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  مقدمه
مورخ  0110451/3 يبه شماره يو فناور قاتي) مصوب وزارت علوم، تحقپژوهانه( ياعتبار پژوهش ينامهنييآ يبه منظور اجرا

د هدفمنو  يپژوهش يهاتيبه انجام هرچه بهتر فعال يعلم هيأت ياعضا قيو تشو بيترغ ،يآثار پژوهش يارتقا يو برا 27/06/1390
 يالمللنيه بدانشگا يعلم هيأت ياعضا يبرا ليبه شرح ذ يدستورالعمل ،ياز اعتبارات پژوهش نهيبه ياستفاده زينو  هافعاليت نيكردن ا
  شده است. ني(ره) تدوينيامام خم

  فيتعار )1( يماده
  .27/06/1390مورخ  0110451/3به شماره  يو فناور قاتيمصوب وزارت علوم، تحق ياعتبار پژوهش ينامهنييآ: نامهنييآ )1-1
  .آوريوزارت علوم تحقيقات و فن وزارت: )1-2
  (ره).ينيامام خم يالمللنيدانشگاه ب دانشگاه: )1-3
  .بايد هزينه شود يكه در آن سال، اعتبار پژوهش يسال شمس سال مبنا: )1-4
 طرحو ي مانيپ ،يشيآزما يرسم ،يقطع يرسم :مشغول به كار دانشگاه با وضعيت استخدامي يعلم هيأتعضو  :يمتقاض )1-5

  .سربازي
سه سال كمتر از  سال مبنا، تا پايان آذر ماه سال قبل ازوي  سابقه خدمتكه  يمتقاض يعلم هيأتعضو  :ديجد يمتقاض )1-6
  شد.اب
  روز سال قبل از سال مبنا. نيدر آخر يمتقاض يعلم يمرتبه مرتبه: )1-7
  شود.تعيين و به متقاضي اعالم مي، سال مبنا به عنوان اعتبار پژوهشي )3( يمادهمبلغي است كه بر اساس  اعتبار: )1-8
است كه در هر سال توسط معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه و با توجه به اعتبارات تخصيص  حداقل اعتباري :كمينهاعتبار  )1-9

  شود.در نظر گرفته مي ،يافته براي متقاضي جديد
در هر سال توسط معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه و با توجه به اعتبارات تخصيص است كه ي حداكثر اعتبار :بيشينه اعتبار )1-10

  .شوديدر نظر گرفته م ،براي متقاضي يافته
با مجوز  يمتقاضكه باالتر يا هاي دولتي همتراز و دانشگاه دانشگاهدكتري داخل  ياارشد  يكارشناسمقطع  نامهانيپا :نامهپايان )1-11

  .استمبنا دفاع شده سال در سال قبل از استاد راهنماي آن بوده و  ،دانشگاه
 و با توجه به اعتبارات تخصيصعددي است كه در هر سال توسط معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه  :ضريب تبديل به ريال )1-12

  .شوددر نظر گرفته مي، ميزان اعتبارتعيين  و امتيازهاي پژوهشي متقاضيان، براييافته 
استاد راهنماي وي  ،دكتري دانشگاه در سال مبنا است كه متقاضييا منظور دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد  دانشجو: )1-13

  باشد.

  يپژوهش ازيامت )2( يماده
 رياخحصيلي) (ت يسه ساله ازاتيامت نيانگيبرابر با م ازيامت ني. اشوديم نييسه ساله تعي هباز كيدر  يمتقاض يپژوهش ازيامت )2-1
، سال 5/1آخر تحصيلي سال  يوزن بيضر ن،يانگيدر محاسبه م كه يبه طور .است) 1(منتهي به سال تحصيلي قبل از سال مبنااو 

  .باشديم 5/0قبل از آن تحصيلي و دو سال  1قبل از آن تحصيلي 
  است از:عبارت رد،يگيها تعلق مبه آن يپژوهش ازيكه امت يپژوهش يهافعاليتآثار و  )2-2

