آیین نامه نحوه اختصاص بودجه طرح های تحقیقاتی

بسمه تعالي
طرح ها بر اساس نوع تحقیق به چهار دسته تقسیم مي گردند.
الف – طرح هاي نظر سنجي (پرسشنامه اي)
ب – طرح هاي پايه اي – تجربي
ج – طرح هاي کلينيکي
د -طرح هاي پايه نظري محض
الف – بودجه بندي طرح هاي نظر سنجي
 -۱مجري طرح  :بسته به حجم کار طرح و با نظر شوراي پژوهشي حداکثر  ۰۸۱ساعت
 -۲تهیه پرسشنامه  :در صورتي که پرسشنامه طرح قبال ٌ در طرح ديگري مورد استفاده قرار
نگرفته باشد و براي اولين بار توسط مجري تهيه شده و روايي و پايايي آن نيز مورد بررسي قرار
گيرد حداکثر  ۰۲۱ساعت بر اساس تعداد سؤاالت موجود در پرسشنامه منظور مي گردد (حداقل
تعداد سؤال  ۲۱عدد در نظر گرفته شده است) .در مواردي که پرسشنامه استاندارد شده قبلي
مورد استفاده قرار گيرد ،حداقل حق الزحمه جداگانه اي منظور نمي گردد .براي ترجمه و فرهنگ
زدايي پرسشنامه هاي خارجي بدون اندازه گيري روايي و پايايي حداکثر  ۰۱۱ساعت منظور مي
گردد.
 -۳پرسشگرها  :تکميل پرسشنامه اگر توسط افراد مورد مطالعه انجام گيرد  ۰۱ساعت پايه و
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ميگردد حداکثر  ۰۱ساعت اضافه مي گردد.
تبصره  :۱در مواردي که جهت تکميل پرسشنامه مراجعات مکرر به يک مرکز صورت مي گيرد به
ازاء هر بار مراجعه  ۵ساعت با سقف  ۰۱ساعت اضافه مي شود.
در صورتي که پرسشنامه به صورت مصاحبه با افراد مورد مطالعه تکميل گردد به ازاء هر
پرسشنامه تا  ۲۱سؤال حداکثر  ۰۱دقيقه ،تا  ۰۱سؤال حداکثر  ۰۱دقيقه ،تا  ۵۱سؤال حداکثر
 ۸۱دقيقه و بيش از  ۵۱سؤال حداکثر  ۰۱۱دقيقه منظور مي گردد ،مشروط بر آنکه حق الزحمه
ساعتی کارشناس  ۰۱۱۱تومان محاسبه شود .در موارد استثنايي به طور موردي با نظر شورا
ساعت تعيين مي گردد.
تبصره  :۲در مواردي که نياز به مداخله مجري طرح در تکميل پرسشنامه باشد ساعات اضافي
به طور موردي با نظر شورا اعمال مي گردد.

 -۴همکار طرح :براي همکار بودجه جداگانه اي منظور نمي گردد مگر آنکه همکاري فرد براي
اجراي طرح ضروري بوده و در يکي از بندهاي سه گانه باال يا بعنوان مشاور عمل کند که بستگي
به نظر مجري ،بودجه مذکور جهت ايشان در نظر گرفته مي شود.
تبصره  :۱در مواردي که مجري نياز به گرفتن مشاوره از افراد غير همکار طرح داشته باشد مي
تواند با نظر شوراي پژوهشي هزينه اي جهت مشاوره پيش بيني نمايد
 -۵ورود داده ها به کامپیوتر :اين سرويس توسط مرکز کامپيوتر معاونت پژوهشي ارائه مي
گردد .در صورتي که مرکز فوق قادر به ارائه سرويس فوق نباشد براي ورود هر داده در پرسشنامه
حداکثر  ۵۱لاير منظور مي گردد.
 -۶تايپ و خدمات کامپیوتري (پرسشنامه و پايان طرح) :امر فوق توسط دفتر پژوهشي يا
با هماهنگي اين دفتر در مرکز کامپيوتر ارائه مي گردد .در صورتي که اين عمل خارج از ساعت
اداري انجام گيرد به ازاء هر صفحه حداکثر تا  ۰۱۱-۲۵۱لاير و حداکثر براي هر طرح  ۰۵۱/۱۱۱لاير
منظور مي گردد.
