بسمه تعالي
آيين نامه تصويب طرحهاي تحقيقاتي
دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد
تابستان 4931
آيين نامه پرداخت هزينه طرح هاي تحقيقاتي مصوب واحدهاي تحقيقاتي(دانشکده ها ،مراکز تحقيقاتي،
واحد هاي  HSRو  )RDCزير مجموعه دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد
ماده  -1ميزان سهم بودجه شش ماهه هرر واحرد تحقيقاتي(دانشرکده هرام مرا رز تحقيقراتيم واحرد هراي  HSRو
 )RDCبسته به درصد امتياز سب شده توسط آن واحد تحقيقاتي نسبت به امتيازات سب شده توسط ر مرا رز
تحقيقاتي دانشگاه هم سطح خود پس از ارزشيابي ساالنه مرا ز تحقيقاتي تعيين و توسط معاونت تحقيقات و فناوري
اعالم خواهد شد .ارزشيابي توسط واحد نظارت و ارزشيابي مرا ز تحقيقاتي بر اسرا دسرتورامعهلهاي موجرود ان رام
خواهد شد.
ماده -2مبلغ سقف بودجه تحقيقاتي واحدها بسته به سهم تعيينشرده برراي آن واحرد در سرا م بعرد از ارزشريابي
فعاميتهاي پژوهشي و مقدار بودجه در نظر گرفته شده توسط معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه بره صرورت هرر
شش ماه يکبار به واحدهاي تحقيقاتي اعالم خواهد شد تا اين واحدها به صالحديد خود نسبت به تصرويب طرحهراي
تحقيقاتي اقدام فرمايند.
ماده  -3پس از تصويب طرحهاي تحقيقاتي توسط واحد تحقيقاتيم پروپوزا مربوطه جهرت تأييرد نهرايي از محرا
رعايت سقف بودجه واحد و نيز رعايت معيارهاي بودجه بندي به معاونت تحقيقرات و فنراوري دانشرگاه فرسرتاده
خواهدشد و در صورت رعايت آيين نامه در هيته بودجه بندي مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
ماده -4در صورت تهاي واحدهاي تحقيقاتي به تصويب طرحهاي تحقيقاتي فراتر از سرقف بودجره اختصرا

يافتره

براي آن واحد ماومويت بندي طرحهاي پژوهشي هر شش ماه يک برار توسرط معاونرت تحقيقرات و فنراوري دانشرگاه
برگزار خواهد گرديد و واحدها ميتوانند پيشپروپوزا طرحهاي پيشنهادي مازاد بر اعتبار ابالغي را برراي شرر ت در
اومويتبندي ارسا نهايند .سپس طرحهاي پژوهشي ارسامي توسط تهامي واحدها جهعآوري شرده و توسرط شروراي
پژوهشي دانشگاهم اومويتبندي خواهند شد .طرح هايي ه توسط معاونت تحقيقات و فناوري دانشرگاه داراي اومويرت
براي پرداخت هزينه طرح باشندم به واحد تحقيقاتي جهت نگارش پروپروزا امر و گارانردن سرير تصرويبم اعرالم
خواهند شد.
تبصره –اعتبار مربوط به پايان نامه هاي تحقيقاتي به صورت م زا برآورد و سقف ما ور به صورت م زا ابالغ خواهد
شد.
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ماده -5واحد هاي تحقيقاتي بايستي موارد زير را هنگام تصويب طرحهاي تحقيقاتي مدنظر قراردهند:
 -4چه درصد از هزينه طرح هاي تحقيقاتي پس از عقد قرار داد و حدا ثر ظرر يرک مراه توسرط معاونرت
تحقيقات و فناوري به واحد مربوطه ارسا خواهد شد و سي درصد از بودجه طرح تحقيقاتي پرس از اراهره
گزارش نهاييم توسط معاونت تحقيقات و فناوري قاب پرداخت خواهد بود و سي درصد باقيهانده از بودجره
طرح تنها در صورت چاپ مقامه در يکي از م الت معتبر با توجه به دستورامعه پيوسرت برراي هرر طررح
تحقيقاتي(آنالين يا پرينت) و پس از تأييد مقامه توسط معاونت تحقيقات و فنراوري پرداخرت خواهرد شرد
(در خصو طرحهاي فناورانه سي درصد نهايي در صورت تأييد شوراي فناوري دانشگاه پرداخرت خواهرد
شد).
تبصره :درمواردي ه هزينه طرح تحقيقاتي از 022ميليون ريرا براالتر باشردم نحروه پرداخرت توسرط معاونرت
تحقيقات و فناوري مشخص خواهد گرديد.
 نويسنده او يا مسئو مقامه حاص از طرح تحقيقاتيم م ري طرر قررارداد طررح بروده و دانشرگاه
علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد آدر سازماني او وي بوده و ههچنين نام دانشرگاه علروم پزشرکي
شهيد صدوقي يزد در آدر سازماني به صورت صحيح نگارش شده باشد.
 مثا :
 ……, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
............ م دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي – درماني شهيد صدوقيم يزدم ايران
 -5براي طرح هاي تحقيقاتي اراهه شده از طر مرا ز تحقيقاتيم بايستي آدر مر ز تحقيقاتي و دانشگاه به عنروان
آدر سازماني او براي نويسنده او يا نويسنده مسئو مقامه استفاده شود.
 -6هر گونه درخواست وجه م ري جهت تخصيص اعتبار به معاونت اعرالم مري شرود و سرپس معاونرت تحقيقرات و
فناوري در صورت تأييد دستور پرداخت را به امور مامي خواهد داد.
 -7مقامه مستخرج از طرح مي بايستي حدا ثر تا يک سا و نيم پس از اراهه گزارش نهرايي بره معاونرت تحقيقرات و
فناوري اراهه شود و پس از اين مدت سند هزينه طرح توسط معاونت تحقيقات و فناوري قطعري شرده و سري درصرد
نهايي هزينه طرح پرداخت نخواهد شد.
 -8هر محقق ههزمان مي تواند تنها  5طرح فعا در سطح دانشگاه به عنوان م ري او داشته باشد.
تبصره :در موارد خا م ري مي تواند با ذ ر دالي درخواست افزايش سقف تعداد طرحهاي تحقيقاتي خود را اراهره نهايرد و
در صورت تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه  /مر زم وز اجراي طرح جديد به وي داده خواهد شد.

