« دستور العمل نحوه اختصاص هزینه پرسنلی طرحهای تحقیقاتی »

الف -بودجهبندی طرحهای (پرسشنامهای) و کیفی
 -1مجری طرف قرارداد طرح :بسته به حجم کار طرح و با نظر شورای پژوهشی محل تصویب طرح (با توجه به سقف
تفویض اختیار) حداکثر تا  151ساعت منظور میگردد.
تبصره :حداکثر تا  51درصد حقالزحمه مجری طرف قرارداد به سایر مجریان تعلق میگیرد.
 -2تهیه پرسشنامه :در صورتی که پرسشنامه طرح ق بال در طرح دیگری مورد استفاده قرار نگرفته باشد و برای اولین
بار توسط مجری تهیه شده و روایی و پایایی آن نیز مورد بررسی قرار گیرد ،حداکثر  011ساعت منظور میگردد در
مواردی که پرسشنامه اعتبارسنجی شده قبلی مورد استفاده میگیرد ،حقالزحمه جداگانهای منظور نمیگردد.
-

برای ترجمه و بومیسازی پرسشنامههای خارجی با اندازهگیری روایی و پایایی و حساسیت به تغییرات
بالینی حداکثر  151ساعت و اندازهگیری فقط روایی و پایایی حداکثر  111ساعت و بدون اندازهگیری
روایی و پایایی حداکثر  01ساعت منظور میگردد.

 -3پرسشگرها :تکمیل پرسشنامه اگر توسط پرسشگر انجام گیرد 01 ،ساعت پایه در نظر گرفته میشود.
تبصره  :1به ازای هر مرکز اضافی که پرسشنامه در آنجا تکمیل میگردد 11 ،ساعت اضافه میگردد.
تبصره  :2در مواردی که جهت تکمیل پرسشنامه مراجعات مکرر به یک مرکز صورت گیرد ،به ازاء هر بار مراجعه 5
ساعت تا سقف  01ساعت اضافه میگردد.
تبصره  :3در صورتی که پرسشنامه به صورت مصاحبه با افراد مورد مطالعه تکمیل گردد ،به ازاء هر پرسشنامه
معادل یک ساعت حقالزحمه کارشناس منظور میگردد.
تبصره  :4در مواردی که نیاز به مداخله مجری طرح در تکمیل پرسشنامه باشد ،ساعات اضافی به طور موردی با
نظر شورای پژوهشی محل تصویب طرح اعمال میگردد.
تبصره  :5حقالزحمه پرسشگران نباید از حقالزحمه مجری طرف قرارداد بیشتر شود ،در موارد استثنایی با ارائه
دالیل توجیهی ،توسط شورای پژوهشی محل تصویب طرح ،تصمیمگیری خواهد شد.
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ب -بودجهبندی طرحهای پایهای
 -1مجری طرف قرارداد :برای نظارت ،اجرا ،آمادهسازی امکانات و  Setupتحقیق ( دستگاه  ،دارو ،مواد اولیه )...
حداکثر تا  011ساعت منظور میگردد.
 -0خدمات جانبی (نگهداری حیووان ،نظافوت و  ) ...بور حسوب مودت اجورای طورح  151سواعت بوه سواعت پایوه
اضافه گردد.
ج -بودجهبندی طرحهای بالینی:
 -3طرحهای نوع اپیدمیولوژیک:
 -1مجری طرف قرارداد :تعوداد سواعات مجوری (ان) و همکواران مطوابق بنود یوک طورحهوای پرسشونامهای عمول
میگردد.
 -2معاینههکننههده :بور اسواس تعووداد نمونوه و بورای هوور معاینوه کوه شووامل پرکوردن فورم ابووت اطالعوات یوا کووک
لیسووت نیووز موویباشوود ،مشوورو بوور اینکووه معاینووه جووزو کووار روتووین بیمووار نباشوود 51/111 ،ریووال محاسووبه
میگردد.
تبصره  :در صورت تهیه پرسشنامه مطابق بند 0طرحهای پرسشنامهای عمل میشود.
 -Bطرحهای کارآزمایی کنترل شده () RCT
 -1مجری طرف قرارداد :جهت نظوارت ،اجورا و همننوین انجوام موداخالت بور اسواس تعوداد نمونوههوا و زموان کوار
انجووام شووده بوورای هوور نفوور کووه در جوودول هزینووههووای پرسوونلی مش و ش شووده اسووت ،حووداکثر تووا سووقف 011
ساعت منظور میگردد.

تبصرههای کلی:
 -1ورود دادهها به کامپیوتر به عهده پرسشگر میباشد و حقالزحمهای تعلق نمیگیرد.
 -0تایپ و خدمات کامپیوتری حداکثر تا سقف  1/111/111ریال منظور میگردد.
 -0با شرح دقیق وظایف همکار در جدول هزینه پرسنلی برای مجموع همکار(ان) و مشاور(ان) آماری طرح حداکثر
تا  111درصد حقالزحمه مجری طرف قرارداد در نظر گرفته میشود.
 -4درخواست پرداخت هزینه شرکت بیماران با نمونهها در طرحهای تحقیقاتی در قالب هدایا ،پذیرایی و غیره
حداکثر سقف  011111تومان منظور میگردد.
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 -5هزینه صحافی و زیراکس گزارش نهایی حداکثر تا سقف  1/111/111ریال (یک میلیون و پانصد هزار ریال )
منظور میگردد.
 -6در مواردی که هزینههای پرسنلی طرحها بنا به دالیلی از سقف تعیین شده فوق بیشتر باشد با ارائه توضیحات و
مستندات مجری ،طرح در کارگروه ت صصی شورای پژوهشی دانشکده مورد بررسی و تصمیمگیری قرار خواهند
گرفت.

*** این آیین نامه در جلسه ی شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی بهبهان مورخ  1036/7/05تصویب و از تاریخ ابالغ
الزم االجرا و سایر مقررات قبلی در این مورد ملغی میگردد.
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میزان حق الزحمه هر ساعت کار تحقیقاتی عضو هیأت علمی :

یک شصتم حکم حقوقی (

حقوق  +فوق العاده مخصوص تقسیم بر )06

میزان حق الزحمه هر ساعت کار تحقیقاتی غیر هیأت علمی :

زیر دیپلم

هر ساعت  2666تومان

دیپلم

هر ساعت  0666تومان

فوق دیپلم

هر ساعت  0666تومان

لیسانس

هر ساعت  0666تومان

فوق لیسانس و دکترای حرفه ای

هر ساعت  0666تومان

 ، PhDتخصص و فوق تخصص

هر ساعت  0666تومان
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