موارد هزينه کرد و تنظیم مستندات مورد نیاز گرنت طرح های پسا دکتری ايرانیان غیر مقیم و اتباع خارجی
رديف

1

عنوان

اقالمی که جنبه اموال دارند بجز اقالم رديف 2

اسناد مورد نیاز

اصل فاکتور معتبر و رس،ی و قبض اموال

توضیح

مانند :میز ،صننند،ی ،را يانه ،دسننتها های آزمايشننهاهی ،ک،د،
کتابخانه ،انواع چاپهر ،انواع ا سکنر ،فکس ،تلفن رومیزی ،تلفکس،
ويدئو پروژکتور ،ماشینحساب ،قلم نوری و ...
( جزء اموال دانشها و در اختیار دانشها قرار می گیرند)

2

تا سقف  04،444،444ريال

دستها ،ب تاپ (نوتبوک)يا تبلت (آی پد)

اصل فاکتور معتبر و رس،ی

کلیه ،وازم و ابزارهای مصرفی

تا مبلغ  14،444،444ريال،اصل فاکتور رس،ی با تأيید عضو هیأت عل،ی میزبان

مانند، :وازما،تحرير ،کاغذ ،هارد اکسترنال ،فلش م،وری ،ظروف و

برای مبا،غ باالتر اصل فاکتور رس،ی با تأيید رئیس دانشکد

ابزارها و موادمصرفی آزمايشهاهی ،کارتريج مصرفی مربوط به کلیه

( در اختیار محقق قرار می گیرد)

3

0

دستها های چاپهر ،انواع نرم افزار و...

هزينه خريد کتاب و مقا،ه

اصل فاکتور معتبر و رس،ی

ارائه اصل بلیط مهر شد و رسید مربوط به خريد آن با درج دقیق مبلغ پرداختی بابت کلیه هزينههای اياب و ذهاب داخل شهر تهران به شرط ذکر دقیق
5

سفرعل،ی داخلی

کلیه ،وازم اياب و ذهاب (هواپی،ا ،قطار ،تاکسی ،اتوبوس) ،تصوير مقا،ه پذيرش شد يا مسیرهای حرکتی در رسید مربوطه برای ه،ايشها و کنفرانسهای
درصورت چاپ ارائه تصوير چاپ شد آن ،گواهی شرکت در ه،ايش ،ارائه اصل فاکتور و داخل شهر تهران نیز به عنوان هزينه اياب و ذهاب قابل پرداخت می-
يا رسید مربوط به اسکان و تغذيه ،اصل رسید مربوط به پرداخت هزينه ثبت نام يا نامه باشد.
ای رس،ی از محل اجرای ه،ايش/کنفرانس مبنی بر دريافت مبلغ مربوط به ثبت نام

6

خدمات تايپ ،کپی ،ويرايش ،اسکن ،پرينت و

ارائه اصل فاکتور

صحافی

1

تا سقف  54/444/444ريال

7

سفر عل،ی خارج از کشور
( ح،ايت مازاد برگرنت)
( يکبار در سال با تايید دانشها )

اصل بلیط ،اصل رسید پرداخت شد بابت بلیط (دارای مهر فروشند ) ،گزارش عل،ی

بلیط پرواز تا  0ساعت ،تا  24،444،444ريال

سفر ،تصوي ر پاسپورت از صفحه اصلی و صفحه مهرشد برای ورود و خروج از کشور،

بلیط پرواز تا  8ساعت ،تا  34،444،444ريال

تصوير عوارض خروج از کشور ،اصل فیشها و يا نامه رس،ی از اقامتها يا هتلهای محل

بلیط پرواز بیش از  8ساعت ،تا  54،444،444ريال

اسکان ،اصل کلیه فیشها و رسیدهای مربوط به اياب و ذهاب و غذا ،تصوير گواهیهای
مربوط به ثبت نام و پذيرش ،فیش واريزی مربوط به هزينه ثبت نام يا نامه رس،ی مبنی
بر تأيید مبلغ پرداختی بابت ثبت نام در ه،ايش ،گواهی شرکت در ه،ايش /کنفرانس

8

خدمات شبکه آزمايشهاهی فناوری راهبردی

رسیدهای مربوطه

تخفیف 64درصدی تا سقف  34،444،444ريال

کشور( )labsnet.ir
( مازاد بر گرنت)
نکته  -1فاکتور رس،ی میبايست دارای مشخصات ذيل باشد:
ا،ف -مهردارای نام و ش،ار تلفن .
ب -دارای شناسه ملی يا کد اقتصادی ( برای مبا،غ ک،تر از  14،444،444ريال کد ملی فروشند هم قابل قبول است)
پ-آدرس و ش،ار تلفن در سربرگ.
ت -قی،ت هرواحد فروش.
ث -ج،ع کل مبلغ به عدد و به حروف .
ج -فاکتور بدون خط خوردگی و خوانا باشد.

نکته -2

ت،امی هزينهها بايد در فرم صورت هزينه کرد گرنت که در بخش گرنت ،قس،ت امور پژوهشی ،وبها معاونت پژوهشی قابل مشاهد است؛ قید شد و پس از امضاء توسط مسئو،ین دانشکد /پژوهشکد  ،به پیوست

اسناد به معاونت پژوهشی وفناوری دانشها ارسال گردد.
نکته  -3درصورت عنوان شدن مبلغ مربوط به عوارض و ما،یات در فاکتور ،بايد گواهی ثبت نام در سازمان نظام ما،یاتی ض،ی،ه فاکتور گردد.
نکته  -0تاريخ ت،امی هزينههای مذکور بايد در دور زمانی مشخص شد در قرارداد گرنت باشد.
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