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 پژوهشي هايطرحاجراي  هايهزینهمسائل مربوط به  -4 بخش

ــتورالعمل طرح تحقیقاتی مطابق با     های هزینه برآورد  -92 ماده  هاینمونه ، حجم و تعداد  ها نامه  آیین، ها دسـ

، تجهیزات موردنیاز، مواد مصــرفی هامســافرتی، تعداد و نوع یک طرح تحقیقاتی، تعداد آزمایشــات تخصــصــ

شنهاد طرح دهندگان در کمیته مالی   موردنیاز صوب     هایطرحبه پی شی تعیین و م  هایهزینه .گرددمیپژوه

ــامل   ــتگی به نوع طرح ش ــنلی و مدیر اجرایی پروژه،  الزحمهحقیک طرح تحقیقاتی بس  مواد هایهزینهپرس

شود،       الزحمهحقمصرفی،    هایهزینهخدمات تخصصی که توسط طرح دهندگان و همکاران طرح باید انجام 

شود، هزینه خرید تجهیزات             صی باید انجام  صو سایر مراکز دولتی و خ سط  صی که به ناچار تو ص خدمات تخ

ر سـای  و ویرایش مقاله انگلیسـی دارای ایندکس معتبر  طرح، هزینه مسـافرت، هزینه تایپ و تکثیر و  موردنیاز

 .باشدمی هاهزینه

نان و کارک علمیهیأتدر نظر گرفته شده برای اعضای    التحقیقحقطرح مطابق با پرسنلی   هایهزینه -1 بند

 .گرددمیو پرداخت  تنظیم ذیل و سایر افراد خارج از دانشگاه بر اساس جدولدانشگاه علوم پزشکی لرستان 

صد کل       -1 تبصره سی در سنلی نباید بیش از  شد مگر در   هایهزینههزینه پر  صرفاً که  هاییطرحطرح با

الی شورای مربوطه و کمیته م  تأییددارای ماهیت آماری و اپیدمیولوژی، توصیفی تحلیلی و ابزارسازی باشد با    

 باشد. 92ماده  1بند  2و  1 هایتبصرهبیش از سقف  تواندمیدانشگاه 
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 ر دانشگاه علوم پزشکی لرستانبه ازای ساعت برای افراد غیر شاغل د التحقیقحقمیزان  -2 بند

 هزار ریال 222هر ساعت  علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با درجه استادی هیأتاعضا 

 هزار ریال 222هر ساعت  علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با درجه با دانشیاری هیأتاعضا 

 هزار ریال 182ساعت هر  علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با درجه استادیاری هیأتاعضا 

 هزار ریال 162هر ساعت  علمی مربی هیأتاعضا 

 هزار ریال 92هر ساعت  دارای مدارک فوق تخصصی بالینی و پایه

 هزار ریال 82هر ساعت  دارای مدارک تخصص پایه و بالینی

 هزار ریال 72هر ساعت  متخصصین پره بورد

پزشکان عمومی، داروسازان و دندانپزشکان و افراد با مدرک کارشناسی ارشد 

 علمیهیأتو غیر  علمیهیأت
 هزار ریال 62هر ساعت 

 هزار ریال 52هر ساعت  افراد با مدرک کارشناسی

 هزار ریال 42هر ساعت  افراد با مدرک کاردانی

 هزار ریال 22هر ساعت  افراد با مدرک دیپلم

 ریال هزار 1هر ساعت  مدرک زیر دیپلمافراد با 

 دانشجویان

بر اساس تعداد واحد 

نده شده بر مدارک فوق راگذ

 .شودمیتطبیق داده 

اســت به این  موردنیازپرســنلی  هایهزینهمیزان ســاعاتی که برای انجام طرح تحقیقاتی در قســمت  -3 بند

ساعت،   32ساعت، طراحی پرسشنامه محقق ساخته تا      82، بررسی متون و تدوین پروپوزال تا  باشد میشرح  

، آنالیز یرهامتغو  هانمونهبستگی به تعداد  هاداده، استخراج هانمونهپرسشگری یا تهیه نمونه بستگی به تعداد 

ــتگی به تعداد    ها داده ــتفاده   های روشو  متغیرها بسـ ــد  اجر یت مدیر  ،آماری مورد اسـ ایی پروژه تا ده درصـ

بابت ویرایش مقاله انگلیســی منتج، طرح از  تواندمیهم  سااایرتحت عنوان  ایهزینه، پرســنلی هایهزینه
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صد     شد میتومان  میلیونیکتا  هزار تومانسی شد میکه این هزینه جز تعهدات طرح ن با برای یک مقاله  .با

و یک مقاله اسکوپوس هشتصد  ISI، یک مقاله ISIیک مقاله  هزار تومانتومان، پانصد  هزار اسکوپوس سیصد

 .باشدمیتومان  میلیونیک ISIهزار تومان و برای دو مقاله 

آزمایشات تخصصی که توسط طرح دهندگان باید انجام       الزحمهحقمیزان ساعتی که جهت پرداخت   -4 بند

سته به نوع طرح و حجم     شات   و تعدادشود ب شنها  متغیرآزمای د طرح دهندگان در کمیته مالی بوده و به پی

 .گرددمیتعیین و مصوب 

سته به نوع طرح و حجم و تعدا   -5 بند صرفی ب شات   دمقدار مواد م شنهاد طرح دهندگان   موردنیازآزمای به پی

 .گرددمیدر کمیته مالی تعیین و مصوب 

خصوصی انجام شود، معادل     هزینه آزمایشات تخصصی که به ناچار باید توسط سایر مراکز دولتی و یا      -6 بند

