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 1تعاریف 1

 تعریف کلمات 1.1

دليل عدم شفاف بودن سؤال پژوهش، نامشخص بودن  بهعاليتی پژوهشی است كه مطالعاتی: ف مأموریت .1

ست، ظرفيت تبدیلهاي پژوهش، عدم دانش كافی در حوزه موردنظر و یا مواردي ازاینمحدوده شدن د

 ندارد.به یك پروژه پژوهشی را در زمان طرح موضوع، 

 پژوهشگاه: پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات. .2

 شوراي پژوهشی: شوراي پژوهشی پژوهشگاه. .3

 می پژوهشگاه.پژوهش و توسعه ارتباطات عل معاون پژوهشی: معاون .4

 دفتر امور پژوهشی: دفتر امور پژوهشی در حوزه معاونت پژوهشی. .5

 ارزیابی و نظارت: مقایسه عملكرد پژوهشی با شرح خدمات مصوب پروژه. .6

شووود كه بر حسوون ا راي یك پروژه در راسووتاي انحام شوورح ناظر/گروه نظارت: به فرد/ گروهی اتاق می .7

 كند.بی میخدمات آن نظارت داشته و آن را ارزیا

شگاه براي انحام قرارداد نظارت: به قراردادي گفته می .8 سب مورد( و پژوه شود كه بين ناظر خار ی )ح

 شود.نظارت مبادله می

 شودیمپروژه: منظور پروژه پژوهشی مصوب است كه در پژوهشگاه ا را   .9

 باشدیمي تابعه پژوهشگاه هاپژوهشكدهپژوهشكده: منظور یكی از  .11

 و متقاضی انحام پروژه دهندهسفارشكارفرما:  .11

 گردد.یمكسب درآمد منعقد  باهدفقرارداد درآمدي: قرارداد پژوهشی كه  .12

 معاون پژوهشی: معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی پژوهشگاه .13

 .شودیمشناسنامه پژوهشی: فرم شناسنامه فعاليت پژوهشی كه توسط محري و پژوهشكده تكميل  .14

 شود.یممحري: منظور محري پروژه پژوهشی است كه از پرسنل داخلی پژوهشگاه انتخاب  .15

ي به محري در راسووتاي شوورح كار پروژه ارا ه امشوواورهمشوواور: شووخص حقيقی یا حقوقی كه خدمات  .16

 دهد.یم

                                           
 هانامهنیيآاز محموعه تعاریف كليه  1
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سته از تحقيقات گفته می پژوهش بنيادي: پژوهش .17 سب آگاهیشود كه بهبنيادي به آن د هاي منظور ك

حام میید علمی، نوآوري د ناوري اطالعات ان باطات و ف قاء هاي نظري درزمينه ارت بد و مو ب ارت یا

 2.شودتخصصی پژوهشگران می–دانش علمی

 3وظایف و ترکيب شوراي تخصصي گروه 1.1

 هاي پژوهشی گروه  هت ارا ه به شوراي علمی پژوهشكده بررسی وبررسی و تصویب طرح كالن فعاليت .1

ها  هت ارا ه به شوووراي علمی آن «رد/قبول»خصووو   گيري درها پروژه و تصوومي پيشوونهادارزیابی 

 پژوهشكده

 براي پروژه  هت ارا ه به شوراي علمی پژوهشكده« ناظر/ گروه نظارتی»پيشنهاد  .2

 باشد:نفر به شرح ذیل می 5شوراي تخصصی گروه مركب از حداقل  .3

a. مدیر گروه 

b. علمی خارج از مركزي هيئتاعضا نفر از متخصصان و حداقل دو 

c. دو نفر از متخصصين داخل گروه 

 4وظایف و ترکيب شوراي علمي پژوهشکده 1.3

 هاي پژوهشكدههاي پژوهشی گروهبررسی و تصویب طرح كالن فعاليت .1

 هاي پژوهشی مركزهاي ا رایی در سطح پژوهشكده و در چارچوب سياستتدوین برنامه .2

 ها پروژه  هت ارا ه به شوراي پژوهشی مركزپيشنهادخصو  رد/قبول  گيري دربررسی و تصمي  .3

خصو  تركيب گروه نظارتی پروژه  هت ارا ه به شوراي پژوهشی مركز  گيري نهایی دربررسی و تصمي  .4

