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   الصحية البحوث لتمويل االرشادي الدليل

 

 مقدمة

 

ميان وزارة الصحة بأهمية البحوث الصحية حيث تعترب البحوث الصحية من أهم انطالقا من إ

، ساسية يف كل مكون من مكونات أي نظام صحيهي ركيزة أكونات النظام الصحي بل م

دلة والرباهني واليت حتتاجها عمليات األ ساسي وهام لتوفري البيانات املبنية علىوهي مصدر أ

شد ي البحث العلمي يف وقتنا احلاضر أصبحت احلاجة الوأ التخطيط والتنفيذ واملتابعة والتقييم.

كرب قدر ممكن من ول الي أمل يف سباق حمموم للوصمنها يف أي وقت مضى حيث اصبح العا

 والرفاهية لإلنسان وتضمن له التفوق على غريه.   املعرفة الدقيقة املثمرة اليت تكفل الراحة

وقد عملت دائرة الدراسات والبحوث جاهدة للرقي بالبحوث الصحية من خالل تأسيس نظام 

ية من ناحية أولويات البحوث الصحية متكامل وخطط اسرتاتيجية لتنظيم مسار البحوث الصح

ومتاشت  ،عداد خطة متكاملة للبحوث الصحيةجلودة واملتابعة واألرشفة وذلك بإوالتنفيذ ورفع ا

اليت ركزت على رفع القدرات البحثية  2050هذه اجلهود مع النظرة املستقبلية للنظام الصحي 

  ونشر ثقافة البحوث الصحية واإلستفادة من نتائج البحوث.

هتمام احلثيث بالبحوث الصحية فقد قامت وزارة هذه اخلطط واألهداف االسرتاتيجية واإل ولدعم

الصحة بتخصيص موازنة خاصة سنويا لتنفيذ البحوث الصحية املختلفة وفق آلية ومنهجية 

الف  300املستوى املركزي ومستوى احملافظات املختلفة  وقد خصصت لذلك مبلغ  ىموحدة عل

لدعم البحوث والدراسات اليت ختدم أولويات البحوث الصحية يف وزارة الصحة لعام ريال عماني 

  . 2050الرؤية املستقبلية للنظام الصحي  من كجزء 2014

املستوي املركزي حبد  لف ريال للبحوث علىأ 150مبلغ حبيث مت ختصيص  ومت توزيع هذه املوازنة

ريال عماني لتمويل البحوث على مستوى  لفأ 100، ومبلغ الف ريال للبحث الواحد 50قصى أ

لف ريال لتمويل أ 45ألف ريال للبحث الواحد، ومبلغ  12اقصى  احملافظات واملديريات العامة حبد



 
 

   الصحية البحوث لتمويل االرشادي الدليل

 

، خري للبحوث مثل ورش عمل لتدريب الكوادر على منهجية وأخالقيات البحوثفعاليات أ

 خرى.أارات وورش عمل ودعم متخذي القر ،حصائي املتقدموالتحليل اإل

االوىل يف ختصيص ميزانية للبحوث الصحية وسوف تستمر اجلهود لرفع  املرحلةويعترب هذا املبلغ 

سقف هذا املبلغ ليتماشى مع متطلبات التقدم والرقي باخلدمات الصحية حتى تصبح السلطنة من 

ن تدفع ا أة اليت من شأنهالدول الرائدة يف جمال االستثمار من أجل الصحة من خالل البحوث الصحي

 عجلة التقدم والرقي باخلدمات الصحية املقدمة. 

فقد مت ختصيص مبلغ مخسة آالف ريال عماني  ونشر الثقافة البحثية ولتشجيع الباحثني

 وآلية حمددة ريويتم التقدم لطلب الدعم املالي وفق معايالبحوث كل عام،  كجوائز ألفضل

ملني بوزارة الصحة التقدم مبقرتحاتهم البحثية تتسم بالوضوح والشفافية حبيث تتيح لكافة العا

 طوال العام ويتم اختيار البحوث اليت سيتم متويلها خالل شهري يناير ومايو من كل عام.

مل كبري يف أن نظام متويل البحوث الصحية بوزارة الصحة من شأنه تعزيز نوعية وحيدونا أ

يم املساعدة يف دعم القرارات القائمة وتقد يف مجيع اجملاالت ذات األولوية ، وكمية األحباث

حتسني الصحة  لصحية اليت من شأنها أن تساعد علىعلى األدلة والرباهني لصنع السياسات ا

 ة للمواطنني يف سلطنة عمان.هيوالرفا

 

 الدكتور / علي بن طالب اهلنائي                                                                

 ون التخطيطوكيل الوزارة لشؤ                                                                
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 فريق عمل الدليل االرشادي لتمويل البحوث الصحية

 

  الفريق رئيس 

 

 مديرة الدراسات والبحوث بوزارة الصحة –الدكتورة عذراء بينت هالل املعولية 

 (أسرتاليا) أدياليد جامعة اجلزيئي، الوراثة وعلم اخللوي التدفق يف دكتوراه

 

 اعضاء الفريق 

 

 دائرة الدراسات ) مشرف نظم معلومات صحية أول   -مرسي  الفاضل جمدي حممود

 (الصحة وزارةوالبحوث، 

 (مصر) مشس عني جامعةيف العلوم،  سبكالوريو

 

  (الصحة وزارةدائرة الدراسات والبحوث، ) أول أخصائي -الدكتور جون إدكوال 

 (أسرتاليا) نيوكاسل جامعة،  األوبئة علم يفماجستري 

 

  دائرة الدراسات والبحوث، فين خمتربات طبية ) –الفاضلة سلطانة بنت حممد الصباحية

 وزارة الصحة(

 ( سلطنة عمانماجستري يف علم االوبئة واإلحصائيات الطبية، جامعة السلطان قابوس )
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 شكر وتقدير

 

 

 وكيل الوزارة لشؤون التخطيط    –سعادة الدكتور علي بن طالب اهلنائي 

 

 الفاضل الدكتور أمحد بن حممد القامسي         

 

                                                    



 
 

 I  الصحية البحوث لتمويل االرشادي الدليل

 

 

 احملتويات 

 I .............................................................................................................. مقدمة

 1 ........................................................................... الصحية البحوث متويل عملية أهداف

 1 ................................................................................... البحوث متويل جلنة تشكيل

 1 ...................................................................................................... البحوث متويل جلنة أعضاء

 2 ................................................................................................ البحوث متويل جلنة إختصاصات

 3 ..................................................................................................... امليزانية توزيع

 3 .................................................................... (ريال ألف 150 املخصص املبلغ) :املركزية البحوث :أوال

 3 .............................................................................. املركزي املستوى على األولوية ذات البحوث

 3 ..................................................................... املركزي املستوى على البحوث أولويات حتديد آلية

 4 ......................................................................... (ريال ألف 100 احملدد املبلغ) احملافظات حبوث :ثانيا

 4 ..............................................................................احملافظات مستوى على األولوية ذات البحوث

 4 .................................................................. احملافظات مستوى على البحوث أولويات حتديد آليات

 4 .............................................................................. (ريال ألف 45  احملدد املبلغ) أخرى فعاليات :ثالثا