تعرفه بخش دولتی پرداخت خواهد شد مگر در مواردی که آزمایش یا آزمایشات مربوطه توسط بخش دولتی    

صوب             شنهاد طرح دهندگان در کمیته مالی تعیین و م صی به پی ص شات تخ شد. هزینه آزمای قابل انجام نبا

 .گرددمی

هزینه ویزیت  ،کنندمییت دریافت حق ویز جهت انجام طرح انمتخصــصــین طرح دهنده که از بیمار -7 بند

شود در  روتی صورت بهتخصصی که    کامالًشود مگر اینکه یک روش   پرداخت نخواهددر قالب طرح  ن انجام ن

 .شودمین لحاظ ریق کمیته مالی برای آطرح استفاده شود که معادل آن از ط

ــرفیهزینه خرید تجهیزات  -8 بند ــتگاهو  غیرمص ــرمایه هایدس که در طرح  میلیون ریال 52ز باالتر ا ایس

است از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه برای     موردنیازاست و جهت انجام آن طرح تحقیقاتی   شده بینیپیش

اما به ســر جمع اعتبارات  گرددمیطرح خریداری شــده و در ســر جمع اعتبارات طرح مربوطه محاســبه ن  

  .شودمیتحقیقاتی اضافه  هایطرح

به پیشنهاد طرح دهندگان در   موردنیازی هامسافرت هزینه مسافرت بسته به نوع طرح و تعداد و نوع    -9 بند

 .گرددمیکمیته مالی تعیین و مصوب 
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کل طرح به پیشــنهاد طرح دهندگان در  هایهزینهتا ده درصــد  (نشــدهینیبشیپدیگر ) هایهزینه -11 بند

 .گرددمیکمیته مالی تعیین و مصوب 

شی  ان کمیته خرید تجهیزاتکمیته ای تحت عنو -11 بند شی       پژوه شنهاد معاون پژوه ضای آن با پی که اع

دانشگاه و با ابالغ ریاست محترم دانشگاه تعیین و در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه تشکیل خواهد شد       

سایل و   تواندمی ستگاه و ی تجهت انجام تحقیقات که به دلیل قیمت باال در قالب طرح تحقیقا موردنیاز هاید

شی  هایگروهسالیانه از   طوربهرا  گنجدنمی صوب    -آموز صوب و غیر م شی و مراکز تحقیقاتی م  دریافت پژوه

ــویب در کمیته فوقکر ــگاه  1را از محل  هاآنمجوز خرید  ده و پس از تص ــد اعتبارات جاری دانش یا از  درص

 صادر نماید. محل اعتبار طرح های تحقیقاتی

طرح داشــته باشــد   هایهزینهدرخواســت افزایش رقم یک یا چند ردیف از  مدیر اجراییچنانچه  -93 ماده

ستی  شنهاد   بای ستند و مدلل خود را پی ضرورت نیاز به افزایش بودجه    ناظر در خ تأییدیههمراه با  م  وصوص 

امور ت به مدیری به کمیته مالی ارسال و پس از تصویب یا رد   طرح تأییدکنندههمراه با موافقت رئیس شورای  

شگاه ار   پژو شی دان ست افزایش اعتبار  موافقت با  .سال گردد ه سوی کمیته مالی  درخوا شرایطی  کهاز   در هر 

 د.جهت تصویب نهایی ارسال گردشورای پژوهشی دانشگاه  به بودجه طرح بیشتر باشد از بیست درصدنباید 

 بودجه برایو مراکز هر ساله سقف تفویضی مشخصی       هادانشکده تحقیقاتی  هایطرحدر خصوص   -94 ماده

صویب   شکده ت شگاه         شود میبرای هر طرح داده  به دان شی دان شورای پژوه سقف باید در  که مبالغ بیش از 

ســقف مجاز برای هر طرح تحقیقاتی در مرکز تحقیقاتی رازی و مرکز  95بررســی و تصــویب گردد. در ســال 

سالمت و  مؤررمیلیون تومان، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی  22هپاتیت  شت تغذیه   بر  مرکز تحقیقات بهدا

ی پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی پانزده میلیون تومان، دانشکده پرستاری و       هادانشکده ده میلیون تومان، 

شکی ده میلیون تومان       شکده پیراپز شت، دان شکده بهدا شورای  مامایی، دان  ،HSR ،شورای   ده میلیون تومان

ــتیبانی، معاونت درمان، معاونت دا ــجویی و فرهنگی، معاونت غذا و دارومعاونت پش ــورای پژوهش در  نش و ش

 .باشدمی کمیته تحقیقات دانشجویی شش میلیون تومانآموزش شش میلیون تومان، 
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پرستاری و فوریت پلدختر باید در دانشکده پرستاری  دانشکده میلیون ریال 62در سقف  هایطرح -1 تبصره

 .مطرح گردد آبادخرمو مامایی 

های پرستاری و مامایی الیگودرز، دانشکده پرستاری    یلیون ریال دانشکده م 62های در سقف  طرح -2 تبصره

 بروجرد و مجتمع عالی سالمت درود در دانشکده پرستاری و مامایی الیگودرز بررسی خواهند شد. 

در صورتیکه دانشکده های اقماری شرایط تشکیل شورای پژوهشی مستقل را داشته باشند پس             -3 تبصره

 نشگاه مجوز ایجاد شورای پژوهشی مستقل برای آنها صادر خواهد شد.از تایید شورای پژوهشی دا

 

  


