شیوهنامهی پرداخت در پژوهشکدهی آمار (داوری و حقالجلسهها)
توسعه و ارتقای هر سازمانی در جامع عالوه بر تالش کارکنان آن مجموعه نیازمند همکاری بیشتر با کارشناسان و اساتید مجرب در
زمینههای تخصصی مورد نیاز در دیگر سازمانهاست .پژوهشکدهی آمار بهمنظور تحقق اهداف خود در جامعهی آماری کشور هر سال
اقدام به فعالیتهای علمی متفاوتی همچون تألیف یا ترجمهی کتب علمی مرتبط ،انجام تحقیقها و طرحهای پژوهشی مورد نیاز
جامعه ،چاپ و نشر مقاالت علمی و همچنین گزارشهای تحلیلی مینماید .تحقق هر چه بهتر این فعالیتها جز با همکاریها و
همراهی کارشناسان و اساتید مجرب در آن رشته میسر نخواهد شد .لذا پژوهشکدهی آمار بهمنظور ارج نهادن به این زحمات و تالش
برای ایجاد همکاریهای بیشتر با این افراد اقدام به پرداخت حقالزحمه به این عزیزان مینماید .این شیوهنامه با دستور رئیس
پژوهشکدهی آمار بهمنظور ایجاد نظم و یکپارچهسازی در پرداختها تدوین شده است که در ادامه به جزییات آنها پرداخته میشود.

حقالزحمهی داوریها
با توجه به اینکه هر کدام از کتابها ،طرحهای پژوهشی ،مقالهها و گزارشهای تحلیلی برای انتشار نیاز به بازنگری و داوری از سوی
اساتید مجرب دارند لذا شیوههای زیر برای محاسبهی حقالزحمهی داوران با تأیید رئیس پژوهشکدهی آمار ارایه شده است:

❖ حقالزحمه داوری کتاب ترجمهشده و تألیفی
این حقالزحمه با توجه به تألیفی یا ترجمه بودن کتاب ،حجم کتاب و مدت زمان ارایه نظرات توسط داور(ان) و همچنین با تأیید رییس
پژوهشکدهی آمار در نظر گرفته میشود ،چنانچه مدت زمان داوری یک کتاب بیش از یک ماه به طول بینجامد اگر کتاب کمتر از 100
صفحه باشد هفته اول  %15و هفته دوم  %20جر یمه خواهد شد اگر کتاب بین  200-101صفحه باشد هفته اول  10درصد و هفته
دوم  15درصد جر یمه خواهد شد و اگر بیش از  200صفحه باشد هفته اول  5درصد و هفته دوم  10درصد جر یمه خواهد شد و اگر
بیش از دو هفته به طول انجامد از حیز انتفاع خارج است.درادامه مبالغ هزینههای داوری در دو جدول زیر ارائه شده است.

هزینهی پرداخت داوری کتاب ترجمه شده (تومان)
زمان پاسخگویی

بدون تأخیر

حجم کتاب داوری شده (تعداد صفحات)
کمتر از  ۱۰۰صفحه

 ۱۰۱تا  ۲۰۰صفحه

 ۲۰۱تا  ۳۰۰صفحه

۳۰۱صفحه و بیشتر

۱۰۰۰۰۰۰-۷۰۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰-۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰-۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ - ۲۰۰۰۰۰

با تأخیر(۱هفته)

-٪۱۵

-٪۱۰

-٪۵

-٪۵

با تأخیر(۲هفته)

-٪۵

-٪۵

-٪۱۰

-٪۱۰

هزینهی پرداخت داوری کتاب تألیفی (تومان)
زمان پاسخگویی

بدون تأخیر

حجم کتاب داوری شده
کمتر از  ۱۰۰صفحه

 ۱۰۱تا  ۲۰۰صفحه

 ۲۰۱تا  ۳۰۰صفحه

۳۰۱صفحه و بیشتر

۷۰۰۰۰۰-۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰-۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰-۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰-۱۵۰۰۰۰

باتأخیر(۱هفته)

-٪۱۵

-٪۱۰

-٪۵

-٪۵

باتأخیر(۲هفته)

