
حقوق - 1

حقوق ساالنه درصد ماه ها مجموع
مدیر آمل $5,000 50% 12 $2,500

مدیر پروژه مدیر پروژه $4,000 100% 12 $4,000
حسابدار  $2,000 50% 10 $833
ادیتور ارشد  $750 20% 9 $113
ادیتور  $500 45% 8 $150

$7,596

منافع، مالیات و کمک هزینه       -2

Aمثال   
مالیات بر حقوق ها  45% $3,418

Bمثال   
مالیت بر حقوق ها  $1,000

Cمثال   
سالمتی و بیمۀ اجتماعی   $1,000

Dمثال   
1,021$ ماهه13پرداخت  

$6,439

 ماه12فضا و آب و برق      .3

1,200$ دالر در ماه100$اجارۀ دفتر  
1,200$ دالر در ماه100$اجارۀ دفتر آموزش   
آب و برق  $500

$2,900

4

تجهیزات ادارات  $50

1,000$ دالر500 @ 2کامپیوتر و اجزاء  

100$ دالر50 @ 2پرینتر  

200$ دالر50@ 2فوتو کوپیر  

$1,350

ارتباطات و مخارج پستی    .5

تلفن، فاکس، ایمیل، پست، اینترنت  $100

    مسافرت و روزمره            .6

   

مسافرت بینالمللی 

بلیط رفت و بر گشت ، ریو دوجنیرو 3 $1,200

660$ نفر2 روز برای 3 دالر برای 110:روزمره

:مسافرت محلی در آرژانتین 

200$ دالر100@ 2 بلیط قطار رفت و بر گشت به بئنس آیرس ، حومه

200$ دالر50ال پالتاهر یک-  بلیط رفت و بر گشت از بوئنس آیرس 

Local Buenos Aires Travel: $150 each for 3 people 450$ دالر150 نفر هر کدام 3مسافرت محلی بوئنس آیرس برای

Bمثال   

:مسافرت محلی در چین 

60$  دالر سفر رفت و بر گشت با قطار از20شانکهای هر کدام -بیژینگ 3

60$ نفر3 روز 2 دالر روزانه برای 10: روزمره

Cمثال   

مسافرت محلی در مالدووا  $500

هزینۀ خط اقالم: کمک مالی نمونه 
لطفاً تنها از اقالمی استفاده نمائید که مربوط به پروژۀ طرح شما میباشد. تمامی امدادهای مالی شامل لیست زیر نمیباشند. این تنها یک نمونه است: توجه
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Example D: Dمثال 

م نفر2سفر برای / دالر10 نفر با 6ماه برای /دوسفر: (ابوجا)مسافرت محلی نفر2سفر برای / دالر10 ماه با 6ماه برای /سفر  $240

Eمثال 

مسافرت محلی در عمان  $500

Fمثال   

کنفرانس کنیا 

مسافرت بینالمللی 

$1500نایروبی، کنیا، هر کدام - اروپا :  دور مسافرت1هزینۀ پرواز برای  $1500نایروبی، کنیا، هر کدام - اروپا :  دور مسافرت1هزینۀ پرواز برای $1,500

$2500نایروبی، کنیا، هر کدام - آسیا :  دور مسافرت2هزینۀ پرواز برای  $5,000

$1500نایروبی، کنیا، هر کدام - آمریکای جنوبی:  دور مسافرت1هزینۀ پرواز برای  $1,500

$12,070

مشاورتی/خدمات قراردادی  .7

فیلمبرداری، کنفرانس $70

$100 نفر هر یک 3کارگاه آموزش مشاورین  $300

$60 نفر هر کدام 2سخنگویان کنفرانس،  $120

$150سازمان دهندۀ کارگاه  $150

$640

مخارج مستقیم دیگر .8

Aمثال 

غذای کنفرانس و نوشابه

900$ $15 نفر هر نفر 60: نهار

720$ نفر60برای $ 6 بار 2چائی 

400$ نفر60برای $ 10 بار 2: شام

Bمثال 

نشر، چاپ، ادیتورو توضیع

350$ کپی200صفحه راهنما، -30چاپ،  

680$ کپی200صفحه خبرنامه، -30چاپ، 

بروشور، پوستر، اعالمیه $200

هزینۀ بانک $200

$3,450

هزینۀ کل برنامه $34,545
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