 5 ................................................... التحفيزية للجوائز عماني ريال آالف 5 وقدره مبلغ ختصيص :رابعا

 7 .................................................... للبحوث املالي الدعم من لإلستفادة التقديم وآلية إجراءات

 7 .............................................................................. البحثية للمقرتحات التقييم معايري

 7 .............................................................. (الكلي التحكيم من %50)  :للمحكمني التقييم معايري

 8 ........................................... (الكلي التحكيم من %50)  : البحوث متويل جلنة ألعضاء التقييم معايري

 9 ......................................................................................... البحثية املقرتحات تقييم

 10 ................................................................................................... امليزانية صرف

 12 ................................................................................................. عةاملتاب إجراءات

 12 ......................................................................................... عامة وشروط تعليمات

 13 .............................................. البحث فيها سيتم اليت واملؤسسات الرئيسي الباحث من تعهدات

 13 .............................................. العامة املديرية/  باحملافظة( واملالي الفين) اإلرتكاز نقاط دور

 13 ..................................................................... العامة املديرية/باحملافظة الفين اإلرتكاز نقطة :أوال
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 14 ....................................................................العامة املديرية/باحملافظة املالي اإلرتكاز نقطة :ثانيا

 14 ............................................................... البحوث متويل جلنة قبل من املخولون األعضاء

 15 ................................................................................... حبث من أكثر يف املشاركة

 15 ................................................................................. وتعديله البحثي املقرتح تقديم

 18 .............................................................................................. البحث مدة متديد

 18 .................................................................................... معينة فرتة بعد البحث وقف

 18 ................................................................................. اللجنة قرار من التظلم عملية

 19 .......................................................................................... والتقارير اإلتفاق عقد

 19 ....................................................................................................................... اإلتفاق عقد

 20 ....................................................................................................... اإلتفاق عقد حمتويات

 20 .............................................................................................................. للبحث الفين التقرير

 20 .............................................................................................................. للبحث املالي التقرير

 21 .................................................................................................................... النهائي التقرير

 21 ............................................................................................... والتقدير الشكر

 22 ............................................................................................. امليزانية بنود جدول

 25 ........................................................................................ امليزانية بنود صرف آلية

 25 ............................................................................................................. عامة مالحظات :أوال

 26 ................................................................................................... البحث مساعدي رواتب :ثانيا

 27 ........................................................................................................... واملعدات األجهزة :لثاثا

 27 .......................................................................................................... ومستلزمات مواد :رابعا

 28 ....................................................................................... واملؤمترات الداخلية اإلنتقاالت :خامسا

 28 ....................................................................................................... البحث نتائج نشر :سادسا

 28 ................................................................................................................... التدريب :سابعا

 29 .......................................................................................................اإلدارية التكاليف :ثامنا

 30 .................................................................. البحث ميزانية بصرف اخلاص( 1) رقم ملحق

 31 .........................................................................(السنوي التوزيع)  امليزانية بنود جدول
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 عملية متويل البحوث الصحية  أهداف

 

 البحثية املقرتحاتالباحثني على تقديم  تشجيع . 

  واملؤسسات. لألفرادتعزيز القدرات البحثية 

 الباحثني الشباب. ودعم العالية اجلودة ذات األحباث تعزيز 

 وكذلك مراكز البحوث  وزارة الصحة ىمستو ىالباحثني عل من وشبكات فرق إنشاء دعم

 .املتخصصة األخرى

  الصحيةواملشاكل ولويات البحوث ألتوجيه البحوث والدراسات.  

 تشكيل جلنة متويل البحوث

 

 البحوث جلنة متويل أعضاء

 

عادة وكيل برئاسة س 2013لسنة  180بالقرار الوزاري رقم جلنة متويل البحوث  تشكلت

 وعضوية كل من: ون التخطيطالوزارة لشؤ

  .مدير عام التخطيط  

  .مدير عام الشؤون الصحية  

 .مدير عام التعليم والتدريب 

 .مدير عام الشئون املالية 

 .عميد معهد عمان للتمريض 

  اثنني من مدراء عموم املديريات العامة للخدمات الصحية باحملافظات )خيتارهما رئيس

 تناوب ملدة عامني(.اللجنة بال

 .)مديرة دائرة الدراسات والبحوث باملديرية العامة للتخطيط )عضوا ومقررا 



 
 

 2  الصحية البحوث لتمويل االرشادي الدليل

 

 .وللجنة االستعانة مبن ترى االستعانة به من ذوي اخلربة يف جمال عملها 

 البحوث جلنة متويل ختصاصاتإ

 

 عتماد قائمة اولويات البحوث على املستوى املركزي واحملافظات.إ .1

 إقرار حزمة البحوث املطلوب تنفيذها كل عام.  .2

 كل عام. للبحوثإقرار توزيع امليزانية املخصصة  .3

 ختياره للتنفيذ.بالغ املخصصة لتمويل كل حبث يتم إعتماد املإ .4

 ختيار البحوث اليت سيتم متويلها.ت البحوث حسب املعايري احملددة وإتقييم مقرتحا .5

 مقرتحات البحوث املقدمة للتمويل.تعيني حمكمني ملراجعة إعتماد  .6

 عتماد ومنح املبالغ املخصصة جلائزتي شباب الباحثني وأفضل حبث خالل العام.إ .7

البحوث  ختيار  شهري يناير ومايو من كل سنة إلجتماعني يفتعقد جلنة متويل البحوث إ .8

 اليت سيتم متويلها.

 ملقرتحاتختيار اعلى إ رب املصاحل يف حالة التصويتعتبار تضاتأخذ اللجنة بعني اإل .9

حبيث أن كل فرد له حق التصويت وله مصلحة مباشرة بالبحث املقدم يتم  ،يةالبحث

 ستبعاده من عملية التصويت.إ

 يتم توقيع عقد بني رئيس جلنة متويل البحوث والباحث الرئيسي للبحوث املختارة.  .10
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 توزيع امليزانية 

 

 (ألف ريال 150املخصص أوال: البحوث املركزية: )املبلغ 

 ألف ريال للبحث الواحد( 50حبد أقصى )

 

  ألولوية على املستوى املركزي البحوث ذات ا

 

 البحوث اإلسرتاتيجية باخلطة اخلمسية وأولوياتها. .1

 البحوث اخلاصة بتحسني اخلدمة والنظام الصحي )حبوث النظم الصحية(. .2

 والوفيات. املضاعفاتوواملراضة   نتشاراإللألمراض وعوامل اخلطورة عالية البحوث املوجهة  .3

 .2050ستقراء النظرة املستقبلية للنظام الصحي إ علىالبحوث اليت تساعد  .4

يتم األخذ يف االعتبار التوجهات اإلسرتاتيجية للمنظمات الدولية التابعة لألمم املتحدة  .5

لتوفري  مثل منظمة الصحة العاملية واليونيسيف عند إعداد قائمة أولويات البحوث

 املؤشرات الصحية للمقارنة بني الدول.

نسب طرق أالبحوث الطولية والتدخلية اليت تساهم يف فهم أعمق للمشكالت الصحية و .6

 .على املستوى الوطين التدخل حللها

 

 املستوى املركزي علىحتديد أولويات البحوث آلية 
 

املستوى املركزي من خالل عقد ورشة عمل يشارك  علىحتدد قائمه بأولويات البحوث  .1

قائمة بأولويات البحوث وحتديد اهلدف من كل  واملعنيون بالبحوث لعمل بها املسؤولون

 حبث يف بداية كل خطة مخسية.

