نحوه تدوین و پذیرش بودجه های پیشنهادی در طرحهای تحقیقاتی

الف) هزینه های پرسنلی و خدمات تخصصی
 پرداخت حق الزحمه به مجریان و همکاران هیأت علمی دانشگاه و نیز اعضاء هیأت علمی خارج از دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،تعلق نمیگیرد.
 درصورتیکه پروپوزال ارائه شده پایان نامه دانشجویی باشد ،به دانشجو و نیز فعالیتهایی که متناسب با وظائف دانشجو است حق الزحمه تعلق نخواهد گرفت.
 درصورتیکه پروپوزال ارائه شده پایان نامه دانشجویی نباشد ،حق الزحمه به دانشجویان و سایر همکاران غیر هیأت علمی بر اساس نوع فعالیت ،مدت زمان اجرا
و حجم نمونه تعلق خواهد گرفت
 هزینه خدماتی که توسط افراد حقیقی یا حقوقی خارج دانشگاه ارائه میگردد باید در جدول خدمات تخصصی ارائه گردند .هزینهه هها مهککور توسهط کمیتهه
کارشناسی بودجه و در صورت لزوم با ارائه پیش فاکتور بررسی و متعارف با نوع خدمت به تصویب خواهد رسید .ارائه مسهتندات هزینهه کهرد در گهزار

پایهانی

ضرور است.
 مههدت سههاعت مشههاوره متههدولور و حمههار قههرت ههها ت قیقههاتی ،بههر اسههاس نههوع و رو

اجههرا قههرت ت قیقههاتی تهها سههقف  3میلیههون ریههال (در

کارحزمایی ها بالینی) م اسبه خواهد شد.
 حق الزحمه فعالیت ها پرسنلی و خدمات ارائه شده باید متناسب با تخصص مورد نیاز حن فعالیت یا خدمت باشد به عنوان مثال بهرا ورود داده هها بهه رایانهه
سطح تخصص کاردانی کفایت میتماید؛ (هر چند که فعالیت مککور توسط کارشناس ارشد صورت پکیرد) .کمیته کارشناسی بودجه مجاز است بهرا جلهوگیر از
اقالله زمان بررسی و ارائه قرت ت قیقاتی به شورا پژوهشی دانشگاه رأساً نسبت به تعدیل هزینه ها اقدام نماید.
 برا زمان ورود اقالعات به رایانه به ازا هر  1-51حیتم پرسشنامه یک دقیقه ،ضرب در تعداد حجم نمونه م اسبه خواهد شد.
حق الزحمه ساعتی مجریان و همکاران به شرت ذیل می باشد:
 دکترا حرفه ا  :ساعتی  06666ریال
 کارشناس ارشد :ساعتی  16666ریال
 کارشناس :ساعتی  06666ریال
 کاردان :ساعتی  36666ریال
 دیپلم و پایین تر :ساعتی  06666ریال
 ن وه پرداخت حق الزحمه پرسنلی بر عهده مجر قرف قرارداد قرت ت قیقاتی و بر اساس پروپهوزال مصهوب بهوده و معاونهت پژوهشهی دانشهگاه هی گونهه
مسئولیتی در قبال ن وه پرداختها مککور ندارد.
ب) هزینه آزمایشات و خدمات تخصصی
 درخواست هزینه حزمایشات و خدمات تخصصی ،باید همراه با ذکر موضوع حزمایش یا خدمت ،نام مرکز سرویس دهنده ،تعداد دفعات و هزینه هر دفعهه اعهالم
گردند.
بند :5ارائه پیشفاکتور از مراکز دانشگاهی ضرور نمی باشد.
بند :0درصورتی که انجام حزمایشات یا خدمات تخصصی در مراکز دانشگاهی مقدور نباشد ،کمیته کارشناسی بودجه مجاز است برا م اسبه دقیق تر هزینهها
درخواست ارائه پیشفاکتور نماید.
بند  :3ارائه فاکتور هزینه کرد جهت استفاده از سالنها حموزشی ،ورزشی و غیره در زمان ارائه گزار

نهایی ضرور است.

ج) هزینه خرید وسایل و مواد مصرفی و غیر مصرفی
 کمیته کارشناسی بودجه مجاز است برا م اسبه دقیق تر هزینهها مواد غیر مصرفی و مصرفی درخواست ارائه پیشفاکتور نماید.
بند :5در درخواست هزینه خرید مواد غیر مصرفی و مصرفی ضمن پرهیز از بیان عبارات کلی و غیر قابل سنجش ،باید نام مواد مورد نیاز به تفکیک ،همراه با
ذکر جزئیات شامل شرکت سازنده ،فروشنده ،تعداد مورد نیاز و قیمت هر واحد مشخص شده باشد.

