
 دانشگاه زنجان پژوهانهاعتبار از محل خدمات خريد كاال و پرداخت اجرت نامه  شيوه

  

ها و مؤسسات آموزش عالي  اعضاي هيأت علمي دانشگاه) Grant(نامه پژوهانه  آيين) مقررات اجرايي( 4نامه حاضر براساس اختيارات ماده  شيوه

پژوهشي و در تاريخ به تصويب شوراي  16/12/1394در تاريخ  تهيه و 27/6/1390 مورخ 110451/3وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به شماره 

  .االجراست الزم  تاريخ اينبه تصويب هيأت رئيسه دانشگاه رسيده و از  19/2/1395

  .باشد نامه پژوهانه مجاز مي آيين طبقخدمات خريد كاال و پرداخت اجرت  -1

انجام نامه مالي معامالتي  بق آيينطدانشگاه و  دتاً توسط كارپرداز معاونت پژوهش و فناوريعمخدمات خريد كاال و پرداخت اجرت  -2

تا سقف مبلغي معين  ،شود جهت تسهيل و تسريع انجام امور در موارد ضروري به اعضاي هيأت علمي اجازه داده مي ،بااينحال. گردد مي

شود، رأساً اقدام نموده و اسناد  كه هر ساله به پيشنهاد شوراي پژوهشي در هيأت رئيسه دانشگاه تعيين مي) ا خدماتبراي هر مورد كاال ي(

به امور مالي معاونت پژوهش و فناوري تحويل و رسيد دريافت  1طبق فرم ضميمه در اسرع وقت و حداكثر تا پايان سال مالي مربوط را 

اقدام به ) بسته به وجود نقدينگي(و وجود مانده پژوهانه كافي، در اولين فرصت ممكن  اسناد كامل بودن در صورتمعاونت امور مالي . دارند

 .بديهي است، پس از پايان سال مالي سندي دريافت نخواهد شد .واريز مبلغ مربوط در وجه ايشان خواهد نمود

ترين قيمت  را به پايينيا پرداخت اجرت كاال خريد گاه ، نامه مالي معامالتي دانش مكلفند طبق آييناعضاي هيأت علمي  -1تبصره 

  .و مسئوليت صحت و سقم مدارك و مستندات ارائه شده به عهده ايشان استممكن انجام دهند 

، )تيب براي اموال مصرفي و غيرمصرفيتر به(، فاكتور و قبض انبار يا اموال اجرت/ درخواست خريد: عبارتند از اسناد مورد نياز -2تبصره 

  .كه همگي بايد به امضاي عضو هيأت علمي، مدير گروه، معاون پژوهشي دانشكده و معاون پژوهش و فناوري دانشگاه برسند

در صورتي كه فروشنده شركت يا مؤسسه . ضروري استدر فاكتور كد ملي فروشنده  و درج تاريخ، مهر و آدرس فروشگاه -3تبصره 

و فيش واريز يا رسيد دريافت وجه  است كد اقتصادي و شناسه ملي در فاكتور درج شود الزمباشد بجاي كد ملي فروشنده 

  .نيز ارائه گردد

در صورتي كه موضوع خريد يا اجرت شامل ماليات بر ارزش افزوده بوده و اين موضوع در فاكتور قيد شده باشد، ارائه  - 4تبصره 

  .ضروري استنيز ارزش افزوده نام اشخاص حقوقي در نظام ماليات بر  نامه ثبت گواهي

از مبلغ اجرت قبل از اضافه شدن % 3در حال حاضر اين ماليات معادل . باشد پرداخت اجرت خدمات مشمول كسر ماليات مي -5تبصره 

بايست درصد ماليات مربوطه را كسر و  بنابراين، اعضاي هيأت علمي مي. است) در موارد ذيربط(ماليات بر ارزش افزوده 

در صورت تغيير نرخ ماليات توسط مراجع ذيربط، . وجه شركت واريز و فيش واريز يا رسيد آن را ارائه فرمايند را درمابقي 