 (:باشدنفر به شرح ذیل می 9)شوراي علمی پژوهشكده مركب از حداقل 

a. ر يس پژوهشكده 

b. معاون پژوهشكده 

c. هاي پژوهشیمدیران گروه 

d. علمی خارج از مركزاز متخصصين و اعضاي هيئت شش نفر 

                                           
 ي بنياديهاپروژهاز دستورالعمل تبيين، تعریف و ا راي  بند ب 2
 از دستورالعمل بررسی پيشنهادهاي پروژه در پژوهشكده 3 بند 3
 از دستورالعمل بررسی پيشنهادهاي پروژه در پژوهشكده 4 بند 4
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 ا يدتاحكام اعضاي شوراي علمی پژوهشكده و نيز شوراي تخصصی گروه با پيشنهاد پژوهشكده و  : 1 تبصره

 5گردد.معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی، توسط دفتر امور پژوهشی صادر می

هاي الزم  هت تشكيل  لسات شوراي علمی ها و هماهنگیریزيپژوهشكده موظف است برنامه  : 2 تبصره

 لسات شوراي علمی پژوهشكده را در اختيار دفتر پژوهشكده را انحام داده و یك نسخه از صورت

 6امور پژوهشی قرار دهد.

ضاء و ح : 3 تبصره سوم اع ضور دو صی گروه با ح ص شوراي تخ شكده و  شوراي علمی پژوه سات  داقل  ل

 7یابد.سوم از اعضاي خارج از مركز رسميت مییك

شمول پرداخت  : 4 تبصره صی گروه م ص شوراي تخ شكده و نيز  شوراي علمی پژوه ضاي خارج از مركز  اع

معاون پژوهش  تا يدالحلسه شده و پرداخت مذكور دو بار در سال و با درخواست پژوهشكده و حق

 8گيرد.و توسعه ارتباطات علمی، انحام می

                                           
 از دستورالعمل بررسی پيشنهادهاي پروژه در پژوهشكده 3تبصره  – 4 بند 5
 از دستورالعمل بررسی پيشنهادهاي پروژه در پژوهشكده 4تبصره  – 4 بند 6
 از دستورالعمل بررسی پيشنهادهاي پروژه در پژوهشكده 5تبصره  – 4 بند 7
 از دستورالعمل بررسی پيشنهادهاي پروژه در پژوهشكده 6تبصره  – 4 بند 8
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 یشنهاد پروژهتدوین پ 2

 تعيين موضوعات پروژه 1.1

 9شود:هاي مطالعاتی از یكی از مرا ع ذیل پيشنهاد میموضوعات انتخابی براي مأموریت .1

a.  سعه ست و یا معاون پژوهش و تو سرپر ضوع از طرف  شنهاد مو مأموریت مطالعاتی نوع اول: پي

 ارتباطات علمی پژوهشگاه ار اع شده باشد.

b.  :ها و تا يد معاون پيشووونهاد موضووووع از طرف یكی از پژوهشوووكدهمأموریت مطالعاتی نوع دوم

 پژوهش و توسعه ارتباطات علمی باشد.

 11تواند با یكی از اهداف ذیل تدوین گرددهاي مطالعاتی میمأموریت .2

a. شی  دید )یا حوزه سایی یك حوزه دان سترهشنا شگاه فاقد آن هاي ميان گ اي دانش( كه پژوه

 دانش است.

b. پروژه و تعيين محدوده و مشخصات ا رایی دقيق آن. انحام فاز صفر یك 

c. هاي مختلف ارتباطات و فناوري اطالعات.شناسایی روند تغييرات فناوري و رصد حوزه 

d. شود.حل سؤالی مشخص كه در مأموریت مطالعاتی نوع اول مطرح می 

 11هاي بنياديهاي پروژهموضوعات و مشخصه  .3

a.  نظري در مرزهاي دانش ارتباطات و فناوري اطالعات.توليد و گسترش دانش، انحام تحقيقات 

b. المللی و ثبت ها و محالت علمی داخلی و بينانتشار مقاله در كنفرانسpat ent  بر اساس

 المللی.اي و بيناستانداردهاي منطقه

c. ها و سایر مراكز تحقيقاتی مرتبطهمكاري علمی با دانشگاه 

ضوعات این پروژه .4 شكده توانندبنيادي( میها )مو شگاهاز طریق پژوه سط دان سایر هاي مركز و یا تو ها و 

 12مراكز تحقيقاتی كه درزمينه ارتباطات و فناوري اطالعات فعاليت دارند ارا ه گردند.