 سنوات. 5يتم مراجعة قائمة أولويات البحوث كل  .2

ألولويات اه( دكتور -الطلبة الراغبني يف احلصول على دراسات عليا )ماجستري  يوجه .3

 وزارة الصحة.ب البحوث
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 (ألف ريال 100ثانيا: حبوث احملافظات )املبلغ احملدد 

 الواحد(للبحث  ألف12حبد أقصى ) 

 مستوى احملافظاتالبحوث ذات األولوية على 
 

 البحوث اخلاصة بدراسة مشكلة أو ظاهرة معينة على مستوى احملافظة  .1

 وأولوياتها على مستوى احملافظةالبحوث املدرجة يف اخلطة اخلمسية  .2

 مل يتم إدراجها ضمن خطة البحوث املركزية اليتالبحوث  .3

 

 ويات البحوث على مستوى احملافظاتآليات حتديد أول
 

منبثقة من اخلطة  مستوى احملافظة علىحتدد كل حمافظة قائمة بأولويات البحوث  .1

 اخلمسية باحملافظة.

قوائم أولويات البحوث  وضعباملديرية العامة للتخطيط بتقوم دائرة الدراسات والبحوث  .2

 باحملافظات يف قائمة واحدة تشمل جماالت البحوث ذات األولوية على مستوي احملافظات.

 تعقد ورش عمل للتدريب على مستوى احملافظة لرفع القدرات البحثية باحملافظة  .3

دكتوراه ( ألولويات  – يوجه الطلبة الراغبني يف احلصول على دراسات عليا )ماجستري .4

 .للفائدة العلمية وخدمة أولويات البحوث باحملافظاتالبحوث 

 

  ريال(  ألف 45 ثالثا: فعاليات أخرى )املبلغ احملدد 

 أالف ريال لكل فعالية( 5)حبد أقصى 

 .عقد ورشة عمل لرؤساء ومقرري اجملاالت لدراسة أولويات وحتديات البحوث بوزارة الصحة 

  حول منهجية وأخالقيات البحوث ورش عمل يف السنة 3عن  دال يزيعقد ورش عمل مبا 

 .املستوى املركزي على

 .عقد ورشيت عمل للتحليل اإلحصائي للبيانات 



 
 

 5  الصحية البحوث لتمويل االرشادي الدليل

 

 ملتخذي القرار لعرض نتائج البحوث والدراسات يف نهاية كل عام  عقد ورشة عمل

 واالستفادة من خمرجات البحوث.

 جنازهاأهم نتائج البحوث اليت مت إ ية عنطباعة نشرات دور.  

 

 للجوائز التحفيزية آالف ريال عماني 5رابعا: ختصيص مبلغ وقدره 

 

 ريال عماني  (2000) ألفي شباب الباحثني بقيمة لمنح جائزة أفضل حبث ل. 

 ريال عماني. (3000)ثالثة آالف جنازه خالل السنة بقيمة منح جائزة ألفضل حبث مت إ 
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ميزانية الدراسات والبحوث 

توزيع امليزانية 

جوائز حتفيزية

آالف ريال 5

آالف ريال 3

ألفضل حبث 

الف ريال 2

ألفضل حبث 

للشباب 

الباحثني 

فعاليات أخرى

الف ريال45

آالف ريال 5

كحد اقصى 

للفعالية

حبوث احملافظات

الف ريال 100

الف ريال 12

كحد اقصى 

للبحث

البحوث املركزية 

الف ريال150

الف ريال 50

كحد اقصى 

للبحث

آليات التحكيم 

احملكمني 

من % 50

التحكيم 

الكلي 

جلنة متويل البحوث 

من % 50

التحكيم 

الكلي 

 (: توزيع ميزانية البحوث على الفعاليات املختلفة1رسم توضيحي )
 املختلفة الفعاليات على البحوث ميزانية توزيع: 1 توضيحي رسم
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 ستفادة من الدعم املالي للبحوثلية التقديم لإلآو إجراءات

 

  مقرتحات رتكاز يف كل حمافظة/مديرية عامة يتم تقديم تعيني نقطة إالبد من 

 البحوث من خالله .

  عن حزمة البحوث املطلوب تنفيذها خالل العام من أولويات البحوثسنويا يتم اإلعالن.  

 بذلك )الكرتونيا ستمارة اخلاصة اإل يتم التقدم مبقرتحات البحوث على مدار السنة على

بكل  رتكازطريق نقطة اإلعن اخلاص بلجنة متويل البحوث(  يااللكرتونعلى املوقع 

 .حمافظة/مديرية عامة

  البحوث من الناحيتني البد من إجازة مجيع مقرتحات البحوث أوال من جلنة مراجعة وإجازة

خالقية املركزية بالنسبة للبحوث املركزية واللجنة باحملافظة / املديرية العلمية واأل

 وث املناطق.بالنسبة لبح

  يرفق صورة من خطاب موافقة جلنة مراجعة وإجازة البحوث من الناحيتني العلمية

 واألخالقية مع مقرتح البحث الذي تطلب الدعم املالي.

  اليت مقرتحات البحوث  لتقييم بتعيني حمكمني جلنة متويل البحوث أو من تفوضهتقوم

 التالية:ري ياملعاحسب  الدعم املالي تطلب

 التقييم للمقرتحات البحثية معايري

 

 من التحكيم الكلي( %50معايري التقييم للمحكمني:  )

 

لبحثي والعوامل اليت سيتم النظر ا حاملعايري اليت سيتم إتباعها من قبل احملكمني لتقييم املقرت

 ليها لغرض التمويل هي:إ

  وضوح املقرتح: هل املقرتح واضح ومتماسك وجيد السياق؟ 

  هل مجيع جوانب املقرتح متسقة مع أفضل املمارسات الدولية؟ 
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 مدى مشولية وحداثة مراجعة األدبيات ذات العالقة. 

  حداثة املقرتح: هل املقرتح جمرد تكرار لعمل سابق أو به فكرة جديدة؟ 

 األهمية العلمية ألهداف املقرتح. 

 و العلمي سواء لتحسني املردود الذي ميكن تلمسه من املقرتح على املستوى الوطين أ

أو حتسني ثقافة وسلوك  كفاءة النظام الصحي أو لرفع مستوى اخلدمات الصحية

 اجملتمع واألفراد.

 جودة وجدوى منهجية خطة عمل البحث. 

 خطة وإدارة البحث. 

  إمكانيات الفريق البحثي لتنفيذ املشروع. 

 القوى البشرية الكافية. 

 الوقت الكايف. 