  .مراتب از طريق معاونت پژوهش و فناوري اعالم خواهد شد

وجود نداشته باشد، يد و رسكه امكان اخذ و ارائه فاكتور  )به تشخيص معاون پژوهش و فناوري دانشگاه(استثنايي در موارد  -6تبصره 

را ) 2 ضميمه(اجرت / مجلس خريد صورت آنهاجاي  به ،)با هماهنگي قبلي( بوطربا ذكر داليل متواند  عضو هيأت علمي مي

   .تكميل و ارائه نمايد

اموال در حكم مصرفي محسوب شده  آن كمتر از نصاب مصوب هيأت امنا باشد، ارزشكه  افزار تخصصي كتاب، نشريه و نرم -7تبصره   

. شود نصاب ارزش اين اموال هر ساله به تصويب هيأت امنا رسيده و اعالم مي .شود و برچسب اموال بر روي آنها نصب نمي

  .است ريال) 800000(هشتصدهزار معادل در حال حاضر اين نصاب 



  1ضميمه 

  پرداخت اجرت خدمات، از محل اعتبار پژوهانه/ كاالفرم تحويل و دريافت اسناد و اعالم پرداخت هزينه خريد 

  

                                                                                                                            

  : تاريخ                                                                                                                           

   عامل محترم مالي معاونت پژوهش و فناوري

  با سالم و احترام،

طور كامل  ريال به) به عدد(پرداخت اجرت                                      به مبلغ به حروف / اسناد خريد                                          

تقديم حضور ) دانشگاه هيأت رئيسه 8/6/1394جلسه مورخ مصوب ( پژوهانه اعتبار محل از خدمات اجرت پرداخت/ كاال خريد نامه طبق شيوه

اين مبلغ را در وجه اينجانب به حساب جاري شماره                         بانك تجارت شعبه دانشگاه  ،خواهشمند است پس از بررسي. گردد مي

  .زنجان واريز فرماييد

  

  نام و نام خانوادگي

  ..................................عضو هيأت علمي گروه 

  ........................دانشكده 

  

                                                                                                                             

  :تاريخ                                                                                                                           

  سركار خانم دكتر / اب آقايجن

  با سالم و احترام،

شود كه در اولين فرصت ممكن  اين اطمينان به شما داده مي. باشند اين اسناد كامل و بدون نقص مي. الذكر مورد بررسي قرار گرفت اسناد فوق

در سمپ قابل اجرت، / براي موضوع خريده و با ذكر تاريخ هزينه قطعي ديگرد در وجه حضرتعالي واريزمبلغ مزبور ) بسته به وجود نقدينگي(

   .مشاهده باشد

  

  نام و نام خانوادگي

  عامل مالي معاونت پژوهش و فناوري

  



  

  

  2ضميمه 

  مجلس خريد كاال و پرداخت اجرت خدمات، توسط اعضاي هيأت علمي دانشگاه زنجان از محل اعتبار پژوهانه صورت

مصوب جلسه مورخ (پژوهانه  اعتبار محل از خدمات اجرت پرداخت و كاال خريد نامه گردد كه موارد زير طبق شيوه ميوسيله اعالم  بدين

       .هزينه شده است                      دكتر سركار خانم/ ، توسط جناب آقاي)هيأت رئيسه دانشگاه 8/6/1394

  

  )ريال(قيمت كل   )ريال(قيمت واحد   تعداد  عنوان كاال يا خدمات  رديف

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

    جمع

        

  13:   /  /  مجلس تاريخ تنظيم صورت

  خانوادگي  نام و نام                                        خانوادگي                                 نام و نام             

  ..........................مدير گروه                                                      ...........................گروه  عضو هيأت علمي  

  

  امضا                                                امضا                                                           

  

  خانوادگي  نام و نام                                                                       خانوادگي  نام و نام             

               معاون پژوهش و فناوري دانشگاه       ........................                                                  معاون پژوهشي دانشكده   

  

  امضا                                                      امضا                                                     


