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  دانشگاه تهران اعضاي هيأت علمي (گرنت) اعتبار ويژه نحوه هزينه كرد دستورالعمل 

  مقدمه :

  .مي گردددر هزينه كرد اعتبار ويژه اعضاي هيئت علمي تدوين  نظارتهماهنگي  ونيز  تسهيالت، دستورالعمل به منظور ايجاداين 

  

  گرنت تخصيص اعتبار نحوه -1

تقسيم اعتبار پژوهشي تخصيصي آن سال   حاصل هرساله براساس ضريب ريالي اعتبار ويژه اعضاي هيئت علمي -1-1

 اي پژوهشي اعضاي هيئت علمي دانشگاههسازماني) بر امتيازكل فعاليت  تحول و برنامه،بودجه كل دانشگاه(براساس اعالم اداره

  .دمحاسبه مي گرد

امتياز متوسط  در  هر عضو هيئت علمي در هرسال برابر با حاصل ضرب ضريب ريالي اعتبار ويژه تخصيصي ميزان اعتبار ويژه -1-2

  وي مي باشد.سال گذشته 3  فعاليت هاي پژوهشي

 اختيار در مالي هرسال آغاز در واحد آن علمي هيئت عضو هر به تخصيصي ويژه اعتبار تفكيك به هرواحد تخصيصي اعتبارويژه -1-3

  گيرد. مي قرار ذيربط واحد پژوهشي معاونت

 ويژه اعتبار از مربوطه ضوابط اساس بر توانند مي نيز تهران دانشگاه وابسته علمي هيأت اعضاي و بازنشسته علمي هيأت اعضاي -1-4

  .نمايند استفاده

  ضوابط پرداخت گرنت -2

  . گردد مي افتتاح علمي هيات اعضاء براي منظور همين به صرفا حسابي ، گرنت اعتبار واريز جهت -2-1

به طور متمركز در دوقسط شش ماهه به حساب هريك از اعضاي هيئت علمي واريز مي گرددو   ساله هر گرنت اعتبار بخشي از-2-2

  % گرنت تخصيصي ساليانه عضوهيئت علمي مي باشد.25هريك از اين اقساط برابر  مبلغ

 حساب تسويه به منوط بعد حلهمر پرداخت وتلقي مي گردد  گردان تنخواه عنوان به علمي هيات عضو به پرداخت مرحله اولين -2-3

  باشد. مي قبل مرحله  دريافتي تنخواه

% پرداخت شده درآن مرحله 25اسناد هزينه  ،چنانچه هريك از اعضاي هيئت علمي قبل از پايان هريك ازمراحل شش ماهه -2-4

   گرنت تخصيصي با ارائه اسناد هزينه كرد درآن مرحله استفاده نمايند.% از 50د مي توانند حداكثر تا سقف نراارائه نماي

  سال قابل ذخيره بوده وپس از آن قابل پرداخت نمي باشد. 3اعتبار گرنت تخصيصي ساليانه تا  -2-5

محاسبه وكسر خواهد در آخرين مرحله ) دانشگاه معامالتي مالي نامه آيين براساس(وماليات بيمه شامل ساليانه قانوني كسورات -2-6

  شد.

گرنت ابالغيه اي توسط معاونت پژوهشي پرديس/دانشكده ذيربط  صادر ورونوشت آن به اداره اقساط  در هرمرحله از پرداخت -2-7

  كل برنامه ريزي ونظارت پژوهشي دانشگاه ارسال مي شود.

دانشكده /پرديس پژوهشي معاونت توسط با ذكر شماره آن مرحله با صدور ابالغيه پرداخت گرنت درهرمرحله ،اطالعات مربوط  -2-8

  دانشگاه وارد مي شود. وفناوري اطالعات پژوهش مديريت در سامانه

  براساس آيين نامه مالي معامالتي دانشگاه محاسبه مي شود. پرداخت هر به متعلقه كسورات -2-9

  .است الزامي مصرفي غير تجهيزات خريد به مربوط پرداختهاي حساب تسويه جهت انبار قيض و فاكتور ارائه -2-10

دانشگاه  پژوهشي ومالي  هزينه كردي مغاير با ضوابط ومقررات معاونت پژوهشي پرديس/دانشكده ذيربطچنانچه از نظر -2-11

  قرار خواهد گرفت. مورد محاسبهتشخيص داده شود در تسويه حساب گرنت پرداختي به عضو هيئت علمي 



  

  نحوه پرداخت گرنت طرح هاي كاربردي : -2-12

گرنت طرح هاي كاربردي پس از محاسبه،عالوه براعتبارتخصيصي ساالنه به صورت جداگانه به حساب اعضاي هيئت علمي واريز مي 

  گردد.