 مة املوازنة لتحقيق األهداف، مدى التقيد باملعايري واملمارسات تقدير املوازنة: مالئ

 .الدولية عند إعداد املوازنة 

  ،بناء القدرات البحثية: تدريب )طالب أو موظفني(، زيادة القدرات البحثية واإلبداعية

ذب التمويل من جلعلى املستويني احمللي والدولي، وشراكة إقامة عالقات تعاون 

 .املصادر البديلة

 هيل العلمي واملهارات واخللفية العلمية للباحث الرئيسي  والباحثني املساعدين أالت 

 

 من التحكيم الكلي( %50البحوث :  ) جلنة متويل التقييم ألعضاء ريمعاي

 

والعوامل اليت  تقييم املقرتح البحثيمن قبل أعضاء جلنة متويل البحوث لاملعايري اليت سيتم إتباعها 

 ليها لغرض متويل البحث هي:سيتم النظر إ

  تطوير النظام/ اخلدمة الصحية ودعم أختاذ القرار ات.التخطيط لتساهم يف 

  مردود اجتماعي.اقتصاديمردود صحي/ مردود  للدراسةيكون / 
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 احلصول على درجات  وظفني ،تساهم يف بناء القدرات البحثية عن طريق تدريب امل

للتدريب  هبعقود مؤقتادر وطنية ني كوي(، تعدكتوراهعلمية )ماجستري او 

 واكتساب خربات حبثية.

 لتبادل  و جهات أخرى )وطنية/ إقليمية/ دولية(مشاركة الدراسة مع مؤسسات أ

 .اخلربات

  املوازنة املالية املطلوبة موائمة مع مردود البحث لرفع كفاءة النظام الصحي واخلدمات

 الصحية. 

  واألفراد. للمجتمعسني السلوك الصحي وحت الصحية الثقافةمساهمة البحث يف رفع  

 م املقرتحات البحثيةيتقي

 

ويتم يقوم كل حمكم بوضع عالمة تقديرية للمقرتح تبعا إلرشادات املعايري احملددة سابقا، 

وتعترب العالمات إرسال مقرتحات البحوث بعد تقيمها من احملكمني لنقطة األرتكاز املركزي 

 البحوث. جلنة متويل أحد حتى أعضاء عليها  عال يطلسرية 

  :يضع كل حمكم عالمة لكل معيار قيد النظر مبا يدل على معدالت التقييم التالية 

 .ضعيف جدا: املقرتح خياطب املعايري بشكل غري مرضي (=1) -

ضعيف: املقرتح حيتوي على نقاط ضعف كبرية فيما يتعلق باملعيار  = (2) -

  .احملدد

نه يقرتن بنقاط ضعف هامه يناقش املعيار بتوسع إال أملقرتح متوسط: ا (=3) -

 حباجة إىل تصحيح. 

نه ميكن إدخال بعض املعيار بشكل جيد رغم أ جيد: املقرتح يناقش (=4) -

 التحسينات عليه. 

ممتاز: املقرتح يناقش بنجاح اجلوانب ذات الصلة باملعيار احملدد وال حيتاج  (=5) -

 ألي تعديل.
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 حسب تقييم احملكمني. 3ح تقل متوسط درجته عن و ال يتم قبول أي مقرت 

 .يتم إعطاء درجة لكل معيار حسب املعايري السابقة 

 .يتم حساب متوسط لدرجات احملكمني حسب املعايري السابقة 

  جلنة متويل البحوث لتقييمها أعضاء  علىبعد تقيمها تعرض مجيع مقرتحات البحوث

  لسابقة ألعضاء جلنة متويل البحوث.حسب املعايري اوإعطاء كل مقرتح حبثي درجة 

 من الدرجة  الكلية   %50)احملكمني  جتمع الدرجات النهائية لكل مقرتح حبثي

بواسطة أمني سر جلنة متويل من الدرجة الكلية(  %50وأعضاء جلنة متويل البحوث 

 .فاألدنى وترتب حسب األعلىالبحوث )نقطة االرتكاز املركزية( 

  الدرجات اليت تغطي بند  علىأيتم اختيار عدد من مقرتحات البحوث اليت حصلت على

 .عن طريق جلنة متويل البحوث املوازنة املخصص هلا

 صرف امليزانية

 

  البد أن تكون إمجالي ميزانية البحث موضحة يف مقرتح البحث، مع إرفاق تصور

 .(1يف اجلدول اخلاص بصرف امليزانية )ملحق رقم  تفصيلي لبنود صرف املوازنة

 تقوم بإجراء البحث ويكون مسؤول عن  يف كل حمافظة البد من حتديد مسؤول مالي

مركزي عضو ) العضو املالي املخولمتابعة صرف امليزانية حسب كل بند بالتنسيق مع 

 (.خمول من قبل جلنة متويل البحوث

  ثلث املبلغ يف بداية البحث وباقي املبالغ حسب  ،دفعاتيتم صرف املبالغ احملددة على

 القواعد التالية:

إذا كانت مدة البحث سنة فأقل: يتم صرف املبالغ املتبقية بعد تقديم تقرير  -

 عن البحث. نصف سنوي

إذا كانت مدة البحث أكثر من سنة: يتم صرف املبالغ املتبقية موزعة على عدد  -

 لبحث. ا ر السنوي لتقييمسنوات البحث بعد تقديم التقري
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 .يتم اإلعالن عن فتح باب التقدم مبقرتحات البحوث خالل شهر يناير من كل عام 

 تمع جلنة متويل البحوث مرتني خالل العام يف شهر يناير ومايو من كل عام إلعالن جت

 البحوث اليت ستحصل على الدعم املالي.

 

 

 

 البحوث مقرتحات وتقييم قبول دورة: 2 توضيحي رسم

 

 

 

اإلجتماع األول 

للجنة متويل 

البحوث

آخر موعد لقبول 

مقرتحات البحوث 

للدورة األوىل

اإلجتماع الثاني 

للجنة متويل 

البحوث

آخر موعد لقبول 

مقرتحات البحوث 

للدورة الثانية

يناير شهر  

 حتى نهاية شهر مارس

 شهر مايو

 حتى نهاية شهر أكتوبر
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 ت املتابعةاءاإجر

 

 و ي )للبحوث اليت مدتها سنة فأقل( أنصف سنو /فينيتم تقديم تقرير مالي وتقرير علمي

البحث للجان الفنية  سنوي )للبحوث اليت مدتها أكثر من سنة( عن تقدم سري العمل يف

جلنة متويل  بدائرة الدراسات والبحوث. وتقوم هذه اللجان الفنية بدورها برفع تقرير ملقرر

اللجنة الفنية شرط أساسي لصرف  ممن تقيي %80البحوث، ويكون احلصول على 

 الدفعات املالية املتبقية .

  امليدانية لتنفيذ البحث خاصة يف تقوم جلان فنية من دائرة الدراسات والبحوث باملتابعة

 بداية البحث للتأكد من سالمة مجع البيانات.

