« دستورالعمل نحوه تنظیم جدول پرسنلی طرحها و پایان نامه های تحقیقاتی سال »69
الف -حداکثر حق التحقیق برای اعضای هیئت علمی
در مورد اعضای هیئت علمی میزان پرداخت حق التحقیق به ازای هر ساعت يک شصتم رديف اول و دوم
حکم حقوقی تعیین گرديده است.
ب -حداکثر حق التحقیق برای محققین غیر هیئت علمی
در مورد اعضای غیر هیئت علمی بر اساس بند  61مصوبه مورخ  6333/3/66جلسه هیئت امنا دانشگاه مورخ
از تاريخ  6333/7/6به شرح زير می باشد.
 -6متخصص غیر هیئت علمی ساعتی  00222ريال
 -0پزشک عمومی و دکترا ساعتی  06222ريال
 -3فوق لیسانس ساعتی  61222ريال
 -0لیسانس ساعتی  60222ريال
 -0فوق ديپلم ساعتی 60222ريال
 -1ديپلم ساعتی 3222ريال
 -7زير ديپلم ساعتی  1222ريال
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موارد زیر بایستی جهت نگارش هزینه های پرسنلی رعایت شود:
الف  -حداکثر زمان برای اعضای هیئت علمی در خصوص تنظیم پروپوزال و گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی :

زمان به ساعت

رديف

نوع فعالیت

6

تهیه پروپوزال

62

0

تهیه گزارش نهايی

60

3

مشاور آمار

0

ب -حداکثر زمان برای اعضای هیئت علمی در خصوص پایان نامه های تحقیقاتی :

زمان به ساعت

رديف

نوع فعالیت

6

استاد راهنمای اول

62

0

استاد راهنمای دوم

0

3

استاد مشاور اول و دوم

0

0

مشاور آمار

0

0

استاد مشاور سوم به بعد

بدون هزينه يا مبلغ کل دو
استاد مشاور و مشاور آمار
قابل پرداخت خواهد بود.

ج -حداکثر زمان برای اعضای غیر هیئت علمی در خصوص طرحهای تحقیقاتی :

رديف

نوع فعالیت

6

نگارش پروپوزال

0

نگارش گزارش نهايی

زمان به ساعت
حدکثر  02ساعت
حداکثر  622ساعت

د-حداکثر زمان برای آنالیزآماری برای کل محققین 0 :ساعت
ه -حداکثر زمان برای ورود داده ها برای کل محقیقن :
 .aمطالعات با حجم نمونه کمتر از  622مورد  02ساعت.
 .bمطالعات با حجم نمونه  622تا  022مورد  02ساعت.
 .cباالتر از  022مورد  12ساعت
 -تبصره :مطالعاتی با حجم نمونه زيادتوسط معاونت تحقیقات و فناوری محاسبه خواهد شد.
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