بسمه تعالی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان
معاونت آموزشی ،تحقیقات و فناوری
« دستور العمل نحوه اختصاص هزینه های طرحهای تحقیقاتی »

الف) هزینه های پرسنلی
امتیاز تحقیق
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مدت ساعت حق التحقیق مجری مسئول

جدول ضرایب امتیاز تحقیقات بر اساس نوع تحقیق:

نوع طرح

امتیاز

مداخله ای  -کارآزمايی
بالینی – مروری-
تجربی-آزمايشگاهی

2

نوع طرح
اپیدمیولوژيک
تحلیلی و کیفی

امتیاز
1/7

نوع طرح
اپیدمیولوژيک توصیفی و مبتنی
بر اطالعات بیمارستانی

امتیاز
1/5

تبصره :در صورت مورد خاص نظر شورای پژوهشی مالک عمل می باشد

بند  :1در مواردی که طرح بیش از یکسال به طول می انجامد فرمول در تعداد سنوات ضرب می گردد.
بند  :2سقف مجموع حق الزحمه های سایر مجریان و همکاران معادل  75در صد حق الزحمه مجری طرف
قرارداد می باشددد .به طور مثال اگر هزینه پرسددن ی مجری طرف قرارداد یم می یون تومان باشددد مجموع
هزینه پر سن ی سایر مجریان و همکاران نباید بی شتر از هفت صد و پنجاه هزار تومان با شد (این بند شامل
طرح دانشجویی نمی باشد).
بند :3حق الزحمه پرسن ی بر اساس نوع فعالیت و مدت ساعت اعالم شده و بر اساس فعالیت های ذکر شده
در پروپوزال و روش اجرای تحقیق مورد ارزیابی و داوری قرار خواهد گرفت.
بند :4در طرح های مداخ ه ای و کارآزمایی بالینی هزینه پرسن ی نباید بیشتر از  30درصد هزینه های کل
باشد
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بند  :5طرح های هییت ع می تا سقف  30می یون ریال در کمیته مالی بررسی نمی گردد.
بند  :6گرنت های پژوهشی که به محقق داده می شود در کمیته مالی بررسی نخواهد شد( .اگر هزینه طرح
از مب غ گرنت بیشتر بود درکمیته مالی بررسی خواهد شد).
بند  :7درمورد هزینه های پرسددن ی دانشددجویید تعداد سدداعات اسددتاد راهنما حداکثر نصددف سدداعت مجری
قرارداد (دانشجو) باشد.
تبصره :حداکثر ساعت پرسن ی برای مجری طرف قرارداد(دانشجو) 100ساعت می باشد
 نحوه پرداخت حق الزحمه پرسددن ی بر عهده مجری طرف قرارداد طرح تحقیقاتی و بر اسدداس پروپوزال
مصوب بوده و معاونت پژوهشی دانشکده هیچگونه مسئولیتی در قبال نحوه پرداختهای مذکور ندارد.
 حق الزح مه هر سدددا عت کار تحقیقی اع دددای ه یات ع می بر اسددداس  1/60ب ند اول و دوم حکم
حقوقی(حقوق مبنا و فوق العاده مخصوص) می باشد.
 حق الزحمه برای اع اء غیر هیأت ع می با درجات ع می دکترای تخصصی و  100/000 Ph.Dریال و
دکترای عمومید کارشناسی ارشد  600/000ریال وکارشناسی  40/000ریال و کاردانید دیپ م و زیر دیپ م
 30/000ریال میباشد.
 مجری طرح موظف اسدددت به منظور اراخه خدمات آزمایشدددگاهی از قبیل نگهداری و مراقبت از حیوانات
آزمایشگاهید پر کردن تانم ازت و  ...مب غ حداکثر  300هزارتومان پرداخت نماید.
ب) هزینه آزمایشات و خدمات تخصصی

 تمام آزمایشات ترجیحا در دانشکده ع وم پزشکی آبادان انجام گیرد .در صورت نبود تجهیزات ترجیحا از
مراکز تحقیقاتی استان خوزستان استفاده شود.
 درخوا ست هزینه آزمای شات و خدمات تخ ص صید باید همراه با ذکر مو ضوع آزمایش یا خدمتد نام مرکز
سرویس دهندهد تعداد دفعات و هزینه هر دفعه اعالم گردند.
 هزینه آزمای شات و خدمات تخ ص صی درآزمای شات دان شکده ع وم پز شکی آبادان خارج از تعهدات طرح
تحقیقاتی می باشد.
ج) هزینه خرید وسایل و مواد مصرفی و غیر مصرفی

بند :1در درخوا ست هزینه خرید مواد غیر م صرفی و م صرفی ضمن پرهیز از بیان عبارات ک ی و غیر قابل
سنجشد باید نام مواد مورد نیاز به تفکیمد همراه با ذکر جزخیات شامل شرکت سازندهد فرو شندهد تعداد
مورد نیاز و قیمت هر واحد مشخص شده باشد.
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بند  :2درخوا ست خرید اموال غیرم صرفی که فقدان آن ها خ ی در اجرای طرح تحقیقاتی ایجاد نمینمایند
و یا در محیط پژوهش وجود دارندد مثل رایانهد دوربین عکاسددید میکروسددکوغ و غیرهد تنها به شددرد تایید
شورای پژوهشی دانشکده مبنی بر مجوز خرید آن اقالمد مورد تایید قرار خواهند گرفت.
بند :3چنانچه به دلیل تورمد هزینه های موارد م صرفی و تجهیزات افزایش یابدد پس از درخوا ست مجری با
اراخه مستندات و تأیید شورای پژوهشی دانشکده هزینه طرح حداکثر تا  25درصد مب غ طرح قابل افزایش
است.
بند  :4هزینه های غیر م صرفی تا سقف دوی ست می یون ریال قابل انجام می با شد .تنها از طریق کارپردازی
خریداری می شود.
د) هزینههای دیگر

 درخواسدددت هزینههای مسدددافرتد برگزاری کارگاه توجیهید تهیه هدایا و سدددایر مواردی که در بندهای
سه گانه (پر سن ید آزمای شات و خدمات تخ ص صید خرید و سایل و تجهیزات) نمیگنجندد تو سط شورای
پژوهشی دانشکده مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
 درخوا ست افزایش هزینه و سایل و مواد م صرفی و غیر م صرفی یا آزمای شات و خدمات تخ ص صی باید
همراه با م ستندات آن پس از تأیید کمیته مالی پژوهش به معاونت پژوه شی دان شگاه اراخه گردند .شورای
پژوه شی دان شکده پس از اخذ نظر کمیته مالی پژوهش ن سبت به افزایش یا عدم افزایش هزینه درخوا ست
شده اعالم نظر خواهد نمود.
بند :1افزایش هزینه های طرح تحقیقاتی شامل هزینه های پرسن ی نخواهد شد.
بند  :2هزینه های مسددافرت داخل شددهری تا سددقف  500هزار تومان و بیرون شددهری تا یم می یون تومان
قابل پرداخت می باشد (در مورد طرح هایی با هزینه های باالتر شورای پژوهشی تصمیم گیرنده می باشد)
بند  :3هزینه های تایپ و تکثیر تا سقف  500هزار تومان برای مطالعه تو صیفی و برای مطالعه مروری یم
می یون تومان می باشد.
در صورت مواجه شدن با موارد خاص نظر شورای پژوهشی مالک عمل خواهد بود.
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