اصالحیه موارد هزينه کرد و تنظیم مستندات مورد نیاز گرنت طرح های پسا دکتری ايرانیان غیر مقیم و اتباع خارجی
(سال )8931
براساس بند  3-3-3ماده  3آیین نامه برنامه همكاري با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور سال ، 1331اعتباري تا سقف 33میلیون تومان به عنوان اعتبار پژوهشی
وابسته به پروپوزال محقق اختصاص داده می شود( .براي پروژه هاي کاربردي و محصول محور ،سقف اعتبار قابل پرداخت است).
براساس قوانین جاري دانشگاه و تبصره  1آیین نامه مذکور محقق مجاز است اعتبار ویژه را با توجه به جدول زیر هزینه نموده و مستندات آن را به معاونت پژوهشی و فناوري
دانشگاه ارائه نماید.
رد

عنوان

اسناد مورد نیاز

توضیح

يف

8

اقالمی که جنبه اموال دارند بجز رديف 7

اصل فاکتور معتبر و رسمی و قبض اموال

مانند :رايانه ،دستتتها های آزمايشتتهاهی،انواع چاپهر ،انواع
اسکنر ،فکس ،ماشینحساب ،قلم نوری و ...
( جزء اموال دانشها و در اختیار دانشها قرار می گیرند)

کلیه لوازم و ابزارهای مصرفی

فاکتور رسمی

مانند :لوازمالتحرير ،کاغذ ،هارد اکسترنال ،فلش مموری،
ظروف و ابزارها و موادمصرفی آزمايشهاهی ،کارتريج مصرفی
مربوط به کلیه دستها های چاپهر ،انواع نرم افزار و...
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نیروی انسانی

ارائه گواهی يا رسید دست نويس شرح همکاری مرتبط با طرح پیشنهادی محقق

تا سقف  93،333،333ريال

توسط دستیار ،با تايید استاد میزبان  -ذکر دقیق :نام و نام خانوادگی( ،مقطع
تحصیلی ،رشته تحصیلی و شمار دانشجويی برای دانشجويان) مبلغ ،تاريخ،
کدملی و امضاء

4

اصل فاکتور معتبر و رسمی

خريد کتاب و مقاله

در صورت خريد کتاب و مقاله به صورت الکترونیکی ،رسیدهای
الکترونیکی مرسوم مورد پذيرش قرار می گیرد.

ارائه اصل بلیط مهر شد و رسید مربوط به خريد آن با درج دقیق مبلغ پرداختی کلیه هزينههای اياب و ذهاب داخل شهر تهران به شرط ذکر
5

سفرعلمی داخلی

بابت کلیه لوازم اياب و ذهاب (هواپیما ،قطار ،تاکسی ،اتوبوس) ،تصوير مقاله پذيرش دقیق مسیرهای حرکتی در رسید مربوطه برای همايشها و
شد يا درصورت چاپ ارائه تصوير چاپ شد آن ،گواهی شرکت در همايش ،ارائه کنفرانسهای داخل شهر تهران نیز به عنوان هزينه اياب و
اصل فاکتور و يا رسید مربوط به اسکان و تغذيه ،اصل رسید مربوط به پرداخت ذهاب قابل پرداخت میباشد.
هزينه ثبت نام يا نامه ای رسمی از محل اجرای همايش/کنفرانس مبنی بر دريافت
مبلغ مربوط به ثبت نام

6

خدمات تايپ ،کپی ،ويرايش ،اسکن و پرينت

7

دستها لپ تاب ( نوت بوک) ،تبلت و مشابه آن

ارائه اصل فاکتور

تا سقف 43/333/333ريال

ارائه اصل فاکتور

23درصد اعتبار و تا سقف  63،333،333ريال
(دستها خريداری شد در اختیار محقق قرار می گیرد)

2

تصوير مصوبه شورای پژوهشی و فناوری دانشکد  /پژوهشکد الزامی است.

1
سفر علمی خارج از کشور
( يکبار در سال با تايید دانشها )

اصل بلیط ،اصل رسید پرداخت شد بابت بلیط (دارای مهر فروشند ) ،گزارش

حمايت مازاد بر اعتبار گرنت:

علمی سفر ،تصوير پاسپورت از صفحه اصلی و صفحه مهرشد برای ورود و خروج

بلیط پرواز تا  2ساعت ،تا  63،333،333ريال

از کشور ،تصوير عوارض خروج از کشور ،اصل فیشها و يا نامه رسمی از اقامتها يا

بلیط پرواز تا  5ساعت ،تا  13،333،333ريال

هتلهای محل اسکان ،اصل کلیه فیشها و رسیدهای مربوط به اياب و ذهاب و غذا،

بلیط پرواز تا  1ساعت ،تا 833،333،333ريال

تصوير گواهیهای مربوط به ثبت نام و پذيرش ،فیش واريزی مربوط به هزينه ثبت

بلیط پرواز بیش از  1ساعت ،تا  853،333،333ريال

نام يا نامه رسمی مبنی بر تأيید مبلغ پرداختی بابت ثبت نام در همايش ،گواهی
شرکت در همايش /کنفرانس
3

خدمات شبکه آزمايشهاهی فناوری راهبردی

رسیدهای مربوطه

کشور( )labsnet.ir
( مازاد بر گرنت)

نکته  -8فاکتور رسمی میبايست دارای مشخصات ذيل باشد:
الف -مهردارای نام و شمار تلفن .
ب -دارای شناسه ملی يا کد اقتصادی ( برای مبالغ کمتر از  83،333،333ريال کد ملی فروشند هم قابل قبول است)
پ-آدرس و شمار تلفن در سربرگ.
ت -قیمت هرواحد فروش.
ث -جمع کل مبلغ به عدد و به حروف .
ج -فاکتور بدون خط خوردگی و خوانا باشد.
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تخفیف 33درصدی تا سقف  53،333،333ريال

نکته -2

تمامی هزينهها بايد در فرم صورت هزينه کرد گرنت که در بخش گرنت ،قسمت امور پژوهشی ،وبها معاونت پژوهشی قابل مشاهد است؛ قید شد و پس از امضاء توسط مسئولین دانشکد /پژوهشکد  ،به پیوست

اسناد به معاونت پژوهشی وفناوری دانشها ارسال گردد.
نکته  -9درصورت عنوان شدن مبلغ مربوط به عوارض و مالیات در فاکتور ،بايد گواهی ثبت نام در سازمان نظام مالیاتی ضمیمه فاکتور گردد.
نکته  -4تاريخ تمامی هزينههای مذکور بايد در دور زمانی مشخص شد در قرارداد پسا دکتری تا حداکثر سه ما بعد از اتمام آن باشد.
نکته  -5در صورت تمديد قرارداد و عدم استفاد از همه يا بخشی از اعتبار ،هزينه کرد باقی ماند در زمان تمديد بالمانع است.
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