 ..................................................................................................پاورقي 
 محاسبه خواهد شد. 93-94، و 92-93، 91-92ي تحصيلي هاباشد، امتياز سال 95مثال اگر سال مبنا، سال شمسي  -1
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  دانشگاه عقد قرارداد شده است) قيخارج دانشگاه (كه از طر يپژوهش يقراردادها  -
  )ISI ،يجيترو يعلم ،يپژوهش يعلم( 2با ضريب  معتبر يعلم اتيمقاالت در نشر  -
  مقاله) يكامل و خالصه يمعتبر (شامل مقاله يهامقاالت در كنفرانس  -
  هاي علمي و صنعتي يا بنياد ملي نخبگانيد سازمان پژوهشأيداراي ت ثبت اختراع  -
  كتابي هو ترجم يعلم شيرايو ،يانتقاد حيتصح ف،يتصن ف،يتأل  -
  شيهما دبيري  -
  هاي تخصصي و يا واحدهاي نيمه صنعتيهاي فني، واحد پژوهشي، كتابخانه، كارگاهديجد يهاشگاهيآزما ياندازراه  -
  ي مورد تأييد بنياد ملي نخبگانالمللنيب ايو  يمل زياخذ جوا  -
  در دائره المعارف يمقاله پژوهش  -
  يدانش فن ديتول  -

 ها ومقاله يبرا رشيپذ ينامه ن،ي. بنابراشوديها منظور مدر محاسبه افتهيخاتمه  يپژوهش يهافعاليت ازيتنها امت )1( يتبصره
  .ستيآن قابل قبول ن رينظاو  كتب يقرارداد چاپ برا

  .شوديداده م ازيوزارت و دانشگاه امتو جاري مصوب  يهانامهنيياساس آبر  )2-2در بند ( آثار مندرج يهيكلبه  )2-3

  تعيين ميزان اعتبارمحاسبه و  )3( يماده
 يعملكرد پژوهش ازاتيو مرتبه در مجموع امت يليتكم التيبا تحص يهمكار ازاتياعتبار، مجموع امت ميزان نييبه منظور تع  )3-1

  دستورالعمل ارائه شده است. نيا )1پيوست ( اعتبار در نييمحاسبات تع اتيي. جزشوديضرب م تبديل به ريالو حاصل آن در ضريب 

  .) ريال باشد500,000(مضرب صحيحي از پانصد هزار شود كه ه نحوي به پايين گرد ميشده بعدد محاسبه  )1( يتبصره
  است. 8و استاد  6 اري، دانش4 اري، استاد2 يمرب يمرتبه برا بيمقدار ضر )3-2
 التيحصت انيدانشجو ييراهنما درمتقاضي  يهافعاليت از يشاخص (كه يليتكم التيتحص يهافعاليت بيضر محاسبه يبرا )3-3

، 2شاركتبر اساس درصد م يو يدكتر يهانامهانيپا تعداد برابر دو با يمتقاض ارشد يكارشناس يهانامهانيپا تعداد بتداا )است يليتكم
 هاضاف يمتقاض مرتبه بيضر به يليتكم التيتحص يهافعاليت بيضر .شوديم ضرب 5/0 مقدار در آن حاصل سپس و شده جمع

   است. 2 يليتكم التيتحص يهافعاليت بيضر مقدار حداكثر .شوديم
	شود.، اعالم ميهركدام بيشتر باشد ،يا محاسبه شدهكمينه اعتبار  ،براي متقاضيان جديد )3-4

ي شود) متقاضرگزيني (قراردادهاي پيماني و طرح سربازي را نيز شامل مياجراي حكم كا يا تاريختاريخ صدور چنانچه  )2( يتبصره
  گيرد.تعلق نميبه وي سال مبنا باشد، اعتبار  بعد از آذر ماهجديد، 

