
 ) اعتبار پژوهانه یا کارت پژوهانه(کرد از محل پژوهانههزینه حسابتسویه برای  جدول عنوان هزینه/ اسنادالزم

 الزم اسناد عنوان هزینه ردیف

1 

        کامپیوتر معمولی -اسکنر -پرینتر – laptop-tablet-book readerخرید

                                          فزارهای تخصصیالوازم آزمایشگاهی، تحقیقاتی و نرم

 بار سال یک 4ریال در صورت لزوم هر میلیون 000/000/150سقف تا 

یا کدملی  فاکتور مهمور با درج کد اقتصادی فروشگاه 2-پرداختدرخواست -1

 تأیید اداره اموال دانشگاه -3واریز وجه رسید /فروشنده

 دانشگاه مربوط سویرسید واریز وجه از  -2علمیکتبی عضو هیأت نامهرضایت-1 هاهای درسی سایر دانشگاهاستفاده دانشجویان از آزمایشگاه 2

3 
کارتریج و و لوازم جانبی تجهیزات ،هارد اکسترنالالتحریر، فلش مموری، خرید لوازم

 خریداری شده مانند باتری، حافظه جانبی و شارژر و ...
یا کدملی  فاکتور مهمور با درج کد اقتصادی فروشگاه-2پرداختدرخواست -1

    واریز وجه رسید -3فروشنده

 ریال 000/000/7هدست)میکروفون به همراه هدفون( تا سقف خرید  4
یا کدملی  فاکتور مهمور با درج کد اقتصادی فروشگاه -2پرداختدرخواست -1

 واریز وجه رسید -3فروشنده 

 هاست و دامین خرید 5
         اقتصادی فروشگاه/شرکتفاکتور مهمور با درج کد  -2پرداختدرخواست -1

 واریز وجه رسید -3

 سازی هریکطراحی سایت، وب سایت و بهینه 6
          فاکتور مهمور با درج کد اقتصادی فروشگاه/شرکت -2پرداختدرخواست -1

 واریز وجه رسید-3

 اندازی سامانهپشتیبانی و راه 7
         اقتصادی فروشگاه/شرکتفاکتور مهمور با درج کد -2درخواست پرداخت -1

 رسید واریز وجه -3

 ریال 000/000/6اشتراک اینترنت یک ساله تا سقف  8
                 مهمور با درج کد اقتصادی فروشگاه/شرکت -2درخواست پرداخت-1

 رسید واریز وجه -3

 های داخلی/ خارجیشرکت در همایش 9

      و معاونت پژوهشی دانشکده آموزشی به گروه در همایش درخواست شرکت-1

       - هزینه رزرو هتل -ویزا-بلیط-مربوط به حق ثبت نام رسید واریز وجه -2

تصویر صفحه گذرنامه منضم به مهر - 3 رسید هزینه های تهیه غذا و رفت و آمد

                                       گزارش سفر–5گواهی شرکت در همایش  -4خروج و ورود 

 به زبان فارسی و انگلیسی چکیده مقاله ارائه شده -6

10 
            های تخصصی و سایر سفرهای علمیها/ نمایشگاهها/ دورهشرکت در کارگاه

 کوتاه مدت داخلی/ خارجی

و معاونت پژوهشی  آموزشی به گروه در رویداد علمی درخواست شرکت-1

            تأیید تخصصی بودن دوره توسط معاونت پژوهشی دانشکده -2دانشکده

 –هزینه رزرو هتل  -ویزا -بلیط-حق ثبت ناموجه مربوط به   واریز رسید -3

گذرنامه منضم به مهر خروج و  تصویر صفحه- های تهیه غذا و رفت و آمدهزینه

  گزارش سفر– 6کارگاه/دوره/نمایشگاهگواهی شرکت در  -5 ورود 

 ها و مؤسسات علمی آموزشی خارج از کشوربازدید علمی از دانشگاه 11

گروه آموزشی و معاونت پژوهشی دانشکده                  به علمی ازدیدبدرخواست -1

هزینه رزرو هتل  -ویزا -بلیط-مربوط به پرداخت حق ثبت نام دواریز وجهیرس -2

گذرنامه منضم به مهر خروج تصویر صفحه -3 های تهیه غذا و رفت و آمدهزینه –

 گزارش سفر-5گواهی بازدید  -4و ورود 

12 
های تخصصی و ب سایتو المللیبین -های علمیحق عضویت در مجامع علمی، انجمن

 های اطالعاتیپایگاه
مربوط به  رسیدواریز وجه 3-تصویر کارت یا گواهی عضویت-2درخواست پرداخت 

 حق عضویت

 اختراعثبت  13
 هزینه ثبت اختراع پس از تأیید رسید واریز وجه–2ارائه گواهی تأیید اختراع -1

 شورای پژوهشی دانشگاه اختراع در

 خرید کتاب چاپی یا آنالین 14
             گواهی کتابخانه دانشکده  – 3رسید واریز وجه -2پرداختدرخواست -

 بر ثبت کتاب مبنی

 رسید واریز وجه -2پرداختدرخواست -1 آنالینخرید نشریات چاپی یا  15

 رسید واریز وجه -2درخواست پرداخت-1 المللیداخلی/ بین نشریاتهای مربوط به چاپ مقاالت در کلیه هزینه 16

 دانشجورسید واریز وجه به حساب -2درخواست پرداخت -1 در هر سال ن ریالالزحمه دستیاران پژوهشی جمعاٌ تا سقف سی میلیوحق 17

 داخلی و خارجی هایشرکت دانشجویان در همایش 18

       گروه آموزشی و معاونت پژوهشی دانشکده شرکت در همایش بهدرخواست -1

حق مربوط به پرداخت  رسید واریز وجه -3علمینامه کتبی عضو هیأترضایت-2

            های تهیه غذا و رفت و آمدهزینه–هزینه رزرو هتل  -ویزا -بلیط-ثبت نام

گواهی شرکت در  - 5 گذرنامه منضم به مهر خروج و ورود هتصویر صفح-4

 چکیده مقاله ارائه شده به زبان فارسی و انگلیسی -7 گزارش سفر– 6 همایش

 مالی دانشکده برسد. -ها باید به تأیید معاونت پژوهشی و معاونت اداریدرخواست پرداخت هزینه 

   است. ممنوعاز محل کارت پژوهانه ( ، چهارم و بخشی از ردیف سوماول هایردیف )ایخرید هرنوع کاالی سرمایهبر اساس اعالم مدیریت امورمالی دانشگاه 


