معاونت پژوهش و فناوری

نامۀنحوۀپرداختهزینههایبدونفاکتور 


شیوه

بهدانشجویانتحصیالتتکمیلی 
مقدمه
شیوهنامۀ حاضر براساس مصوبۀ دستور  81اولین نشست عادی از دورۀ پنجم هیأت امنای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان مورخ
 ،8931/50/72بهمنظور حمایت از انجام پایاننامهها /رسالههای دانشجویان تحصیالت تکمیلی و در راستای تسهیل پرداخت برخی از
هزینههایی که امکان تهیۀ فاکتور نمیباشد و اتخاذ سیاست حمایتی هماهنگ برای تمامی دانشجویان تحصیالت تکمیلی تدوین شده است.
ماده  .1مبنای زمانی درخواست پرداخت هزینه
-

از تاریخ تصویب پیشنهادۀ طرح پایاننامه/رساله در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه تا حداکثر شش ماه پس از تاریخ دفاع از
پایاننامه/رساله.

ماده  .2مبلغ و نحوۀ هزینهکرد
 .8مبلغ قابل پرداخت برای دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی به شرح جدول ذیل میباشد:
مقطع

ماهیت رشتۀ تحصیلی

سقف مبلغ قابل پرداخت

کارشناسی ارشد

تجری  -نظری

 8/055/555/-ریال

دکتری

تجری

 0/555/555/-ریال

دکتری

نظری

 9/555/555/-ریال

تبصره .سقف مبالغ قابل پرداخت هر ساله توسط هیأت رئیسه دانشگاه تعیین میگردد.
 .7موارد قابل هزینهکرد :مواد مصرفی جهت انجام امور مربوط به پایاننامه /رساله ،ایاب و ذهاب ،تایپ و تکثیر پایاننامه /رساله،
خرید کاغذ  A4و  ...با تأیید استاد راهنما
 .9مبلغ هزینه شده در قبال ارائه فرم تکمیل شده و تأیید استاد راهنما ،در صورت وجود اعتبار ،با تأیید مدیر امور پژوهشی و معاون
پژوهش و فناوری دانشگاه ،از محل اعتبار پژوهشی ( )Grantاستاد راهنما قابل پرداخت است.
ماده .3شیوۀ اجرا
-

تکمیل فرم لیست هزینهکرد با ذکر عنوان و مبلغ هزینه شده و درج کد ملی ،شماره تلفن همراه و شماره حساب بانکی خود
دانشجو (بانک ملی یا ترجیحاً بانک تجارت) ،توسط دانشجو ،با تأیید استاد راهنما

-

ضمیمه نمودن قرارداد امضا شدۀ اعتبار پژوهشی ) (Grantاستاد راهنما

-

ارائه به عامل مالی حوزۀ معاونت پژوهش و فناوری

1

-

کنترل و کسر مبلغ از گرنت استاد راهنما ،توسط کارشناس مربوطه

-

تأیید مدیر امور پژوهشی و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

-

پرداخت توسط عامل مالی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه به حساب خود دانشجو.

تبصره .با تصویب این شیوهنامه ،مصوبات قبلی دانشگاه درخصوص پرداخت هزینۀ تایپ و تکثیر پایان نامه  /رساله بالاثر میگردد.
ماده  .4تصویب
این شیوهنامه در یک مقدمه و  4ماده و  7تبصره در تاریخ  8931/51/84در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه و در تاریخ  8931/51/75در
هیأت رئیسۀ دانشگاه به تصویب رسید و از تاریخ تصویب در هیأت رئیسه قابل اجرا میباشد.
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