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 د.ندار زمالتسویه حساب  شود ودار، پس از انعقاد قرارداد به حساب عضو هیأت علمی واریز میاعتبار پژوهانه ستاره -1

شرح  ارائه و شودت علمی واریز میبه حساب عضو هیأرارداد دار نیز پس از انعقاد قنامه و غیرستارهاعتبار نظری شامل پایان مانده -2

 ضروری است. آنتسویه برای یید پردیس مربوطه به صورت خوداظهاری و تأهزینه 

 نامه/رساله دانشجویان تحصیالت تکمیلی صرف شود.کرد پایاننامه باید صرفا برای هزینهاعتبار پایان -3

 ویه شود.مثبته تس اسناداست که باید با ارائه  تجربیاعتبار ب( و  الف( اعتبار ویژهبقیه اعتبار پژوهانه شامل  -4

به قبض انبار  ود و نیازیر انجام شدادار و غیرستارهتواند از اعتبارات ستارهتاپ، تبلت و لوازم جانبی کامپیوتر میپخرید کامپیوتر، ل -5

 و برچسب اموال دانشگاه ندارد.

 المللی به شرح زیر شود:از اعتبار ویژه باید صرف هزینه تعامالت بین %25حداقل  -6

 های معتبر خارجیه منظور ارائه مقاله در کنفرانسشرکت عضو هیأت علمی یا دانشجوی دکتری وی ب 

 های معتبر خارجیها، و جشنوارهها، نمایشگاهها، کارگاهشرکت عضو هیأت علمی در کنفرانس 

 دانشگاه هیأت رئیسه 21/09/96نامه مصوب مورخ مدت پژوهشی خارج از کشور بر اساس شیوهاستفاده از سفر کوتاه 

 شترکمژوهشی پهای آموزشی دانشگاه یزد در قالب فرصت مطالعاتی، پسادکتری، و سایر فعالیت میزبانی متخصصین خارجی در 

انشگاه شود. دهیأت رئیسه  28/2/1395نامه مصوب مورخ ژوهشی بر اساس شیوهپ-از اعتبار ویژه باید صرف دستیار آموزشی %25حداقل  -7

ونت پژوهش و ، ماهیانه پس از تأیید استاد راهنما توسط حوزه معاژوهشی پس از عقد قرارداد دستیارپ-الزحمه دستیار آموزشیحق

 شود.فناوری پرداخت و از اعتبار ویژه کسر می

زینه تعامالت ه %25ن توابر اساس مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه، بنا به ضرورت و نیاز و تشخیص معاونت پژوهش و فناوری، می توضیح:

   ی را صرف خرید تجهیزات آزمایشگاهی و میدانی غیرمصرفی کرد.شپژوه-دستیار آموزشی %25المللی و بین

فزارهای انرم اعتبار تجربی صرفا برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی و میدانی غیرمصرفی، خرید مواد مصرفی پژوهشی، خرید -8

 وخصا نسبت به خرید اقدام ار شکرد این اعتبتواند برای هزینهشود. عضو هیأت علمی میتخصصی و خدمات آزمایشگاهی هزینه می

 یا خرید از طریق حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه انجام گیرد.

ز اعتبارات پژوهشی ادیگر  %50هزینه خرید تجهیزات آزمایشگاهی و میدانی غیرمصرفی از اعتبار پژوهانه،  %50در صورت تأمین  -9

 یرد.گمیام حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه انج از طریق الزاما شود که در این صورت خریددانشگاه تأمین می

 تواند به صورت مشترک بین اعضای هیأت علمی صورت گیرد.کرد میتمام موارد هزینه -10

اپ تخرید کامپیوتر، لپ توانند از اعتبار پژوهانه برایمیمیلیون ریال،  60به مبلغ  مشمول نخستین پژوهانهاعضای هیأت علمی   -11

و  تاپخرید کامپیوتر، لپتواند برای ت علمی میعضو هیأ. کنندمیلیون ریال( استفاده  40کامپیوتر تا سقف مصوب ) جانبی و لوازم

ائه ار .شودجام انانشگاه د و فناوری از طریق حوزه معاونت پژوهش یا اقدام نمایدشخصا با طی روال اداری،  ،لوازم جانبی کامپیوتر

اعضای هیأت داد به حساب میلیون ریال دیگر پس از انعقاد قرار 20مبلغ ثبته برای تسویه این بخش از اعتبار ضروری است. اسناد م

 ست.ضروری ا آنارائه شرح هزینه به صورت خوداظهاری و تأیید پردیس مربوطه برای تسویه شود و واریز میعلمی 

 تواند در موارد زیر هزینه شود:می ،11تا  1 ندهایب، با رعایت اعتبار پژوهانه اعضای هیأت علمیکل   -12

 انشگاه دهیأت رئیسه  21/09/96نامه مصوب مورخ مدت پژوهشی خارج از کشور بر اساس شیوههای سفر کوتاههزینه  

 و موزشی های آتمتخصصین خارجی در دانشگاه یزد در قالب فرصت مطالعاتی، پسادکتری، و سایر فعالیهای میزبانی هزینه

 پژوهشی مشترک

 های علمی های شرکت عضو هیأت علمی در کنفرانسهزینه 
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 خارجی های معتبرهای شرکت دانشجوی دکتری تحت راهنمایی عضو هیأت علمی برای ارائه مقاله در کنفرانسهزینه 

 های معتبر داخلیها و جشنوارهاهها، نمایشگها، کارگاههای شرکت دانشجویان در کنفرانسهزینه 

 های شرکت عضو هیأت علمی و دانشجویان در بازدیدهای تخصصیینههز 

  عتبردر مجامع علمی مو دانشجویان ت علمی أشرکت اعضای هینام و ثبتهزینه های 

  خرید تجهیزات آزمایشگاهی یا میدانی غیرمصرفی 

 تاپ، تبلت و لوازم جانبی کامپیوترخرید کامپیوتر، لپ 

 و منابع علمیافزارهای تخصصی خرید کتاب، نرم 

  مصرفی آزمایشگاهی/کارگاهی، کاغذخرید لوازم مصرفی پژوهشی شامل مواد 

 خرید خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی، و فناوری اطالعات 

 هزینه ترجمه و ویرایش مقاالت علمی در صورت موافقت پردیس مربوطه 

 هزینه چاپ مقاله در نشریات معتبر تا سقف یک میلیون تومان در سال 

 هاسازی آثار علمی، ادبی، فنی و هنری برای شرکت در جشنوارههای ثبت اختراع/اکتشاف، آمادههزینه 

 هاهای خدمات موردنیاز برای حضور مؤثر در غرفه دانشگاه در نمایشگاههزینه 

 سازی دستاوردهای فناورانههزینه خدمات موردنیاز برای تجاری 

  صورتحساب %80میلیون ریال و  3ا سقف ت های علمیفعالیتخرید اینترنت پرسرعت برای 

  سال. در ومانتمیلیون یک هزینه خرید و یا شارژ کارتریج پرینتر، هزینه تعمیر و یا ارتقای سیستم کامپیوتر تا سقف 

********************************************************************** 

تماس  دیسژوهشی پرپتوانند با کارشناس ، اعضای محترم هیأت علمی مید پژوهانهکردر صورت ابهام یا سؤال در خصوص نحوه هزینه

 خواهند بود. ( آماده پاسخگویی3178داخلی خانم برهانی کارشناس پژوهشی )سرکار ، عدم رفع ابهام صورت حاصل فرمایند. در

 


