
 پژوهشکده دانشجویی نحوه پرداخت اعتبار به طرح های پژوهشی دستورالعمل اجرایی 

 

  دامنه شمول پرداخت اعتبار: (1ماده
ثٍ عزحُبیی اعتجبر مبلی اختػبظ دادٌ می ضًد کٍ مًارد تخػیع ثًدخٍ عزح )سزمبیٍ ای، مػزفی، آمًسضی، 

در ضًرای پژيَطکذٌ مػًة گزدد. ایه مًارد ثٍ مسبفزت ي متفزقٍ( ي خمع کل اعتجبر تخػیع یبفتٍ ثٍ عزح 

َمزاٌ سمبن پزداخت مجبلغ ي ضزيط پزداخت مجبلغ در َز مزحلٍ ثٍ تطخیع رییس پژيَطکذٌ در قبلت قزارداد 

 ثٍ مدزی عزح ارائٍ می ضًد.

  ( نحوه پرداخت:2ماده

در قزارداد مطخع می قزارداد ثیه رییس پژيَطکذٌ داوطدًیی ي مدزی )کٍ ثب امضبی تمبمی اعضبی گزيٌ 

ضجبی مدزی در قزار داد درج می ضًد. کلیٍ  ثبوک تدبرت داوطگبٌ یب ي ضمبرٌ حسبة ضًدضًد( امضب می 

 ثٍ ایه ضمبرٌ حسبة خًاَذ ثًد. ی عزح ثٍ مدزی پزداخت َب

 ( شرایط پرداخت:3ماده

ثٍ اوذاسٌ مجلغ دریبفتی (مدزیبن عزح مًظف ثٍ رعبیت حذاکثز سقف اعتجبر مػًة عزح می ثبضذ ي ثبیذ 1/3

در َز مزحلٍ، )قجل اس دریبفت مجلغ مزحلٍ ثعذ یب تسًیٍ حسبة عزح( فبکتًرَبی معتجز مًرد تبییذ اداری مبلی 

داوطگبٌ ثٍ پژيَطکذٌ داوطدًیی ارائٍ ومبیىذ. در غیز ایىػًرت مجلغ مزحلٍ ثعذ را دریبفت وخًاَىذ ومًد یب 

 عزح تسًیٍ وخًاَذ ضذ.

ثبیذ در َز مزحلٍ غًرت فبکتًرَبی َشیىٍ ضذٌ عزح را در لیست مطخع تبیپ کزدٌ ي کل (مدزی عزح 2/3

 فبکتًرَب را پیًست ومبیذ. 

یب مقػز  ومبیىذکًتبَی  درغًرتیکٍ مدزی ي َز یک اس اعضبی گزيٌ مدزی عزح در اخزای قزارداد (4ماده

برتی کٍ ثٍ داوطگبٌ يارد ومًدٌ اوذ خُت تسًیٍ ثبضىذ ثبیذ ثٍ میشان مجلغ قزارداد ثعاليٌ مجلغ تضییع امًال ي خس

  .حسبة عزح  ثٍ حسبة داوطگبٌ ياریش ومبیىذ

 می ثبضذ ضًرای پژيَطکذٌمزخع تطخیع قػًر ي کًتبَی در اخزای قزارداديخجزان خسبرت،  (1تبصره 

 َمٍ اعضبی گزيٌ در رفع قػًر ي خجزان خسبرت مسئًل می ثبضىذ  (2تبصره 

پژيَطکذٌ داوطدًیی می تًاوذ ثب َمبَىگی ثعمل تًسظ مدزی،  عذم تسًیٍ حسبة عزحدر غًرت  (3تبصره 

آمذٌ ثب معبيوت آمًسضی اس غذير َز گًوٍ تبییذیٍ تحػیلی یب غذير مذرک ثزای اعضبی گزيٌ ممبوعت ثٍ 

 عمل آيرد.

ثىذی  سمبن مًظف است عزح را ثز اسبسقزارداد مدزی . می گزدد درج دادارقز اودبم عزح در مذت (5ماده

  .پیص ثیىی ضذٌ ثٍ اودبم رسبوذ



 کذٌثٍ تػًیت ضًرای پژيَط مىًطدر غًرت عذم اتمبم عزح در مًعذ مػًة، تمذیذ سمبن عزح  (1تبصره 

  می ثبضذ.

عزفیه )تبخیز پژيَطکذٌ در پزداخت مجبلغ قزارداد ي مدزی در ارائٍ اسىبد ي فبکتًرَبی  تبخیزثٍ اوذاسٌ  (2تبصره 

 معتجز( در غًرت تبییذ درضًرای پژيَطکذٌ ثٍ مذت قزارداد افشيدٌ می ضًد.

درغذ مجلغ کل عزح تًسظ مدزیبن ثالمبوع است ي غزف مجبلغ 10خزیذ تدُیشات سزمبیٍ ای تب سقف (6ماده

پژيَطکذٌ داوطدًیی اودبم می ضًد ي ایه تدُیشات متعلق ثٍ داوطگبٌ می  ثب َمبَىگیآن  ثیطتز ثزای خزیذ 

 ثبضذ.

پژيَطکذٌ ي داوطگبٌ درخػًظ ثزيس َز گًوٍ اختالف مبلی ي اداری ثیه اعضبی گزيٌ مسؤيلیتی ثٍ   (7ماده

 عُذٌ ومی گیزوذ.

 عزحُبی پژيَطکذٌ فبقذ َشیىٍ پزسىلی می ثبضذ. ( 8ماده

پزداخت پبداش ثٍ عزحُبیی کٍ ثٍ وحًی کبرفزمبی آن داوطگبٌ کبضبن ثبضذ ي ضًرای پژيَطکذٌ ثب  (1تبصره 

پزداخت پبداش ثٍ مدزیبن عزح مًافقت کىذ ثعذ اس تحًیل کل محػًالت ي وتبیح  عزح ي گشارش غحبفی 

خذیذ ثٍ مدزیبن ضذٌ ي سی دی گشارش کبر ي تبییذ وُبیی اتمبم عزح در ضًرای پژيَطکذٌ، در قبلت قزارداد 

 .پزداخت خًاَذ ضذ

پزداخت پبداش ثز اسبس درغذ مطبرکت َز یک اس اعضبی گزيٌ مىذرج در قزارداد ي ثب تػًیت  (2تبصره

 ضًرای پژيَطکذٌ امکبن پذیز است. سقف پبداش در َىگبم تػًیت عزح تعییه خًاَذ ضذ.

ثب افزاد یب تیمُبیی کٍ در مسبثقبت یب سمیىبر َب  یب مدبمع ملی یب ثیه المللی ثٍ وبم داوطگبٌ کبضبن  دارای  (9ماده

 گزدد.  رتجٍ ضذٌ اوذ  پبداش مىبسجی مغبثق دستًرالعمل َیئت رئیسٍ داوطگبٌ پزداخت می

تػًیت َیئت رئیسٍ داوطگبٌ رسیذٌ تجػزٌ در تبریخ                   ثٍ  6مبدٌ ي10ایه دستًرالعمل ثب ( 11ماده

  است ي اس َمبن تبریخ السم االخزاست.

 