 ستعانة بإجراءات املتابعة جمللس البحث العلمي يف متابعة البحوث.ميكن  اإل 

 

 عامةوشروط تعليمات 

 

  ملقرتحات البحوث البد أن يكون الباحث الرئيسي من  للحصول على الدعم املالي

 الصحة.العاملني يف وزارة 

  يف حال كان الباحث الرئيسي غري عماني البد أن يكون مساعد الباحث الرئيسي

 .اجلنسية عماني

  وزارات  –من املمكن أن يضم الفريق البحثي باحثني من خارج وزارة الصحة )اجلامعات

 (.مثال أخرى
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  سيتم فيها البحثاليت الباحث الرئيسي واملؤسسات من تعهدات 

 

 للباحث املناسبة البيئة بتوفري الرئيسي ينتمي اليها الباحث اليت املؤسسة البد أن تتعهد 

 . املشروع مدة البحث طوال لتنفيذ وإدارة الرئيسي

 الوقت الالزم والكايف احلصول على حيق للبحوث املمولة من جلنة متويل البحوث  (

 . جراء وتنفيذ البحث بصورة جيدةأو وقت حمدد لضمان إ تفرغ علمي (

 باحملافظة  نقطة اإلرتكاز خالل من الدعم املالي على احلصول أن يكون طلب جيب

 .ديريات العامةأو امل

 قرارات اختاذ و للمشروع التمويل و البحث يكون الباحث الرئيسي مسؤول عن إدارة 

 الفريق. أعضاء على املناسبة واإلشراف املوارد ختصيص

 الذين فقط املشاركني املؤلفني بالتعاون مع  ومنفرد أو مستقل بشكل يتم النشر 

 العمل. يف كبري حد إىل ساهموا

 البحثي العمل إلجراء املعقولة التسهيالت و املساحة على احلصول . 

 

  املديرية العامةباحملافظة /  )الفين واملالي( رتكازاإل اطنق دور 

 

 /املديرية العامةباحملافظة رتكاز الفيننقطة اإل وال:أ

 

 تقديم وزارة الصحة قبل ولوائح سياسات مع البحثية تعارض املقرتحات عدم ضمان 

 جلنة متويل البحوث. إىل رتحات البحثيةقامل

  التأكد من أن املقرتحات البحثية ضمن قائمة أولويات البحوث الصحية

 باحملافظة/الوزارة.

 افظة باحمل استالم املقرتحات البحثية بعد إجازتها من جلنة مراجعة وإجازة البحوث

 وتقدميها لنقطة االرتكاز املركزي.
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 ببنود العقد املوقع بني الباحث الرئيسي للبحث ورئيس جلنة  البحث فرق لتزامإ ضمان

 التقارير. تسليم و  واخلطط البحث مدة حيث من البحوث متويل

 ستفسارات الباحثني.ركزي يف اإلجابة على إرتكاز املالتنسيق مع نقطة اإل 

 لتقديم مقرتحات البحوث ، إعالنات أي مبوعد يتصل بكل ما البحث فرق بالغ إ 

 البحوث. سياسات جلنة متويل يف والتعديالت ، اجلديدة القواعد

 

 /املديرية العامةرتكاز املالي باحملافظةثانيا: نقطة اإل

 

 البحوث جلنة متويل من املمول للبحث اإلدارية و واملالية التشغيلية العمليات متابعة 

 ملكية و واملشرتيات، التغيريات، وإدارة ، املناسب الوقت يف املالية الدفعات صرف مثل

 .املعدات

  مستوى احملافظة بالتنسيق مع  الدفعات النقدية للبحث املمول علىمتابعة وصول

 رتكاز املالي املركزي.نقطة اإل

  القواعد واللوائح شرتاك مع فريق البحث حسب املعدات واملواد باإلاإلشراف على شراء

 املالية املعمول بها يف وزارة الصحة.

  وراق والفواتري اخلاصة بالبحث حسب القواعد املستندات واأل أصولحفظ كافة

 واللوائح املالية املعمول بها يف وزارة الصحة.

 نتهاء مدة البحثإقفال ميزانية البحث بعد إ. 

 من قبل جلنة متويل البحوث ونخولامل األعضاء

 

 نقطة مبثابة الشخص هذا. من قبل جلنة متويل البحوث  ولخم فين عضو  تعيني يتم 

 يضمن ستفسارات وكافة األسئلة واإل علىوجييب  العملية للمسائل اتصال

التقييم وحتى تنفيذ  عملية و املقرتح استقبال للبحث من بداية العام التنظيم كفاءة

 .البحث
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 كيفية بشأن التوجيهات إعطاء عن مسؤول املخول فينالالعضو ذلك فإن  إىل باإلضافة 

 ذلك يف مبا التقييم، عملية مقرتح البحث و تقديم أثناء تنشأ قد أسئلة أي مع التعامل

 تضارب املصاحل. يف احملتملة باخلالفات املتعلقة تلك

 لتزام حوث ملتابعة االمور املالية وإمن قبل جلنة متويل الب عضو مالي خمولني ييتم تع

 الباحث الرئيسي ببنود صرف  امليزانية حسب البنود الواردة يف العقد املوقع.

 

 من حبث أكثراملشاركة يف 

 

 ضوء يف البحوث جلنة متويل قبل من الحق وقتيف يتم تعديلها  قد واليت ، احلالية العامة القواعد 

 : يلي كما هي التجربة،

   ال إمقرتح حبثي للجنة متويل البحوث  من بأكثر التقدم  الرئيسي للباحث ال حيق

 نتهاء البحث احلالي.بعد إ

  إىل باإلضافة ، آخر ملشروع حبثي فريق يف عضو الرئيسي الباحث ن يكونميكن أ 

 كونه  يقود فريق حبثي يف مشروعه احلالي.

 تقديم املقرتح البحثي وتعديله

 

  نقطة االرتكاز  إىل املركزية املراد متويلها إرسال املقرتحات البحثية بالنسبة للبحوث

 .املركزيةالفنية 

  نقطة اىل البحثية بالنسبة للبحوث األقليمية املراد متويلها يتم إرسال املقرتحات

واليت سريسلها بدوره اىل  جلنة مراجعة  العامة املديريات باحملافظة /الفنية رتكاز اإل

اليت ينتمي  املديريات خالقية باحملافظة /يتني العلمية واألوإجازة البحوث من الناح

 خذ املوافقة عليها.الرئيسي إلقرارها وأ إليها الباحث
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  البحوث من الناحيتني يتم إرسال مقرتحات البحوث بعد إقرارها من جلنة مراجعة وإجازة

باحملافظة  الفنية رتكازاىل نقطة اإل العامة املديريات خالقية باحملافظة /األالعلمية و

  .العامة املديريات /

  لسهولة عملية  باملقرتح خاص  رمز على خطار الباحث الرئيسي برسالة حتتويإيتم 

رتكاز الفنية املركزية اىل نقطة اإل رتكاز الفنيةعن طريق نقطة اإل املتابعة

 .باحملافظة/املديريات العامة

 الي  املركزية الفنية رتكازاإل ة عن طريق نقطةالبحثي اتاملقرتح من نسخ إرسال تمي

من  %50) عطاء درجة لكل مقرتح حبثيإو ثوالبح اتمقرتح احملكمني لتقييم 

 .الدرجة النهائية(

 البحوثعضاء جلنة متويل البحث بعد إجازته من احملكمني إىل أرسال مقرتح يتم إ 

 .من الدرجة النهائية( %50لتقييم املقرتح البحثي )