 -۷مشاور آماري :بر اساس حجم کار ،مشاور آماري طرح ها به سه سطح تقسيم مي شود:
الف _ سطح اول  :فقط يک تست آماري و براي طرح هاي توصيفي حداکثر  ۲۱ساعت بر
اساس تعداد اهداف ويژه طرح
ب – سطح دوم  :دو نوع تست آماري متفاوت حداکثر  ۰۱ساعت بر اساس تعداد اهداف ويژه
طرح
ج – سطح سوم :طرح هاي مرکب با بيش از دو تست آماري حداکثر  ۰۱ساعت بر اساس تعداد
اهداف ويژه طرح
تبصره  :۱در موارد خاص تحليل های آماری پيچيده بوده يا حجم کار آماری آن غير معمول باشد
با تقاضای مجری با نظر شورا عمل می شود.
ب – بودجه بندي طرح هاي پايه اي – تجربي )(Experimental
 -۰مجري – براي نظارت و اجرا حداکثر  ۲۲۱ساعت بر اساس حجم کار با نظر شوراي پژوهشي
و براي آماده سازي امکانات و  set upتحقيق (دارو – مواد اوليه – دستگاه  )...حداکثر تا
 ۰۱ساعت.
تبصره  :۱در صورتي که  set upو امکانات فوق براي بيش از يک طرح مورد استفاده قرار گيرد
هزينه فوق فقط براي طرح اول پرداخت مي گردد.
 -۲همکار(ان) :در مواردي که انجام کار توسط يک نفر امکان پذير نباشد و ضرورت ان توسط
شوراي پژوهشي تأييد گردد مجري مي تواند همکار يا همکاراني در طرح پيش بيني و به نام
معرفي نمايد .تعداد ساعت کار آنان طبق بند -۰ب تعيين مي گردد.
 -۳خدمات جنبي (نگهداري حیوان ،نظافت و  : )...بر حسب مدت اجراي طرح با پيشنهاد
مجري و نظر شوراي پژوهشي يا نماينده معرفي شده آن شورا اختصاص مي يابد.

 -۴ورود اطالعات به کامپیوتر ،تايپ و خدمات کامپیوتري پرسشنامه و پايان طرح،
مشاوره آماري و ارائه پايان طرح
مطابق بندهاي «الف – « »۵الف  »۷-مربوط به طرح هاي نظر سنجي عمل مي گردد.
ج – بودجه بندي طرح هاي بالینی:
 -Aطرح هاي نوع اپیدمیولوژيک :
 -۱مجري :حداکثر  ۰۸۱ساعت بر اساس حجم کار و با نظر شوراي پژوهشي منظور مي گردد.
در صورتي که جهت شروع طرح نياز به هماهنگي با مراکز ديگري باشد با نظر شورا تعدادي
ساعت اضافه مي گردد.
 -۲معاينه کننده  :بر اساس تعداد نمونه و براي هر معاينه که شامل پرکردن فرم ثبت اطالعات يا
چک ليست نيز مي باشد حداکثر  ۰۱دقيقه با نظر شورا محاسبه مي گردد .مشروط بر آنکه حق
الزحمه هر ساعت از  ۰۱۱۱تومان بيشتر نگردد.
تبصره  :۱در صورتي که معاينه قسمتي از کار روتين انجام شده به منظور درمان بيمار باشد،
مدت محاسبه شده بند  ۲فوق نصف مي گردد.
تبصره  :۲در صورت تهيه پرسشنامه که همراه با روايی و پايايی باشد ،به روال الف  -۲عمل مي
گردد .پرسشنامه هايی که نياز به اندازه گيری روايی و پايايی ندارند  ۲۱ساعت در نظر گرفته می
شود.
 -Bمطالعات تجربي بالیني ):(Clinical Trials
 -۱مجري  :جهت نظارت و اجرا حداکثر  ۲۲۱ساعت با نظر شوراي پژوهشي و جهت اقدامات
کلينيکي بر اساس تعداد بيمار و زمان کار انجام شده براي هر بيمار که در ستون مربوط به هزينه
مشخص گرديده باشد و بر طبق روش اجراي طرح ساعت کار توسط مجري پيش بيني و با نظر
شورا يا نماينده معرفي شده آن شورا مشخص خواهد گرديد.
