
 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 التأليف و ... التحقيق، حق دستورالعمل پرداخت حق

 

 كننده: رئيس پژوهشگاه تصويب تأييدكننده: معاون پژوهشي كننده: واحد بهبود روشها بررسي و تنظيم كننده: مديريت امور پژوهشي تهيه

 امضاء
 تاريخ

 امضاء
 تاريخ

 امضاء
 تاريخ

 امضاء
 تاريخ

 

 10از 1صفحه 

 
 

 

 التأليف و ... التحقيق، حق نحوه پرداخت حق دستورالعمل

 
 

 

 

   : سند کد
 
 

  28/10/1395مصوب جلسه هیأت امنا مورخ 

 درصد( 25به میزان  1393)افزایش مبالغ دستورالعمل مصوب سال 

 

 



 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 التأليف و ... التحقيق، حق دستورالعمل پرداخت حق

 

 كننده: رئيس پژوهشگاه تصويب تأييدكننده: معاون پژوهشي كننده: واحد بهبود روشها بررسي و تنظيم كننده: مديريت امور پژوهشي تهيه

 امضاء
 تاريخ

 امضاء
 تاريخ

 امضاء
 تاريخ

 امضاء
 تاريخ

 

 10از 2صفحه 

به شرح مواد زير تنظيم گرديده و پس  دستورالعمله اين هاي پژوهشگا الزحمه به منظور هماهنگي در امور مربوط به پرداخت حق     

 از تصويب هيئت امنا قابل اجرا است:
 

 التحقیق  . حق1ماده 

و مرتبه و پايه حقوق مجموع يک پنجاهم  براساس پژوهشگاه اعضاي هيئت علمييک ساعت تحقيق التحقيق  حق .1-1

 .دشو تعيين مي ،صوص( عضو)مخ العاده شغل فوق

العاده  مجموع حقوق مرتبه و پايه و فوق پنجاهميک بر اساس  غير هيئت علمي اعت تحقيق محققانيک سالتحقيق  حق .2-1

با سنوات اشتغال در پژوهشگاه به شغل )مخصوص( عضو هيئت علمي در مرتبه مربي و استاديار حسب مورد با پايه مساوي 

 د.شو ن ميشناسي ارشد و دكتري( تعييعنوان محقق با توجه به مدرک تحصيلي وي )كار

د، ممنوع نماين التحقيق دريافت مي در ازاي ساعتي كه حق پژوهشگاه ت علميكاري به كاركنان غير هيئ خت اضافهپردا :تبصره 

 است.
 

 الزحمه نظارت  . حق2ماده

استخدام در  ، نظارت بر طرح پژوهشي را به ناظري كهپژوهشکدهست. چنانچه ا ها هاي پژوهشي بر عهده پژوهشکده نظارت بر طرح

نظارت براساس قراردادي جداگانه و براساس كيفيت نظارت و مرتبه علمي ناظر،  الزحمه ، واگذار نمايد، حق ستيتمام وقت پژوهشگاه ن

 شود: براساس جدول ذيل تعيين مي ،مربوط درصد بودجه طرح پژوهشي 5تا  3بين 

 

 الزحمة نظارت جدول پيشنهادي حق

 الزحمة ناظر حق )میلیون ریال( مبلغ قرارداد طرح پژوهشی ردیف

 درصد 5 125تا  12.5 1

 درصد 5/4 250تا  125 2

 درصد 4 375تا  250 3

 درصد 5/3 500تا  375 4

 درصد 3 به باال 500 5
 

 

 هاي پژوهشی )داوري( گزارش نهایی طرحالزحمه ارزیابی  . حق3ماده 

ه، بر اساس حجم گزارش، كيفيت ارزيابي و مرتبه علمي ارزياب بين يافتهاي پژوهشي خاتمه  بي )داوري( طرحالزحمه ارزيا حق

 شود. تعيين مي ريال از سوي معاون پژوهشي  000/750/3تا  000/250/1

 الزحمه ارزیابی طرحنامه )پروپوزال( . حق4ماده 

مرتبه علمي ارزياب و بودجه ابقه و ساساس كيفيت ارزيابي، (،طبق فرم مورد نظر پژوهشگاه، بر)پروپوزال  الزحمه ارزيابي طرحنامه حق

