشگاه، با تشخيص و تاييد مداوپ پژوهف و رناور  

قابرل  شود و در صورت ارزايف از ميزاپ مذكور و در حا ت خاص با تاييد رئيس دانشگاهعنواپ سند هزينه كرد تلقي مي

 پذيرش خواهد بود.

 
 

 پژوهشگر

............................... 

 معاون پژوهش و فناور  دانشگاه

 سيف ا... سعدالدين دكتر

 
 

 