  اعتبار از استفاده ضوابط )4( يماده
 ، استفاده از اعتبار در موارد زير و با در نظر گرفتن حدود تعيين)نامهآيين 3 يطبق ماده(و  هاي پژوهشيبه منظور توزيع بهتر فعاليت

  پذير است: شده، انجام
. ميزان )نامهآيين 3ي ماده 1(طبق بند هاي پژوهشي دانشگاهطرح انجامضوابط بر اساس طرح پژوهشي  2انجام حداكثر  )4-1

  كه از باقيمانده اعتبار وي بيشتر نباشد. است مشروط بر اين اعتباردرصد  40 زانيحداكثر به ممتقاضي در طرح التحقيق حق

 ..................................................................................................پاورقي 
 گردد.منظور مي 5/0باشد، عدد كه متقاضي يكي از استاد راهنماها ميدارد درصدي  50اي كه دو استاد راهنما با مشاركت نامهپايانمثالً براي  -2
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التحقيق متقاضيان در اين حق از طريق تجميع اعتبار دو يا چند متقاضي انجام شود. ميزان تواندميطرح پژوهشي  )1( يتبصره
  درصد مجموع اعتبار آنان است. 40حالت نيز حداكثر 

درصد، از اعتبار سالي پرداخت خواهد شد كه طرح در آن  40مبلغ تسويه قرارداد طرح پژوهشي، بدون رعايت سقف  )2( يتبصره
پرداخت ي وبعد  )هاي(نده، از اعتبار سالمبلغ باقيماكمتر از مبلغ قرارداد باشد،  متقاضيدر صورتي كه اعتبار سال خاتمه يافته باشد. 

  خواهد شد.
در قالب قرارداد طرح و  ،)نامهآيين3ي ماده 2بند طبق (، هاي پايه و كاربردي كه منجر به توليد مقاله شودانجام پژوهش )4-2

 50طرح مذكور به تأييد كميته ارتباطات پژوهشي برسد، ميزان مبلغ طرح تا  پيشنهاد. در صورتي كه پژوهشي و مطابق ضوابط آن
  قابل افزايش است. اعتبار درصد

) 3ي ماده 3طبق بند (، هاي تقاضا محور كه منجر به تدوين دانش فني، انعقاد قرارداد و يا توليد نمونه شودانجام پژوهش )4-3
در اين مورد نيز متقاضي در درخواست استفاده از اعتبار خود در ابتداي سال مبنا بايد به طور كلي موضوع اين نوع پژوهش  .نامهآيين

ميزان تخصيص مبلغ به متقاضي از اين طريق، بر اساس درخواست وي و اسناد ارائه شده و تصويب در شوراي پژوهشي  را مشخص كند.
  شود.دانشگاه تعيين مي

هاي خدمات آزمايشگاهي ، پرداخت هزينهدرصد اعتبار 100داراي برچسب اموال تا  يزات و لوازم دانشگاهي تحقيقاتيخريد تجه )4-4
 60 زانيحداكثر به م، )نامهآيين 4ي ماده 3 طبق بند( ي پژوهشيهافعاليتصحرايي و خريد مواد مصرفي جهت انجام و  و ميداني

  درصد اعتبار
هاي خدمات آزمايشگاهي و ميداني و صحرايي خريد تجهيزات و لوازم دانشگاهي تحقيقاتي داراي برچسب اموال، پرداخت هزينه )4-5

مجموع تعداد  زانيحداكثر به م داخل دانشگاهي جاري هنامجهت انجام پاياننامه)، آيين 4ي ماده 3(طبق بند و خريد مواد مصرفي 
  ميليون ريال تا سقف اعتبار متقاضي. 10نا، ضرب در ي مصوب در سال مبنامهپايان

در هر سال با شرط  (external hard drive)ديسك سخت جانبي ب) ، تاپلپ يا رايانهالف) دو قلم يكي از  خريد )3( يتبصره
متقاضي و با مجاز است. تمام اقالم با درخواست ، درصد اعتبار 60حداكثر تا  ي خدمت متقاضييك بار در طول دوره ،هر قلمخريد 

