هزینههای قابل استناد مربوط به ردیف تجهیزات و سایر هزینههای پژوهشی قرارداد اعتبار پژوهشی(گرنت)
دسته اول) تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی
این هزینهها در قالب سند هزینه برای امور مالی ارسال میشود و شامل موارد ذیل میگردد:
نوع هزینه
ردیف
تجهيزات آزمایشگاهی که دارای شماره اموال هستند.
1

مدارک مورد نیاز
فاکتورهزینهها  +قبض انبار مربوطه

فاکتورهزینهها  +قبض انبار مربوطه

2

مواد مصرفی آزمایشگاهی

3

خدمات آزمایشگاهی

فاکتورهزینهها یا صورتجلسه مصرف

4

تعمير تجهيزات

فاکتورهزینهها یا صورتجلسه مصرف

دسته دوم) سایر هزینههای پژوهشی
این هزینهها شامل موارد ذیل میگردد:
نوع هزینه
ردیف
پرداخت هزینه بليط رفت و برگشت شرکت عضو هيأتعلمی در کارگاهها و نمایشگاههای تخصصی
1
داخل و خارج ازکشور
پرداخت هزینه بليط رفت و برگشت شرکت اعضای هيأتعلمی در بازدیدهای کوتاه مدت علمی خارج
2
از کشور
پرداخت حق عضویت در مجامع و انجمنهای علمی داخلی و خارجی معتبر
3

4
5
6
7
8
9
10
11

پرداخت حقالزحمه دانشپژوهان پسا دکتری در چارچوب آیيننامه مصوب دانشگاه
پرداخت هزینه خرید کتب ،نشریات
پرداخت هزینه عضویت در پایگاههای اطالعاتی
پرداخت هزینه ثبت اختراع
پرداخت هزینه شرکت دانشجویان در کنفرانسهای داخلی و خارجی
هزینه چاپ مقاله در مجالت
حق عضویت در نشریات
پرداخت هزینه شرکت عضو هيأتعلمی در کنفرانسهای خارجی

مدارک مورد نیاز

بروشور کارگاه/نمایشگاه و اصل بليط و تأیيدیه پرداخت
حکم ماموریت و اصل بليط و تأیيدیه پرداخت
بروشور و تأیيدیه پرداخت
مدارک طبق آیيننامه و فرم مربوطه
فاکتورهزینهها  +قبض انبار مربوطه
تصویر پرداخت الکترونيکی یا کاغذی
گواهی ثبت اختراع و فاکتور هزینهها و تأیيدیه پرداخت
مدارک طبق آیيننامه و فرم مربوطه
تصویر پرداخت الکترونيکی یا کاغذی و تأیيدیه پرداخت
تصویر پرداخت الکترونيکی یا کاغذی و تأیيدیه پرداخت
بروشور همایش ،اصل بليط و تأیيدیه پرداخت

تبصره :1مبالغ اعتبار صرفا باید در چارچوب هزینههای قابل استناد مورد استفاده قرارگيرد و نمیتواند صرف موارد دارای کاربردهای عام(مانند :تبلت ،موبایل ،لوازم تحریر ،آژانس ،غذا،
کپی و )...گردد.
تبصره :1الزم به ذکراست لپتاپ در ليست هزینههای ممنوعه خرید قرار نگرفته است اما توصيه میگردد که حداکثر هر سه سال یک بار خریداری گردد.
تبصره :2کليه خریدهای اموالی و سرمایهای اعم از تجهيزات تحقيقاتی ،کاالهای سرمایهای ،کتب ،مجالت علمی ،لوازم آزمایشگاهی و مواد مصرفی از محل اعتبار ویژه پژوهشی جزء اموال
دانشگاه محسوب میشوند.
تبصره :3فرصت هزینه کرد و تسویهحساب اعتبار ویژه در هر سال ،از تاریخ شروع قرارداد تا زمان تأمين اعتبار و تسویه نهایی توسط دانشگاه خواهد بود و سندهای در این بازه زمانی مورد
پذیرش خواهد بود.

