نحوه تدوین و پذیرش بودجه های پیشنهادی در طرحهای تحقیقاتی
(سال )5931

الف) هزینه های پرسنلی و خدمات تخصصی
 پرداخت حق الزحمه به مجریان و همکاران هیأت علمی دانشگاه و نیز اعضاء هیأأت علمأی خأارز ا
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،تعلق نمیگیرد.
 درصورتیکه پروپو ال ارائه شده پایان نامه دانشجویی باشد ،به دانشجو و نیز فعالیتهایی که متناسأ
با وظائف دانشجو است حق الزحمه تعلق نخواهد گرفت.
تبصره :در مواردی که فعالیت مورد نظر مرتبط با تخصأ

دانشأجو نباشأد و انجأام سن ممأتلزم

استفاده ا کارشناسان مرتبط باشد ،و نیز در مواردی که اجرای پروژه نیا مند همکاری دانشأجوی
دیگری است (با تشخی
متناظر با تخص

واحد مصوب کننده) ،پرداخت حق الزحمه بأه فعالیأت هأای مأ کور و

مورد نیا بالمانع است.

 درصورتیکه پروپو ال ارائه شده پایان نامه دانشأجویی نباشأد ،حأق الزحمأه بأه دانشأجویان و سأایر
همکاران غیر هیأت علمی بر اساس نوع فعالیت ،مدت مان اجرا و حجم نمونه تعلق خواهد گرفت
 هزینه خدماتی که توسط افراد حقیقی یا حقوقی خارز دانشأگاه ارائأه مأیگأردد در جأدول خأدمات
تخصصی ارائه گردند .هزینه های م کور توسط کمیته کارشناسی بودجأه و متعأارب بأا نأوع خأدمت بأه
تصوی خواهد رسید.
 مدت ساعت مشاوره متدولوژی و سماری طرح هأای تققیقأاتی ،بأر اسأاس نأوع و روا اجأرای طأرح
تققیقاتی تا سقف  3میلیون ریال (درکارس مایی های بالینی) مقاسبه خواهد شد.
 حق الزحمه فعالیتهای پرسنلی و خدمات ارائه شده باید متناس با تخص
خدمت باشد به عنوان مثال برای ورود داده ها به رایانه سطح تخص

مورد نیا سن فعالیت یأا

کاردانی کفایت میتماید؛ (هر چند

که فعالیت م کور توسط کارشناس ارشد صورت پأ یرد) .کمیتأه کارشناسأی بودجأه مجأا اسأت بأرای
جلوگیری ا اطاله مان بررسی و ارائه طرح تققیقاتی به شورای پژوهشی دانشگاه رأساً نمبت بأه تعأدی
هزینه ها اقدام نماید.

حق الزحمه ساعتی مجریان و همکاران به شرح ذیل می باشد:
 دکترای حرفه ای :ساعتی  07777ریال
 کارشناس ارشد :ساعتی  07777ریال
 کارشناس :ساعتی  07777ریال
 کاردان :ساعتی  07777ریال
 دیپلم و پایین تر :ساعتی  37777ریال
 نقوه پرداخت حق الزحمه پرسنلی بر عهده مجری طرب قرارداد طرح تققیقاتی و بر اساس پروپأو ال
مصوب بوده و معاونت پژوهشی دانشگاه هیچگونه ممئولیتی در قبال نقوه پرداختهای م کور ندارد.
ب) هزینه آزمایشات و خدمات تخصصی
 درخواست هزینه س مایشات و خدمات تخصصی ،باید همراه با ذکر موضوع س مایش یا خدمت ،نام مرکز
سرویس دهنده ،تعداد دفعات و هزینه هر دفعه اعالم گردند.
بند :1ارائه پیشفاکتور ا مراکز دانشگاهی ضروری نمی باشد.
بند :2درصورتی که انجام س مایشات یا خدمات تخصصی در مراکز دانشگاهی مقأدور نباشأد ،کمیتأه
کارشناسی بودجه مجا است برای مقاسبه دقیق تر هزینهها درخواست ارائه پیشفاکتور نماید.
بند :3در صورتیکه که مققق طرب قرارداد ،س مایش یا خدمت تخصصی را در مرکز /مراکز خصوصأی
که ا منافع مادی سن منتفع میگردد به انجام میرساند با شرط کمر منافع انتفاعی حاص بال مأانع
است.
ج) هزینه خرید وسایل و مواد مصرفی و غیر مصرفی
 کمیته کارشناسی بودجه مجا است برای مقاسبه دقیق تر هزینههای مأواد غیأر مصأرفی و مصأرفی
درخواست ارائه پیشفاکتور نماید.