درصد متقاضيان  15نظر مديريت فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه و به صورت متمركز خريداري خواهد شد. ساالنه براي حداكثر 
هر يك از اقالم اين تبصره، طبق نظر شوراي پژوهشي دانشگاه، خريداري صورت خواهد گرفت. بديهي است تمامي موارد جزء اموال 

  واهند شد.دانشگاه محسوب خ

ماه سال مبنا در دبيرخانه پژوهشي آذر بايد تا پايان چند متقاضي با هم)، دو يا ( تجهيزاتگروهي درخواست خريد  )4( يتبصره
  ثبت شده باشد.

ي اعتبار، پرداخت هزينهدرصد  20 زانيحداكثر به ممجموعاً  ،ي ثبت اختراعهزينه و يدر مجامع علم تيپرداخت حق عضو )4-6
 كارگاه آموزشي يك، نمايشگاه تخصصي يكاز كشور و شركت در  همايش خارج دوو  كشور همايش داخل سهدر شركت و ارائه مقاله 

بر اساس ضوابط شركت در  )نامهآيين 3ي ماده 5بند طبق (، خارج از كشور سفر علمي كوتاه مدت يكو  داخل يا خارج از كشور
  .اعتبار متقاضي باقيمانده، تا سقف هاگردهمايي
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مجموعًا  ،ي متقاضيتخصصي مرتبط با رشته افزارنرمو  3ترونيكي)كمقاله (كاغذي، ال، ه، نشريكتابخريد  ينهپرداخت هزي )4-7
 علمي نشريات و مقاالت يمجموعه در مقاالت چاپ هزينه، اطالعاتي هايعضويت در پايگاه ي، هزينهاعتباردرصد  100 زانيمحداكثر به 

  .)نامهآيين 3 يماده 6 بند طبق( 4هاي معتبرشده در مجله ي ويراستاري مقاله چاپو هزينه معتبر
	.اتچاپ و انتشار يياجراضوابط  بر اساس ،5ي چاپ كتاب در انتشارات دانشگاههاپرداخت هزينه )4-8
شركت و از كشور  خارجهاي مقاله در همايش يكو  كشور هاي داخلهمايشمقاله در  هاي مربوط به ارائه دوهزينهپرداخت  )4-9

  ها.بر اساس ضوابط شركت در گردهمايي )نامهآيين 3ي ماده 7 طبق بند( دانشجوبه  ارگاه آموزشيدر يك ك
ند كني پژوهشي به متقاضياني كه به صورت گروهي فعاليت ميهافعاليت يتواند به منظور پرداخت هزينهدانشگاه مي )4-10

فناوري و فناوري اطالعات در دانشگاه، بخشي از اعتبار (گرنت) پژوهشي كل  ينيز كمك به توسعهو  هاي كاري پژوهشي)(گروه
  د.دانشگاه را به تشخيص معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه به اين مقاصد اختصاص ده

ميليون  5كمتر از  ،آنمندرج در درصدهاي بر اساس هر يك از بندهاي اين ماده  يمحاسبه شدهمبلغ در صورتي كه  )5( يتبصره
 قابل افزايش است.هركدام كمتر باشد، ميليون ريال  5يا متقاضي اعتبار  ا حداكثرتريال باشد، 

  كرد آن  نهيهزدرخواست جهت  يارائهاعتبار و محاسبه مراحل  )5( يماده
  :شوديانجام م بيبه ترت ريعتبار، مراحل زمحاسبه، تعيين و اعالم ا يبرا )5-1

را  متقاضيان طيثبت شده و حائز شرا يپژوهش يهافعاليت ،هر سالفروردين  20دانشگاه حداكثر تا  يپژوهش مديريت -الف
  .كنديم يبنددر گروه اعتبار سال مبنا، گروه

