دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان
مدیریت تحقیقات و فناوری

«کلیه پرداخت های مالی»

کلیه پرداخت های مالی مرتبط با طرح ها که در صورت وجود اعتبا ر از بودجه پژوهش پرداخت می گردد و در تاریخ 96/3/24
به تائید هیات رئیسه رسیده است.
سقف مالی طرح های تحقیقاتی:
-

طرح های دانشجویی 20 :میلیون ریال

-

طرح های غیر دانشجویی 100 :میلیون ریال

-

داوری  :حداکثر  600هزار ریال برای هر داور

-

ناظر علمی و اخالقی 3 :میلیون ریال از محل طرح

سقف گرنت ها:
-

مقاالت - :مروری (  3 :ISIبرابر  14+ IFمیلیون ریال)
  3 :ISI( originalبرابر  10 +IFمیلیون ریال)  PubMedو  14 :Medlineمیلیون ریال (مقاالت مروری) و  10میلیون ریال (مقاالت اصیل) اسکاپوس 8 :میلیون و  400هزار ریال (مقاالت مروری) و  6میلیون و  500هزار ریال (مقاالت اصیل) -سایر  3میلیون ریال

 اولین پروپوزال ارسال 1/5 :برابر سقف طرح های پژوهشی اولین مقاله در  ISIو  2 :PubMedبرابر سقف گرنت مقاالت اختراع :معادل گرنت مقاالت مروریکتاب :تالیف  30میلیون ریال و ترجمه  20میلیون ریال
کارگاه ها :هزینه های برگزاری با هر واحدی (ستاد و دانشکده ها) است که کارگاه در آن برگزار می گردد .هزینه مدرس نیز
مطابق با درجه علمی به صورت تعداد ساعات حق التدریس محاسبه خواهد شد.
همایش های داخلی:
-

اعضای هیات علمی  :حق ماموریت +پرداخت هزینه های اسکان و رفت و آمد و ثبت نام به شرط ارائه فیش واریزی
تا سقف  20میلیون ریال در سال

-

کارمندان رسمی و پیمانی :حق ماموریت  +پرداخت هزینه های اسکان و رفت و آمد و ثبت نام به شرط ارائه فیش
واریزی تا سقف  10میلیون ریال

-

سایر کارمندان و دانشجویان :پرداخت هزینه بلیط رفت و آمد ،ثبت نام و اسکان به شرط ارئه فیش واریزی تا سقف
 10میلیون ریال در سال
1

-

اساتید و کارمندان بازنشسته :پرداخت هزینه بلیط رفت و آمد  ،ثبت نام و اسکان به شرط ارئه فیش واریزی تا
سقف  10میلیون ریال در سال

همایش خارجی :بسته بنوع کشور  20-30میلیون ریال تا سقف یکبار در سال
تسهیالت دانشجویی اعضای کمیته:
مقطع کارشناسی :همایش داخلی  5میلیون ریال و همایش خارجی  10میلیون ریال
کار دانشجویی - :دانشجویان سال اول و دوم به ازای هر ساعت  30/000ریال
 -دانشجویان سال سوم و چهارم به ازای هر ساعت  35/000ریال
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