                                           
 هاي مطالعاتینامه مأموریتآیين 1ماده  از9 

 هاي مطالعاتینامه مأموریتآیين 1ماده  از11 
 ي بنياديهاپروژهاز دستورالعمل تبيين، تعریف و ا راي  بند ب 11

 
 ي بنياديهاپروژهاز دستورالعمل تبيين، تعریف و ا راي  3ماده  –بند ج  12
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باشووند با رعایت ضوووابط و ها موظف میسووراري، پژوهشووكدههاي برونتعيين و تا يد عناوین پروژه در  .5

اطالعات پروژه جهت »سوووراري را در قالب فرم ژه برونهاي  اري مركز، اطالعات پروسوووياسوووت

 13( تكميل و به معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی ارسال نمایند.1)پيوست  «سپاریبرون

 شده درها ارا ه اعالم نياز رسمی از سوي مشتري پروژه الزامی است. اعالم هت فراخوان پروژه : 5 تبصره

ول قبترین مقام ا رایی شركت یا سازمان مشتري قابلعالیخصو  انحام پروژه صرفاً با تا يد 

 14باشد.می

هاي مركز باشد، الزم است با تو ه به مأموریتها میهایی كه مركز مشتري آنخصو  پروژه در  : 6 تبصره

ها، گزارش تو يهی  هت مشخص نمودن ضرورت ها و گروههاي كالن مصوب پژوهشكدهو طرح

هاي پيشنهادي  هت فراخوان توسط تكميل مدارك الزم، پروژهانحام پروژه ارا ه گردد. پس از 

شده و در صورت تا يد، معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی در شوراي پژوهشی مركز طرح

 15فراخوان خواهند شد.

 پرسنل پروژه 1.1
ضا هيئت سراري، ازهاي درونمحري پروژه .1 شگران گروهاع شی، مدیران گروهعلمی و پژوه و ها هاي پژوه

 16.17گردندتعيين می وظایف ذیلاساس  باشند كه برها میمعاونين پژوهشكده

a)  محري مكلف است پروژه را مطابق شرایط و مشخصات مندرج در فرم پيشنهاد پروژه و در حيطه

 پروژه يهایخرو كه تمام نتایج و  درآوردمدیریت و به ا را  ياگونهبه شدهینيبشيپ زمانمدت

یك نسووخه لوح فشوورده حاوي فایل  صووورتبهمركز  یسووینوگزارشدر هر فاز را در قالب فرمت 

 يهاتيفعالپرداخت مراحل  تا يدتهيه و به انضوومام فرم  PDFو Word  صووورتبهگزارش فاز 

 ( از طریق برید  تحویل  دفتر كنترل پروژه نماید.412پژوهشی )فرم شماره 

b)  باشدیمامل با ناظر در امور مربوط به پروژه محري مكلف به همكاري ك. 

c)  ماهانه گزارش كتبی از روند پروژه به ناظر ارا ه دهد. صورتبهمحري موظف است 

d) .محري مكلف است بر امور مربوط به پروژه خود پيگيري مستمر داشته باشد 

                                           
 يسراربروني تحقيقاتی هاپروژهاز دستورالعمل نحوه انحام  3بند  13
 يسراربروني تحقيقاتی هاپروژهاز دستورالعمل نحوه انحام  1تبصره  – 3بند  14
 يسراربروني تحقيقاتی هاپروژهاز دستورالعمل نحوه انحام  2تبصره  – 3بند  15
 يسراردروني تحقيقاتی هاپروژهدستورالعمل نحوه انحام از  4بند  16
 يسراردروني تحقيقاتی هاپروژهدستورالعمل نحوه انحام از پيوست شرح خدمات محري  17
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e) تحویل  محري مكلف اسووت هر فاز را در موعد مقرر و مطابق با فازبندي مو ود در شووناسوونامه

( را تكميل و همراه 416دهد. در صووورت و ود تأخير، فرم گزارش تو يهی تأخير )فرم شووماره 

 گزارش ارسال نماید. 

f)  روز اصالحات درخواستی از سوي ناظر را اعمال و به  11محري مكلف است حداكثر ظرف مدت