اين  3: گرنت طرح هاي كاربردي نيز همانند گرنت تخصيصي ساالنه اعضاي هيئت علمي مي بايد مطابق ضوابط بند 1تبصره

  دستورالعمل هزينه گردد.

  علمي  هيات اعضاء به خدمات ارائه پيشخوان  -2-13 

 نام به واحدي ،مشابه خدمات ساير و مقاالت نشر و چاپ،ترجمه  به مربوط هاي هزينه پرداخت در تسهيل جهت در -2-13-1

 اين ارائه جهت قراردادي ساله هر كه گرديده داير دانشگاه پژوهشي خدمات كل دراداره  علمي هيات اعضاء به خدمات ارائه پيشخوان

  .گردد مي منعقد پيشخوان و پژوهشي معاونت مابين خدمات قبيل

در پايان هردوره وقبل از پرداخت گرنت مرحله بعد توسط پيشخوان ارائه خدمات به 1-13-2هزينه هاي موضوع بند -2-13-2

توسط معاونت "اعضاي هيئت علمي اعالم مي گردد كه پس از تاييد توسط عضوهيئت علمي از پرداخت مرحله بعد كسر ومستقيما

معاونت پژوهشي واحد از سرجمع اعتبارات  مربوط پرداخت مي گردد.هزينه هاي آخرين مرحله (اسفندماه)نيز توسطواحدپژوهشي 

ده وبه حساب بدهكاري اعتباري گرنت سال آينده عضو هيئت علمي منظور مي گردد.بديهي است واحد مربوطه در شواحد پرداخت 

  جابجايي مالي اقدام اقدام خواهد نمود. نسبت به سال بعد

  

  گرنت نحوه هزينه كرد -3

  

  پژوهشيچارچوب  طرح هاي  در هزينه كرد -3-1

براساس پيش  خودرامصوب  بنيادي طرح هاي پژوهشي مواد مصرفي وغيرمصرفي مورد نيازاعضاي هيئت علمي مي توانند -3-1-1

  ويژه خريداري نمايند. اعتباربا استفاده  از  بيني هاي انجام شده در طرح

 براي مربوط مي توانند ضوابط چارچوب در و مصوب بنيادي پژوهشي هاي طرح اعتبار محل از تنها  علمي هيات اعضاي -3-1-2

  . بگيرند نظر در التحقيق حق طرح همكاران نيز و مجريخود به عنوان 

درقبال تصويب هرطرح پژوهشي بنيادي برا ي هريك از اعضاي هيئت علمي ابالغيه اي از سوي معاونت پژوهشي واحد  -3-1-3

  هزينه مي باشد. قابل 4-2و 2-2 بندهايرنت پرداختي اشاره شده دراز محل گ ذيربط صادر خواهد شد.اعتبار طرح تصويب شده

 .وارد خواهد شد دانشگاه  وفناوري پژوهش اطالعات مديريت سامانه پس از صدور ابالغيه در مصوب اطالعات طرح پژوهشي -3-1-4

.  

  هيئت علمي كم نخواهد شد.گرنت عضو : در اين بخش از ورود اطالعات به سامانه، اعتبار طرح تصويب شده از مانده 2تبصره 

  

  پژوهشي هاي طرح  چارچوب خارج از كرد هزينه  -3-2

براي استفاده از اعتبار ويژه پژوهشي به منظور انجام هزينه هاي مصرفي و غير مصرفي ( غير پرسنلي ) نياز به ارائه طرح  -3-2-1

 را خود ويژه اعتبار ريالي معادل بنيادي، پژوهشي هاي طرح تعريف بر عالوه توانند مي علمي هيات اعضاي ونمي باشد  پژوهشي

  :نمايند هزينه ذيل شرح به پژوهشي هاي طرح محل از خارج دارند فعاليت آن در كه پژوهشي هاي زمينه با متناسب