موارد زير بايستي جهت نگارش هزينه هاي پرسنلي رعايت شود:
 -4حدا ثر زمان براي تنظيم پروپوزا 12 :
 -0حدا ثر زمان براي آناميز آماري 42 :ساعت
- 3حدا ثر زمان براي ورود داده ها:
 .aمطامعات با ح م نهونه هتر از  422مورد  02ساعت.
 .bمطامعات با ح م نهونه  422تا  022مورد  12ساعت.
 .cباالتر از  022مورد  62ساعت
-4حدا ثر زمان براي تنظيم گزارش نهايي422 :
تبصره :مطامعاتي با ح م نهونه زيادتوسط معاونت تحقيقات و فناوري محاسبه خواهد شد.
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« دستور العمل نحوه تعيين 33درصد نهايي بودجه طرح و پايان نامه تحقيقاتي براساس چاپ مقاله يا ساير امتيازات
پژوهشي»

 -1طرحهايي که بودجه آنها تا 3/333/333تومان مي باشد :
چاپ حداق يک مقامه ايند س شده در نهايه نامه هاي سطح 5
 -2طرحهايي که بودجه آنها بين  3/333/333تا  5/333/333تومان مي باشد :
چاپ حداق يک مقامه ايند س شده در نهايه نامه هاي سطح1
 -3طرحهايي که بودجه آنها بين  5/333/333تا  7/333/333تومان مي باشد :
چاپ حداق يک مقامه ايند س شده در نهايه نامه هاي سطح 9
 -4طرحهايي که بودجه آنها بين  7/333/333تا  13/333/333تومان مي باشد :
چاپ حداق يک مقامه ايند س شده در نهايه نامه هاي سطح 0
 -5طرحهايي که بودجه آنها بين  13/333/333تا  12/333/333تومان مي باشد :
چاپ حداق يک مقامه ايند س شده در نهايه نامه هاي سطح  4بعالوه يک مقامه ايند س شرده در نهايره نامره هراي
سطح : 9يا چاپ يک مقامه در نهايه سطح  4با  IFباالي 4
 -6طرحهايي که بودجه آنها بين  12/333/333تا  15/333/333تومان مي باشد :
چاپ حداق يک مقامه ايند س شده در نهايه نامه هاي سطح  4بعالوه يک مقامه ايند س شرده در نهايره نامره هراي
سطح : 0يا چاپ يک مقامه در نهايه سطح  4با  IFباالي 0
-7طرحهايي که بودجه آنها بين  15/333/333تا  23/333/333تومان مي باشد :
چاپ دو مقامه ايند س شده در نهايه نامه هاي سطح :4يا چاپ يک مقامه در نهايه سطح  4با  IFباالي 9
-8طرحهايي که بودجه آنهاباالتراز  23/333/333تومان مي باشد :
بر حسب شرايط پروپوزا و به صورت موردي در شوراي پژوهشي دانشگاه تصهيم گيري مري شرود ره در هرر
صورت هتر از شرايط بند  7نهي شود .