 دفتر كنترل پروژه پژوهشكده ارسال نماید.

g) در دو نسوووخه(  413اران پروژه را طی فرم شوووماره محري مكلف اسوووت حقوق ماهيانه همك(

ست نماید. همچنين در انتهاي  ست حق محریگري و  تواندیمنيز  هر فازدرخوا سبت به درخوا ن

 حقوق همكاران خود اقدام نماید. التفاوتمابه

h)  توسط دفتر كنترل پروژه،  هاگزارشمحري مكلف است پس از تا يد مراحل نهایی پروژه و فرمت

و یك نسخه صحافی  PDFو Word  صورتبهخه لوح فشرده حاوي فایل كل گزارش فازها سه نس

ماره نهایی گزارش)فرم ش تا يدمستندات و فرم  تا يدو فرم  هاخرو یاز  شدهتعيينمطابق با قالب 

 پروژه پژوهشكده تحویل دهد. دفتر كنترل( را به 448

شگران مركز، محري پروژه می : 7 تبصره سانی موردنياز پروژه را انتخاب و معرفی باید از بين پژوه نيروي ان

 .18نماید

ستفاده از خدمات پژوهشگران خارج از مركز، حسب ضرورت حداكثر : 8 تبصره تعداد كل  %31به ميزان  ا

باطات علمی، بينیافراد پيش يد ر يس پژوهشوووكده و معاون پژوهش و توسوووعه ارت تا  شوووده پس از 

 .19محازاست

كاررفته هاي داخلی بهخارج از مركز در پروژه پژوهشوووگرانی كه از مسوووئوليت پرداخت حقوق و مزایا به .2

 .21گونه تعهد استخدامی ندارددر مورد این افراد هيچ عهده محري است و مركز شوند برمی

چارچوب  دول حقوقی مركز به ازاي همكاران پروژه، مطابق  دول پيوست  ميزان حقوق پژوهشگران در .3

الحسوواب در و ه محري قابل صووورت علیده و با تا يد ناظر پروژه بهشووسوووي محري تعيين از 4شووماره 

حسوواب هزینه قطعی ها، بهالحسوواب پرداختی پس از ارا ه اسووناد و مدارك پرداختپرداخت هسووت. علی

شماره  پروژه منظور ست  شد. مفاد  دول پيو شتيبانی و  ، در4خواهد  سط معاونت پ سال تو ابتداي هر

 .21بررسی و اصالح خواهد شدتوسعه منابع انسانی 

                                           
 يسراردروني تحقيقاتی هاپروژهدستورالعمل نحوه انحام از  4بند  18
 يسراردروني تحقيقاتی هاپروژهدستورالعمل نحوه انحام از  4بند  19
 يسراردروني تحقيقاتی هاپروژهدستورالعمل نحوه انحام از  4بند  21
 يسراردروني تحقيقاتی هاپروژهدستورالعمل نحوه انحام از  4بند  21
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هاي نظارتی مازاد بر فعاليت « دول شرح وظایف پژوهشگران»در خصو  افرادي كه طبق  : 9 تبصره

كه فردي محري پروژه باشد، سقف دریافتی ماهانه از محل دهند، درصورتیوظایف خود انحام می

العمل از دستور 1–6و  1–5 بندهايموضوعالزحمه حسن ا راي پروژه )گري، حقحق محري

حقوق و مزایاي  %51سراري( و نيز حق نظارت، معادل هاي تحقيقاتی دروننحوه انحام پروژه

حقوق و مزایاي مستمر ماهانه هست.  %31مستمر ماهانه و براي سایر پژوهشگران معادل 

 22خواهد بود. %41و  %61ها به ترتيب كه فرد، مسئول گروه نظارتی باشد این سقفدرصورتی

ها، سقف دریافتی ماهانه از محل حق نظارت، براي نظارت یك و و معاونين پژوهشكدهبراي رؤسا  : 11 تبصره

 23حقوق و مزایاي مستمر ماهانه هست. %31و  %21دو پروژه به ترتيب 

ساني روهاين ازی بيترك با تواندمی پروژه .4 سسهی ان سه از خارجیی روهاين نيهمچن و مو س   .گردد ا را مو

