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 1مشخصات سند

 خرید کاال از محل اعتبار پژوهانه اعضای هیأت علمی دانشگاه کوثر دستورالعمل  عنوان سند:

 14شماره سند:   دستورالعملنوع سند: 

 2از 1صفحه:   01ویرایش: 

 یید در هیأت رئیسه أیکسال پس از تتاریخ اصالحیه بعدی: 

 *درصورت عدم نیاز به اصالحیه در موعد مقرر؛ سند تا اصالحیه بعدی معتبر است.

 

 اقدام کنندگان

 امضاء واحد سازمانی نام و نام خانوادگی اقدامات

  مدیر حوزه پژوهش و فناوری سعیده قضاییدکتر  تهیه کننده:

  آموزشی و پژوهشیمعاون  نسترن پارسافرددکتر  تأیید کننده:

  رئیس دانشگاه دکتر علیرضا حسینی تصویب کننده:

 

 امضاء شماره و تاریخ صورتجلسه نام و نام خانوادگی دبیر مرجع تایید و ثبت

 دکتر سعیده قضایی شورای پژوهشی دانشگاه
  116جلسه شماره: 

 11/1399 / 21 تاریخ: 

 دکتر ابراهیم کنعانی هیأت رئیسه
  183جلسه شماره: 

 10/12/1399تاریخ: 

 

 تاریخ و شماره ابالغ سند حوزه کارشناس هیأت رئیسه مرجع نگهداری سند

  ریاست الهه ربانی هیأت رئیسه
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 عنوان سند: 

خرید کاال از محل اعتبار پژوهانه اعضای هیأت علمی  دستورالعمل

 دانشگاه کوثر

 14شماره: 

 11/1399 /21 تاریخ:  01 ویرایش:

 2از  2 صفحه:

 

 

 

 عالی زشموآ تمؤسساو  هاهنشگادا علمی تهیأ یعضاا  (Grantنامه پژوهانه ) یینآ( ییاجرا راتمقر)  نامه 4 دهما راتختیاا سساابر حاضردستورالعمل 

هماهنگ و اعمال ضوابط مدون جهت تخصیص  به منظور اتخاذ سیاست  27/06/1390تاریخ  110451/3به شماره  وریفناو  تتحقیقا م،علووزارت 

 اعتبار پژوهانه و هزینه کرد بهینه آن تدوین شده است.

 نامه پژوهانه اعضای هیأت علمی دانشگاه کوثر مجاز است.شیوه 6خرید کاال طبق ماده  -1

، جهت تسهیل و تسریع انجام امور در همچنینگردد. نامه مالی معامالتی انجام میتوسط کارپرداز دانشگاه و طبق آیین ندتواخرید کاال می -2

درصد پژوهانه خود در قالب قرارداد خرید از محل پژوهانه رأساً اقدام  30موارد ضروری به اعضای هیأت علمی اجازه داده می شود، تا سقف 

  مقاله از محل اعتبار پژوهانه هزینه خرید تجهیزات و چاپنموده و پس از انعقاد قرارداد، اسناد مربوط را در اسرع وقت طبق فرم درخواست 

 اسناد و وجود مانده پژوهانه کافی و در صورت تأمین اعتباربه مدیریت پژوهش و فناوری تحویل نمایند. حوزه مدیریت در صورت کامل بودن 

 اقدام به انجام امور مربوطه جهت واریز مبلغ در وجه ایشان خواهد نمود. 

 مسئولیتو  هندد منجاا ممکن قیمت ترین پایین به را  کاال خرید،  هنشگادا معامالتی مالی نامه یینآ طبقاعضای هیأت علمی مکلفند  :1تبصره

 .ستا نیشاا هعهد به هشد ئهارا اتمستندو  اركمد سقمو  صحت

 اسناد مورد نیاز عبارتند از: :2تبصره

  هزینه خرید تجهیزات و چاپ مقاله از محل اعتبار پژوهانهفرم درخواست   

 صورتجلسه گروه 

 اصل فاکتور 

 نصب برچسب اموال بروی کاالی غیر مصرفی 

 که همگی باید به امضای عضو هیأت علمی و مدیر گروه برسند.

 ملی کد یبجا باشد مؤسسه یا شرکت هشندوفر که تیرصو.در  ستا وریضر رفاکتودر  هشندوفر ملی کدو  هشگاوفرو آدرس  مهر ،یخرتادرج  :3تبصره 

 .ددگر ئهارا نیز جهو یافتدر سیدر یا یزوار فیشو  دشودرج  رفاکتودر  ملی شناسهو  دیقتصاا کد ستا زمال هشندوفر

 . باشد هشد قید رفاکتودر  عموضوباید  دهبو ودهفزارزش ا بر تمالیا شامل خرید عموضو که تیرصودر   :4تبصره

 الموا برچسبو  هشد بمحسو مصرفی حکمدر  الموا ،باشد مناا تهیأ بمصو بنصااز  کمترارزش آن  که تخصصی ارفزا منرو  نشریه ب،کتا :5تبصره

 6.750.000معادل  بنصا ینا حاضر لحادر  شود.می معالو ا هسیدر مناا تهیأ تصویب به ساله هر الموا یناارزش  بنصا. دشو نمی نصب نهاروی آ بر

 ریال است.

 21/11/1399مورخ  دانشگاه پژوهشی شورای جلسه یکصد و شانزدهمینتبصره پیشنهادی، در  5بند و  2این دستورالعمل در : تصویب

 این از و رسید تصویب نهایی به 1399 /12 /10مورخ  دانشگاه رئیسههیئت  جلسه یکصد و هشتاد و سومین و در گردید و مصوب طرح

 .است اجراقابل  تاریخ

 خرید کاال از محل اعتبار پژوهانه اعضای هیأت علمی دانشگاه کوثر دستورالعمل


