
 بسمه تعالی

 تحصیالت تکمیلیپژوهانه دانشجویان کرد بودجه مصوب دستورالعمل اجرایی هزینه

 

 کرد بودجه مصوب پژوهانهپژوهش، دستورالعمل اجرایی هزینه ها و به منظور سهولت در امرنامه مالی و معامالتی دانشگاهآیین 34به موجب ماده 

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی از تاریخ تصویب قابل اجرا است.

 شود.های دانشجویان ارشد و یا دکتری مینامهی است که صرف تحقیقات پایانتعریف: در این دستورالعمل منظور از پژوهانه مبلغ گرنت پژوهش

دانشجویان تحصیالت تکمیلی مصوب  یهانامهپس از دریافت پیشنهادیه پایان ی موظف است در ابتدای هرسالو فناور پژوهش تمعاون -1

بر اساس را  عضو هیأت علمیهای تحت راهنمایی هر نامهمجموع پژوهانه پایان ،آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه تاز سوی معاون

 نماید.محاسبه و به معاونت اداری و مالی اعالم آخرین مصوبات هیأت رئیسه دانشگاه 

نامه ارشد/دکتری را به حساب پژوهانه )با امضای عامل مالی پژوهانه هر پایاناعتبار مجموع  ،مین اعتباردر صورت تأمعاونت اداری و مالی  -2

 .واریز نماید ی(و فناور و معاون پژوهش

در نظر گیرد که کلیه امور مربوط به پرداخت  یکارپردازدانشجویان تحصیالت تکمیلی برای پژوهانه  ریاست دانشکده موظف است -3

  باشد.مسئولیت نظارت و تأیید کلیه پرداختها بر عهده رئیس دانشکده می عهده گیرد.ه های اسناد پژوهانه را بهزینه

صورت ه ب تواندمیاعتبار پژوهانه دانشجویان تحصیالت تکمیلی  ٪30 ،و تأیید استاد راهنمادرخواست دانشجو  و بنا به در موارد خاص -4

 .گیردقرار  دانشجوتنخواه در اختیار 

 .یافتخواهد انتقال بعدحداکثر به سال یافته در همان سال مصرف نشود، این اعتبار در صورتی که اعتبار تخصیص -5

 بود.کرد خواهد قابل هزینهو رئیس دانشکده  صورتجلسه مصرفی و با تأیید استاد راهنمابودجه پژوهانه در قبال ارائه  -6

 ها،آزمایش انجام برای نیاز مورد های پژوهشیمواد مصرفی جهت انجام فعالیت زات، لوازم آزمایشگاهی تحقیقاتی،تجهی خرید -7

 .باشدمی مجاز پژوهانه ازمحلبرگی(  500بسته ) 4تا A4کاغذ  و ریال( 500000فلش )تا سقف ، کامپیوتری افزارهاینرم

 .است مجاز راهنما استاد تشخیص بهو یا  دردانشگاه نبودن موجود شرط به نامهپایان نیاز مورد اطالعاتو  مدارک مراجع، خریدکتب، -8

 خریداری شده بایستی در اختیار کتابخانه دانشکده یا دانشگاه قرار گیرد.افزارو نرمکتب  ،نامهتبصره: پس از اتمام پایان

اجاره لوازم آزمایشگاهی و کارگاهی، در صورتی که امکانات آن در  و در خارج از دانشگاه آزمایش هزینه کردن بودجه برای انجام -9

 مجاز است. ،داخل دانشگاه موجود نباشد

ماشین به تشخیص استاد  هزینه مسافرت و اجاره های کارگری،رای کارهای کامپیوتری، تکثیر، هزینهب ،پژوهانه اعتبار٪ 40تا سقف  -10

 راهنما مجاز است.

 مجاز است. دوم ترجمه صرفاً برای زبان خارجیتبصره : پرداخت هزینه 

 باشد. مجاز نمی و دستیاری تایپ ،پرداخت هزینه پرسنلی برای ویرایش، بازنویسی، فیش برداری -11

 .مجاز است پرداخت هزینه چاپ مقاالت در مجموعه مقاالت و نشریات علمی معتبر -12

همایش یا  1)تا سقف ها یا کارگاه هااختراع، هزینه شرکت در همایشپرداخت حق عضویت در مجامع علمی و کتابخانه، هزینه ثبت  -13

 مجاز است.  به تشخیص استاد راهنما( میلیون ریال 2تا مبلغ  کارگاه

 هزینه کردن پژوهانه به جز موارد ذکر شده در این دستور العمل ممنوع است. -14

به در شورای دانشگاه  15/6/94و در تاریخ وهشی دانشگاه ژپ در شورای 1/4/94در تاریخ تبصره  2ماده و  14در این دستور العمل 

 باشد.رسید و از این تاریخ الزم االجرا میتصویب 


