باسمه تعالی
دستورالعمل هزینهکرد پژوهانه اعضای هیأت علمی دانشگاه میبد
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شماره:
تاریخ:

اعتبار پژوهانه ستارهدار به حساب عضو هیأت علمی واریز میشود و تسویه حساب الزم ندارد.
بقیه اعتبار پژوهانه (اعتباری) شامل الف) اعتبار غیرستاره دار و ب) اعتبار تجربی است که باید با ارائه اسناد مثبته تسویه شود.
خرید کامپیوتر ،لپتاپ ،تبلت و لوازم جانبی کامپیوتر میتواند از اعتبارات غیر ستاره دار و تجربی انجام شود و نیاز به برچ سب اموال دان شگاه
دارد.
اعتبار تجربی صرررًاب برای خرید تجزیزات مزمایشررگاهی و میدانی غیرم،رررًی ،خرید مواد م،رررًی پژوهشرری ،خرید نرماًزارهای تخ،رر،رری و
خدمات مزمای شگاهی هزینه می شود .ع ضو هیأت علمی می تواند برای هزینهکرد این اعتبار شخ ،اب ن سبت به خرید اقدام و یا خرید با تایید
حوزه معاونت مموزشی و پژوهشی دانشگاه انجام گیرد.
تمام موارد هزینهکرد می تواند به صورت مشترک بین اعضای هیأت علمی صورت گیرد.
کل اعتبار پژوهانه اعضای هیأت علمی با رعایت بندهای  1تا  ،6در موارد زیر هزینه میشود:


















هزینههای سفر کوتاهمدت پژوهشی خارج از کشور بر اساس شیوهنامه م،وب مورخ  --/--/--هیأت رئیسه دانشگاه
هزینههای میزبانی متخ،،ین خارجی در دانشگاه میبد در قالب ًرصت مطالعاتی ،پسادکتری ،و سایر ًعالیتزای مموزشی و پژوهشی مشترک
هزینههای شرکت عضو هیأت علمی در کنفرانسهای علمی
هزینههای شرکت دانشجوی دکتری تحت راهنمایی عضو هیأت علمی برای ارائه مقاله در کنفرانسهای معتبر خارجی
هزینههای شرکت دانشجویان در کنفرانسها ،کارگاهها ،نمایشگاهها و جشنوارههای معتبر داخلی
هزینههای شرکت عضو هیأت علمی و دانشجویان در بازدیدهای تخ،،ی
هزینه های ثبتنام و شرکت اعضای هیأت علمی و دانشجویان در مجامع علمی معتبر
خرید تجزیزات مزمایشگاهی یا میدانی غیرم،رًی
خرید کامپیوتر ،لپتاپ ،ویدیو پروژکتور و لوازم جانبی کامپیوتر
خرید کتاب ،نرماًزارهای تخ،،ی و منابع علمی
خرید لوازم م،رًی پژوهشی شامل مواد م،رًی مزمایشگاهی /کارگاهی ،کاغذ
خرید خدمات مزمایشگاهی ،کارگاهی ،و ًناوری اطالعات
هزینه ترجمه و ویرایش مقاالت علمی در صورت مواًقت دانشکده مربوطه
هزینه چاپ مقاله در نشریات معتبر
هزینههای ثبت اختراع /اکتشاف ،ممادهسازی مثار علمی ،ادبیً ،نی و هنری برای شرکت در جشنوارهها
هزینههای خدمات موردنیاز برای حضور مؤثر در غرًه دانشگاه در نمایشگاهها
هزینه خدمات مورد نیاز برای تجاریسازی دستاوردهای ًناورانه



خرید اینترنت پرسرعت برای ًعالیتهای علمی



هزینه خرید و یا شارژ کارتریج پرینتر ،هزینه تعمیر و یا ارتقای سیستم کامپیوتر