بند :0در زمان ارائه گزار

پایانی قرت ت قیقاتی ،ارائه فاکتورها خرید اموال غیرمصرفی و رسید اموالی (در خصوص اموال غیرمصرفی کهه مشهمول ثبهت

پالک اموال میشوند) ضرور است.
بند :3چنان ه به هر دلیل امکان خرید اموال غیرمصرفی /مصرفی درخواست شده (و مصوب شده در شورا پژوهشی دانشگاه) میسر نباشد و یها تصهمیم بهه
تغییر در نوع ماده مصرفی /غیرمصرفی گرفته شود ،ضرور است درخواست مککور ابتدا باید به تأیید ناظر قرت ت قیقاتی و سپس شورا پژوهشی دانشکده/
شورا عالی مرکز ت قیقات رسیده باشد..
بند :3درخواست خرید اموال غیرمصرفی که در م یط پژوهش وجود دارند ولیکن از کارحیی مورد نیاز در اجرا قرت ت قیقهاتی برخهوردار نیسهتند و عهدم
تأمین حن ها خللی در اجرا قرت ت قیقاتی ایجاد مینمایند ،مثل رایانه ،دوربین عکاسی ،میکروسکوپ و غیره ،در صورت ارائه توضی ات شهفاف مبنهی بهر
ضرورت خرید حن اقالم ،توسط کمیته کارشناسی بودجه مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
د) هزینههای دیگر
 درخواست هزینهها مسافرت ،برگزار کارگاه توجیهی ،پکیرایی و سایر موارد که در بندها سهگانه (پرسنلی ،حزمایشات و خدمات تخصصی ،خرید وسایل
و تجهیزات) نمیگنجند ،توسط کمیته کارشناسی بودجه قرت ها ت قیقاتی دانشگاه مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت .ارائه فاکتور هزینهکرد در زمان ارائه گهزار
پایانی قرت ت قیقاتی ضرور است.
 درخواست پرداخت هزینه شرکت بیماران در قرتها ت قیقاتی (در قالب هدایا و یا پرداخت هزینه ها رفهت و حمهد و غیهره) بایهد بصهورت شهفاف ،ن هوه
پرداخت و یا نوع هدیه و غیره بیان شده باشد .این موارد به شرط تأیید در کمیته منطقها اخالق مورد تأیید قرار خواهد گرفهت .متعاقبهاً ارائهه مسهتندات در زمهان
گزار

پایانی قرت ت قیقاتی ضرور است.

 درخواست هزینه پکیرایی در قرتها ت قیقاتی در هر جلسه ،برا هر نفر حداکثر  060666ریال مورد تأیید قرار خواهد گرفت .متعاقباً ارائه مستندات در زمهان
گزار

پایانی قرت ت قیقاتی ضرور است.

 هزینه مکالمات تلفن و پیگیر تلفنی بیماران ،صرفاً بصورت مکالمات با تلفن ثابت درون شهر مورد م اسبه و مورد تأیید قرار خواهد گرفت.
 هزینه ایاب ذهاب پژوهشگر به م یطها پژوهشی که خارج از م دوده شهر باشند ،توسط کمیته کارشناسی بودجه بر اساس عرف (و نه هزینه دراختیار قهرار
داشتن یک وسیله نقلیه با مدت معلوم) م اسبه و اعالم نظر خواهد شد.
 هزینه تایپ و تکثیر تا سقف  006660666ریال مورد تأیید قرار خواهد گرفت .در صورتی که به دلیل تعداد زیاد حجم نمونه و یا تعداد زیاد صف ات مورد تکثیر
این میزان کفایت ننماید ،درخواست هزینهها بیشتر توسط کمیته کارشناسی بودجه بر اساس حجم نمونه ،رو

اجرا و پرسشنامهها ارائه شده در پروپوزال مورد

ارزیابی قرار خواهد گرفت.
 درخواست افزايش هزينه وسایل و مواد مصرفی و غیر مصرفی ،حزمایشات و خدمات تخصصی باید همراه با مستندات حن پس از تأیید ناظر قرت ت قیقاتی بهه
معاونت پژوهشی دانشگاه ارائه گردند .شورا پژوهشی دانشگاه پس از اخک نظر کمیته کارشناسی بودجه (و در صورت لزوم ،کمیته ها کارشناسی تابعه) نسبت به
افزایش یا عدم افزایش هزینه درخواست شده اعالم نظر خواهد نمود.