  درجة جلنة متويل البحوث ودرجة احملكمني لتحديد الأعضاء يتم مجع درجيت

 وترتيبها من األعلى لألدنى.الكلية 

 ختيار عدد من البحوث اليت حصلت على أعلى الدرجات حسب تغطية بند امليزانية يتم إ

 .جلنة متويل البحوث يف شهري يناير ومايو من كل عامجتماع إ خالل املخصص لذلك

 عالن عن البحوث املمولة يف شهري فرباير ويونيو من كل عام.يتم اإل 

 لزم اذولاملقدم بعد إرسالة للمحكمني ،  شيئ للمقرتح إضافة أي ال جيوز تعديل أو 

حتى  تقدميه قبل  املقرتح البحثي بعناية مراجعة البحث، فريق الباحث الرئيسي و على

 .قرتحامل تقييم على يؤثر ال

 لتقديم الرئيسي بالباحث تصالاإل الضرورة، عند ، البحوث للجنة متويل جيوز 

 الواردة القانونية أو اإلدارية البيانات من للتأكد أو الفنية سائلبعض املعن  توضيحات

 .املقرتح البحثي يف
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 املالي الدعم على للحصول البحثي املقرتح دورة: 3رسم توضيحي 

إستمارة املقرتح البحثي 

تقدم من الباحث الرئيسي 

حبوث احملافظات 

على مستوى احملافظة 

نقطة اإلرتكاز اإلقليمية 

الباحث الرئيسي من احملافظات 

جلنة مراجعة البحوث 

اإلقليمية 

مراجعة مبدئية مع وضع درجة  

البحوث املركزية 

على املستوى الوطين 

نقطة اإلرتكاز املركزية 

الباحث الرئيسي على املستوى املركزي 

جلنة مراجعة البحوث 

املركزية

من التحكيم الكلي% 50

نقطة اإلرتكاز املركزية 

3≤ البحوث احلاصلة على معدل  

جلنة متويل البحوث 

من التحكيم الكلي % 50

رفض البحث 

فرصة التعديل والتقديم مرة أخرى مركزيا 

نقطة اإلرتكاز املركزية 

ترتيب البحوث من االعلى فاالقل  

البحوث احلاصلة على 

التمويل 

االعالن عن البحوث املمولة حسب  

امليزانية 

نقطة اإلرتكاز اإلقليمية 

الباحث الرئيسي من احملافظات 

جلنة مراجعة البحوث 

اإلقليمية 

مراجعة مبدئية مع وضع درجة 

تتوقف دورة البحث 

3> البحوث احلاصلة على معدل 

فرصة تعديل املقرتح البحثي 

والتقديم مرة أخرى 

تقدم لنقطة االرتكاز املركزية 
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 متديد مدة البحث

 

  ة  املاسة احلاج ةبالبحث يف حالميكن متديد مدة البحث وتعزيز املوازنة اخلاصة

 .الي نتائج ملموسةالبحث للتوصل ستكمال والضرورية إل

  عند طلب متديد مدة البحث البد من تقديم مقرتح حبثي جديد موضحا فيه أسباب

جلنة متويل البحوث  املطلوبة إىلضافية اإلطلب التمديد مع تقدير جديد للموازنة 

 بقا.حسب القواعد واآللية املذكورة سا

 وقف البحث بعد فرتة معينة

 

 هدافه أذا حاد البحث عن وث وقف البحث بعد فرتة من البحث إويل البححيق للجنة مت

تفاق املوقع بني ويذكر ذلك كأحد البنود يف عقد اإلسار املوضح يف مقرتح البحث وامل

 رئيس جلنة متويل البحوث والباحث الرئيسي.

 تضح ذلك جليا من خالل نتائج ملموسة وإ ىلإالبحث وقف البحث إذا مل يصل  جيوز

 تقارير املتابعة. 

 

 من قرار اللجنة تظلمال عملية

 

 ختاذ قراراتها،حتقق العدالة يف عملية إحبيث  مت وضع آلية عمل جلنة متويل البحوث 

اص به ، بعد سباب رفض متويل البحث اخلحيث تتيح للباحث الرئيسي اإلطالع على أ

عالن سبوعني من تاريخ إأسم رئيس اللجنة يف موعد غايته بإالتقدم بطلب كتابي 

 النتيجة.
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   من إليه ستماعاإل يف للباحث الرئيسي معقولة جلنة متويل البحوث فرصة تقدم لذا 

منطقية  تقدمه بالتظلم  حبيث تكون أسباب فيها أسباب رسالة خطية شارحا خالل

 وعلمية.

 التالية احلاالت يف فقط القرارات مراجعة وجيوز: 

متعمقا يف أحد املوضوعات  أو إذا كان املقرتح   إجرائي خطأ وجود .1

 حمكمني من خارج السلطنة. حيتاج إىل واحلديثة 

 التوصية عدم قرار أن على دامغة أدلة هناك أن حيث واقعي خطأ وجود  .2

 املعلومات مع يتعارض ما وهو ستنتاجاإل إىل الدعم املالي يستند مبنح

 . يقرتح البحثامل يف بوضوح الواردة

 والتقارير تفاقاإلعقد 

 

 تفاقاإل عقد

 

 تفاق بني رئيس جلنة متويل البحوث والباحث الرئيسي.يتم توقيع عقد إ 

   "أمور بني من ، حتدد و الطرفني لتزاماتوإ حقوق حتدد اليت الوثيقة هو"  عقد االتفاق 

 ومدة ، الرئيسي الباحث سمإ و ، الرئيسي ليها الباحثاليت ينتمي إ املؤسسة سمإ ، أخرى

 ومواعيد املشروع إىل املنسوبة املالية املساهمة ملقدار األقصى احلدو املشروع بدء وتاريخ

 . التقارير تقديم

 من األدنى احلد ضمان على توافق الرئيسي الباحث و ليها الباحثالتى ينتمي إ املؤسسة 

 الباحث مبنح ليها الباحثاليت ينتمي إ املؤسسة التزام مثل املشروع، لتنفيذ املتطلبات

 البحث موازنة ستقاللوإلتنفيذ البحث  املطلوب األساسي الدعمو الوقت الالزم الرئيسي

 .وغريها ، املشروع مدة و املؤسسة تنظيم داخل
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 الوقت الالزم والكايف )احلصول على  حيق للبحوث املمولة من جلنة متويل البحوث 

 وتنفيذ البحث بصورة جيدة.جراء إل (تفرغ علمي 

 تفاقعقد اإل حمتويات 

 متويل  توصيات جلنة مراعاة مع والفنية للمقرتح العلمية التقنية) العمل وصف

 البحوث.

 ة.منوحامل امليزانية  

 كملحق منفصل. املقرتح البحثي 

 املطلوبة التقارير. 

 حقوق امللكية لبيانات البحث وتداول هذه البيانات بني الباحثني. 

 كملحق. جيهاتورشادات والتاإل 

 التوجيهات. رشادات واإل هلذه متثالواإل لتزاماإل 

 

 للبحث الفينتقرير ال

 

 العضو من جلنة متويل  إىل دورية فنية تقارير إرسال الرئيسي الباحث على يتعني

 حققها اليت اإلجنازات و التقدم عن البحوث جلنة متويل إلبالغ التقارير هذه. البحوث

يف (  املنشورات املثال سبيل على) البحث من حمددة نتائج إدراج وينبغي. البحث

 قد واليت ، متويل البحوث جلنة قبل من للمراجعة العلمية التقارير ختضع قد. التقارير

 .ميدانية زيارات أيضا تشمل

 للبحث املستقبلي املسارب يتعلق فيما توصيات بتقديمالبحوث  متويل جلنة تقوم. 

