نحوه تدوین و پذیرش بودجه های پیشنهادی در طرحهای تحقیقاتی در سال 1397
الف) هزینه های پرسنلی و خدمات تخصصی
 پرداخت حق الزحمه به مجریان هیأت علمی و غیر هیأت علمی ،همکاران هیأت علمی دانشگاه و نیزز اعازا
هیأت علمی خارج از دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،تعلق نمیگیرد.
 درصورتیکه پروپوزال ارائه شده پایان نامه دانشجویی باشد ،به دانشجو و نیزز ععالیزتهزایی هزه ماسا زا بزا
وظائف دانشجو ا ت حق الزحمه تعلق نخواهد گرعت.
تبصره :در مواردی هه ععالیت مورد نظر مرتبط با تخصص دانشجو نباشد و انجام آن مسزالزم ا زاداده از
هارشسا ان مرتبط باشد ،و نیز در مواردی هه اجرای پروژه نیازمسد همکاری دانشجوی دیگری ا زت ببزا
تشخیص واحد مصوب هسسده) ،پرداخت حق الزحمه به ععالیت های مذهور و ماساظر بزا تخصزص مزورد
نیاز بالمانع ا ت.
 درصورتیکه پروپوزال ارائه شده پایان نامه دانشجویی نباشد ،حق الزحمه به دانشجویان و ایر همکاران غیزر
هیأت علمی بر ا اس نوع ععالیت ،مدت زمان اجرا و حجم نمونه تعلق خواهد گرعت
 هزیسه خدماتی هه تو ط اعراد حقیقی یا حقوقی خارج دانشگاه ارائه میگزردد در جزدول خزدمات تخصصزی
ارائه گردند .هزیسه های مذهور تو ط همیاه هارشسا ی بودجه و ماعارف با نوع خدمت به تصویا خواهد ر ید.
 مدت اعت مشاوره مادولوژی و آماری طرح های تحقیقاتی ،بر ا اس نوع و روش اجرای طرح تحقیقاتی تا
قف  5میلیون ریال بدرهارآزمایی های بالیسی) محا به خواهد شد.
 حق الزحمه ععالیتهای پر سلی و خدمات ارائه شده باید ماسا ا با تخصص مورد نیاز آن ععالیت یا خزدمت
باشد به عسوان مثال برای ورود داده ها به رایانه طح تخصص هاردانی هدایت میتمایزد بهزر دسزد هزه ععالیزت
مذهور تو ط هارشساس ارشد صورت پذیرد) .همیاه هارشسا ی بودجه مجاز ا ت برای جلوگیری از اطالزه زمزان
برر ی و ارائه طرح تحقیقاتی به شورای پژوهشی دانشگاه رأ اً نسبت به تعدیل هزیسه ها اقدام نماید.
حق الزحمه اعای مجریان و همکاران به شرح ذیل می باشد:
 دهارای حرعه ای :اعای  90000ریال
 هارشساس ارشد :اعای  80000ریال
 هارشساس :اعای  70000ریال

 هاردان :اعای  50000ریال
 دیپلم و پایین تر :اعای  40000ریال
 نحوه پرداخت حق الزحمه پر سلی بر عهده مجری طرف قرارداد طرح تحقیقاتی و بر ا اس پروپوزال مصوب
بوده و معاونت پژوهشی دانشگاه هیچگونه مسئولیای در قبال نحوه پرداختهای مذهور ندارد.
ب) هزینه آزمایشات و خدمات تخصصی
 درخوا ت هزیسه آزمایشات و خدمات تخصصی ،باید همراه با ذهر موضوع آزمزای

یزا خزدمت ،نزام مرهزز

رویس دهسده ،تعداد دععات و هزیسه هر دععه اعالم گردند.
بسد :1ارائه پی عاهاور از مراهز دانشگاهی ضروری نمی باشد.
بسد : 2درصورتی هه انجام آزمایشات یا خدمات تخصصی در مراهز دانشگاهی مقدور نباشد ،همیاه هارشسا ی
بودجه مجاز ا ت برای محا به دقیق تر هزیسهها درخوا ت ارائه پی عاهاور نماید.
بسد : 3در صورتیکه هه محقق طرف قرارداد ،آزمای