-٪۵

-٪۵

-٪۱۰

-٪۱۰

❖ حقالزحمه داوری طرحهای پژوهشی

این حقالزحمه با تأیید رییس پژوهشکدهی آمار و با توجه به حجم طرحهای پژوهشی و مدت زمان ارایه نظرات توسط داور(ان) در نظر
گرفته میشود  ،چنانچه مدت زمان داوری طرح پژوهشی بیش از یک ماه به طول بیانجامد داروی با تأخیر انجام شده و حقالزحمهی
داوری  ۱۵درصد کمتر از حالت بدون تأخیر خواهد شد .در ادامه مبالغ هزینههای داوری طرحهای پژوهشی در جدول زیر ارائه شده
است.
زمان پاسخگویی

بدون تأخیر

حجم طرح پژوهشی داوری شده
کمتر از  ۱۰۰صفحه

 ۱۰۱تا  ۲۰۰صفحه

 ۲۰۱تا  ۳۰۰صفحه

۳۰۱صفحه و بیشتر

۵۰۰۰۰۰-۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰-۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰-۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰-۱۵۰۰۰۰

با تأخیر(۱ماه)

-٪۱۵

-٪۱۵

-٪۱۵

-٪۱۵

❖ حقالزحمه داوری مقالهها
بهمنظور انتشار مجلههای «پژوهشهای آماری ایران» و «بررسی آمارهای رسمی ایران» مقالههای دریافتی توسط اساتید دانشگاهی و
کارشناسان خبره مورد داوری قرار میگیرند .حقالزحمه داوری این مقاالت با توجه به حجم و مدت زمان ارایه نظرات توسط داور(ان) و
همچنین با پیشنهاد و تأیید مدیر مسؤل مجلههای منتشر شده در پژوهشکدهی آمار در نظر گرفته میشود ،چنانچه مدت زمان داوری
مقاله بیش از یک ماه به طول بیانجامد داروی با تأخیر انجام شده و حقالزحمهی داوری  ۱۵درصد کمتر از حالت بدون تأخیر خواهد
شد .در ادامه مبالغ هزینههای داوری مقالهها در جدول زیر ارائه شده است.
زمان پاسخگویی

بدون تأخیر
با تأخیر(۱ماه)

حجم مقالههای داوری شده
بازنگری

بدون بازنگری

 ۱۰۰ ( +۵۰۰۰۰الی  ۱۵۰هزار تومان) ( ۱۰۰الی  ۱۵۰هزار تومان)
-٪۱۵

-٪۱۵

حقالزحمهی شرکت در جلسهها
بر اساس این آییننامه چنانچه رئیس پژوهشکدهی آمار تصمیمی مبنی بر پرداخت حقالزحمه برای شرکت شخصی در
جلسهای را داشته باشند؛ بهمنظور نظم و یکپارچهسازی پرداختها ،مواردی همچون «پست سازمانی»« ،نوع جلسات»،
«حجم تکالیف و مسؤلیتپذیری» و «هزینهی ایاب و ذهاب» فرد در نظر گرفته خواهد شد .مجموع امتیازها
میزان حقالزحمه شرکت فردی در یک جلسه به ازای هر ساعت عبارت است از:
برای اعضای هیئت علمی :حاصلضرب مجموع امتیازهای متغیر ۴گانه(پست سازمانی ،نوع جلسه ،زحجم تکالیف،
مسئولیتپذیری و ایاب و ذهاب) در

𝟏
𝟓𝟕

حکم کارگزینی هر فرد

برای اعضای غیر هیئت علمی :حاصلضرب مبلغ پایه ( 20000تومان) در مجموع امتیازهای متغیر ۴گانه(پست سازمانی،
نوع جلسه ،زحجم تکالیف ،مسئولیتپذیری و ایاب و ذهاب)
شرح

پست سازمانی

نوع جلسه

حجم تکالیف و
مسؤلیتپذیری
ایاب و ذهاب

امتیازها
مدیر رده باال

۴

مدیر رده متوسط

۳

مدیر رده پایین

۲

کارشناس

۱

راهبری

۳

هیئت امنا

۳

کمیته ی منتخب

۲

شورای پژوهش

۲

کارشناسی

۱

جلسهی اجرایی

۱

هیئت تحریریه

۱

باال

۳

متوسط

۲

پایین

۱

بله

۱

خیر

۰