 شود. ريال تعيين مي 000/250/1تا  000/625بين  در صورتي كه ارزيابي به ارزيابان خارج از پژوهشگاه واگذار شود، طرح پيشنهادي
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 الزحمه تهیه و تدوین طرحنامه )پروپوزال( . حق5ماده 

، متناسب شود ولي منجر به انعقاد قرارداد نمي ،شود مي نظر علمي تأييد و از تهيه ها دهپژوهشکكه به سفارش  اي الزحمه طرحنامه حق

و تأييد معاون پژوهشي پژوهشکده رئيس ريال با نظر  000/000/5كيفيت طرحنامه تا سقف دهنده و  با مرتبه علمي، تخصص ارائه

 .شود پرداخت مي

 گيرد. الزحمه تعلق نمي ند، حقشو هايي كه تصويب و منجر به انعقاد قرارداد مي به طرحنامه :تبصره

 

 مقاله ألیفالزحمه ت . حق6ماده 

 300به ازاي هر صفحه  و كيفيت اثر تجربه، پژوهشي متناسب با مرتبه علمي، تخصصـ  علمي مقاله أليفالزحمه ت حق .1-6

 شود. ريال تعيين مي 000/875تا  000/375اي بين  كلمه

متناسب با مرتبه علمي، تخصص و تجربه به  روري و علمي ـ ترويجيعلمي ـ تخصصي، علمي ـ م الزحمه تأليف مقاله حق .2-6

 شود.  ريال تعيين مي 000/500تا  000/250اي بين  كلمه 300ازاي هر صفحه 
 

 الزحمه داوري مقاله حق. 7ماده 

 000/625موضوع و تعداد صفحات بين كيفيت اثر،  پژوهشي متناسب با مرتبه علمي، تخصص، تجربه،ـ  علمي داوري مقاله .1-7

 شود. ريال تعيين مي 000/875تا 

ريـال   000/750تـا   000/500متناسب با مرتبه علمي، تخصص، تجربه، موضوع و تعداد صفحات بـين   ها داوري ساير مقاله .2-7

 شود. تعيين مي
 

 الزحمه تألیف . حق8ماده 

اي بـين   كلمه 300 به ازاي هر صفحه آن و كيفيت اثر و بديع بودن تجربه، الزحمه تأليف كتاب متناسب با مرتبه علمي، تخصص حق

 شود. ريال تعيين مي 000/750تا  000/375

 

 فرهنگی -الزحمه تهیه گزارش کارشناسی . حق9ماده

ـ  الزحمه تهيه گزارش حق ريال با نظـر رئـيس پژوهشـکده، معـاون      000/750/18ريال تا  000/250/1 فرهنگي بين هاي كارشناسي 

 شود. ه تعيين ميو تأييد رئيس پژوهشگا پژوهشي

الزحمه آن تا سقف  استفاده شود حق هاو گروه تخصصيي ساير ميزهااعضاي ها از همکاري  رصورتي كه در تهيه گزارشد :1تبصره

 ريال قابل افزايش است. 000/250/31

وهشي و تأييد رئيس پژد با نظر رئيس پژوهشکده، معاون حق الزحمه افرادي كه قرارداد همکاري با پژوهشگاه داشته باشن :2تبصره

 شود. ريال تعيين مي 000/000/10ريال تا 000/250/1پژوهشگاه بين 
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 10از 4صفحه 

 رصد فرهنگیالزحمه  . حق10ماده

 شود: به شرح جدول زير پرداخت ميدر تهيه گزارش سرعت و بسته به كيفيت  فرهنگيهاي رصد  الزحمه تهيه گزارش حق

 

 (به ریال) الزحمه حق فعالیت

 000/375 ايده

 000/000/5تا  000/250/1 زارش رصد فرهنگي و اجتماعيگ

 000/500/2 ارائه شفاهي

 در نقد مکتوب

 ي ناقدين فرهنگي پژوهشگاه حلقه
 000/250/1تا  000/625

 