  

  

  اقالم مصرفي وغيرمصرفيخريد  – الف

  پژوهشي لوازم تعمير و مصرفي مواد و وسايل خريد -1 -الف

  خريد تجهيزات غيرمصرفي با رعايت مقررات وضوابط مالي دانشگاه  -2-الف

 نصب و صدور از پس و شده محسوب تهران دانشگاه اموال جزء ويژه اعتبار محل از شده خريداري مصرفي غير لوازم : كليه3تبصره

  .شود مي داده تحويل مربوطه گروه به بازنشستگي از پس و گيرد مي قرار علمي هيات عضو اختيار در دانشگاه اموال برچسب

 سقف اعتبار ويژه موجود اعضاي هيئت علمي سال يكبار تا 5هر  ،از محل اعتبار ويژه  (Lap Top)خريد كامپيوتر دستي -3-الف

  برچسب اموال نصب بدون 

 معادل كه شرطي به) باشد نشده خريداري طرح از خارج كه درصورتي( پژوهشي طرح در Lap Top  خريد بيني پيش: 4 تبصره

  .باشد مي پذير امكان گردد، لحاظ طرح تعهدات در طرح معادل اعتبار

 سال يكبار تاسقف اعتبار ويژه موجود اعضاي هيئت علمي 5از محل اعتبار ويژه، هر  Tabletو  Book Reader خريد -4-الف

  اموال برچسب نصب بدون

خريد نرم افزار تخصصي به عنوان كاالي مصرفي از محل اعتبار ويژه مشروط به تاييد معاون پژوهشي واحد مربوطه و  - 5 -الف

  معاونت پژوهشي دانشگاه

  

  

  پرداخت هزينه شركت در همايش هاي علمي داخلي و بين المللي با ارائه مقاله  –ب 

از محل اعتبارويژه اعضاي هيئت   علمي  بين المللي با ارائه مقالهپرداخت هزينه شركت اعضاي هيئت علمي در همايش هاي  -1-ب

آيين نامه استفاده تسهيالت دانشگاه جهت شركت اعضاي هيئت علمي ودانشجويان در  "علمي درهرسال مطابق با ضوابط مندرج در

  سالمربوط به همان "همايشهاي بين المللي 

پرداخت هزينه هاي مربوط به شركت دانشجويان تحصيالت تكميلي و يا پژوهشگر پسا دكتري با ارائه مقاله مشترك با عضو  -2-ب

  هيات علمي در همايش هاي داخلي و بين المللي در چارچوب مقررات دانشگاه 

هربار  بار در سال و دو ،بين المللي) پرداخت هزينه بليط از محل گرنت براي شركت در همايشهاي داخلي (غيربين المللي يا -3-ب

  ريال  000/500/2 تا سقف

ريال در  000/000/2تا سقف ، دو بار درسال و هربار  شركت در سمينارهاي داخلي سايرهزينه هاي پرداخت هزينه ثبت نام و -4-ب

   با ارائه حكم ماموريت  سال

  

  هزينه بليط ماموريت هاي علمي به خارج از كشور -ج

هزينه بليط ماموريت به خارج از كشور از محل اعتبارويژه اعضاي هيئت علمي  در هرسال در چارچوب مقررات مندرج در آيين نامه 

  استفاده از ماموريت هاي پژوهشي مربوط به همان سال 

  

  



  

  

  

  هزينه ثبت نام در كارگاههاي آموزشي -د

اعضاي هيئت علمي مي توانند از محل اعتبار  ،پرديس/دانشكده/مركز تحقيقاتي مستقل بين الملل صويب شورايتدر صورت  -1-د

از سهميه  هزينه شركت در  را از محل گرنت  ويژه براي يك بار در سال هزينه شركت خويش در كارگاه بين المللي خارج كشور

اختي مانند هزينه هاي شركت در همايش هاي بين اين خصوص كليه هزينه هاي پرد درهمايش هاي بين المللي  خود تامين نمايند.

  المللي مي باشد.

