
 بسمه تعالی

  راهنمای نحوه تکمیل جدول هزینه های طرح های توسعه آموزش 

چنیین سیق ی وجیود ریدارد.     شود که سقف بودجه درخواستی چقدر است. واقعیت این است که معموال این سوال مطرح می .1

ال این درسیت  در عین حکند. گیری میار کاری که باید ارجام شود تصمیمی در رهایت بر اساس مقداهای توسعهشورای طرح

هیای هنگ یت   به دلیل ماهیت خود ریازمند بودجیه ارد کنون در دارشگاه مطرح شدههای توسعه ای که تااست که معموال بودجه

 ن ارتظاری به صورت رامکتوب وجود دارد که طرح ارایه شده حداقل هزینه مورد ریاز را درخواست کند.  یربوده و در رتیجه چن

هیای بیشیترت تی      مایل دارشگاه به تامین تعداد طیرح باید توجه داشت که به دلیل محدودیت منابع مالی و تدر همین راستا  .2

ن رییز در هنگیام تیدوین    های مالی مورد ریاز برای یک طرح تامین شود. از این رو الزم اسیت مجرییا  شود تا حداقل هزینهمی

 د.  های طرح خود به این موضوع توجه داشته باشنجدول هزینه

رای طرح و تخمیین حجیم   ترین رکاتی که مجری طرح باید با آن توجه داشته باشد واقع بینی در زمینه مراحل اجیکی از مهم .3

های مرتبط است. یکی از مشک ت در این مرحله تخمین کمتر از واقع حجم کار و هزینیه میورد رییاز اسیت کیه      کار و هزینه

جرا خواهد شد. لذا الزم است حداکثر دقت در این خصوص به عمیل آیید و بیا    منجر به مشک ت مالی برای طرح در مسیر ا

 صرف وقت و حوصله الزم کلیه مراحل و حجم کار به صورت واقع بیناره در رظر گرفته شود.  

ها همان مواردی که در جدول گارت آمده استت به ترتیب ذکر شود. بنابراین مهم است کیه مراحیل   برای روشتن جدول هزینه .4

کنییم.  است کار را ارجام دهنیدت مشیخم میی    برای هر یک از مراحلت تعداد افرادی که مقرر رت به دقت تکمیل شده باشد.گا

یکت سیاعت کیاری    بر اساس رتبه هر کنیمبه این کار اختصاص دهندت مشخم میسپس ساعت کاری که هریک از آرها باید 

 .وردآو در رهایت هزینه مربوط به مرحله را به دست  ا برآورد کردتوان هزینه هر فرد راین میهر فرد مشخم است. بنابر

 رظر تا حدی تغییر داد.  توان میزان ساعات را بر اساس مقدار کل موردلی: توجه به جمع کل مهم است و میرکته عم

 پروپوزال کپی کرد.توان این قسمت را در اکسل ارجام داد و رهایتا جدول را در متن رکته عملی: برای راحتی کار می

ا را به اردازه درصد مشخصی کم ه-شتر بنویسیم چون بعدا تمام بودجهرکته عملی: این مساله که بودجه را از حد مورد رظر بی

 کنندت صحت ردارد.-می

عیات  ای رسبتا مشخصی وجود دارد. به عنیوان مثیال هزینیه ورود اط    های هزینهرمرکته عملی: در مورد بسیاری از اقدامات رُ

بیه  های مربیوط  ابر این برای ورود اط عات هزینههای رسبتا مشخصی هستند. بنرمها تابع رُسازی مصاحبهها یا پیادهپرسشنامه

 ها مطلع باشید. این قسمت الزم است از این ررم

هیای  ل شیورای طیرح  ای در رظر گرفته رشود چون میود قبیو  ن پروپوزال و مرور بر متون هزینهرکته عملی: برای مرحله تدوی

 گیرد. ای قرار رمیتوسعه
 هزینه مرحله هزینه هر فرد ساعت هر فرد رام افراد مرحله

     یک. ...

  A×11 ساعت 11مصاحبه دو ساعته= 5 ریال(  Aدارشیار )هر ساعت-aدکتر  .مصاحبه با دارشجویاندو

 B×21 ساعت 21مصاحبه دو ساعته= 11 ریال( Bدارشجو )هر ساعت -bدکتر 

     ...سه. 