ارش گزخود در  طيثبت شده و حائز شرا يپژوهش يهافعاليتو مشاهده گلستان،  يبا مراجعه به سامانه پژوهش انيمتقاض -ب
يق و تأييد آن، درصورت لزوم تقاضاي تجديد نظر خود را از طر )سال مبنا پژوهشي، نوع امتياز: اعتبار امتياز: گروه( 712

   نمايند.اعالم مي دانشكده مربوطه،اتوماسيون اداري به 
 نامهنييآ اساس را بر انيمتقاض يازهايامت، نواقصضمن بررسي و رفع سال مبنا،  ارديبهشت 15حداكثر تا  يپژوهش تيريمد -ج
  .كنديدستورالعمل محاسبه م نيو ا
  كند.متقاضيان را اعالم مي اعتبار، ميزان اعتبارمديريت پژوهشي پس از ابالغ كل بودجه  -د

 يماده ياز بندها يكيفرصت دارند، اعتبار را در  سال مبنا انيتا پا متقاضيان، ستفاده از آنا يبراو  اعتبار زانيپس از اعالم م )5-2
  كنند. نهيهزاين دستورالعمل)  )4( يماده( نامهنييآ 3

  تا پايان بهمن ماه سال مبنا در دبيرخانه پژوهشي ثبت شود.حداكثر بايد  اعتبارفرم درخواست استفاده از  )1( يتبصره
در موارد استثنايي كه پيش پرداخت براي انجام پژوهش ضروري است، با درخواست عضو هيئت علمي همراه با مدارك مثبته  )5-3
مبلغ اعتبار به صورت تنخواه قابل پرداخت است. بديهي است اين مبلغ تا پايان سال مبنا  %40، حداكثر تا پژوهشي تشخيص مديرو 

  بايد تسويه شود.
 ،مايدارائه ن را )… بتداي سال مبنا تا اعالم اعتبار، درخواست استفاده از اعتبار (نظير ارائه مقاله در همايش،چنانچه متقاضي از ا )5-4

ز . و پس اشودمي هزينهايشان براي الحساب عليمبلغ درخواست شده بر اساس اعتبار سال قبل از سال مبنا، محاسبه و به صورت 
يادشده از  التفاوتداخت شده بيشتر از مبلغ قابل پرداخت بر اساس اعتبار سال مبنا باشد، مابهاعالم اعتبار سال مبنا، چنانچه مبلغ پر

	وي كسر خواهد شد.اعتبار سال(هاي) بعد 

 ..................................................................................................پاورقي 
 وزارتاستعالم از  9/12/1393 مورخ 231109/18/3ي شماره طبق جوابيه -5و  4، 3

 
 
  



  
ی ناوری  عاو ژپو   و 

  اعتبار پژوهشي اعضاي هيأت علمي دستورالعمل اجرايي
  تصويب:بازنگري و تاريخ 

24/11/1394  
  9 از 6 يصفحه

 

 اعتبار نيينحوه تع يمحاسبات اتيجزئ) 1پيوست (

  مبلغ و تعداد استفاده هر بند يهاتيكرد و محدود نهيخالصه نحوه هز) 2پيوست (
 درخواست استفاده از اعتبارفرم ) 3پيوست (

 ي پژوهشيشورا بيتصومورد بازنگري و  24/11/1394 خيدر تار وست،يپ 3و  تبصره 9بند،  34ماده،  5دستورالعمل مشتمل بر  نيا
 موارد مبهم نيز پسشود و و كليه مصوبات دانشگاه در اين خصوص ملغي مي الزم االجراست 1/1/1395تاريخ از و  قرار گرفتدانشگاه 

 .از تصويب در شوراي پژوهشي الزم االجراست
  



  
ی ناوری  عاو ژپو   و 

  اعتبار پژوهشي اعضاي هيأت علمي دستورالعمل اجرايي
    ي تعيين اعتبارنحوه جزئيات محاسباتي )1( پيوست

 