 الزحمه ترجمه . حق11ماده

مترجم و محتواي الزحمه ترجمه كتاب از زبان فارسي به زبان ديگر متناسب با مرتبه علمي، تخصص، تجربه، كيفيت كار  حق .1-11

 شود. ريال تعيين مي 000/500تا  000/375اي متن مبدأ بين  كلمه 300متن اصلي به ازاي هر صفحه 

الزحمه ترجمه كتاب از زبان ديگر به زبان فارسي متناسب با مرتبه علمي، تخصص، تجربه، كيفيت كار مترجم و محتواي  حق .2-11

 شود. ريال تعيين مي 000/440تا  000/200بين  اي متن مبدأ كلمه 300زاي هر صفحه متن اصلي به ا

ترجمه مقاله از زبان فارسي به زبان ديگر متناسب با مرتبه علمي، تخصص، تجربه، كيفيت كار مترجم، موضـوع و محتـواي    .3-11

 شود. ريال تعيين مي 000/440تا  000/320بين  اي متن مبدأ كلمه 300زاي هر صفحه صفحه( به ا 30مقاله )حداكثر 

مقاله از زبان ديگر به زبان فارسي متناسب با مرتبه علمي، تخصص، تجربه، كيفيت كار مترجم و موضوع و محتواي  ترجمه .4-11

 شود. ريال تعيين مي 000/350تا  000/250اي متن مبدأ بين  كلمه 300صفحه( به ازاي هر صفحه  30مقاله )حداكثر 

 

 اثر ترجمه شده  ویرایش علمی / محتوایی. 12ماده 

به تشخيص معاونت پژوهشي متناسب با حجم كار به و مقابله آن با متن اصلي، اثر ترجمه شده  زحمه ويرايش علمي / محتواييال حق

  .شود تعيين مي حق الزحمه پرداخت براي ترجمه نسبتي از

 الزحمه ارزیابی اثر براي ترجمه . حق13ماده 

مقابله صفحات ارزيابي  شود. ريال محاسبه مي 000/500فحه از متن اصلي ص 50اثر براي ترجمه به ازاي هر كلي حق الزحمه ارزيابي 

 كند.  را كارفرما تعيين مي
 

 )تلفنی و پیمایشی(، تحلیل محتوا و مصاحبهالزحمه نظرسنجی . حق14ماده 

تا  000/250/1الزحمه مطالعه ابتدايي، تهيه و تنظيم طرح تحقيق متناسب با كيفيت كار و كميت مورد نياز  حق .1-14

 ريال 000/000/5
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 10از 5صفحه 

 ريال 000/000/5تا  000/250/1الزحمه طراحي پرسشنامه  حق .2-14

 ريال 000/750/3تا  000/250/1 به لحاظ محتوايي و فني پرسشنامه نهايي الزحمه بازبيني حق. 3-14

 ريال 000/875/1تا  000/625 تهيه راهنماي پرسشنامه. 4-14

 ريال 000/500/2تا  000/625اي پرسشنامه(  يه نسخه رايانهنويسي )ته الزحمه برنامه حق. 5-14

 ريال 000/500/2تا  000/625الزحمه تهيه جامعه آماري تلفني  حق. 6-14

تحليل محتوا( و نقشه پرسشگران )پيمايشي( هر طرح  هاي تلفني و )نظرسنجي آماري گيري و تعيين نمونههزينه نمونه. 7-14

 ريال 000/750/18تا  000/250

 بسته به رتبه علمي فرد ساعت 2گران و برگزاري جلسه توجيهي براي  الزحمه ساماندهي پرسشگران و مصاحبه حق. 8-14

 ريال 000/250/1تا  000/625

، ُبعد ها به صورت پيمايشي، تلفني و مصاحبه متناسب با تخصص پرسشگر، تعداد سؤاالتالزحمه اجراي پرسشنامه حق. 9-14

 ها: ه بودن آنو باز و بست مسافت

 ريال  000/50تا  000/15ميداني به ازاي هر پرسشنامه اجراي منازل و  الف( مراجعه به در