 

 للبحث املالي التقرير
 

 عضولبنود صرف املوازنة بالتعاون مع ال الدوري التحديث حث الرئيسياالب على جيب 

 .املاليةاملوارد  ستهالكإ حول  خول من قبل جلنة متويل البحوثامل املالي
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 وفقا املالية املوارد ستخدامإ لضمان دورية مراجعات إجراءاملخول ب املالي العضو قومي 

 .املوقعة يف عقد االتفاق تفاقياتلإل

 .البد من تقديم فواتري عن كل مايتم صرفه 

 

 التقرير النهائي

 

  إىل جنبا النهائي العلمي التقرير إرسال جيب ،حسب العقد املربم البحثعند انتهاء مدة 

 .للنفقات اخلتامي البيان مع جنب

 الدفعة االخرية من امليزانية.عة وتقيم التقرير النهائي وصرف جمرا 

 

 الشكر والتقدير

 

  يف املمولة من جلنة متويل البحوث  األحباث عن الناجتة اإلجنازات نشر يف حالة 

 تسليط الرئيسي الباحث على جيب(  اخل والعروض، والتقارير ، واملؤمترات )اجملالت

 . املمثل يف جلنة متويل البحوث املالي  املقدم من وزارة الصحة الدعم  على  الضوء

 

 : هو عرتافلإل به املوصى الشكل

وزارة  يف البحوث جلنة متويل ماليا من متويال النتائج هذه إىل ىأد الذى البحث تلقى" 

 .                /            /           رقم ...... بتاريخ    عقد اتفاق مبوجب الصحة
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 بنود امليزانيةجدول 

   عنوان البحث 
   

 سقف البند    القواعد املنظمة للتعاقد /الشراء      البنود الفرعية       البنود      

 رواتب مساعدي البحث 
 

   خرباء من الداخل أو اخلارج
يكون له مردود كبري يف 

 توجيه وحتسني كفاءة البحث

   مساعدي الباحث 

يساعد الفريق البحثي يف 

مراحل حمددة من البحث حبد 

 أقصى اثنني

  فنيون

حسب الكفاءة واخلربة 

واملؤهالت الدراسية حسب 

 حاجة البحث

  أخرى       

 ومعدات   أجهزة

 

 فحص إكلينيكي/أجهزة قياس

 ال تشمل عقود الصيانة    
 بدون سقف مالي

 

  يف حاالت حمددة  طابعة/ كمبيوتر  

 مواد ومستلزمات   

 –الكيماويات  -مستلزمات للفحص املعملي

 احملاليل 
  

 بدون سقف مالي
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 البنود  البنود      
القواعد املنظمة 

 للتعاقد /الشراء     
 سقف البند   

  واملؤمتراتاالنتقاالت الداخلية 

 

   االنتقاالت الداخلية / تأجري السيارات

  
  

 املؤمترات   

تعتمد على قبول 

األوراق العلمية 

اخلاصة بالبحث مع 

ضرورة وجود دعوة 

 للمشاركة يف

 املؤمتر

 

 نشر نتائج البحث 
 

     تقارير البحث   

 نشرات بأهم النتائج  

  
 ورشة عمل لنشر النتائج  

  
 ملخص ألهم النتائج والتوصيات  

ملخص ألهم نتائج البحث اليت ختدم   

 السياسات   

  
 النشر يف اجملالت العلمية   

  

  على  التدريب

 مجع البيانات  

 مجع العينات    

 القياسات    

 إدخال البيانات    

         اختيار عينة البحث  
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 البنود الفرعية       البنود      
القواعد املنظمة 

 للتعاقد /الشراء     
 سقف البند   

                               طباعة   التكاليف اإلدارية   

 

 األدوات املكتبية       
  

 

                 استخدام مرافق وزارة الصحة
  

 النثريات        
  

       اجملموع 
 

 

 

 جهات ممولة للبحث من خارج وزارة الصحة:

 مقدار التمويل بالريال العماني عنوان اجلهة اسم اجلهة املمولة
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 آلية صرف بنود امليزانية

 

 مالحظات عامةأوال: 

 

  ببنود صرف ميزانية البحث بعد  الباحث الرئيسي والفريق البحثي جيب أن يلتزموا

 عتمادها من جلنة متويل البحوث.إ

 د أخد موافقة العضو املفوض )أحد بند آخر إال بع ال ميكن نقل خمصصات بند إىل

امليزانية(  قبل جلنةدها من عتماويل البحوث يفوض من قبل اللجنة إلعضاء جلنة متأ

 هذا التعديل بعد ذكر األسباب واملربرات املوضوعية هلذا التعديل. على

 ستخدام أي مبالغ خالل أي سنة من سنوات البحث ال ترحل هذه املبالغ يف حالة عدم إ

للسنة التالية إال بعد موافقة العضو املفوض من قبل  جلنة متويل البحوث مع ذكر 

 أسباب ترحيل هذه املبالغ.

 يف العقد املوقع بني الباحث الرئيسي  دفعات حتدد علىم صرف ميزانية البحث يت

 ورئيس جلنة متويل البحوث. 

 ال بتوقيع الباحث الرئيسي يف البحث بنود امليزانية املعتمدة إ ي مبالغ منال يتم صرف أ

 عتماد الفواتري.طلب الصرف و إ على

  من التكاليف املباشرة % 100تغطي ميزانية البحث . 

 : التكاليف املباشرة تشمل 

 .تكاليف رواتب مساعدي البحث والفنيون -

 .جهزةتكاليف شراء املعدات واأل -

املواد  - تكاليف حتاليل العينات ) شراء مستلزمات الفحص املعملي -

 .الكيمائية واحملاليل(

 .املواد اإلدارية واملكتبية -

 .تكاليف النقل واملواصالت -
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 .تكاليف التدريب -

 .نتائج البحثتكاليف نشر  -

 التكاليف غري املباشرة هي التكاليف اليت ال ميكن إدراجها يف التكاليف املباشرة 

 ، وتكون هلا عالقة بالتكاليف املباشرة للبحث مثل:

 التكاليف املرتبطة باإلدارة العامة والتنظيم.  -

 .تكاليف الصيانة واحلماية والتأمني -

 .تكاليف االتصاالت و شبكة االنرتنت والربيد -

أفراد لعينة البحث أو تقديم  علىتكاليف تقديم خدمة مثل الكشف  -

 عالج هلم. 

جهزة وبرامج الكمبيوتر ة ومعدات مكاتب وزارة الصحة مثل أاستخدام أجهز -

 وماكينات تصوير األوراق.

 األدوات املكتبية مثل أوراق الطباعة والتصوير واألحبار.  -

  البحث وترتك فارغة. علىال تعبأ اخلانات اليت ال تنطبق 

  ميكن إضافة تفاصيل لكل بند حتت نفس العنوان كعناوين فرعية وتكتب

 تكاليف البنود الفرعية اجلديدة.

 

 ثانيا: رواتب مساعدي البحث

 

 مساعدي الباحث –)خرباء من الداخل أو اخلارج  جيب أال يزيد إمجالي بند الرواتب – 

 من إمجالي املوازنة. %30عن  خرى(أ  - فنيون

  حتدد الرواتب اليت يتقاضاها مساعدي الباحث والفنني حسب النظم واللوائح املعتمدة

 يف وزارة الصحة للعقود املؤقتة.

