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متمم شیوهنامه هزینهکرد اعتبار ویژه پژوهشی اعضای هیأت علمی
اعتبار ويژه پژوهشی( )Grantاعضای محترم هیأتعلمی دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدينطوسی به منظور تعمیق ،گسترش و هدفمندنمودن
پژوهش و ترغیب اعضای هیأتعلمی به انجام امور پژوهشی تدوين گرديده است.

اهداف:
 هدفمند کردن اعتبار ويژه پژوهشی در جهت ارتقای پژوهش
 تسهیل امور اداری و مالی
 پوشاندن حداکثر نوع هزينهها در گرنت
 نظارت مستقیم عضو هیأتعلمی به پرداخت هزينهها
از کل امتیازات پژوهشی عضو هیأتعلمی  50درصد از امتیاز حاصل از بند پاياننامه طبق آيیننامه اعتبار ويژه پژوهشی کسر و جهت
شرکت دانشجويان تحصیالتتکمیلی در کنفرانسها(طبق شیوهنامه شرکت دانشجويان در کنفرانسهای داخلی و خارجی) و يا خريد
تجهیزات(طبق شیوهنامه و فرم مربوطه) برای دانشجويانی که رساله ايشان نیاز به تجهیزات خاص دارند ،در اختیار معاونت پژوهشی دانشگاه
برای دانشکده مربوطه هزينه خواهد شد و مابقی اعتبار ويژه پژوهشی تحت قراردادی به شرح ذيل با عضو هیأتعلمی منعقد میگردد.
اعضای هیأتعلمی دانشگاه میتوانند اعتبار ويژه پژوهشی خود را متناسب با زمینه پژوهشی که در آن فعالیت دارند ،در راستای
سرفصلهای زير هزينه نمايند:

ماده :1حق التحقیق
مبلغ حقالتحقیق  30درصد باقیمانده اعتبار ويژه پژوهشی خواهد بود که در وجه عضو هیأتعلمی پرداخت خواهدشد.

ماده :2هزینههای پژوهشی قابل استناد
هزينههای پژوهشی قابل استناد عبارت است از هزينههايی که قابل ارايه و دفاع باشند .میزان اين اعتبار  70درصد باقیمانده اعتبار ويژه پژوهشی
خواهد بود .اين اعتبار به دانشکده مربوطه جهت صرف هزينهها پرداخت میگردد .اين هزينهها شامل دو دسته زير میشوند:

دسته اول) تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی
اين هزينهها شامل موارد ذيل میگردد:
 تجهیزات آزمايشگاهی که دارای شماره اموال هستند.
 مواد مصرفی آزمايشگاهی.
 خدمات آزمايشگاهی.
 تعمیر تجهیزات.
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دسته دوم) سایر هزینههای پژوهشی
اين هزينهها شامل موارد ذيل میگردد:
 پرداخت هزينههای شرکت عضو هیأتعلمی در کنفرانسهای خارج از کشور تا سقف  30/000/000ريال.
 پرداخت هزينه بلیط رفت و برگشت شرکت عضو هیأتعلمی در کارگاهها و نمايشگاههای تخصصی داخل و خارج از کشور.
 پرداخت هزينه بلیط رفت و برگشت شرکت اعضای هیأتعلمی در بازديدهای کوتاه مدت علمی خارج از کشور.
 پرداخت حق عضويت در مجامع و انجمنهای علمی داخلی و خارجی معتبر.
 پرداخت حقالزحمه دانشپژوهان پسا دکتری در چارچوب آيیننامه مصوب دانشگاه.
 پرداخت هزينه خريد کتب ،نشريات و يا حق عضويت در نشريات.
 پرداخت هزينه عضويت در پايگاههای اطالعاتی.
 پرداخت هزينه ثبت اختراع.
 پرداخت هزينه شرکت دانشجويان در کنفرانسهای داخلی و خارجی.
 هزينه چاپ مقاله در مجالت.
تبصره :1مبالغ اعتبار صرفا بايد در چارچوب هزينههای قابل استناد ماده  2مورد استفاده قرارگیرد و نمیتواند صرف موارد دارای کاربردهای
عام(مانند :تبلت ،موبايل ،لوازم تحرير و )...گردد.
تبصره :2کلیه خريدهای اموالی و سرمايهای اعم از تجهیزات تحقیقاتی ،کاالهای سرمايهای ،کتب ،مجالت علمی ،لوازم آزمايشگاهی و
مواد مصرفی از محل اعتبار ويژه پژوهشی جزء اموال دانشگاه محسوب میشوند.
تبصره :3امکان اجرای طرحهای پژوهشی گروهی در چارچوب آيیننامه طرحهای تحقیقاتی دانشگاه و تجمیع اعتبارات ويژه پژوهشی
چند عضو هیأتعلمی جهت خريد تجهیزات اساسی امکانپذير بوده و سیاستهای تشويقی برای چنین متقاضیانی در نظرگرفته خواهد شد.
تبصره :3امکان تخصیص کل مبلغ اعتبار ويژه پژوهشی در قالب ماده (1حقالتحقیق) برای اعضای هیأتعلمی که تمايل دارند اين اعتبار
را صرف هزينه فرصت مطالعاتی نمايند فراهم گرديده است .الزم به ذکر است اين بند برای اعضای هیأتعلمی که از ابتدای سال  94به بعد
به فرصت مطالعاتی بروند قابل اجراست.
تبصره :4فرصت هزينه کرد و تسويه حساب اعتبار ويژه در هر سال ،از تاريخ شروع قرارداد تا زمان تأمین اعتبار و تسويه نهايی توسط
دانشگاه خواهد بود و سندهای در اين بازه زمانی مورد پذيرش خواهد بود.
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