 ريال 500/12تا  500/8تلفني به ازاي هر پرسشنامه ب( 

 ريال 000/440تا   000/9تحليل محتوا  با روش  ها تکميل پرسشنامهت( 

 000/625بين  موضوع مصاحبهبه، متناسب با مرتبه علمي، كيفيت كار و ساعت مصاح 2كننده بر مبناي  الزحمه مصاحبه حقث( 

 شود. تعيين مي ريال 000/750/2تا 

 000/250/1 ساعت مصاحبه، متناسب با مرتبه علمي، كيفيت كار و محتواي متن بين 2الزحمه مصاحبه شونده بر مبناي  حقج( 

 شود. تعيين مي ريال 000/750/3تا 

 ريال 000/190تا  000/55گر در هر روز  به ازاي هر نفر پرسشگر و مصاحبه هزينه اياب و ذهابح( 

 

 

الزحمه پرسشگران )پيمايشي/تحليل درصد مجموع حق 30تا  5ها الزحمه كنترل و بازرسي بر اجراي پرسشنامهحق. 10-14

 محتوا(

 ريال125تا  65سؤال بين  ها بعد از اجرا به ازاي هرالزحمه كنترل، بازرسي و اصالح پرسشنامهحق. 11-14

 ريال 95تا  50ها به ازاي هر داده ها بعد از ورود دادهالزحمه كنترل، بازرسي و اصالح دادهحق. 12-14

 ريال 125الزحمه ورود اطالعات به ازاي هر داده حق. 13-14

تا  000/190ب ارائه شده( ساعت )بر مبناي فشردگي و كيفيت مطال 1الزحمه پياده كردن مصاحبه بر مبناي  حق. 14-14

 ريال 000/320

 ريال 000/65تا  000/45اي كلمه 300الزحمه تيتر زدن، تخليص و ويرايش مصاحبه به ازاء هر صفحه  حق. 15-14

 ريال 000/500/8تا  000/875الزحمه استخراج اطالعات كمي به صورت جدول و نمودار در هر طرح  حق. 16-14

 ريال 500/7تا  000/1 في و سؤاالت باز به ازاء هر سؤالاطالعات كيالزحمه استخراج حق. 17-14
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 10از 6صفحه 

نويس هر طرح  بندي اطالعات و ارائه گزارش نهايي متناسب با حجم و كيفيت كار و نيز تخصص گزارشالزحمه جمع حق. 18-14

 ريال 000/500/17تا  000/875

 يالر 000/375/4تا   000/500الزحمه تهيه خالصه اجرايي  حق. 19-14

 ريال 000/90تا  000/50اي  كلمه 300بندي( به ازاي هر صفحه  ها )مقوله . كدگذاري مصاحبه20-14    

 

 ريال 000/200تا  000/100اي  كلمه 300ها به ازاي هر صفحه  بندي مصاحبه مقوله. 21-14  

 

   000/40اي متناسب با كيفيت كار از  كلمه 300مصاحبه به ازاي هر صفحه هاي معتبر )اطالعات كيفي( از  گزاره . استخراج22-14  

 ريال 000/75تا             
 

 آموزشالزحمه  . حق15ماده 

( ساعت تدريس عملي اعضاي هيئت علمي پژوهشگاه براساس يک پنجاهم مجموع 30/1تدريس يک ساعت نظري و )ال حق. 1-15

 شود. ل )مخصوص( عضو تعيين ميالعاده شغ حقوق مرتبه و پايه و فوق

( ساعت تدريس عملي مدرسان براساس يک پنجاهم مجوع حقوق مرتبه و 30/1تدريس يک ساعت تدريس نظري و )ال حق. 2-15

مساوي با سنوات اشتغال در  با پايهالعاده شغل )مخصوص( عضو هيئت علمي در مرتبه مربي و استاديار حسب مورد  پايه و فوق

 د.شو وان مدرس با توجه به مدرک تحصيلي وي )كارشناسي ارشد و دكتري( تعيين ميپژوهشگاه به عن
 

