
 

 

 

 

 :باشدها به شرح زیر میقف بودجه تحقیقاتی برای اعضای محترم هیأت علمی با توجه به مرتبه علمی آنس

 میلیون تومان بودجه 75با حداکثر  طرح تحقیقاتی 6 استاد

 بودجهمیلیون تومان  60با حداکثر  طرح تحقیقاتی 5 دانشیار

 میلیون تومان بودجه 40با حداکثر  طرح تحقیقاتی 4 استادیار

 میلیون تومان بودجه 15با حداکثر  طرح تحقیقاتی 2 مربی

  

 .شد خواهند گیری تصمیم جداگانه ملی و استانی هایطرح :1بصره ت

صره   بودجه سااق  رعایت با توانندمی دانشااها  پژوهشاای معاونت به وابسااته تحقیقاتی مراکز علمی هیأت اعضااای :2تب

 .باشند داشته تربیش تحقیقاتی طرح 1 مصوب

صره  شکد  و مراکز :3تب صویب در باید هادان صاب حد ها،طرح ت ست در هایطرح ن  بودجه و تعداد نظر از را فرد اجرای د

 د.شو مشخص علمی هیأت عضو هر تحقیقاتی زمینه که فرمایند ریزی برنامه ای گونه به و نمایند رعایت
 

 ق الزحمه تحقیقاتی اعضای هیأت علمی:ح

 شامل حقوق پنجاهم یک 2/10/1390 عط  به بند بیست و شش مصوبه سومین جلسه هیأت محترم امنای دانشها  مورخ
 .تحقیق ساعت هر برای( مخصوص العاد  فوق و حقوق) حکم اول ردی  بند دو

 

 حق الزحمه تحقیقاتی اعضای غیر هیأت علمی :

 ریال 25000: کارشناسی -
 ریال 30000کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای:  -

- PhD :ریال 35000، تخصص و فوق تخصص 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 بهداشتی درمانی قزوین



شگاهی که نیازمند خرید مواد، کیت و )طرحExperimentalهای تحقیقاتی تعهدات مقاالت طرحسقف  های آزمای

 دارو و انجام آزمایشات باشند( به شرح زیر تغییر نماید:

 ISIمیلیون ریال: تعهد چاپ یک مقاله  150تا های مصوب طرح -

 Pub Medمیلیون ریال: تعهد چاپ یک مقاله  100تا های مصوب طرح -

 Scopusمیلیون ریال: تعهد چاپ یک مقاله  70تا های مصوب طرح -

 

 باشد:های تحقیقاتی مرور سیستماتیک و متآنالیز به شرح زیر میسقف تعهدات مقاالت طرح

 Q1به باال یا مقاله  3حداقل  IFبا  ISIمیلیون ریال: تعهد چاپ یک مقاله  100های مصوب حداکثر تا طرح -

 IFدارای  ISIتعهد چاپ یک مقاله میلیون ریال:  80های مصوب حداکثر تا طرح -

 PubMedمیلیون ریال: تعهد چاپ یک مقاله  60های مصوب حداکثر طرح -

 Scopus تعهد چاپ یک مقالهال: میلیون ری 40های مصوب حداکثر طرح -

 های تحقیقاتی دانشجویی:سقف هزینه طرح

های آزمایشااهاهی که نیازمند خرید مواد، کیت و دارو و )طرحExperimentalهای تحقیقاتی دانشااجویی هزینه طرح -

  Scopusمیلیون ریال به شرط چاپ یک مقاله  50انجام آزمایشات باشند( حداکثر تا 

منتج از طرح و اینکه اسااتاد  Scopusمیلیون ریال به شاارط چاپ مقاله  30های تحقیقاتی دانشااجویی تا هزینه طرح -

های در دساات طرح تحقیقاتی به صااورت همزمان و باالتر سااق  طرح 2راهنما طرح معوقه نداشااته باشااد، حداکثر تا 

شج ستاد راهنما و دان شجو مقاله چاپ اجرای عضو محترم هیأت علمی )قرارداد با ا شد( و همچنین تا دان و منعقد خواهد 

 .تواند تسویه حساب کندشد  منتج از طرح را ارائه ننمایند، نمی

 منتج از طرح علمی پژوهشیمیلیون ریال به شرط چاپ مقاله  10های تحقیقاتی دانشجویی تا هزینه طرح  -

 

 

 

 


