راهنمای تذویه هسینههای پروپوزال طرحهای تحقیقاتی

الف) هسینه های پرسنلی:

 -1دس غَستیىِ پشٍپَصال طشح تحمیمبتی هشثَط ثِ پبیبى ًبهِ داًطجَیی ثبضذ ،ثِ داًطجَ ،اسبتیذ ساٌّوب ٍ هطبٍس
حك الضحوِ تؼلك ًوی گیشد .دس غَست ًیبص ثِ استفبدُ اص تخػع ٍ ّوىبسی افشاد دیگش (ثِ غیش اص داًطجَ ،استبد
ساٌّوب ٍ استبد هطبٍس) وِ اجشای پشٍپَصال ًیبصهٌذ ّوىبسی آًْب ثبضذ ،هتٌبست ثب ًَع فؼبلیت ،هذت صهبى اجشا ٍ
حجن ًوًَِ ،پیطٌْبد حك الضحوِ ثشای آًْب ثالهبًغ هیجبضذ.
دس هَسد داًطجَیبى همبطغ هختلف وِ ّیچگًَِ ّضیٌِ ای ثشای اًجبم پبیبى ًبهِ خَد ًیبص ًذاضتِ ثبضٌذًَ ،ضتي هجلغ
 200000تَهبى ثِ ػٌَاى ّضیٌِ تىثیش ،دس جذٍل ّضیٌِ ّبی دیگش ثالهبًغ هی ثبضذ .ایي هجلغ پس اص دفبع اص پبیبى
ًبهِ ثِ خَد داًطجَ پشداخت هی گشدد.
 -2دسغَستیىِ پشٍپَصال طشح تحمیمبتی هشثَط ثِ پبیبى ًبهِ داًطجَیی ًجبضذ ،حك الضحوِ ّب ثػَست صیش لبثل
پیطٌْبد خَاّذ ثَد:
● ثشای هجشی طشح ،هَاسدی اص لجیل هذیشیت اجشای طشح  ،اًجبم همذهبت ٍ تْیِ گضاسش ًْبیی ّیچگًَِ حك
الضحوِ ای ًخَاّذ داضت ٍلی دس غَستیىِ ثخطی اص هشاحل اجشایی طشح (غیش اص هذیشیت اجشای طشح ٍ اًجبم
همذهبت ٍ تْیِ گضاسش ًْبیی) تَسط هجشی اًجبم ضَد ،هتٌبست ثب ًَع فؼبلیت ،هذت صهبى اجشا ٍ حجن ًوًَِ،
ًَضتي حك الضحوِ ثالهبًغ است.
● دس غَست ًیبص ثِ استفبدُ اص تخػع ٍ ّوىبسی افشاد دیگش وِ اجشای پشٍپَصال ًیبصهٌذ ّوىبسی آًْب ثبضذ،
هتٌبست ثب ًَع فؼبلیت ،هذت صهبى اجشا ٍ حجن ًوًَِ ،پیطٌْبد حك الضحوِ ثشای آًْب ثالهبًغ هیجبضذ.

تبصره  :1حك الضحوِ فؼبلیتْبی پشسٌلی ثبیستی هتٌبست ثب تخػع هَسد ًیبص آى فؼبلیت ًَضتِ ضَد هثال اًجبم
فؼبلیتی وِ تَسط یه وبسضٌبس اهىبم پزیش ثبضذ ٍلی اًجبم دٌّذُ آى یه وبسضٌبس اسضذ ثبضذ ،حك الضحوِ
وبسضٌبس لبثل لجَل خَاّذ ثَد.
تبصره  :2ثبثت تبیپ ،پیطٌْبد حك الضحوِ لبثل لجَل ًخَاّذ ثَد.
تبصره  :3پشداخت حك الضحوِ ثِ ّوىبساى طشح ثِ ػْذُ هجشی طشف لشاسداد ٍ ثش اسبس جذٍل ّضیٌِ ّبی پشسٌلی
پشٍپَصال هػَة خَاّذ ثَد ٍ دس ایي صهیٌِ هؼبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍسی داًطگبُ ّیچگًَِ هسئَلیتی ًخَاّذ داضت.
اگشچِ اسائِ پشیٌت اًتمبل ٍجِ هشثَط ثِ حك التحمیك ّوىبساى ،دس صهبى تسَیِ حسبة ًْبیی طشح ،تَسط هجشی
الضاهی هی ثبضذ.
تبصره  :4ثشای هحبسجِ دلیمتش ّضیٌِ ّبی پشسٌلی ،الصم است پشسطٌبهِ ّب ٍ چه لیست ّبیی وِ تىویل آًْب دس
پشٍپَصال پیص ثیٌی ضذُ است ،ضویوِ پشٍپَصال گشدد.
تبصره  :5دس پشٍپَصال هشثَط ثِ گشًت دػَت ثِ ّوىبسی پژٍّطیبس ،ثب تَجِ ثِ ایٌىِ ّضیٌِ ثبثت (پبیِ) پشٍپَصال ،دس