 ها و ... ها، سخنرانی الزحمه نشست . حق16ماده 

 000/880/1ساعت، متناسب با مرتبه علمي، تخصص و تجربه بين  2الزحمه برگزاري نشست علمي و سخنراني بر مبناي  حق. 1-16

 شود. ريال پرداخت مي 000/750/3تا 

الزحمه برگزاري كارگاه آموزشي متناسب با مرتبه علمي، تخصص، تجربه با نظر شوراي پژوهشي بر اساس جدول زير  حق.2-16

 شود. پرداخت مي
 

 

 ساعت 12برمبناي  ساعت 8برمبناي  ساعت 4برمبناي 

 ريال000/000/15 تا 000/250/8 ريال 000/000/10تا  000/000/5 ريال 000/875/6 تا 000/125/3
 

 

تا  000/125/3ساعت بين  4الزحمه برگزاري جلسات نقد فيلم متناسب با مرتبه علمي، تخصص، تجربه برمبناي  حق.3-16

 شود. ريال تعيين مي 000/000/5

نفر از  ها و ... از نتايج برگ ارزيابي كه توسط دو ها، سخنراني الزحمه نشست تواند براي تعيين دقيق حق معاونت پژوهشي مي :تبصره

 شود، استفاده كند. با مدرک تحصيلي دكتري يا كارشناسي ارشد( تکميل مين )حاضرا
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 الزحمه حضور در جلسه . حق17ماده 

ساعت متناسب با مرتبه علمي، تخصص، تجربه و ميزان حضور كيفي  2بر مبناي  افراد در جلسات پژوهشگاهالزحمه حضور  حق

 شود: براساس جدول زير پرداخت مي ،در جلسه

 
 

 مرتبه علمی
شوراي پژوهشی/ هیئت رئیسه/ کمیسیون دائمی 

 (به ریالمبلغ ) هیئت امنا

مبلغ ) سایر جلساتوراي پژوهشکده/ ش

 (به ریال

 000/000/1تا  000/875 000/100/1تا  000/940 استاد

 000/940تا  000/815 000/000/1تا  000/875 دانشيار

 000/875تا  000/750 000/940 تا 000/815 استاديار

 000/750تا  000/625 000/875تا  000/750 مربي

 000/750تا  000/565 000/750 تا 000/625 ارشد كارشناس

 000/625تا  000/500 500/687تا  000/565 كارشناس
 

 گيرد. به تشخيص رئيس پژوهشگاه صورت مي ،در جلسه هيئت امنا الزحمه حضور اعضاي هيئت امنأ حق پرداخت :1تبصره

ها در صورتي مجاز خواهد بود كه شركت در جلسه خارج از ساعات  پژوهشکدههيئت علمي الجلسه به اعضاي  پرداخت حق :2تبصره

 باشد. آنانو شرح وظايف اداري 

 كنند.  الجلسه دريافت نمي قت اداري در جلسه حضور يابند، حقمديران و كارشناسان پژوهشگاه چنانچه در داخل و :3تبصره
 

 الزحمه خرید اثر . حق18ماده 

اي متناسب با مرتبه علمي، تخصص و محتواي  كلمه 300( اثر تأليف شده به ازاي هر صفحه الزحمه خريد قطعي )دائمي حق. 1-18

 شود. ريال تعيين مي000/440تا  000/215متن بين 

اي متناسب با مرتبه علمي، تخصص و محتواي  مهكل 300( اثر ترجمه شده به ازاي هر صفحه الزحمه خريد قطعي )دائمي حق . 2-18

 شود. ريال تعيين مي 000/300تا  000/175متن بين 

اي متناسب با مرتبه علمي، تخصص و  كلمه 300الزحمه خريد قطعي اثر ) تدوين، تنظيم، گردآوري ( به ازاي هر صفحه  حق .3-18

 شود. ريال تعيين مي 000/175تا  000/55محتواي متن بين 
 

 الزحمه نقد و بررسی کتاب و پژوهش پایان یافته حق .19ماده 

و  كيفيـت نقـد   تجربـه منتقـد و   ،تخصص ،الزحمه نقد و بررسي كتاب و پژوهش به زبان فارسي متناسب با مرتبه علمي حق .1-19

