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 تنظیم جداول مالینحوه 

قابل توجه کلیه پژوهشگران محترم دانشگاه، باتوجه به آیین نامه طرح های تحقیقاتی در خصوص تنظیم جداول 

 مد نظر گرفته شود:جهت تنظیم پروپوزال و موارد ذکر شده  دهبدقت مطالعه شمالی موارد زیر 

 هزینه پرسنلی -
 در ستون نوع فعالیت می بایست به ترتیب این گزینه ها باشند: 

 نفر 1=   مدیریت و اجرا -

 = تا چند نفر بر اساس حجم کار و ...( یشگاهی)پرسشنامه، آزما یدانیم تیفعال -

  نفر 1=   تجزیه و تحلیل داده ها -

 بدیهی است درج هر گونه عنوان در این جدول بجز موارد ذکر شده مورد تایید نبوده و از جدول حذف خواهد شد.

بیشتر باشد. در ستون ساعات مورد نیاز حداکثر  یک نفردر ردیف مدیریت و اجرا، در ستون تعداد افراد نباید از  -

 ساعت باالتر برود. 120زمان نباید از 

 120در ستون ساعات مورد نیاز حداکثر زمان نباید از  و ...( یشگاهی)پرسشنامه، آزما یدانیم تیفعالدر ردیف  -

  .(فعالیت ) با ذکر نام مشخص گردد یدانیم تیوع فعالو نفر باالتر برود ساعت برای هر ن

تعداد افراد از یک نفر بیشتر نباشد و در ستون ساعات مورد نیاز حداکثر زمان  هاتجزیه و تحلیل دادهدر ردیف  -

 ساعت باالتر برود. 120نباید از 

 پایان نامه شامل هزینه پرسنلی نمی گردد. -

گاه علوم زپشکی و خدمات  دانش
زدفول بهداشتی  ردمانی  

آموزشی ، تحقیقات معاونت 
 وفناوری

 مدرییت تحقیقات و فناوری
 

 



 

 پرسنلیجدول هزینه 
 

 حداکثر هزینه پرسنلی هزینه به ازای هر ساعت )ریال( مرتبه علمی ردیف

 40،000،000 333،000 استاد 1

 36،000،000 300،000 دانشیار 2

 32،000،000 266،000 استادیار 3

 28،000،000 233،000 مربی 4

 20،000،000 166،000 کارشناسی ارشد 5

 16،000،000 133،000 کارشناسی 6

 12،000،000 100،000 سایر 7

 
 ساعت می باشد. 120* حداکثر ساعت محاسبه شده برای تمامی مرتبه های علمی 

 هزینه آزمایش ها و خدمات تخصصی  -
  .ردیانجام گ یدانشگاه سیدر پرد دیوجود دارد  با قاتیجامع تحق شگاهیکه امکان انجام آن در آزما یشاتیتمام آزما

دستگاه های آزمایشگاهی مربوط به طرح تحقیقاتی مورد نظر با نظر شورای پژوهشی از درصورت عدم وجود 

 محلهای دیگر برای انجام آزمایشات استفاده گردد.

 

 غیر مصرفی فهرست وسایل -
گیرد می بایست در زمان تسویه حساب به دانشگاه تحویل داده کلیه مواد و مصالحی که در این جدول قرار می

 .و مسئولیت  است در غیر اینصورت تسویه حساب با پژوهشگر انجام نخواهد شدشود بدیهی 

 

 مصرفی فهرست مواد و وسایل -
ر موظف است کلیه ردیفها و ستونهای این جدول را تکمیل نماید در غیر اینصورت موارد دیگر جدول نیز پزوهشگ

 تایید نخواهد شد. 

پروپوزال با مراجعه به آزمایشگاه از وسایل مورد نیاز طرح تحقیقاتی همچنین پژوهشگر میتواند قبل از نوشتن 

 استعالم گیرد.

 



 

 هزینه مسافرت -
 به حروف )پنج میلیون ریال( می باشد.  ریال 5،000،000حداکثر هزینه مسافرت برای طرح های تحقیقاتی 

این مساله در شورای پژوهشی دانشگاه الزم به ذکراست در صورتی که هزینه مسافرت از نظر پژوهشگر بیشتر باشد 

 مطرح شده و تصمیم گیری در این خصوص در شورا صورت می پذیرد.