اغل حك الضحوِ پژٍّطیبس ّوىبس طشح تحمیمبتی هی ثبضذ ،ایي ّضیٌِ دس جذٍل ّضیٌِ ّبی پشسٌلی ثِ ػٌَاى حك
التحمیك پژٍّطیبس روش ضَد .ضوٌب پشداخت هشاحل دٍم ٍ آخش ایٌگًَِ پشٍپَصالْب ،ثب اسائِ هذاسوی هجٌی ثش پشداخت
حك الضحوِ هشاحل لجل ثِ پژٍّطیبس ،لبثل پشداخت خَاّذ ثَد.
 میسان حق السحمه پرسنلی بابت هر ساعت برای اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی:حق السحمه اعضای هیات علمی:

استبد
داًطیبس
استبدیبس
هشثی

 14000تَهبى
 12000تَهبى
 10000تَهبى
 0000تَهبى

حق السحمه غیر هیات علمی:

فَق تخػع ،تخػع ٍ )(PhD
دوتشای حشفِ ای ٍ وبسضٌبس اسضذ
وبسضٌبس
هذاسن پبئیي تش اص وبسضٌبسی

 6000تَهبى
 5000تَهبى
 4000تَهبى
 3000تَهبى

ب) هسینه آزمایشات و خذمات تخصصی:

● ثشای ّش یه اص آصهبیطبت ٍ خذهبت تخػػی وِ ّضیٌِ آى اص  2000000تَهبى ثیطتش ضَد ،الصم است پیص
فبوتَس ثِ تبسیخ سٍص،ضویوِ پشٍپَصال گشددّ .شچٌذ اسائِ پشیٌت اًتمبل ٍجِ دسخػَظ پشداخت هشثَط ثِ ّضیٌِ
آصهبیطبت ٍ خذهبت تخػػی ،دس صهبى تسَیِ حسبة ًْبیی طشح ،تَسط هجشی الضاهی هی ثبضذ.
دس هَاسدی وِ اهىبى اًجبم آصهبیطبت ٍ خذهبت تخػػی دس داًطگبُ ٍجَد داضتِ ثبضذ ّضیٌِ ّب غشفب دس غَستی
لبثل لجَل خَاّذ وِ خذهبت تَسط دستگبّْبی هَجَد دس داًطگبُ غَست پزیشد .لیست خذهبت تخػػی لبثل
اًجبم دس داًطگبُ دس سبیت آصهبیطگبُ جبهغ تحمیمبتی هجبصی  https://kcrl.kums.ac.irلبثل دستشسی هی
ثبضذ .

ج) هسینه مواد مصرفی و اموال غیر مصرفی:

● دس ّش پشٍپَصالّ ،ضیٌِ خشیذ هَاد هػشفی هؼوَل ،وِ دس طشحْبی هختلف لبثل استفبدُ هیجبضٌذ(هبًٌذ اًَاع
ًوه ّبٍ ،سبیل ضیطِ ای ،سش سوپلش ،لَلِ فبلىَى ،هیىشٍتیَة ،ظشٍف وطت سلَل  ،دستىص یه ثبس هػشف،
پٌجِ ٍ سبیش هَاسد هطبثِ) حذاوثش تب  000000تَهبى لبثل لجَل هیجبضذ .دس غَست ًیبص ثِ خشیذ ویت ٍ الالم
اختػبغی ثشای طشح ،ثب اسائِ پیص فبوتَس ثِ تبسیخ سٍص ٍ ،تبئیذ وویتِ ثَدجِّ ،ضیٌِ ّبی هَسد ًظش لبثل لجَل خَاّذ
ثَد.
● ثشای خشیذ وبغز ،خَدوبس ٍ سبیش هلضٍهبت هَسد ًیبص طشحْبی پشسطٌبهِ ای ،هتٌبست ثب حجن ًوًَِ ٍ پشسطٌبهِ،
حذاوثش تب  200000تَهبى لبثل لجَل هیجبضذ .دس هَاسد استثٌبء ،ثب تبئیذ وویتِ ثَدجِ هیتَاًذ اص  200000تَهبى