  :شوديمحاسبه م رياساس روابط ز بر ياعتبار متقاض ميزان
  RSBAP   

Pريال باشد.)500,000شود كه مضرب صحيحي از پانصد هزار ((عدد محاسبه شده به نحوي به پايين گرد مياعتبار  : ميزان ( 

A: است) 8و استاد  6 اري، دانش4 اري، استاد2 يمرب يبرا بيضر نيمرتبه (ا بيضر  
Rضريب تبديل به ريال :  
B: شوديمحاسبه م ريزي هاز رابطاست و  2 آنحداكثر مقدار كه  ي،ليتكم التيتحص يهافعاليت بيضر:  

B 0.5 a 2 b   

a  وb در سال قبل از سال مبنا است بر اساس درصد مشاركت،دفاع شده  يارشد و دكتر يكارشناس يهانامهانيتعداد پا بيبه ترت.  
S: يمتقاض يعملكرد پژوهش ازيامت  

  ) S( يعملكرد پژوهش ازيامتي همحاسب روش
  : شوديمحاسبه م ليو با استفاده از روابط ذ (تحصيلي) سه سالهي هباز كيفرد در  يپژوهش ازيامت

 
Si :تحصيلي در سال يپژوهش ازيامت i   

S 2C D   
Ci :تحصيلي مقاالت مجالت در سال ازيامت i   
Di :تحصيليدر سال  هافعاليت ريسا ازيامت i است: ريكه شامل موارد ز  
  مقاالت كنفرانس ازيامت )1
  دانشگاه عقد قرارداد شده است) قيخارج از دانشگاه (كه از طر يپژوهش يقراردادها ازيامت )2
  اختراعات  ازيامت )3
  كتابي هو ترجم يعلم شيرايو ،يانتقاد حيتصح ف،يتصن ف،يتأل )4
  شيهما يبرگزار )5
  هاي تخصصي و يا واحدهاي نيمه تخصصيفني، واحد پژوهشي، كتابخانه هاي، كارگاهديجد يهاشگاهيآزما ياندازراه )6
  يالمللنيب ايو  يمل زياخذ جوا )7
  المعارفرهيمقاله چاپ شده در دا )8
  يدانش فن ديتول )9

   

 1 2

1
1.5 0.5

3 i i iS S S S      



  
ی ناوری  عاو ژپو   و 

  اعتبار پژوهشي اعضاي هيأت علمي دستورالعمل اجرايي
هاي خالصه نحوه هزينه كرد و محدوديت )2( پيوست

  تعداد استفاده هر بندمبلغ و 
  

 

  شرح  بند

  حداكثر

درصد   توضيح
اعتبار 
  كل

 تعداد

    2  40  انجام طرح پژوهشي  1

هاي پايه و كاربردي كه منجر به توليد ي انجام پژوهشهزينه  2
      50  .مقاله شود

هاي تقاضا محور كه منجر به تدوين ي انجام پژوهشهزينه  3
  حداكثر طبق نظر شوراي پژوهشي      قرارداد و يا توليد نمونه شوددانش فني، انعقاد 

4  

  خريد تجهيزات و لوازم دانشگاهي تحقيقاتي

60  

    
  ي خدمات آزمايشگاهيهزينه
  ي عمليات ميداني و صحراييهزينه

  خريد مواد مصرفي آزمايشگاهي

  الف) رايانه يا لپ تاپ
 ب) ديسك سخت جانبي

1  

  قلم در هر سال يك -الف
  ي خدمت متقاضيهر قلم يك بار در طول دوره -ب
درصد متقاضيان هر يك از اقالم اين  15حداكثر  -ج

  تبصره

ها بايد تا پايان آذر ماه در دبيرخانه اين درخواست    خريد گروهي تجهيزات (چند متقاضي با هم)
  پژوهشي ثبت شده باشد.

