
  ١٣٩٨پژوهانه سال قرارداد 
  

           بــين آقــاي دكتــر     ايــن قــرارداددانشگاه،  محترمهيأت رئيسه  ٣/٩/٩٢نامه پژوهانه مصوب آئين )٦- ٣بند ( بر اساس        

               دانشــكده                گــروه اســتاديار ر                  رضاپو خانم /آقاي  معاون پژوهش و فناوري و                                  

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

  : مبلغ و مدت قرارداد : ١ماده 

كــل  ،١٢/٣/٩٨ م دانشگاه مورخهيأت رئيسه محتر ٧٨٩شماره و مصوبه  ٢٠١٨در سال  پژوهانهامتياز       با توجه به كسب

  باشد. به شرح ذيل مي ١٣٩٨پژوهانه سال اعتبار 
  

 ريال     ٩٨اعتبار پژوهانه سال 

 ريال     ٩٧ مانده پژوهانه سال

 ريال     ٩٨جمع كل پژوهانه سال 

  

  د. مي باشو قابل انتقال قابل هزينه كرد  ،مبلغ پژوهانه متناسب با تخصيص اعتبارات دانشگاه : ١تبصره 

  شود.در صورت تمديد قرارداد در سال آتي و تأمين اعتبار، مبلغ قرارداد متناسب با تخصيص، پرداخت مي : ٢تبصره 

  است.  ٢٨/١٢/٩٨تا تاريخ  ١/١/٩٨مدت اعتبار اين قرارداد از تاريخ 

  نحوه پرداخت :  -٢ماده 

را در مراحــل مختلــف بــه  ٨٩از پژوهانه رصد د ٥٠ تا معاونت پژوهش و فناوري در صورت وجود اعتبار، حداكثر - ٢-١

  كند.پرسنلي) به پژوهشگر پرداخت مي -فصل اول (هاي پژوهشي و فناوري عنوان تنخواه براي هزينه كرد فعاليت

  باشد.مانده پژوهانه سال گذشته نميشامل اين ميزان :  ٣تبصره 

  رائه اسناد هزينه كرد قابل پرداخت است.با ا ٨٩پژوهانه درصد  ٠٥حداقل مانده پژوهانه سال قبل و  - ٢-٢

  

  باشد.بند به شرح پيوست مي ٢٩تبصره و  ٤شامل :  شيوه هزينه كرد  – ٣ماده 

  

  باشد.بند به شرح پيوست مي ٢تبصره و  ١شامل   شيوه تسويه حساب : -٤ماده 

  

ررات توسط معاونت پژوهش و فنــاوري و از تمامي كسورات قانوني مربوطه بر اساس مق:   مالياتها و كسورات قانوني – ٥ماده 

  شود.ميحل اين قرارداد پرداخت م

ساير موارد و موارد پيش بيني نشده در اين قــرارداد توســط معــاون پــژوهش و :  ساير موارد و موارد پيش بيني نشده – ٦ماده 

  شود.فناوري پيشنهاد و در هيات رئيسه مطرح و تصميم گيري مي

  باشد.تاريخ عقد قرارداد الزم االجرا ميو ازتبصره تنظيم و به امضاء طرفين قرارداد رسيده  ٨ ه وماد ٦اين قرارداد در 

  

  

  

 پژوهشگر

  دكتر

 معاون پژوهش و فناوري دانشگاه

  دكتر 



  پيوست

  

  هاي زير هزينه كند:تواند پژوهانه خود را در سرفصلپژوهشگر مي:  شيوه هزينه كرد  – ٣ماده 

  )٩٨پژوهانه درصد  ٥٠داكثر حق التحقيق (ح - الف

  شود.هاي پژوهشي مصوب وي هزينه مياين سر فصل بابت حق التحقيق پژوهشگر براي انجام برنامه يا طرح