ثیطتش ضَد.
● دس غَست ًیبص ثِ خشیذ تجْیضات غیش هػشفی ثب ثَدجِ ثبالی  4000000تَهبى  ،ضشٍسی است وِ فشم پیَست پش
ضذُ ٍ ثِ ّوشاُ پشٍپَصال جْت طشح دس وویتِ ثَدجِ اسسبل گشدد.
● ثشای ّش یه اص الالم هَاد هػشفی ٍ ٍسبیل غیش هػشفی وِ ّضیٌِ آى اص 2000000تَهبى ثیطتش ضَد ،الصم است
پیص فبوتَس ،ضویوِ پشٍپَصال گشدد.
● پس اص اتوبم طشح ٍ دس صهبى اًجبم تسَیِ هبلی طشح تحمیمبتی ،اسائِ فبوتَس خشیذ اهَال غیش هػشفی ٍ سسیذ
هشثَط ثِ ثجت ضوبسُ اهَال ،ضشٍسی هی ثبضذ.
● چٌبًچِ ثِ ّش دلیلی هَاد هػشفی ٍ اهَال غیش هػشفی دسخَاست ضذُ دس پشٍپَصال هػَة خشیذاسی ًطَد ٍ یب
تػوین ثِ تغییش دس ًَع آًْب گشفتِ ضَد ،هیجبیست لجل اص خشیذاسی ،هَضَع ثِ تػَیت ضَسای پژٍّطی
داًطىذُ/هشوض ٍ ضَسای پژٍّطی داًطگبُ ثشسذ.
د) سایر هسینه ها:

● ّضیٌِ هسبفشت ثشای جبثجبیی ثیوبساى ٍ یب ثشای ًوًَِ گیشی ٍ جوغ آٍسی اطالػبت ثش اسبس پشٍپَصال هػَة،
حذاوثش ّش هَسد جبثجبیی داخل ضْش  5000تَهبى ٍ ثشای هَاسد ثیي ضْشی ًیض ثب استفبدُ اص ٍسبیل ًملیِ ػوَهی
لبثل لجَل هیجبضذّ .ضیٌِ هسبفشتً ،جبیذ اص  400000تَهبى ثیطتش ضَد .دس هَاسد استثٌبء ،ثب تبئیذ وویتِ ثَدجِ
هیتَاًذ اص ایي هجلغ ثیطتش ضَد.
● ّضیٌِ تىثیش ثش اسبس حجن وبس ،حذاوثش تب سمف  200000تَهبى لبثل لجَل خَاّذ ثَد .دس هَاسدیىِ غفحبت
لبثل تىثیش خیلی صیبد ثبضذ ،ثب تبئیذ وویتِ ثَدجِ ،حذاوثش تب سمف دٍ ثشاثش لبثل افضایص خَاّذ ثَد.
● ّضیٌِ پیص ثیٌی ًطذُ ،حذاوثش تب  3دسغذ ّضیٌِ خشیذ هَاد هػشفی ٍ ثب تبئیذ وویتِ ثَدجِ ،لبثل لجَل هی
ثبضذ.
● ّضیٌِ ای ثشای خشیذ وتبة ٍ ًطشیبت پشداخت ًخَاّذ ضذ.
پشٍپَصالْبیی وِ ّضیٌِ ّبی آًْب هٌطجك ثب ایي ساٌّوب تىویل ًطَد ،ثشای اغالح ثِ هجشی ػَدت دادُ هی ضَد ٍ
هسئَلیت ّشگًَِ تبخیش دس فشایٌذ تػَیت پشٍپَصال ثِ ػْذُ هجشی طشح خَاّذ ثَد.

