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 1401در سال  یقاتیتحق یهاطرح گذاریهزینه

 عنوان  نوع  فعالیت هزینه )تومان( توضیحات 
 مقطعی توصیفی  150000 

  تدوین پروپوزال
300000 

،  HSRشاهدی، کیفی،  آزمایشگاهی  ، مداخالت  –مقطعی تحلیلی، مورد 

RCT  رعایت اصول( باGCP) ،کوهورت و رجستری 

  پرونده )هر مورد( سوابق وبررسی  2000 

 

 

 

 

 جمع آوری اطالعات

 پرسشنامه آنالین بدون هزینه 

 پرسشنامه )تکمیل در محل انجام پژوهش توسط پژوهشگر( 5000 

 پرسشنامه )تکمیل درب منزل توسط پژوهشگر( 9000 

 مصاحبه کیفی و پیاده سازی ) هر جلسه( 130000 

 ) هر جلسه( FGD، تحلیل محتوی و تایپ سازیپیادههماهنگی، برگزاری،  250000 

 دستمزد انجام آزمایش، ارزیابی بالینی و تشخیصی )بصورت خرید خدمت( مطابق تعرفه بخش دولتی 

طبق ساعت کار انجام شده  

بر حسب مدرک و رتبه 

 علمی فرد انجام دهنده

انجام توسط دستمزد انجام آزمایش، ارزیابی بالینی و تشخیصی )قابل 

 همکاران مندرج در پروپوزال(

مطابق نظر شورای پژوهشی  

 با ارائه مستندات
 مداخله )اقدامات مندرج در روش کار پروپوزال(

 

 به نوع طرح و حجم آن بستگی دارد 600000
)در مدیریت پروژه 

سطح استان و یا چند 

 (شهرستان

های چاپی برای پرسشنامه صرفاً
های الکترونیکی مشمول )غیرالکترونیکی(.)پرسشنامه

 دریافت هزینه نمی باشند(

 هر متغیر 20
ورود اطالعات و کنترل 

 کیفی آن

 مشاور آماری کلیه مطالعات 300000حداکثر 

 ، 15000دکترای تخصصی :

  12000تری حرفه ای و فوق لیسانس:دک

به ازای هر تومان  7000لیسانس و فوق دیپلم:

 ساعت

بر حسب ساعت توسط 

 مجری پیشنهاد  می شود
 کار عملی (با ذکر جزئیات نوع کاردر هر نوع طرح )

بر اساس تعرفه بخش دولتی  

 و یا نظر شورا
 طراحی نرم افزار و ...

خرید خدمت از 

 شرکتهای دانش بنیان
هزینه گزارش نهایی   به صورت چاپی 300000 

 الکترونیکیبه صورت  200000  پایان نامه

 سایر تایپ، تکثیر، حمل و نقل و ... مطابق تعرفه بخش دولتی 

شود به  یجهت آن بخش از کار که توسط دانشجو انجام م یپرسنل نهیهز ی،دانشجوئ ینامه ها انیپا در:29تبصره

 . ردیگیتعلق نم انیدانشجو

، های پژوهشی بر اساس شرایط هر طرحشورا، حسب مورد در مورد سایر موارد ذکر نشده در جدول فوق :30تبصره

 .تعدیل هایی را در هزینه های طرح پیشنهاد دهندتوانند  یمبا تاییدیه معاونت تحقیقات 


