
 

                     
 
 
 
 

 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستورالعمل پرداخت

 علوم پایه و بالینی های تحقیقاتیهزینه طرح 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 معاونت پژوهشی وفناوری

 



 

                     
 
 
 
 

 

کیت، آنزیم و ...( در مرحله اول پرداخت ) هاهای علوم پایه و بالینی، هزینه مواد مصرفی و آزمایشطرح در -1

ها بعد از تحویل مقاله به مدیریت شود و پرداخت هزینه پرسنلی و سایر هزینههزینه طرح پرداخت می

 پژوهشی قابل پرداخت است.

 ، الزم است به یک داور خارج از دانشگاه ارجاع شود.میلیون و باالتر 04با هزینه  تحقیقاتی های طرح -2
 

در صورت عدم تحویل گزارش نهایی طرح و مقاله آن در موعد مقرر، از زمان دریافت مرحله اول هزینه طرح،  -3

تاریخ  های مصوب شورای پژوهشی دانشگاه،نامهتواند مطابق آیینارسال اخطار معاونت پژوهشی می

پژوهشگر  ها را به امورمالی ارسال نماید.هزینه پرداخت شده به مجریان طرح از حقوق آننامه کسر 13/43/1331

را در  (1)پیوستطبق فرم گزارش طرح کارموظف است پس از دریافت مرحله اول هزینه طرح، گزارش پیشرفت 

اول و دوم، توسط مقاطع سه ماهه از طریق سامانه پژوهان ارسال نماید. در غیر این صورت پس از ارسال اخطار 

ها را به امورمالی مدیریت پژوهشی، حداکثر تا سه ماه، نامه کسر هزینه پرداخت شده به مجریان طرح از حقوق آن

 ارسال می گردد.

 خهنس ارسال از قبل اندموظف محققین علمی، آثار انتشار در پژوهشی تخلف هرگونه از جلوگیری منظور به -0

 الحاص و بررسی از پس و نمایند تحویل آمار مشاور به را نهایی طرح گزارش پ،چا برای مجله به مقاالت اولیه

 .باشندمی خود مقاله چاپ به مجاز علمی، و آماری اشکاالت

راکز مکارشناسان طرح های تحقیقاتی که کارشناسان آزمایشگاه تحقیقات مرکزی و  بهپرسنلی حق الزحمه  -5

انجام پژوهش و در صورتی که  این افراد، تعلق نمی گیردتحقیقاتی پژوهشی به عنوان مجری هستند 

حق الزحمه آنها در قالب حق التحقیق مطابق ضوابط به  دهند، در خارج از وقت اداری انجامکارتحقیقاتی را 

 .ازای هر ساعت پرداخت خواهد شد
 

علمی  همانند اعضای هیات کارشناسان آزمایشگاه تحقیقات مرکزی و مراکز تحقیقاتی پایه اعتبار پژوهشی نکته:

 علوم پایه محاسبه می شود.

 
کارشناسان آزمایشگاه تحقیقات مرکزی و مراکز تحقیقاتی در طرح های تحقیقاتی که به عنوان مجری یا  -1

همکار نیستند، بایستی به پژوهشگران برای انجام فعالیت در مراکز مذکور، آموزش های اولیه داده شود و بر 

یت آنها نظارت داشته باشند. در صورت عدم توانایی پژوهشگر، هزینه انجام آن با توافق نمونه گیری و فعال

 مجریان طرح، به آنها پرداخت شود.



 

                     
 
 
 
 

 

 1پیوست
  ماهه ارائه گردد( 3)گزارشات در دوره گزارش پیشرفت پروژه تحقیقاتی 

 لغايت                                                                                                 از تاريخ                                                              

 
 

به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه رسید 11/80/1911این آیین نامه در تاریخ   

  نام و نام خانوادگی پژوهشگر:

 شماره تماس:

 ايمیل: 

   دانشکده:

  رشته:

 )در صورت پايان نامه بودن طرح(: خانوادگی استاد راهنمانام و نام 

 عنوان طرح:

 کد طرح:

 :ماه گذشته 3ای از فعالیتهای انجام شده در خالصه

 ماهه ارسال گردد: 3الزم است موارد زير در صورت انجام در طرح با ارائه مستندات به پیوست گزارش 

  ضمیمه گردد. فاکتورلیست مواد و وسایل خریداری شده از محل بودجه طرح با ارائه 

  ارائه گردد. جدولدر صورتیکه مطالعه انسانی است داده های گروه های مورد مطالعه به صورت 

  در مطالعات سلولی و مولکولی الزم است تصاویر میکروسکپ اینورت از کشت سلول، عکس ژل محصولPCR داده های بیان ژن در ،Real-

time PCR (delta-delta-CT value) و منحنی تکثیر، تصاویر 

 Dot plots Flow cytometry  ارائه گردد. قالب عکس، جدول و گرافتحلیل آن در و 

  نمونه از مصاحبه ها ، چند صدا ضبط تکمیل شده و در مطالعات کیفی در صورت  پرسشنامه هایدر مطالعات پرسشنامه ای، چند نمونه از

 همراه با فرم گزارش ارسال گردد.

 تاريخ و امضاء پژوهشگر


