
 بسمه تعالی

 تحصیالت تکمیلیپژوهانه دانشجویان کرد بودجه مصوب دستورالعمل اجرایی هزینه

 

 کشد تًدجٍ مظًب خژيَاوٍخژيَش، دسسًسالؼمل اجشایی َضیىٍ َا ي تٍ مىظًس سًُلر دس امشوامٍ مالی ي مؼامالزی داوشگاٌآییه 34تٍ مًجة مادٌ 

 داوشجًیان زحظیالذ زکمیلی اص زاسیخ زظًیة قاتل اجشا اسر.

 شًد.َای داوشجًیان اسشذ ي یا دکسشی میوامٍی اسر کٍ طشف زحقیقاذ خایانزؼشیف: دس ایه دسسًسالؼمل مىظًس اص خژيَاوٍ مثلغ گشور خژيَش

داوشجًیان زحظیالذ زکمیلی مظًب  یَاوامٍخس اص دسیافر خیشىُادیٍ خایان ی مًظف اسر دس اتسذای َشسالي فىايس خژيَش رمؼايو -1

تش اساس سا  ػضً َیأذ ػلمیَای زحر ساَىمایی َش وامٍمجمًع خژيَاوٍ خایان ،آمًصشی ي زحظیالذ زکمیلی داوشگاٌ راص سًی مؼايو

 ومایذ.محاسثٍ ي تٍ مؼايور اداسی ي مالی اػالم آخشیه مظًتاذ َیأذ سئیسٍ داوشگاٌ 

وامٍ اسشذ/دکسشی سا تٍ حساب خژيَاوٍ )تا امضای ػامل مالی خژيَاوٍ َش خایاناػسثاس مجمًع  ،میه اػسثاسدس طًسذ زأمؼايور اداسی ي مالی  -2

 .ياسیض ومایذ ی(ي فىايس ي مؼاين خژيَش

دس وظش گیشد کٍ کلیٍ امًس مشتًط تٍ خشداخر  یکاسخشداصداوشجًیان زحظیالذ زکمیلی تشای خژيَاوٍ  سیاسر داوشکذٌ مًظف اسر -3

 ػُذٌ گیشد.ٍ َای اسىاد خژيَاوٍ سا تَضیىٍ

طًسذ ٍ ت زًاوذمیاػسثاس خژيَاوٍ داوشجًیان زحظیالذ زکمیلی  ٪30 ،ي زأییذ اسساد ساَىمادسخًاسر داوشجً  ي تىا تٍ دس مًاسد خاص -4

 .گیشدقشاس  داوشجًزىخًاٌ دس اخسیاس 

 .یافرخًاَذ اوسقال تؼذحذاکثش تٍ سال یافسٍ دس َمان سال مظشف وشًد، ایه اػسثاس زخظیض دس طًسزی کٍ اػسثاس -5

 کشد خًاَذ تًد.قاتل َضیىٍي سئیس داوشکذٌ  طًسزجلسٍ مظشفی ي تا زأییذ اسساد ساَىماتًدجٍ خژيَاوٍ دس قثال اسائٍ  -6

 َا،آصمایش اوجام تشای ویاص مًسد َای خژيَشیمًاد مظشفی جُر اوجام فؼالیر ضاذ، لًاصم آصمایشگاَی زحقیقازی،زجُی خشیذ -7

 .تاشذمی مجاص خژيَاوٍ اصمحلتشگی(  500تسسٍ ) 4زا A4کاغز  ي سیال( 500000فلش )زا سقف ، کامدیًزشی افضاسَایوشم

 .اسر مجاص ساَىما اسساد زشخیض تٍي یا  دسداوشگاٌ وثًدن مًجًد ششط تٍ وامٍخایان ویاص مًسد اطالػاذي  مذاسک مشاجغ، خشیذکسة، -8

 خشیذاسی شذٌ تایسسی دس اخسیاس کساتخاوٍ داوشکذٌ یا داوشگاٌ قشاس گیشد.افضاسي وشمکسة  ،وامٍزثظشٌ: خس اص ازمام خایان

اجاسٌ لًاصم آصمایشگاَی ي کاسگاَی، دس طًسزی کٍ امکاواذ آن دس  ي دس خاسج اص داوشگاٌ آصمایش َضیىٍ کشدن تًدجٍ تشای اوجام -9

 مجاص اسر. ،داخل داوشگاٌ مًجًد وثاشذ

ماشیه تٍ زشخیض اسساد  َضیىٍ مسافشذ ي اجاسٌ َای کاسگشی،شای کاسَای کامدیًزشی، زکثیش، َضیىٍت ،خژيَاوٍ اػسثاس٪ 40زا سقف  -10

 ساَىما مجاص اسر.

 مجاص اسر. ديم زشجمٍ طشفاً تشای صتان خاسجیزثظشٌ : خشداخر َضیىٍ 

 تاشذ. مجاص ومی ي دسسیاسی زایح ،خشداخر َضیىٍ خشسىلی تشای يیشایش، تاصوًیسی، فیش تشداسی -11

 .مجاص اسر خشداخر َضیىٍ چاج مقاالذ دس مجمًػٍ مقاالذ ي وششیاذ ػلمی مؼسثش -12

َمایش یا  1)زا سقف َا یا کاسگاٌ َااخسشاع، َضیىٍ ششکر دس َمایشخشداخر حق ػضًیر دس مجامغ ػلمی ي کساتخاوٍ، َضیىٍ ثثر  -13

 مجاص اسر.  تٍ زشخیض اسساد ساَىما( میلیًن سیال 2زا مثلغ  کاسگاٌ

 َضیىٍ کشدن خژيَاوٍ تٍ جض مًاسد رکش شذٌ دس ایه دسسًس الؼمل ممىًع اسر. -14

تٍ دس شًسای داوشگاٌ  15/6/94ي دس زاسیخ يَشی داوشگاٌ ژخ دس شًسای 1/4/94دس زاسیخ زثظشٌ  2مادٌ ي  14دس ایه دسسًس الؼمل 

 تاشذ.سسیذ ي اص ایه زاسیخ الصم االجشا میزظًیة 


