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 هزینه های طرح های تحقیقاتی پایان نامه ی باالی سقف  حق الزحمه 

 

روژه و ارائه هزینه پرسنلی به منظور تدوین، نظارت پ 8/7/1394مورخ  94/ص/1910/105مطابق با دستور العمل دانشگاه  -1

در سیستم هزینه های طرح طرح مستقل( با عنوان علق می گیرد و  طبق فرم پیوست )تبه طرح های مستقل نهایی گزارش 

 گردد.درج پژوهشیار 

در مورد طرح های پایان نامه ی باالی سقف هزینه پرسنلی به منظور تدوین، نظارت و ارائه گزارش نهایی به مجری طرح  -2

 گیرد. و دانشجو تعلق نمی

در هیچکدام از طرح های مستقل / پایان نامه ی باالی سقف هزینه ای درخصوص ترجمه و ویرایش مقاله تعلق   -3

 گیرد.نمی

" ه دانشکده و از هزینه پایان نامهمصوبطبق  داوری طرح" ها در بخش هزینه پرسنلی به صورت داوری طرح  در خصوص -4

 درج شود.در سیستم پژوهشیار 

در بخش جمع  . الزم به ذکر استهزینه های پایان نامه ی باالی سقف در سیستم پژوهشیار درج گرددمطابق با جدول زیر  -5

 گردد.تکمیل این بخش ، نیاز داشته باشد غیر از دانشجو  بسته به حجم مطالعه، اگر به همکار طرح آوری اطالعات

 باالی سقفپایان نامه ای . حق الزحمه 1جدول

 فرمول محاسبه  فعالیت
 

حق الزحمه در  تعداد/رتبه 

 ساعت

جمع کل  ساعات 

 هزینه 

     ساعت به ازای هر ابزار معادل رتبه علمی داور 2 روایی ابزار 

 ساعت به ازای هر بسته  اموزشی معادل رتبه علمی داور 4 روایی محتوی بسته آموزشی و لوح فشرده 

 

    

 جمع آوری اطالعات و پرسشگری 

پیگیری نمونه ها،مصاحبه نسخه ) تکمیل پرسشنامه، 

 برداری  و کدگزاری

ریال )در صورتیکه عالوه بر تکمیل  60000هر ساعت کارشناسی 

 پرسشنامه نیاز به تکمیل چک لیست و پیگیری نیز داشته باشد (

اگر جمع آوری فقط محدود به تکمیل پرسشنامه توسط پرسشگر می شود 

 طبق زیر نویس اعمال گردد.

    

     با رتبه کارشناسی ریال60000هر ساعت   داده ها )ورود و کدبندی (مدیریت 

مشاوره متدولوژی /آماری )تجزیه و تحلیل داده ها و 

 تفسیر ...(

ساعت و در کارآزمایی بالینی تا  20مشاوره متدولوژی و آماری )حداکثر 

 ساعت محاسبه خواهد شد. 30

    

 5  ایتم=  70الي  50زیال به ازای هر پرسشنامه /   10000اینم =  50الي  30ریال به ازای هر پرسشنامه /   8000ایتم= 30الي  15پرسشنامه /   ریال به ازای هر6000ایتم = 15الي

 ریال به ازای هر پرسشنامه 140000ایتم بیشتر=  70ریال به ازای هر پرسشنامه /   120000
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 .درج گرددخدمات تخصصی  در بخش هزینه آزمایشات و پذیرایی و مدرس(کارگاه ، جلسات پانل و دلفی )دبیر، هزینه  -6

در بخش وسایل و مواد  خرید پرسشنامهدر صورت نیاز به رایانه، دوربین، میکروسکوپ، ضبط صوت و یا نرم افزار و یا   -7

 درج گردد.غیرمصرفی 

 درج شود. ها و جابجایی تجهیزات مد نمونهآدر قسمت هزینه مسافرت به تفکیک هزینه رفت و امد پرسشگر، رفت و  -8

 200000ال الی ری 20000در حدود  و با تایید شورای پژوهشی دانشکدههدیه به شرکت کنندگان فقط در موارد خاص  -9

مشمول  نمونه ها در تکمیل پرسشنامه و فرایند مداخله مشارکت نمایند،در صورتی که  ریال تعلق می گیرد. بدیهی است

 د بود.نپرداخت هزینه رفت و آمد خواه و همچنیندریافت هدیه 

درصد  15-20درخواست افزایش هزینه وسایل و مواد مصرفی و غیر مصرفی یا آزمایشات پس از ارائه مستندات تا سقف  -10

 امکان پذیر است این افزایش هزینه طرح شامل هزینه های پرسنلی نخواهد شد. ی پژوهشی دانشکدهپس از تأئید شورا

با  محترم مجریان و پژوهشگراندر شورای پژوهشی دانشکده به تصویب رسیده است و  1394 /7/ 19از تاریخ این دستورالعمل   -11

 نمایند.ارسال برای ثبت در سیستم پژوهشیار زینه ها را تکمیل و طرح را توجه به مفاد این دستورالعمل جدول ه

 

 

 برای همه سرورانبا آرزوی توفیق الهي 

 