ي خريد تجهيزات و لوازم دانشگاهي تحقيقاتي، مواد هزينه
مصرفي و خدمات آزمايشگاهي و عمليات ميداني و صحرايي 

  هداخل دانشگا يجار ينامهانيجهت انجام پا

تا 
مصوب در سال مبنا،  ينامهانيمجموع تعداد پا زانيبه م    100

  يتا سقف اعتبار متقاض الير ونيليم 10ضرب در 

5  

  ي ثبت اختراعهزينه      20  يدر مجامع علم تيعضوحق ي هزينه
  هزينه شركت و ارائه مقاله در همايش داخل كشور

  

3  

ي داخل و هابر اساس ضوابط شركت در گردهمايي
  خارج از كشور

  2  هزينه شركت و ارائه مقاله در همايش خارج از كشور
  1  هزينه شركت در نمايشگاه تخصصي

  1  يك كارگاه آموزشي هزينه شركت در
  1  سفر علمي كوتاه مدت خارج از كشور

6  
  خريد كتاب

  خريد يا اشتراك مقاله و نشريه (كاغذي و الكترونيكي)      40
  افزارخريد نرم

  دانشگاه نامه اجرايي چاپ و انتشاراتطبق آيين    100  هاي چاپ كتاب در انتشارات دانشگاههزينه  7

8  

التحقيق به دانشجوياني كه از دانشگاه با حقپرداخت 
اند در قالب طرح پژوهشي متقاضي همكاري پژوهشي داشته

  )4ي ماده 1(موضوع بند 
20      

  در كارگاه آموزشي ي شركت دانشجوهزينه
  

1  
ي داخل و هابر اساس ضوابط شركت در گردهمايي

  2  كشور هاي داخلي شركت دانشجو در همايشهزينه  خارج از كشور
  1  هاي خارج از كشوري شركت دانشجو در همايشهزينه



  
ی ناوری  عاو ژپو   و 

  اعتبار پژوهشي اعضاي هيأت علمي دستورالعمل اجرايي
  از اعتبار فرم درخواست استفاده )3( پيوست

  تـاريخ:
  شماره:

 

  13تاريخ: ...../....../.......  .......................................................... معاون محترم پژوهشي دانشكده
  با سالم و احترام،

..................... داراي حســاب متمركز اينجانب .............................................................. عضــو هيأت علمي گروه ...................................        
ماره ـــ به ش نك ملت  حآدرس و ي ................................................ با تاق م كار ...........ا ............ ...................................................................ل 

ستفاده از اعتبار  باشم. خواهشمند است نامه اعتبار پژوهشي ميطبق بندهاي آيين ذيلدر موضوعات پژوهشي خويش، متقاضي ا
  دستور فرماييد اقدام الزم انجام شود.

ه نامبند (طبق آيينشماره   موضوع
  مبلغ (ريال)  اعتبار پژوهشي)

     

  نكات مهم
  تكميل شود. ،درخواستفقط براي يك اين فرم براي  -1
  ..............................................................................................................پوستر): سخنراني، نام و نام خانوادگي ارائه دهنده مقاله در همايش ( -2

  ...............................................................................ي مصوب: نامهستان پايانو شماره گل .........................................................................................................نام و نام خانوادگي دانشجو  -3

  با تشكر   
  متقاضي استفاده از اعتبار پژوهشي

...............................  
  امضا

  13تاريخ: ...../....../.......   مدير محترم پژوهشي دانشگاه
  احترام،با سالم و

ضمن ارسال فرم تكميل شده و ضمائم آن به استحضار مي رساند، درخواست استفاده از اعتبار پژوهشي مذكور مورد تأييد         
  است. مراتب جهت اقدام مقتضي ايفاد مي شود.

  با تشكر   
معاون پژوهشي دانشكده 

...............................  
  امضا

  13تاريخ: ...../....../.......   پژوهشيكارشناس محترم اعتبار 
  با سالم و احترام،

  شود.موارد پيوست جهت بررسي و اقدام الزم ايفاد مي        
  با تشكر 

  مدير امور پژوهشي دانشگاه
  امضاء

  