درسال (بدون محدوديت  ريال 000/000/5 تا سقف "جمعا به ميزان كشور داخل علمي دركارگاههاي  پرداخت هزينه ثبت نام -2-د

   تحقيقاتي مستقل صويب شوراي پژوهشي پرديس/دانشكده/مركزتاز محل اعتبار ويژه در صورت  دفعات شركت در كارگاه)

  

  ساير موارد -ه

  از محل اعتبارويژه اعضاي هيئت علمي  هاي تخصصي  بين المللي و وب سايت -پرداخت حق عضويت در انجمن هاي علمي - 1 -ه

پرداخت هزينه هاي مربوط به خدمات پژوهشي مانند تدوين كتاب، ترجمه مقاله نشريه داخلي و خارجي ، حروف چيني   –2-ه

(به كتاب  انتشار نشريه داخلي و خارجي ، ويراستاري ، صفحه آرايي ، آناليز مواد، پايان نامه تحصيالت تكميلي و هزينه هاي مربوط به

  غير از هزينه چاپ وصحافي)

:پرداخت اعتبار ويژه براي انجام پايان نامه هايي كه در راستاي برنامه جامع تحقيقات اعضاي هيئت علمي نمي باشد تنها 5 تبصره

  درخصوص پايان نامه هايي كه ايده هاي نو وخالقانه ارائه نموده ويا حمايت مالي خارج ازدانشگاه را داشته باشند مجاز مي باشد.

  از محل اعتبار ويژه پرداخت نمي شود. (ليست سياه) در نشريات موجود درليست نشريات فاقد اعتبار : هزينه چاپ مقاالت6 تبصره

  باشد. نمي پذير امكان مربوطه سردبيران ويژه اعتبار محل از نشريات انتشار هاي هزينه : پرداخت 7 تبصره

  

اعضاي هيئت علمي از طريق اجراي  ل اعتبارويژهحاز ممحققين دوره پسا دكتري  نيز پرداخت حق الزحمه به دانشجويان و – 3-ه

ساعت در ماه   90طرح پژوهشي يا خارج از طرح در جهت تامين نيازهاي تحقيقاتي دانشجويان، طبق مقررات مالي دانشگاه تا سقف 

  :به شرح جدول ذيل 

 مقطع تحصيلي
  ميزان پرداخت حق التحقيق

 به ازاء هر ساعت(ريال)

 23839 دانشجوي كارشناسي

 39731 دانشجوي كارشناسي ارشد

 49145 دانشجوي دكتري

  



ويژه (گرنت) اعضاء  پرداخت هزينه هاي مربوط به داوري و صدور تاييديه اختراع دانشجويان از محل اعتبار-4-ه

درخصوص مراكزي كه مورد تائيد وزارت  باشد شده منظور همكار بعنوان اثر هيئت علمي كه نام ايشان در آن

  باشد مي  تحقيقات و فناوري  علوم ،

)  دانشگاه خارج يا داخل در(  ايشان ويژه اعتبار محل از علمي هيئت اعضاء پژوهشي دستاوردهاي نمايشگاه برپايي هاي هزينه -5-ه

   مثبته اسناد ارائه قبال در ريال)  ميليون ده( 000/000/10 تاسقف سال در بار يك براي

 طرحهاي ارائه به علمي هيأت اعضاي تشويق منظور بهريال درسال از محل اعتبار ويژه  5000000حداكثر مبلغ  پرداخت -6-ه

  كاربردي پژوهشي

 پژوهشي دستيار هاي هزينه ، نياز مورد كتب كردن گويا هزينة خود، گرنت محل از توانند مي روشندل علمي هيأت اعضاي -7-ه

 را نروشندال خاص پژوهشي كمك افزارهاي نرم و افزارها سخت خريداري نيزهزينه و  كتاب و مقاله نگارش نامه، پايان مطالعة براي

  مي باشد. روشندل علمي هيأت عضو سوي از فاكتور ارائه به منوط ها هزينه اينگونه پرداخت. نمايند پرداخت

به منظور هماهنگي در اجرا،  موارد خارج از چارچوب اين دستورالعمل مي بايستي با نظارت اداره كل برنامه ريزي و نظارت   -و

   پژوهشي دانشگاه انجام شود.

بوده وبا تصويب الزم االجرا  1392ابتداي سال از  به تصويب  هيئت رئيسه دانشگاه رسيد و 22/07/1392اين دستورالعمل در تاريخ

 دستور العمل قبلي ملغي اعالم مي گردد. آن،

 


