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شیوهنامه پرداخت حقالزحمه به پژوهشگران پسا دکتری از محل اعتبار ویژه پژوهشی(گرنت) اعضای هیأتعلمی
به منظور ارتقای کمی و کیفی فعالیتهای پژوهشی اعضای هیأتعلمی دانشگاه و امکان بهرهمندی بیشتر از اعتبارات ویژه پژوهشی
به استناد ماده  2متمم شیوهنامه هزینهکرد اعتبار ویژه پژوهشی اعضای هیأتعلمی و نیز افزایش فعالیتها در برگزاری دورههای
پسا دکتری تدوین شده است .به موجب این شیوهنامه عضو هیأتعلمی مجاز است در صورت احراز شرایط الزم از محل اعتبار
ویژه پژوهشی(گرنت) خویش به دانشپژوهان پسا دکتری که تحت نظر ایشان فعالیت میکنند ،حقالزحمه پرداخت نماید.

 -1تعاریف:
 دانشگاه :منظور از دانشگاه ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی است.
 پژوهشگر :به فردی اطالق میشود که در دوره پسا دکترای دانشگاه طبق آییننامه مصوب دانشگاه ،تحت نظر عضو
هیأتعلمی در حال فعالیت باشد.
 استاد راهنما :عضو هیأتعلمی دانشگاه که عهدهدار فعالیت پژوهشی پژوهشگر است.
 حقالزحمه :مبلغی است که به پیشنهاد استاد راهنما به صورت ماهیانه یا تجمعی از محل اعتبار ویژه پژوهشی(گرنت) استاد
راهنما به پژوهشگر پرداخت میشود.

 -2شرایط:
 -1-2این شیوهنامه شامل پژوهشگرانی که توسط از سازمانها و ارگانهای دیگر حمایت میشوند ،نمیشود.
 -2-2براساس این شیوهنامه ،معاونت پژوهشی دانشگاه مجاز است پس از اخذ تقاضای کتبی استاد راهنما مبنی بر تغییر ردیف
اعتبار به میزان مبلغ حقالزحمه از ردیف هزینههای قابل استناد به ردیف حقالتحقیق جهت پرداخت در اختیار استاد راهنما
قرار دهد .سقف مبلغ مزبور با توجه به مدت گذراندن دوره پسا دکترای پژوهشگر ماهیانه ده میلیون ریال(یک میلیون تومان)
با احتساب مالیات و مجموعاً حداکثر  120میلیون ریال(12میلیون تومان) است.
تبصره :1پرداخت حقالزحمه از طریق انتقال اعتبار به ردیف حقالتحقیق جزء درآمد سالیانه استاد راهنما محسوب میگردد و تابع
قوانین پرداخت مالیات خواهدشد.
تبصره :2تسلیم درخواست انتقال اعتبار به میزان مبلغ حقالزحمه از ردیف هزینههای قابل استناد به ردیف حقالتحقیق توسط
استاد راهنما قبل از دستور پرداخت اعتبار از سوی دانشگاه میسر است .در غیر این صورت امکان انتقال اعتبار وجود ندارد.

تبصره :3عضو هیأتعلمی میبایست گزارش کلیه پرداختها به پژوهشگر را در قالب فرم مربوطه(فرم) P-RI-1395 -07- V01
به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه اعالم نماید .در غیر این صورت استاد راهنما به میزان اعتبار انتقال یافته بدهکار محسوب
میشود و دانشگاه مجاز است مبلغ مذکور را از اعتبار ویژه پژوهشی(گرنت) سال آینده ایشان کسر نماید.