  ودور كل فرد ونسبة مشاركته يف البحث يف جدول مرفق  توضيح وظيفةيتم

 كالتالي:
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الوظيفة يف  مسلسل

 البحث

 عدد الساعات كته يف البحثمدة مشار الدور املنوط به

 الي تاريخ من تاريخ

      خبري

مساعد الباحث 

 الرئيسي

     

      فنيون

      ......... اخل

 

 جهزة واملعدات  ثالثا: األ 

 

  جهزة حبيث يكون البحث يف حاجة بند املعدات واأل علىال يوجد سقف حمدد للصرف

 ومتوفر يف وزارة الصحة.ضرورية هلا وال يوجد بديل متاح 

 جهزة اليت يتم شرائها من ميزانية البحث تعترب عهدة دائمة للمؤسسة اليت يعمل بها األ

 الباحث بعد انتهاء البحث.

 بحث عن طريق شركات ومؤسسات متطوعة لدعم جهزة للميكن شراء بعض األ

 البحث ويذكر ذلك يف خانة املالحظات يف جدول بنود امليزانية.

 

 رابعا: مواد ومستلزمات    

 

  غطيتبند املواد واملستلزمات حبيث  علىلصرف لسقف ال يوجد : 

 التحاليل املطلوبة لعينة الدراسة.  -

 واملواد الكيمائية.  املواد املستخدمة يف الفحص املعملي واحملاليل -

 نابيب والقفازات والشرائح الزجاجية ..... اخلمستلزمات التحاليل مثل األ -
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 واملؤمترات  نتقاالت الداخلية اإلخامسا: 

 

 من إمجالي املوازنة. %20 واملؤمترات عننتقاالت جيب أال يزيد إمجالي بند اإل 

 جرة للعمل امليداني ونقل العينات.تشمل إجيار سيارات خاصة وسيارات األ 

  حضور املؤمترات تكون حبد أقصى مؤمتر واحد لكل حبث مع ضرورة وجود دعوة

 يف املؤمتر. للمشاركة

 

   نشر نتائج البحثسادسا: 

 

  من إمجالي املوازنة. %25جيب أال يزيد إمجالي بند نشر نتائج البحث عن 

 سطوانات املدجمة وطباعة عدد قليل من النسخ يفضل نشر تقارير البحث بإستخدام اإل

 الورقية.

 .البد من عقد ورشة عمل يف نهاية مدة البحث لنشر نتائج البحث 

  علىالبد من نشر ملخصات وتوصيات البحث والنتائج اليت ختدم السياسات الصحية 

 نطاق واسع.

 ذا مت النشر عاملية تكون ضمن بنود املوازنة  إية الملتكلفة النشر يف اجملالت الع

 خالل مدة البحث فقط.

 ن تكاليف النشر يف اجملالت  حالة نشر نتائج البحث بعد إنتهاء مدة البحث فإيف

 العلمية ستكون مكفولة من قبل جلنة متويل البحوث.

 

   التدريبسابعا: 

 

  من إمجالي املوازنة. %15جيب أال يزيد إمجالي بند التدريب عن 

  علىإقامة ورش عمل للتدريب حسب حاجة البحث  علىيشمل: 

 التجربة القبلي -

 مجع العينات والقياسات -
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 مجع البيانات من امليدان -

 ستبياناتلإلاملراجعة املكتبية  -

 عملية إدخال البيانات وحتليلها -

 امليدانية فقط و تشمل تكاليف  تكاليف اخلاصة بالعينة تكون للبحوثال

 ستعانة خببري لتصميم العينة وفنيون لتحديث اخلرائط وتصوير اخلرائط املساحية.اإل

 

 ثامنا: التكاليف اإلدارية

 

 فقط. %10زيادة ستبيانات حسب حجم عينة البحث مع طباعة عدد اإل 

 أحبار ومستلزمات الكمبيوتر 

  تشمل األدوات املكتبية 

 ستعماهلا عن كل زة ومعدات وزارة الصحة  اليت مت إجهيتم حساب تقديري إلستخدام  أ

 سنة من سنوات البحث.

  بالنسبة لتكاليف التحاليل يفضل الرجوع لالئحة تكاليف اخلدمة الصحية

 سسة صحية.املوجودة بالسجالت الطبية بكل مؤ

 عدد الساعات  مضاه كل باحث: عدد الساعات يف السنةيعبأ جدول الوقت الذي أ =

 سابيع اليت شارك فيها الباحث خالل السنة. بعدد األسبوعيا مضروبا إ

 مضاه كل باحث يف البحث          الوقت الذي أ

 السنة االولى  

)عدد الساعات في االسبوع 

 مضروبا في عدد االسابيع( 

 السنة الثانية 

)عدد الساعات في 

االسبوع مضروبا 

 في عدد االسابيع(

 السنة الثالثة 

)عدد الساعات في 

االسبوع مضروبا 

 في عدد االسابيع(

    الباحث الرئيسي

    مساعد الباحث الرئيسي

    إحصائي        

خمتربفين      

ىآخر ئاتف                  
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( اخلاص 1ملحق رقم )

 بصرف ميزانية البحث

 

 (14 رقم الصفحة)  البحثي املقرتح ستمارةإ يف 4.9 النقطة يتبع ستمارةاإل من ءاجلز هذا 
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 )التوزيع السنوي(   بنود امليزانيةجدول 

 عنوان البحث 

    

 بنود امليزانية للبحوث  

 االمجالي الثانيةالسنة  السنة األوىل البنود الفرعية       البنود      

 رواتب مساعدي البحث 

      خرباء من الداخل أو اخلارج
      مساعدي الباحث

      فنيون
    أخرى       

 ومعدات   أجهزة

 

 فحص إكلينيكي/أجهزة قياس

      
  
  

    طابعة/ كمبيوتر  

 مواد ومستلزمات   

الكيماويات  -مستلزمات للفحص املعملي

 احملاليل  –
    



 
 

 32  الصحية البحوث لتمويل االرشادي الدليل

 

 االمجالي  السنة الثانية  السنة االوىل  البنود الفرعية       البنود      

  واملؤمتراتاالنتقاالت الداخلية 

 

االنتقاالت الداخلية / تأجري 

 السيارات    

 املؤمترات      

   

 نشر نتائج البحث 
 

 
 

       تقارير البحث   

  نشرات بأهم النتائج  

   
 ورشة عمل لنشر النتائج  

   
 ملخص ألهم النتائج والتوصيات  

ملخص ألهم نتائج البحث اليت    

 ختدم السياسات   

   
 النشر يف اجملالت العلمية   

   

 التدريب 

 مجع البيانات  

 مجع العينات     

 القياسات     

 إدخال البيانات     

 عينة البحث     
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 االمجالي  السنة الثانية  السنة االوىل  البنود الفرعية       البنود      

                                طباعة    التكاليف اإلدارية  

 

 األدوات املكتبية      
   

 

                استخدام مرافق وزارة الصحة
   

 النثريات        
  

 
         اجملموع 

 

 

 

 

 


