
  شوراى تحقیقات برق 
  :عنوان 

حق (حاسبه حق الزحمه ساعتى محققان آيین نامه نحوه م

  پروژه ھاى تحقیقاتى شوراى تحقیقات برق    ) التحقیق

  

  ١٨/١/١٣٧٦  : تاریخ صدور     آ-٠٠٧– ٠١:  شماره سند 

  ٢   از   ١صفحه      
  ١٨/١/١٣٧٦: تاریخ بازنگرى         ١ :  شماره بازنگرى 

   دبیرخانه شوراى تحقیقات برق: تهیه كننده   

   كمیته تخصصى شوراى تحقیقات برق: تصویب كننده 

  
  : هدف -١

   پروژه هاى تحقیقاتى شوراى تحقیقات برق  )حق التحقیق(ط مربوط به نحوه محاسبه حق الزحمه ساعتى محققان بتعیین ضوا

  

  : محدوده اجرا -٢
  عه و وابسته وزارت نیرو، دانشكده صنعت آب و برق، پژوهشگاه نیرو وشركت متن تاب تحقیقات شركتهاى كلیه كمیته هاى

  
  : تعاریف ومفاهیم  -٣

  به شرح مندرج در پیوست مقدمه مجموعه اسناد شوراى تحقیقات برق 

  

  : و ضوابط اجرایى  روش-٤
ص م درك تح صیلى و س ابقه     حق الزحمه ساعتى محققان پروژه هاى تحقیقاتى شوراى تحقیق ات ب رق براس اس دو ش اخ       -٤-١

  .كار مفید، براساس ضرایب مندرج  در جدول زیر محاسبه مىگردد

ك ه از ط رف وزات نی رو    (میزان حقیقى حق الزحمه ساعتى با ضرب اعداد داخ ل ج دول در ض ریب حق وقى ه ر س ال         

  .محاسبه مىشود) اعالم مىگردد

  
  قه كارمفید  ساب        

  مدرك تحصیلى
   سال ١٠بیش از    سال ١٠ تا ٥از    سال ٥تا 

  ٩٠  ٧٥  ٦٠  دكترا

  ٨٠  ٦٥  ٥٠  فوق لیسانس

  ٧٠  ٥٥  ٤٠  لیسانس

  

 درص د ض رایب م درك تح صیلى     ٣٠ و ٥٠، ٧٠ براى مدارك تحصیلى فوق دیپلم، دیپلم و پایین تر از دی پلم ب ه ترتی ب     -٤-٢

  .لیسانس با توجه به میزان تجربه ، منظور مىگردد

 درص د قاب ل   ٢٠ق طبق شرایط خاص ب ا تایی د كمیت ه مرك زى تحقیق ات منطق ه ح داكثر ت ا          ضرایب مندرج در جدول فو  -٤-٣

  .افزایش است 

  

  



  شوراى تحقیقات برق 
  :عنوان 

آيین نامه نحوه محاسبه حق الزحمه ساعتى محققان 

پروژه ھاى تحقیقاتى شوراى تحقیقات برق    ) حق التحقیق(

  

  ١٨/١/١٣٧٦  :  تاریخ صدور    آ -٠٠٧– ٠١:  شماره سند 
  ٢   از  ٢   :صفحه 

  ١٨/١/١٣٧٦ : تاریخ بازنگرى         ١ :  شماره بازنگرى 
   دبیرخانه شوراى تحقیقات برق: تهیه كننده   

   كمیته تخصصى شوراى تحقیقات برق: تصویب كننده 

  

  :  اسناد مربوط و پیوست - ٥ 
_____  

  

   : كنترل سند-٦

  ى شوراى تحقیقات برق كمیته تخصص:    صادر كننده      

  تابع   ه و واب   سته وزارت نی   رو، دان   شكده ص   نعت آب و ب   رق،  تحقیق   ات ش   ركتهاى  كلی   ه كمیت   ه ه   اى    : دریاف   ت كنن   ده   

   پژوهشگاه نیرو وشركت متن

  كمیته تخصصى شوراى تحقیقات برق :    تجدید نظر كننده 

  

  

   