سه داخلي روهاين س سئول ديتا  و پروژهي محر شنهاديپ با مو سا شامل مافوق م شكدهي رو  ،هاپژوه

  ودخی قبل محل به روين پروژه اتمام از پس. گردندمی مأمور پروژه به موسسه سير  یا موسسه نيمعاون

 24.گرددبازمی

 25كاركنان پژوهشگاهفعاليت  بنديدسته .5

 ریاست پژوهشكده .1

 معاونت پژوهشكده .2

 مدیریت گروه .3

 معاونت گروه .4

 سراريدرونمحریگري پروژه  .5

 سراريدرونعضویت پروژه  .6

 محریگري پروژه نظارتی .7

 عضویت پروژه نظارتی .8

 اظرن .9

 مطالعاتی مأموریتمحریگري  .11

 26هاي باال شركت داشته باشد.هر عضو پژوهشكده موظف است حداقل دریكی از فعاليت .6

                                           
 يسراردروني تحقيقاتی هاپروژهدستورالعمل نحوه انحام از  1تبصره  - 4 فیرد - 4بند  22
 يسراردروني تحقيقاتی هاپروژهدستورالعمل نحوه انحام از  2تبصره  – 4 فیرد – 4بند  23

 منتخب هاينامه پروژهآیيناز  5ماده 24 

 حداقل موظفی مدیران و پژوهشگراننامه داخلی آیيناز  3ماده 25 
 نامه داخلی حداقل موظفی مدیران و پژوهشگرانآیيناز  3ماده 26 
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شوووود از وظایف التر ار اع میكه از سووووي مدیریت با ...و  RFPهاي  اري از قبيل تهيه انحام فعاليت .7

 27تمامی اعضاي پژوهشكده هست.

 28شود.دوم پروژه نظارتی محسوب میباركاري فعاليت نظارتی و معاونت گروه معادل یك .8

صورتی مأموریت .9 صرفاً در سایر فعاليتمطالعاتی  شكده و تا يد كه  شنهاد پژوه شد به پي ها در اختيار نبا

 29پذیر است.می امكانمعاونت پژوهش و توسعه ارتباطات عل

عنوان موظفی وي تلقی اي همكاري ندارد انحام نظارت پروژه بهزمانی كه پژوهشوووگر در پروژهدر مدت .11

 31شود.می

شكده در هيچ .11 صوبه نمی 11تا  2هاي یك از فعاليتر يس پژوه شد مگر بنا بر م شته با شركت دا تواند 

 31ر يسه یا شوراي پژوهشیهيئت

 32شركت نماید 9تا  5هاي تواند حداكثر دریكی از فعاليتمدیر گروه میمعاون پژوهشكده و  .12

مازاد بر  %51توانند تا حداكثر سووایر اعضوواي پژوهشووكده با توافق مدیر گروه و ر يس پژوهشووكده می .13

 33شركت نمایند 9تا  5هاي فعاليت

شده هر پروژه تعریفالتحقيق ماهيانه  هت حسن ا را در ساعت حق 11تواند تا حداكثر مدیر گروه می .14

سقف  ساعت حق 41در گروه تا  سقف مو ود در مورد  ضاي هيئتساعت )مازاد بر  علمی( را التحقيق اع

شكده دریافت نماید عالوه بر آن به ازاي هر پروژه تعریف صيه ر يس پژوه شده در گروه یك امتياز به تو

 34بر پروژه(امتياز به مدیر گروه تعلق گيرد )بابت نظارت  4ترفيع تا سقف 

ر توانند حداكثمدیران و همكاران دفاتر ستادي به تشخيص معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی می .15

 35در یك نظارت شركت داشته باشند.