تبصره  :1در صورتيکه کسب امتياز پژوهشي ناشي از نتايج طرح مانند ثبت اختراع  ،کسب رتبه برتر
در جشنواره ها معادل مقاله اي باشد که به عنوان شرط تعيين شده است مي تواند بهه جهاي مقالهه
چاپ شده در نظر گرفته شود.



تبصره  :2در موارد فوق پرداخت  %33از بودجه طرح منوط به ارائه مقاله چهاپ شهده و يها گهواهي
پذيرش چاپ مقاله همراه با ترتيب اسامي نويسندگان و پست ههاي سهازماني آنهها ) تعيهين شهده
خواهد بود .

تعهدات مذکور در هنگام عقد قرارداد با مجري اول طرح تحقيقاتي اخذ خواهد شد.
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نمودار روند تصويب طرح هاي تحقيقاتي با بودجه در حد مرکز) در دانشگاه:

تحوي پروپوزا (طرح /پايان نامه) به مسئو پژوهشي واحد جهت طرح در شورا

ورود اطالعات طرح/پايان نامه در سامانه مديريت اطالعات پژوهشي

ارسا پروپوزا به حداق دو داور

*

دفاع در شوراي پژوهشي واحد/دانشگاه با توجه به هزينه طرح

طرح در هيته اخالق در پژوهش

*تبصره :
طرحهاي تحقيقاتي ه بودجه آنها از سقف
تفويض اختيار دانشکده /مر ز باالتر باشدم
به شوراي پژوهشي دانشگاه ارسا گردد.

ارسا پروپوزا به ههراه مستندات الزم به معاونت تحقيقات و فناورري جهت طرح در هيته بودجه بندي

طرح پروپوزا در هيته بودجه بندي

ارسا ريز هزينه ها و مستندات مربوطه به مح اوميه تصويب
عقد قرارداد و تکهي اطالعات در سامانه توسط ارشنا
دانشکده/مر ز

پژوهشي

ارسا نامه پرداخت  12درصد توسط معاونت معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه جهت تخصيص بودجه
پرداخت پيش پرداخت به م ري
آغاز ان ام طرح توسط م ري
اراهه گزارش نهايي و تأييد توسط مر ز/شوراي پژوهشي دانشگاه و ارسا نامه  92درصد جهت تخصيص بودجه
عدم اراهه مقامه يکسا و نيم پس از گزارش نهايي

اراهه مقامه حاص از طرحم تأييد توسط معاونت تحقيقات و فناوري و
ارسا نامه  92درصد جهت تخصيص بودجه

قطعي شدن سند هزينه
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نمودار روند تصويب طرح هاي تحقيقاتي با بودجه خارج از سقف مرکز) در دانشگاه:
تحوي پيش پروپوزا (طرح /پايان نامه) به مسئو پژوهشي واحد تحقيقاتي جهت طرح در شورا
ارسا پيش پروپوزا به معاونت تحقيقات و فناوري به منظور شر ت در اومويت بندي طرحهاي تحقيقاتي
اعالم به واحد تحقيقاتي در مورد طرح هاي تحقيقاتي مورد تأييد و نگارش پروپوزا
هيته اخالق و ارسا به معاونت تحقيقات و فناوري

ام توسط م ريانم طرح در

اراهه طرح در شوراي پژوهشي واحد
ارسا پروپوزا به حداق دو داور
*تبصره :
طرحهاي تحقيقاتي ه بودجه آنها از سقف
تفويض اختيار دانشکده /مر ز باالتر باشدبه
شوراي پژوهشي دانشگاه ارسا گردد.

*

دفاع در شوراي پژوهشي واحد/دانشگاه با توجه به هزينه طرح
طرح در هيته اخالق در پژوهش

ارسا پروپوزا به ههراه مستندات الزم به معاونت تحقيقات و فناورري جهت طرح در هيته بودجه بندي

طرح پروپوزا در هيته بودجه بندي

ارسا ريز هزينه ها و مستندات مربوطه به مح اوميه تصويب
عقد قرارداد و تکهي اطالعات در سامانه توسط ارشنا

پژوهشي

ارسا نامه پرداخت  12درصد توسط معاونت معاونت تحقيقات و فناوري جهت تخصيص بودجه
پرداخت پيش پرداخت به م ري
آغاز ان ام طرح توسط م ري
اراهه گزارش نهايي و تأييد توسط مر ز/شوراي پژوهشي دانشگاه و ارسا نامه 92درصد جهت تخصيص بودجه

عدم اراهه مقامه يکسا و نيم پس از گزارش نهايي

قطعي شدن سند هزينه

اراهه مقامه حاص از طرحم تأييد توسط معاونت و ارسا نامه
 92درصد جهت تخصيص بودجه
2