 شود. ريال تعيين مي 000/345تا  000/140بين نقد و بررسي اي  كلمه 300به ازاي هر صفحه  بررسي
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و منتقد و كيفيت نقد تجربه  فارسي متناسب با مرتبه علمي، تخصص،بررسي كتاب و پژوهش به زبان غير نقد والزحمه  حق  .2-19

 شود. ريال تعيين مي 000/440تا  000/225 بين نقداي  كلمه 300به ازاي هر صفحه بررسي 

 شود. اي مي كلمه 300صفحه تايپ شده  12نقد و بررسي  شامل حداكثر  :تبصره
 

 الزحمه معرفی کتاب ق. ح20ماده 

، متناسب با مرتبه علمي، كتاب اي كلمه 300صفحه  250معرفي كتاب فارسي به ازاي هر تهيه چکيده و الزحمه  حق .1-20

 شود. ريال پرداخت مي 000/775تا  000/615تخصص، كيفيت كار بين 

  متناسب با مرتبه علمي،اب، كتاي  كلمه 300صفحه  250فارسي به ازاي هر معرفي كتاب غيرتهيه چکيده و الزحمه  حق .2-20

 شود. ريال تعيين مي 000/100/1تا  000/690تخصص و كيفيت كار بين 

 .استاي  كلمه 300صفحه  «پنج»حداقل  و« يک»کيده و معرفي كتاب به ترتيب چميزان صفحات  تبصره:
 

و تعداد  فحات كار انجام شده و كيفيت آنص هاي پژوهشي، متناسب با تعداد طرح خالصه از كتاب، مقاله والزحمه تهيه  حق. 21ماده

 شود. ريال تعيين مي 000/750/8تا  000/875صفحات اثر و مرتبه علمي، تخصص، تجربه و كيفيت كار از 
 

بـا تعـداد صـفحات كـار      هاي آموزشي و ...  متناسب هاي علمي، دوره ها، نشست گزارش علمي از همايشالزحمه تهيه  حق. 22ماده

 شود. ريال تعيين مي 000/000/10تا  000/875از فرد  تجربه و مرتبه علمي، تخصص يت آن،انجام شده و كيف

 

متناسـب بـا مرتبـه علمـي، تخصـص، تجربـه و كيفيـت كـار تـا سـقف            ،الزحمه مشاوره علمي با تأييد مقام مسـئول  حق. 23ماده 

 شود. ريال تعيين مي 000/000/10
 

 شار الزحمه ارزیابی اثر براي انت . حق24ماده 

تا  000/865متن و كيفيت ارزيابي بين  و حجم تخصص ارزياب، محتواو  حق الزحمه ارزيابي اثر براي انتشار متناسب با مرتبه علمي

 شود. ريال تعيين مي 000/725/1
 

 الزحمه ویرایش  . حق25ماده 

 شود: به شرح جدول زير تعيين مي تناي متناسب با كيفيت كار و محتواي م كلمه 300الزحمه ويرايش به ازاي هر صفحه  حق

 
 

 قیمت واحد )به ریال( فعالیت

 000/65تا  000/40 ويرايش علمي

 000/35تا  000/20 ويرايش زباني و ساختاري
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 تنظيم و ويراستاري نشست

 )ويراستاري محاوره و گفتگو(
000/55 

 000/100تا 000/75      اي ويرايش مقابله

 500/7 سازي نمايه

 000/4 ه نويسينام واژه
 

 شود. شده در قالب فايل ارائه مي متن آمادهتبصره: 

 

 الزحمه نمونه خوانی: حق26ماده 

  شود.ريال تعيين مي 000/8 – 000/10الزحمه نمونه خواني به ازاي هر صفحه كتاب متناسب با كيفيت كار و محتواي متن بين حق

 

 الزحمه مدیر مسئول فصلنامه . حق27ماده 

ريال تعيين  000/375/4ريال تا  000/440/3حمه مدير مسئول فصلنامه براي هر شماره متناسب با كيفيت و ميزان كار بين الز حق

