
 

 « میزان حق التحقیق طرح های پژوهشی دانشگاه» 

 الف( حداکثر حق التحقیق برای اعضای هیئت علمی :

  ریال  400.000استاد هر ساعت 

  ریال  350.000دانشیار هر ساعت 

  ریال  300.000استادیار هر ساعت 

  ب( حداکثر حق التحقیق برای محققین غیر هیئت علمی :

  ریال  250.000دکترای تخصصی هر ساعت 

  ریال  200.000دکترای حرفه ای و دانشجوی دکترای تخصصی هر ساعت 

 ریال  150.000د هر ساعت شکارشناسی ار 

  ریال  120.000کارشناسی هر ساعت 

  ریال  100.000دانشجوی کارشناسی، فوق دیپلم و پائین تر 

ساعت می باشد که پس از بررسی های الزم از جمله روش کار،  100ن حداکثر سقف کارکرد جهت هر طرح برای مجریا :1 تبصره

 حجم نمونه، مدت زمان و ... ساعت مورد نظر تعیین می گردد. 

در صورتیکه طرح ارائه شده پایان نامه دانشجوئی باشد، برای دانشجو و فعالیتهای متناسب با وظایف دانشجو )طبق پروپزال( و 

 حمه تعلق نمی گیرد. استاد راهنما حق الز

الزم به ذکر است مواردی که فعالیت پیش بینی شده مرتبط با تخصص دانشجو نباشد و انجام آن مستلزم استفاده  :2تبصره 

 . کارشناسان مرتبط و یا همکاری دانشجوی دیگر باشد پرداخت حق الزحمه با صالحدید کمیته کارشناسی هزینه بالمانع است

  ساعت  100نظارت مجری تا سقف 

 دانشگاهدانشکده /  با تائید شورای پژوهشی ریال  5.000.000مشاوره تخصصی طرح تا سقف 

  : ریال  20.000.000تا  ریال  5.000.000 تجزیه و تحلیل اطالعات 

  ریال هر پرسشنامه  30.000پرسشگر عادی سقف 

  آزمون ها و پرسشنامه های تخصصی طبق تعرفه 

 ات و خدمات قراردادی طبق تعرفه آزمایش 

 کارشناسی ریال با تائید کمیته  10.000.000 تا سقف ریال و بین شهری 5.000.000 تا سقف هزینه ایاب و ذهاب داخلی

 هزینه )موارد خاص در کمیته تخصصی بودجه مطرح و تصمیم گیری خواهد شد( 

  با تائید کمیته کارشناسی هزینه (ریال  20.000.000ریال تا سقف  500.000هزینه خرید هدیه به ازاء هر نفر( 

 (ریال  20.000×تعداد صفحات ×هزینه چاپ و تکثیر طبق فرمول : )حجم نمونه 

  ریال  15.000.000ریال تا سقف  150.000هزینه پذیرائی به ازاء هر نفر حداکثر 