  ساعت در ماه است. ٦٤حداكثر ساعت حق التحقيق قابل پرداخت  :٤تبصره 

  )٩٨پژوهانه  درصد ٥٠ها (مانده پژوهانه و حداقل خريد تجهيزات و ساير هزينه - ب

هاي مربوط به تشخيص پژوهشــگر در مــوارد زيــر قابــل اين سر فصل با ارائة اسناد معتبر مالي مطابق مقررات و آيين نامه

  هزينه است:

 پــژوهش و فنــاوريمعاونــت آزمايشگاهي، خريد تجهيزات و نرم افزارهاي پژوهشي (به منظور تشويق خريد تجهيزات  - ١

  كند)ين ميدرصد هزينه تجهيزات پژوهشي را تام ٥٠

خريد تجهيزات كامپيوتري (لپ تاپ، كامپيوتر روميزي، پرينتر، هارد اكسترنال) به صورت متمركــز از ســوي معاونــت  - ٢

  پژوهشي و هزينه تعمير و بهسازي آن ها.

  و مصوبات هانجام ماموريت علمي معتبر داخلي و خارجي مطابق آيين نامه مربوط - ٣

  نياز براي انجام تحقيق مصرفي مورد و لوازم خريد مواد - ٤

  خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي - ٥

هاي علمي خــارجي بــر هاي شركت دانشجويان تحصيالت تكميلي تحت راهنمايي عضو هيأت علمي، در همايشهزينه - ٦

  اساس آيين نامه و مصوبات

  ، تايپ، صفحه آرايي و ...)هاي مربوط به حق التأليف و حق الترجمه كتاب و آماده سازي آن (ارزيابي اوليههزينه - ٧

  هاي مرتبط با طرح (ارزيابي اوليه، نظارت، صحافي و ...)ساير هزينه - ٨

هاي علمي و ادبي، حق الزحمه نظارت طرح اعضــاي محتــرم هيــأت هاي ارزيابي كتاب و طرح، ويراستاريهزينه : ٥تبصره 

اعتبار پژوهانه هستند از رديف اعتبارات معاونت پــژوهش و  علمي كه به دليل فقدان امتياز و يا مصرف اعتبار پژوهانه، فاقد

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

هاي مربوط به ثبت اختراع، تأييد علمي اختــراع و هاي پژوهشي و فناوري از جمله هزينهخدمات اداري مرتبط با فعاليت - ٩

  هاي آموزشي مرجعيت مالكيت فكري شركت در كارگاه
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  دكتر
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  دكتر 

  



درصــد  ٣٠رداخت حق الزحمه به دستياران پژوهشي (دانشجوي تحصيالت تكميلي دانشگاه سمنان) حداكثر معــادل پ - ١٠

  كل پژوهانه بر اساس آيين نامه مربوطه

عتبــار اوهشي از دانشگاه براساس قرارداد همكــار تحقيقــاتي كــه تــابع قــرارداد پرداخت حق الزحمه دستياران پژ:  ٦تبصره 

  شود.پژوهانه است و توسط حوزه معاونت پژوهش و فناوري به دستيار پرداخت مي

  خريد كتاب و ديگر منابع علمي  - ١١

  حق عضويت در مجامع علمي - ١٢

  اهي و ...جمله خريد مواد مصرفي، خدمات آزمايشگهاي دانشجويي از هاي مربوط به انجام پايان نامههزينه - ١٣

  تا سقف تعيين شده بر اساس مصوباتهزينه آماده سازي مقاالت در مجالت معتبر براي هر مورد  – ١٤

  و هنر منابع طبيعي، خريد تجهيزات خاص براي دانشكده هاي كوير شناسي، گردشگري – ١٥

 %٣٠قف ســمليات ميداني براي دانشكده هاي كوير شناسي، و منابع طبيعي تــا هزينه هاي مربوط به نقشه برداري و ع – ١٦

  كل پژوهانه

 آزمايشــگاه و و ... براي دفتركــار، مانيتور بزرگ ، ديتا پروژكتور ،خريد وسايل اداري و لوازمي نظير يخچال، صندلي – ١٧

