
  

  

  اعضاي هيأت علمي دانشگاه عالمه طباطبائيپژوهانه  يريزبودجه جدول 

  1393سال                                                                     

  : دانشكده                                                          : گروه                                            :نام و نام خانوادگي

  : ( از امور مالي استعالم شود) مبلغ گرنت تخصيصي

  توضيحات  هزينه پيشنهادي موارد استفاده رديف
  مطابق دستورالعمل جاري    انجام طرح هاي پژوهشي 1
  با الزام توليد مقاله    انجام پژوهش هاي پايه و كاربردي 2

    عقاد قرارداد، نبا الزام تدوين دانش فني، ا    انجام پژوهش هاي تقاضا محور  3
  تجاري سازي محصول

خريد تجهيزات و لوازم آزمايشگاهي، تحقيقاتي و مواد مصرفي  4
 %40حداكثر تا با ارائه مستندات مثبته مالي     و...

  ريال000/0000/60اعتبار تخصيصي و  سقف 

پرداخت حق عضويت در مجامع علمي، ثبت اختراع، شركت در  5
  با ارائه مستندات مثبته مالي    همايش ، كارگاه هاي آموزشي و...

پرداخت هزينه خريد كتب، نشريات، عضويت در پايگاه هاي  6
  مالي با ارائه مستندات مثبته    اطالعاتي ، چاپ مقاالت و ...

دانشگاه عالمه طباطبائي پرداخت حق التحقيق به دانشجويان   7
     4ماده  7مطابق راهكار اجرايي بند     همكار عضو هيأت علمي و هزينه شركت آنها در همايش ها

  دستورالعمل اجرايي آيين نامه پژوهانه
  طبق دستورالعمل    پژوهشيهزينه هاي هسته هاي  8
  طبق دستورالعمل    حمايت از قطب هاي علمي 9

  مطابق آئين نامه تشويق آثار    تشويق آثار 10
  ديگر ارائه نمايد. پژوهشيحداقل سه فعاليت مي بايست  خريد تجهيزات،  براي:  عضو هيأت علمي  1 تبصره

  قابل افزايش يا كاهش هستند. %20قطعي نبوده و حداكثر تا  فوق جدول ستون هزينه هاي پيشنهادي : مبالغ ذكر شده در 2تبصره 
  رالعمل مصوبه هيأت رئيسه دانشگاه صورت مي گيرد.پرداخت هزينه تشويق آثار اعضاي هيأت علمي، مطابق دستو:  3تبصره 
  مي باشد.بر اساس آيين نامه پژوهانه دانشگاه  Book Reader ياLab TOP يا Tablet فقط يك   مجاز به خريددر يك دوره   : عضو هيأت علمي  4تبصره 
  استفاده نمايند. 4 رديفاعتبار تخصيصي براي  %70 سقف جديدالورود متقاضي گرنت در دوره مورد نظر دانشگاه، مي توانند از حد اكثر تا : اعضاي هيأت علمي 5تبصره 
بقيه موارد طبق روال و بر اساس  و  در اختيار دانشكده ٧،۶،۵،۴بندهاي  ،(گرنت) صورت مي گيرد يين نامه پژوهانهآدستورالعمل اجرايي  تمام موارد بر اساس : 6تبصره 

  انجام مي گيرد. مقررات پژوهشي دانشگاه
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