یا خدمت تخصصی را در مرهز /مراهز خصوصی هزه از

مساعع مادی آن مسادع میگردد به انجام میر اند با شرط هسر مساعع اناداعی حاصل بال مانع ا ت.
ج) هزینه خرید وسایل و مواد مصرفی و غیر مصرفی
 همیاه هارشسا ی بودجه مجاز ا ت برای محا به دقیق تر هزیسههای مواد غیر مصرعی و مصزرعی درخوا زت
ارائه پی عاهاور نماید.
بسد :1در درخوا ت هزیسه خرید مواد غیر مصرعی و مصرعی ضمن پرهیز از بیان عبزارات هلزی و غیزر قابزل
سج  ،باید نام مواد مورد نیاز به تدکیک ،همراه با ذهر جزئیات شامل تعداد مورد نیاز و قیمزت هزر واحزد
مشخص شده باشد.
بسد :2در زمان ارائه گزارش پایانی طرح تحقیقاتی ،ارائه عاهاورهای خرید اموال غیرمصزرعی و ر زید امزوالی
بدر خصوص اموال غیرمصرعی هه مشمول ثبت پالک اموال میشوند) ضروری ا ت.
بسد : 3دسانچه به هر دلیل امکان خرید اموال غیرمصرعی /مصرعی درخوا ت شده بو مصوب شده در شورای
پژوهشی دانشگاه) میسر نباشد و یا تصمیم به تغییر در نوع ماده مصرعی /غیرمصرعی گرعازه شزود ،ضزروری
ا ت درخوا ت مذهور باید به تأیید واحد تصویا هسسده بشورای پژوهشی دانشکده /شزورای عزالی مرهزز
تحقیقات /همیاه پژوهشی معاونت) ر یده باشد.
بسد :3درخوا ت خرید اموال غیرمصرعی هه در محیط پژوه

وجود دارند ولیکن از هزارآیی مزورد نیزاز در

اجرای طرح تحقیقاتی برخوردار نیساسد و عدم تأمین آن ها خللی در اجرای طرح تحقیقاتی ایجاد مینمایسد،

مثل رایانه ،دوربین عکا ی ،میکرو کوپ و غیره ،در صورت ارائه توضیحات شداف مبسی بر ضرورت خرید
آن اقالم ،تو ط همیاه هارشسا ی بودجه مورد ارزیابی قرار خواهسد گرعت.
د) هزینههای دیگر
 درخوا ت پرداخت هزیسه مشارهت بیماران در طرحهای تحقیقاتی بدر قالا هزدایا) در صزورتیکه مشزارهت
هسسده از خدمات تخصصی رایگان طرح تحقیقاتی و در را اای درمان یا مرتبط با درمان بهره مسد نگردد ،یزا ذهزر
نوع هدیه تا قف هر مورد  300.000ریال و به شرط تأیید در همیاه مسطقهای اخالق مزورد تأییزد قزرار خواهزد
گرعت.
 درخوا ت پرداخت هزیسه ایاب ذهاب بیماران در طرحهای تحقیقاتی بطور ماو ط هر مورد  50.000ریزال در
ایاب ذهاب شهری و در ایاب ذهاب بین شهری با ا اداده از و یله نقلیه عمومی شامل قطزار یزا اتوبزوس مزورد
تأیید قرار خواهد گرعت.
 درخوا ت هزیسه پذیرایی در طرحهای تحقیقاتی در هر جلسه ،برای هر ندر حداهثر  30.000ریال مورد تأییزد
قرار خواهد گرعت.
 هزیسه مکالمات تلدن و پیگیری تلدسی بیماران ،بر ا اس هر نوبت  10.000ریال مورد محا زبه و مزورد تأییزد
قرار خواهد گرعت.
 هزیسه ایاب ذهاب پژوهشگر به محیط هزای پژوهشزی هزه خزارج از محزدوده شزهری باشزسد ،تو زط همیازه
هارشسا ی بودجه بر ا اس عرف بو نه هزیسه دراخایار قرار داشان یک و یله نقلیه بزا مزدت معلزوم) محا زبه و
اعالم نظر خواهد شد.
 هزیسه تایپ و تکثیر تا قف  3.000.000ریال مورد تأیید قرار خواهد گرعت .در صورتی هه بزه دلیزل تعزداد
زیاد حجم نمونه و یا تعداد زیاد صدحات مورد تکثیر این میزان هدایت نسماید ،درخوا ت هزیسههای بیشار تو ط
همیاه هارشسا ی بودجه بر ا اس حجم نمونه ،روش اجرا و پر شسامههای ارائه شده در پروپوزال مزورد ارزیزابی
قرار خواهد گرعت.
 درخوا ت اعزای

هزیسه و ایل و مواد مصرعی و غیر مصرعی ،آزمایشزات و خزدمات تخصصزی بزر ا زاس

مساسدات ارائه شده به همیاه هارشسا ی بودجه مورد ارزیابی قرار خواهد گرعت.