 ) بــهرتبــه علمــيدر هر مميليون ريال براي يكبار  دهشتاميليون ريال و استادان تا سقف  پنجاهسقف يا كارگاه (دانشياران تا 

  تشخيص معاون پژوهش و فناوري بر اساس مصوبه

در كنفــرانس هــاي معتبــر، يــأت علمــي، ي تحصيالت تكميلي تحت راهنمايي عضو ههزينه ثبت نام دانشجويان دوره - ١٨

  درصد كل پژوهانه ٥٠معادل  براساس آيين نامه حداكثر كارگاه هاي تخصصي، همايش ها و ... در داخل كشور

تــا ســقف داراي ضريب تأثير براي هر مورد  Scopusو  ISIهزينه ويرايش مقاالت انگليسي چاپ شده در نشريات  - ١٩

 تعيين شده بر اساس مصوبات

اســاس ز محاسبات سنگين بر مخابرات از واحد انفورماتيك و هزينه استفاده از خدمات مرك ADSLهزينه اعالم شده  - ٢٠

  مصوبات

  هزينه كارت ويزيت چاپ شده توسط دانشگاه - ٢١

  بخشي از هزينه هاي فرصت مطالعاتي بر اساس مصوبات - ٢٢

  يسي و فارسيهزينه استفاده از نرم افزار تشابه ياب انگل - ٢٣

  هزينه كپي رايت براي كتاب هاي غير زبان فارسي - ٢٤

  آموزشكده دامپزشكيو .. براي دانشكده جاره سالن براي حيوانات، پرندگان و .اهزينه  - ٢٥

نفــرانس در يــك ك ٢هزينه ثبت نام اعضاي هيأت علمي در كنفرانس هاي معتبر داخل كشور با ارائه مقاله، تا ســقف  - ٢٦

  سال
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  دكتر
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  دكتر 



  ژوهش و فناوريهزينه هاي شركت در كارگاه هاي آموزشي مورد تأييد معاونت پ - ٢٧

  هزينه ترجمه سامانه پورتال اساتيد - ٢٨

  و مصوبات هزينه هاي محققان پسا دكتري بر اساس شيوه نامه اجرايي دوره پسا دكتري در دانشگاه سمنان - ٢٩

  

هزينه هاي مربوط به اسناد ارزي به صورت ريالي و بر مبناي نرخ رســمي (روز هزينــه كــرد) ارز قابــل پرداخــت :  ٧تبصره 

  ست.ا

  

  :شيوه تسويه حساب  -٤ماده 

توســط پژوهشــگر و تاييــد معــاون  پژوهشي و فنــاوري هايپژوهانه مربوط به حق التحقيق با ارائه گزارش فعاليت -  ١-٤

  شود.دانشكده و دانشگاه به عنوان سند هزينه كرد تلقي مي پژوهش و فناوري

ا ارائه اسناد مالي مثبته مطابق با آيــين نامــه مــالي و معــامالتي اين قرارداد) ب ٣پژوهانه مربوط به سر فصل ب (ماده  - ٢-٤

هاي مربوطه از رديف اعتبار پژوهانه پژوهشگر توسط معاونت پــژوهش و فنــاوري دانشــگاه هزينــه دانشگاه ودستور العمل

  خواهد شد.

آيين نامــه مــالي و معــامالتي  ٦٥در صورت فقدان مدارك هزينه كرد يا عدم امكان دريافت فاكتور، بر اساس ماده  : ٨تبصره

درصد از اعتبار پژوهانه عضو هيات علمي بــه  ١٠دانشگاه، با تشخيص و تاييد معاون محترم پژوهشي و فناوري حداكثر تا 

عنوان سند هزينه كرد تلقي مي شود و در صورت افزايش از ميزان مــذكور و در حالــت خــاص بــا تاييــد رئــيس محتــرم 

  بود. دانشگاه قابل پذيرش خواهد
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  دكتر
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