معاونت تحقیقات و فناوری

توضیحات

جدول هزينه گذاري طرحهاي پژوهشي سال 5931
عنوان فعالیت

نوع

هزينه (تومان)

نوشتن پروپوزال

مقطعی توصیفی

001111

مقطعی تحلیلی ،مورد -شاهدی،
کیفی ،آزمایشگاهی و مرور
سیستماتیک و متاآنالیز،
مداخالت  HSRو RCT
(با رعایت اصول )GCP

011111

کوهورت

توسط مجری پیشنهاد میشود.

بررسی سوابق و پرونده (هر مورد)

0011

مصاحبه در محل

0111

مصاحبه درب منزل
مصاحبه کیفی (هر جلسه)
هماهنگی ،برگزاری ،پیاده سازی و
تایپ  ( FGDهرجلسه)
پرسشنامه ای (توسط فرد)

0111
01111
011111
0111

انجام آزمایش

مطابق تعرفه بخش دولتی

ارزیابی بالینی و تشخیصی

مطابق تعرفه بخش دولتی

مداخله ( اقدامات مندرج در روش کار)
مديريت پروژه (در يک
شهر)

به نوع طرح و حجم آن بستگی دارد .

مطابق نظر شورای پژوهشی با ارائه
مستندات
011111

مديريت پروژه (در سطح
استان)

به نوع طرح و حجم آن بستگی دارد .

011111

ورود اطالعات و کنترل

هر متغیر

01

جمع آوري اطالعات

کیفي آن

مشاور آماري

مقطعی و پایه

011111

مقطعی ( Surveyاستانی یا
کشوری)
تحلیلی (غیر از کوهورت) و مداخله
ای

011111
001111
1

به وسعت مطالعه بستگی دارد .مبلغ درج شده در
پروپوزال ،توسط شورای پژوهشی تعدیل خواهد
شد.

معاونت تحقیقات و فناوری

کوهورت

توسط مجری پیشنهاد میشود .از
 011111تا  0111111تومان .

کار عملي

در هر نوع طرح (با ذکر جزئیات نوع
کار)

بر حسب ساعت توسط مجری پیشنهاد
میشود.

خريد خدمت از شرکتهاي

طراحی نرم افزار و .....

بر اساس نظر شورا

بستگی به وسعت مطالعه دارد .مبلغ درج شده در
پروپوزال ،توسط شورای پژوهشی تعدیل خواهد
شد.
در مورد افراد غیر هیات علمی و غیر شاغل
دکترا و فوق لیسانس= ،0111لیسانس و فوق
دیپلم= 0011تومان به ازای هر ساعت

دانش بنیان
ساير
مطابق قیمت بخش دولتی
تایپ ،تکثیر ،حمل و نقل و ...
تبصره  :0الزم به ذکر است شوراهای پژوهشی میتوانن د بر اساس شرایط هر طرح ،تعدیلهایی را در هزینه های طرح پیشنهاد دهند.

تبصره  :0در مورد کار عملی و جذب افراد برای فعالیتهای عملی ،رعایت موارد زیر الزامی است:
 فرد مورد نظر باید دارای سابقه پژوهشی مناسب بوده و به تایید معاونت پژوهشی برسد. بکارگیری نیرو بر اساس پروپوزالهای مصوب خواهد بود . نیروی جذب شده باید در راستای اهداف مرکز تحقیقاتی فعالیت نماید و در طرحهای دیگر نیز همکاری داشته باشد نیروی جذب شده توسط حراست دانشگاه تایید شده باشد.تبصره  :0مجری طرح در هنگام عقد قرارداد متعهد میگردد به ازای هر چهار میلیون ریال هزینه طرح ،معادل یک امتیاز پژوهشی را کسب
نماید.
تبصره  :0در صورتی که تجهیزات مورد نیاز مراکز تحقیقاتی در یک پروپوزال گنجانده شده باشد و جهت اجرای آن پروپوزال به تجهیزات و
ابزارهای ذکر شده نیاز باشد (غیر مصرفی)  ،هزینه آنها جزو تعهدات مجری محسوب نمیشود.
تبصره  :0در صورت داشتن طرح تاخیری غیر موجه (موجه بودن توسط شورای پژوهشی تعیین میشود)  ،طرح جدید از مجری طرح ،پذیرفته
نمیشود.

موارد الزم برای موفقیت یک پژوهشگر :

داشتن ذهن خالق و پرسشگرشناسایی زمینه عالقمندیکسب سواد علمی و عملی الزمکسب تجربه از افراد موفق در زمینه کاری خود و تشکیل تیم کاریبرنامه ریزی دقیق و هدفمندرعایت اصول و قواعد پژوهشصبر و تحمل در کار2