تبصره  :۱در صورتي که انجام کار فوق قسمتي از خدمات باليني است که مجري به طور روتين
و در جهت درمان بيمار انجام مي دهد نصف مدت زمان بند فوق در مورد اقدامات کلينيکی منظور
مي گردد.
 -۲همکار(ان) :در مواردی که انجام کار توسط يک نفر امکان پذير نباشد و ضرورت آن توسط
شوراي پژوهشي تأييد گردد مجري مي تواند همکار يا همکاراني در طرح پيش بيني و به نام
معرفي نمايد – تعداد ساعت کار آنان طبق بند يک فوق تعيين مي گردد.
 -۳ورود اطالعات به کامیپوتر ،تايپ و خدمات کامپیوتري پرسشنامه و پايان طرح،
مشاوره آماري و ارائه پايان طرح
مطابق بندهاي «الف « »۵الف  »۸مربوط به طرح هاي نظر سنجي عمل مي گردد.
د -بودجه بدي طرح هاي پايه – نظري محض :

بودجه پرسنل طرح هاي فوق بر اساس ساعاتي که توسط مجري طرح پيش بيني مي گردد به
طور موردي توسط شوراي پژوهشي بررسي و اعمال نظر مي گردد .در مواردي که خدمات الزم
براي طرح هاي فوق با طرح هاي گروه «الف» تا «ج» مشترک باشد ،در اين گونه موارد مطابق
دستورالعمل همان طرح ها عمل خواهد شد.
تبصره هاي کلي:
تبصره  :۱در مواردي که در طرح دانشجو يا دانشجوياني به عنوان پايان نامه همکاري نمايند حق
الزحمه مجري و ساير افرادي که استاد راهنما يا مشاور پايان نامه مي باشند  ۲۵۲کسر مي
گردد .مجري موظف است وظيفه دانشجو را در طرح مشخص نمايد .در اين گونه موارد هيچ هزينه
پرسنلي به دانشجو پرداخت نمي گردد ،چنانچه طرحی  ۲مجری داشت و هر دو استاد
راهنما بودند
تبصره  :۲در صورتي که قسمتي از طرح پايان نامه دانشجو قرار گيرد حق الزحمه همان قسمت
 ۲۵۲کسر مي گردد.
تبصره  :۳تبصره  ۰فوق براي مشاورين آماري تا  ۰۲طرح (سقف پرداخت معاونت آموزشي)
اعمال گشته و در صورتي که مشاور آماري در يک سال در بيش از  ۰۲طرح پايان نامه مشارکت
نمايد در بقيه آنان حق الزحمه کامل پرداخت مي گردد.
تبصره  :۴خدمات تخصصي الزم براي هر کدام از طرح هاي گروه «الف» تا «د» توسط مجري و بر
اساس تعرفه هاي رسمي موجود در جدول  ۰۰پرسشنامه طرح پيش بيني و با نظر شورا بودجه
اختصاص و پرداخت مي گردد .مرکز ارائه دهنده خدمات تخصصي در محل مربوطه در جدول بايد به
نام مشخص شده باشد .هزينه در قبال ارائه فاکتور معتبر پرداخت مي گردد.
تبصره  ۰۱۲ :۵هزينه های غير پرسنلی بعنوان ماليات محاسبه و به بند هزينه های پيش بينی
نشده اضافه می گردد.
تبصره  :۶بودجه مسافرت يا اياب و ذهاب در صورت ضرورت توسط مجري پيش بيني و با نظر
شورا اختصاص مي يابد.
تبصره  :۷موارد پيش بيني نشده در اين آيين نامه با درخواست مجري به طور موردي در شوراي
پژوهشي بررسي و اخذ تصميم مي شود.
تبصره  :۸در صورتي که طرح مورد تصويب شورا قرار گيرد ولي به داليل بروز مشکالت اجرايي
مورد تأييد شورا طرح مورد اجرا قرار نگيرد مبلغ  ۰۱۱/۱۱۱لاير در وجه مجري پرداخت و طرح
بالاجرا اعالم مي گردد.