 

 هزینه تایپ و تکثیر -
 .به حروف )پنج میلیون ریال( می باشد ریال 5،000،000حداکثر هزینه تایپ و تکثیر برای طرح های تحقیقاتی 

 

 

با موارد ذکر شده در باال پروپوزال به زال در صورت هرگونه مغایرت جداول هزینه های پروپو

 پژوهشگر ارجاع داده خواهد شد.

 

 تعهدات پژوهشگران با توجه به مبلغ طرح تحقیقاتی

مورد انتظار است که در قالب تعهدات  ریز یعلم داتیانجام آن حداقل تول های نهیبر اساس هز یقاتیهر طرح تحق

 .شود یذکر م یقاتیمسئول در قرارداد طرح تحق یمجر

 یمقاله که در مجالت علم کیو کمتر از آن؛ چاپ  (الیر ونیلی)پنجاه م الیر 000،000،50 های نهیهز یبرا -

)با ارائه خالصه  شیهما ایکنگره  کینامه بود حداقل شرکت در  انیشده باشد و اگر طرح بصورت پا هینما یپژوهش

 .مقاله(

 کی؛ چاپ  (الیر ونیلی)صد م الیر 000،000،100(  تا الیر ونیلی)پنجاه م الیر000،50،000های نهیهز یبرا -

 .شده است هینما Scopus یاطالعات گاهیمقاله که در مجالت پا

)صد و پنجاه  الیر 150،000،000( تا سقف الیر ونیلی)صد م الیر 100،000،000باالتر از  های نهیهز یبرا -

 .شده است هینما PubMed یاطالعات گاهیمقاله که در مجالت پا کی؛ چاپ (الیر ونیلیم

 ستی)دو الیر 200،000،000( تا سقف الیر ونیلی)صد و پنجاه م الیر 150،000،000باالتر از  های نهیهز یبرا -

 .شده است هینما ISI یاطالعات گاهیکه در مجالت پا 1 ریز ریتأث بیمقاله با ضر کی؛ چاپ (الیر ونیلیم

و  ستی)دو الیر 250،000،000( تا سقف الیر ونیلیم ستی)دو الیر 200،000،000باالتر از  های نهیهز یبرا -

چند مقاله در  ای ISI یاطالعات گاهیدر مجالت پا 1باالتر از  ای 1 ریتاث بیمقاله با ضر کی؛ چاپ (الیر ونیلیپنجاه م

 .شود 1باالتر از  ای 1 هاآن IF که مجموع گاهیپا نیا



 الیر350،000،000( تا سقف الیر ونیلیو پنجاه م ستی)دو الیر 250،000،000باالتر از  های نهیهز یبرا -

 ای  ISIیاطالعات گاهیدر مجالت پا 5/1باالتر از  ای 5/1 ریتاث بیمقاله با ضر کی؛ چاپ (الیر ونیلیو پنجاه م صدی)س

 .شود 5/1از  ترباال ای 5/1 هاآن IF که مجموع گاهیپا نیچند مقاله در ا

سوابق  یبر مبنا( الیر ونیلیو پنجاه م صدی)س الیر 000،000،350باالتر از  یپژوهش نهیهز صیتخص -1 تبصره

طرح با نظر  جیانتخاب داور و ارائه نتا نیباشد و همچن یسال گذشته محقق م 3اخذ شده در  ازاتیو امت یپژوهش

 . شد خواهد یمسئول طرح بررس یمجر یقاتیدانشگاه و سوابق تحق یپژوهش یشورا

هر پانزده  یبه ازا (الیر ونیلیو پنجاه م صدی)س الیر 000،000،350از  شیب نهیبا هز هایدر طرح -2 تبصره

 .شود یبه تعهدات پژوهشگر اضافه م   ISIاز مقاالت ((IF ریتاث بیدهم( ضر کی) 0.1اضافه معادل  الیر ونیلیم

 به یپژوهش-یمقاله علم کیدانشجو باشد ارائه  الیر ونیلیم 20 ریز هایمسئول در طرح یاگر مجر - 3تبصره

 .گرددیمحاسبه م 14موارد طبق ماده  یبوده و در مابق کافی پژوهشگر تعهد عنوان

 

به کلیه پژوهشگران توصیه می گردد قبل از تنظیم پروپوزال موارد فوق را به دقت مطالعه کنند بدیهی 

نهایی و مشخص شدن تعهدات هیچ گونه تغییری در مبلغ بدون مصوبه است در صورت درج مبلغ 

 شورای پژوهشی دانشگاه انجام نخواهد شد.