  شود. مي

در صورتي كه مدير مسئول از همکاران پژوهشگاه باشد، حق مديريت وي در فصـلنامه در قالـب سـاعات قـرارداد پرداخـت       :تبصره

 شود. مي
 

 دبیر فصلنامهالزحمه سر . حق28ماده 

 شود. ريال تعيين مي 000/750/13تا  000/875/6الزحمه سردبير فصلنامه براي هر شماره متناسب با كيفيت و ميزان كار بين  حق

 د. شو الب ساعات قرارداد پرداخت ميقدر  فصلنامه در يپژوهشگاه باشد، حق مديريت ووقت  تمامدر صورتي كه سردبير از همکاران  تبصره.

 

 اي: کلمه 300براي هر صفحه  آرایی الزحمه صفحه . حق29ماده 

 

 ریال(به قیمت واحد ) فعالیت

 wordقالب 

 ریال(به قیمت واحد )

  InDesignقالب
 000/20تا  000/14 000/12تا  000/10 بندي صفحه

 000/22تا  000/19 000/15تا  000/12 نمودار و جدول آرايي متن بدون تصوير، صفحه

 500/31تا  000/22 000/22تا  000/19 جدولمتن همراه با  آرايي  صفحه

 500/43تا  000/25 000/25تا  000/20 متن همراه با نمودار و عکسآرايي  صفحه

 000/63تا  000/45 - آرايي متون نفيس صفحه
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 الزحمه تهیه پاورپوینت، طرح جلد و پوستر: حق30ماده 

 ريال 000/10 – 000/100به كيفيت و محتواي آن بين  پاورپوينت: به ازاي هر اساليد با توجه

 ريال  000/500/2 – 000/000/7طرح جلد: متناسب با كيفيت و طراح آن بين 

 ريال 000/000/1 – 000/000/3پوستر: متناسب با كيفيت و طراح آن بين 
 

 

 الزحمه حروفچینی . حق31ماده 

ريال 000/15تا  500/7تيتر و تصاوير بين عداد صفحات، ستون، سرتاي متناسب با  كلمه 300ازاي هر صفحه حروفچيني به 

 شود. تعيين مي
 

 گیري  الزحمه غلط . حق32ماده 

 شود. ريال تعيين مي 750/5اي  كلمه 300گيري هر صفحه ويراستاري شده  غلط
 

 الزحمه پیاده کردن نوار . حق33ماده

تا  000/500ناسب با عمومي يا تخصصي بودن محتوا و كيفيت كار، بين ساعت، مت 1نوار بر مبناي  كامل الزحمه پياده كردن حق

 شود. ريال تعيين مي 000/750
 

حسب مورد، برابر مقررات جاري با  دستورالعملبيني نشده در اين  هاي پيش هاي مربوط به فعاليت الزحمه ميزان حق .34ماده 

 پژوهشگاه پرداخت خواهد شد. ئيسو تأييد رها يا معاونان پژوهشگاه  تشخيص و پيشنهاد رؤساي پژوهشکده
 

تصويب  و ها يا معاونان پژوهشگاه رؤساي پژوهشکده هاي موضوع اين دستورالعمل با پيشنهاد پرداخت در موارد خاص تمام .35ماده 

ها ثابت نبـوده و سـقف و كـف     الزحمه درصد قابل افزايش است. همچنين در مواردي كه حق 50شوراي پژوهشي تا سقف 

 شود. پژوهشکده و تأييد معاون پژوهشي تعيين ميرئيس دارند، مبلغ مورد نظر به پيشنهاد 

شود كه به سفارش پژوهشگاه  هاي تعريف شده در اين دستورالعمل در صورتي منجر به پرداخت مي فعاليت است تمامبديهي  :تبصره

 هاي مصوب از سوي شوراي پژوهشي باشد. و در چارچوب برنامه
 

 ت امناي پژوهشگاه رسيد.به تأييد هيأ 28/10/1395بند در تاريخ  44و  تبصره 12ماده،  36در دستورالعملاين  .36ماده 