های این قسیمت رییز الزم اسیت واقیع رگیری      در تعیین هزینه به غیر از هزینه پرسنلیت هزینه وسایل مصرفی ریز تکمیل شود. .5

ای بیا تعیداد   عداد کاغذ مصرفی یک طرح پرسشنامههای مربوط به کاغذ مصرفیت تد. به عنوان مثال در تخمین هزینهلحاظ شو

 کنندگان و تعداد تخمینی سواالت پرسشنامه عدد مشخصی است و تخمین بیش از حد زیاد م ید ریست. مشخصی از شرکت

و یا اق می رظیر رایارهت رایاره قابل حمل یا موالژ  تهزینه مربوط به تجهیز کردن مراکز تحقیقاتی و آموزشی مارند خرید دستگاه .6

گییرد  ای قرار رمیی های توسعهی مورد قبول شورای طرحای توسعههابه صورت معمول از طریق بودجه طرحویدئو پروژکتور 

ه درخواست این اقی م را  بدیهی است در صورتی که به دلیل مشخصی مجری طرح دالیلی دارد ک رباید در رظر گرفته شود.و 

هیای  طیرح گیری در این خصوص بیا شیورای   رت مشخم ذکر شود. در رهایت تصمیمکند الزم است موارد به صوتوجیه می

 توسعه آموز  خواهد بود.  

ضمن الزم بیه ذکیر اسیت    در باشد. حل بودجه طرح مورد پذیر  رمیاز م افزارهزینه مربوط به تدوین ررمبه صورت معمول  .7

رشگاه در خصیوص  افزار اختصاص دارد استع م از مرکز آمار و ار ورماتیک داهایی که جزیی از آن به تولید ررمدر مورد طرح

 گیرد.  های آن صورت میپروژه و هزینهاصل 

ت با توجه به وجود دارشکده مجازی در دارشگاه تمایل جدی دارشگاه بر این است الکتروریک یادگیری هایبسته تهیه مورد در  .8

 که از امکارات این دارشکده است اده شود. در صورتی که به دلیل مشخصی مجریان مجبیور بیه اسیت اده از امکاریاتی خیار  از     

 دارشکده مجازی هستند الزم است با ذکر مشخم دالیل و در صورت لزوم ضمیمه کردن پاسی  اسیتع م دارشیکده مجیازی    

های مجریان طرحت توضیحات الزم را ارایه کنند. در هر حال قرارداد مربوط به ایین قسیمت   مبنی بر عدم امکان تامین خواسته

ایت مدارک مالی یا های توسعهشود یا در صورت تشخیم شورای طرحمی ستقیم با دارشکده مجازی منعقدبه شکل قرارداد م

 شود.  از مجری درخواست می گزار  هزینه کرد مالی

-هزینیه  میوارد  اغلب در الکتروریک یادگیری هایبسته تهیه مشابه ریز برداریفیلم رظیر مواردی مالی هایهزینه تامین مورد در .9

 هیر  در. شودمی عمل مجری از مالی کرد هزینه گزار  یا مالی مدارک ارایه درخواست صورت به قسمت این به مربوط های

 ایین  ای-هزینیه  عرف به توجه و بینی-واقع موارد سایر مشابه موارد این درخواست و تخمین در طرح مجری است الزم حال

 . باشند داشته رظر مد را هافعالیت

 

 اداری مسییر  سییر  برای دارشگاه آموز  ایتوسعه هایطرح شورای در تصویب از پس ایتوسعه هایطرح که این به عنایت با

 کارشناسیی  بررسیی  بیه  مربیوط  بند شودتمی ارسال دارشگاه پژوهشی معاورت به قرارداد عقد و دارشگاه HSR شورای در طرح

بیه رتیجیه    صیورت معمیول  . هر چند به شودمی قید آموز  ایتوسعه هایطرح شورای مصوب هایطرح کلیه مورد در هزینه

 هیای بررسی به گوییپاس  هآماد طرح مجریان است الزمشود؛ در عین حال ای توجه میهای توسعهبررسی هزینه شورای طرح

 .  باشند ریز پژوهشی معاورت ایهزینه