بند :1در درخواست هزینه خرید مواد غیر مصرفی و مصرفی ضمن پرهیز ا بیان عبارات کلی و غیأر
قاب سنجش ،باید نام مواد مورد نیا به تفکیک ،همراه با ذکأر جزئیأات شأام تعأداد مأورد نیأا و
قیمت هر واحد مشخ

شده باشد.

بند :2در مان ارائه گزارا پایانی طرح تققیقاتی ،ارائه فاکتورهای خرید اموال غیرمصأرفی و رسأید
اموالی (در خصوص اموال غیرمصرفی که مشمول ثبت پالک اموال میشوند) ضروری است.
بند :3چنانچه به هر دلی امکان خرید اموال غیرمصرفی /مصرفی درخواست شده (و مصوب شأده در
شورای پژوهشی دانشگاه) میمر نباشد و یا تصمیم به تغییر در نوع ماده مصرفی /غیرمصرفی گرفتأه
شود ،ضروری است درخواست م کور باید به تأیید واحد تصوی کننده (شورای پژوهشأی دانشأکده/
شورای عالی مرکز تققیقات /کمیته پژوهشی معاونت) رسیده باشد.
بند :3درخواست خرید اموال غیرمصرفی که در مقیط پژوهش وجود دارند ولأیکن ا کأارسیی مأورد
نیا در اجرای طرح تققیقاتی برخوردار نیمتند و عدم تأمین سن ها خللی در اجرای طرح تققیقأاتی
ایجاد می نمایند ،مث رایانه ،دوربین عکاسی ،میکروسکوپ و غیره ،در صورت ارائه توضیقات شأفاب
مبنی بر ضرورت خرید سن اقالم ،توسط کمیته کارشناسی بودجه مورد ار یابی قرار خواهند گرفت.
د) هزینههای دیگر
 درخواست پرداخت هزینه مشارکت بیماران در طأرحهأای تققیقأاتی (در قالأ هأدایا) در صأورتیکه
مشارکت کننده ا خدمات تخصصی رایگان طرح تققیقاتی و در راستای درمان یا مرتبط با درمأان بهأره
مند نگردد ،یا ذکر نوع هدیه تا سقف هر مورد  377.777ریال و بأه شأرط تأییأد در کمیتأه منطقأهای
اخالق مورد تأیید قرار خواهد گرفت.
 درخواست پرداخت هزینه ایاب ذهاب بیماران در طرحهای تققیقاتی بطور متوسط هر مورد 07.777
ریال در ایاب ذهاب شهری و در ایاب ذهاب بین شهری با استفاده ا وسیله نقلیه عمومی شام قطأار یأا
اتوبوس مورد تأیید قرار خواهد گرفت.
 درخواست هزینه پ یرایی در طرحهای تققیقاتی در هر جلمه ،برای هر نفأر حأداکثر  37.777ریأال
مورد تأیید قرار خواهد گرفت.

 هزینه مکالمات تلفن و پیگیری تلفنی بیماران ،بر اساس هأر نوبأت  17.777ریأال مأورد مقاسأبه و
مورد تأیید قرار خواهد گرفت.
 هزینه ایاب ذهاب پژوهشگر به مقیطهای پژوهشی که خارز ا مقدوده شهری باشند ،توسط کمیتأه
کارشناسی بودجه بر اساس عرب (و نه هزینه دراختیار قرار داشتن یأک وسأیله نقلیأه بأا مأدت معلأوم)
مقاسبه و اعالم نظر خواهد شد.
 هزینه تایپ و تکثیر تا سقف  3.777.777ریال مورد تأیید قرار خواهد گرفت .در صورتی که به دلی
تعداد یاد حجم نمونه و یا تعأداد یأاد صأفقات مأورد تکثیأر ایأن میأزان کفایأت ننمایأد ،درخواسأت
هزینه های بیشتر توسط کمیته کارشناسی بودجه بر اساس حجم نمونه ،روا اجرا و پرسشنامههای ارائأه
شده در پروپو ال مورد ار یابی قرار خواهد گرفت.
 درخواست افزایش هزینه وسای و مواد مصرفی و غیر مصرفی ،س مایشات و خدمات تخصصی بر اساس
ممتندات ارائه شده به کمیته کارشناسی بودجه مورد ار یابی قرار خواهد گرفت.

