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 الرستان پزشکی علوم دانشکده مدیریت تحقیقات و فناوري مصوب تحقیقاتی هايطرح اعتبار پرداخت مراحل

 

  الزحمه حق پرداخت خصوص در مجري درخواست ارسال  -1 

 الزم .شودمی پرداخت سپس و داده مطابقت طرح هزینه جدول در مجري توسط شده بینی پیش اعتبار با پرسنلی هزینه: 1-1

 .بود خواهد پرداخت قابل مجري بینی پیش طبق طرح نهایی گزارش ارائه از پس التحقیق حق است پرداخت ذکر به

 :باشد می ذیل شرح به تحقیقاتی هايطرح در همکاري یا و التحقیق حق مبلغ : 2-1

 علمی هیئت محققین  

 ریال 50000 ساعتی استاد  

 ریال 40000 ساعتی دانشیار  

 ریال 35000 ساعتی تخصصی دکتري و استادیار  

 ریال 30000 ساعتی مربی  

 علمی هیئت غیر محققین  

 ریال 24000 ساعتی عمومی دکتراي و ارشد کارشناس  

 ریال 20000 ساعتی کارشناس 

 فنی کادر  

 ریال 16000 ساعتی کاردان 

 ریال 6000 ساعتی دیپلم  

 ریال 4000 ساعتی دیپلم زیر  

 فاکتور پرداخت خصوص در مجري درخواست ارسال  -2

 مورد طرح و نموده مطرح پژوهشی معاونت به خطاب نامه یک طی را فاکتورها پرداخت درخواست بایستی طرح مجري: 1-2

 .می نماید ذکر را نظر

 توسط فاکتور وجه پرداخت صورت در و باشد سال همان به مربوط تاریخ و مهر داراي باید مربوطه طرح ارسالی فاکتور  :2-2

 باشد. داشته "شد دریافت نقدا  "مهر طرح مجري

 و باشد شده بینی پیش تخصصی آزمایشات یا وسایل و مواد فهرست در باید طرح مجري توسط ارسالی قبض یا : فاکتور3-2

 .باشد داشته مطابقت جدول در شده بینی پیش اعتبار نیز با فاکتور مبلغ

 الرستانه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کددانش

 تحقیقات و فناوري دیریتم
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 مربوطه تحقیقاتی هايطرح انجام زمان از سوم یک حداکثر شدن سپري از بعد تحقیقاتی طرحهاي پیشرفت گزارش ارائه -3

 .باشد می الزامی شده بینی پیش گانت جدول با مطابق مجري توسط

 :باشد ذیل مشخصات داراي بایستی طرح پیشرفت گزارش است ذکر به الزم

 زمان مدت ذکر با گرفته انجام هايفعالیت  -1

 اقدام دست در هايفعالیت  -2

 آتی هايفعالیت  -3

 طرح پیشرفت بینی پیش -4

 مشکالت  -5

 هادرخواست و پیشنهادات -6

 

 

  تحقیقاتی طرحهاي اعتبار پرداخت مراحل 4- 

 

 پس %23، اولیه متناسب با برنامه زمان بندي در پروپوزالپس از ارائه گزارش پیشرفت  %33قرارداد ،  عقد از پس اعتبار 33% 

 چاپ مقاله اصل ارائه از پس %23چاپ به انضمام ارائه کلیه اطالعات مربوط به طرح و  مقاله قابل فرمت نهایی به گزارش ارائه از

 .باشد می رداختپ قابل طرح هزینه جدول در مجري بینی پیش طبق شده

می باشد. مقادیر باالتر از سقف مالی به صالحدید شوراي  333/333/133الزم به ذکر است که سقف طرح هاي پژوهشی 

 پژوهشی خواهد بود.

 :باشد ذیل مشخصات داراي بایستی هاطرح نتایج عنوان به چاپ قابل مقاله است ذکر به الزم

 نویسندگان و عنوان -1

 انگلیسی و فارسی زبان به خالصه -2

 مقدمه -3

 مواد و پژوهش روش -4

 بحث و گیري نتیجه -5

 منابع فهرست  -6

 

 :دانشجویی تحقیقاتی کمیته از شده ارائه هايطرح اعتبار پرداخت نحوه -5
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 ارائه از پس اعتبار % 23 و چاپ قابل مقاله فرمت به نهایی گزارش ارائه از پس اعتبار %33 قرارداد، عقد از پس اعتبار 53%

 .بود خواهد پرداخت قابل طرح، هزینه جدول در مجري بینی پیش طبق سمینارها شده در ارائه مقاله خالصه

براي طرح هاي باالتر از این سقف مطابق مصوبه  میلیون ریال می باشد.23حداکثر سقف مجاز براي طرحهاي دانشجویی 

 ح هاي پژوهشی اعمال می گردد.مشابه ضوابط سایر طر 3/2/1336شوراي پژوهشی به تاریخ 

 

 HSR :و اي مداخله طرحهاي اعتبار پرداخت نحوه -6

 ارسال از پس اعتبار % 33 و چاپ قابل مقاله فرمت به نهایی گزارش ارائه از پس اعتبار %43 قرارداد، عقد از پس اعتبار  33%

 :باشد زیر مشخصات داراي بایستمی مذکور گواهی مربوطه(، معاونت مراجع ذیصالح ) از تأئیدیه

 .است داشته کاربرد معاونت آن مدیریتی سیستم در طرح نتایج که نماید تأیید گواهی متن در مربوطه محترم معاونت -

-شاخص و رفته بکار هاییشاخص چه در اعمال جهت طرح نتایج که نماید ذکر دقیقا  گواهی متن در مربوطه محترم معاونت -

 .است یافته تغییري چه مداخله از و بعد قبل مذکور هاي

 

 

 