 36عمده وظایف پژوهشگران پژوهشگاه: .16

a)  شدهتشخيص و تعيين موضوعات تحقيقاتی با تو ه به نيازهاي اعالم 

                                           
 نامه داخلی حداقل موظفی مدیران و پژوهشگرانآیيناز  3ماده 27 

 نامه داخلی حداقل موظفی مدیران و پژوهشگرانآیيناز  3ماده 28 

 پژوهشگران نامه داخلی حداقل موظفی مدیران وآیيناز  3ماده 29 

 نامه داخلی حداقل موظفی مدیران و پژوهشگرانآیيناز  3ماده 31 

 نامه داخلی حداقل موظفی مدیران و پژوهشگرانآیيناز  3ماده 31 

 نامه داخلی حداقل موظفی مدیران و پژوهشگرانآیيناز  3ماده 32 

 نامه داخلی حداقل موظفی مدیران و پژوهشگرانآیيناز  3ماده 33 

 نامه داخلی حداقل موظفی مدیران و پژوهشگرانآیيناز  3ماده 34 

 نامه داخلی حداقل موظفی مدیران و پژوهشگرانآیيناز  3ماده 35 
 يسراردروني تحقيقاتی هاپروژهاز دستورالعمل نحوه انحام  1بند  36
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b)  هاهاي كوچك، تعریف و تدوین شرح خدمات پروژههاي بزرگ به پروژهشكستن پروژه 

c) هاسراري و ا راي آنفرآیند برون نظارت بر 

d)  هاسازي نتایج پروژهتحميع و یكرارچه 

e)  عنوان بخشی از وظایف مستمرسراري بههاي درونانحام پروژه 

 37از: اندعبارت مطالعاتی مأموریتتي  ا رایی  .17

a.  علمی پژوهشوووگاه كه مطالعاتی: از پژوهشوووگران و تر يحاً از اعضووواي هيئت مأموریتمحري

يت ا راي  عاتی را بر عهده می مأموریتمسوووئول يده گيرد و در این آ ينمطال نام مه محري  نا

 شود.می

b.  ضاي هيئت مأموریتهمكار شگران و اع شگاه كه به دليل حح  و مطالعاتی: از پژوه علمی پژوه

شود و در این مطالعاتی انتخاب می مأموریتعنوان عضو گروه طالعاتی بهم مأموریتابعاد موضوع 

 شود.نامه همكار ناميده میآ ين

c. ماه( انحام  4صوووورت انفرادي در یك بازه زمانی كوتاه )حداكثر هاي مطالعاتی عموماً بهمأموریت

 تواند از همكار استفاده نماید.شود و در موارد بسيار خا  میمی

عنوان مأموریت مطالعاتی پيشونهاد بهاگر صوورت عادي از وظایف  اري پژوهشوگران اسوت هاموري كه ب .18

 38.قبول نيستقابل و هيچهد بهوش

 39هاپروژهدر خصو  همكار  .19

a.  قبل از عقد قرارداد ضروري است كه فرد مذكور توسط ریاست پژوهشكده مصاحبه شده و  پس

 از تا يد ایشان ، قرارداد منعقد گردد.

b.  تا يد، تهيه نامه معرفی فرد همكار از طرف ریاست پژوهشكده به معاون محترم پژوهشی پس از

 .باشدیممحري  بر عهده

c.  روزه منعقد شود. 89قرارداد مذكور باید 

 مبلغ پروژه 1.3
هایی كه كارفرماي بيرونی دارد، پژوهشكده موظف است از ابتداي فرآیند مذاكره با كارفرما در مورد پروژه .1

 تداركات و پشتيبانی هماهنگی الزم را داشته باشد. امور مالی و ارا ه قيمت پروژه با مدیریتو پيش از 

                                           
 هاي مطالعاتینامه مأموریتآیين 1از ماده 37 

 تیهاي مطالعانامه مأموریتآیين 1ماده  از38 
 يسراردروني تحقيقاتی هاپروژهدستورالعمل نحوه انحام از پيوست شرح خدمات محري  39
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شووووراي علمی پژوهشوووكده مر ع بررسوووی و برآورد اعتبارات و برآورد كمی و كيفی نيروي انسوووانی و  .2

شی و  شوراي پژوه سه  شنهادي قبل از طرح در  ل ساس مفاد ایتحهيزات موردنياز براي پروژه پي ن بر ا

 .و الزم است از طرف روساي پژوهشكده نظارت مناسب در این خصو  صورت گيرد باشدمینامه آ ين

باشد از حضور نمایندگان تداركات ها كارفرما میكه مركز در آن سراريبرونهاي در مورد پروژه : 11 تبصره

 ود.گرفته ش عنوان مدعو بهرهوبود ه در شوراي علمی پژوهشكده بهو پشتيبانی و همچنين دفتر برنامه

بایسوووت از محل هاي یك پروژه از مله حق محریگري، حسووون ا را و حق نظارت و... میكليه هزینه .3

هاي مذكور را در برآورد هزینه پرداخت شود لذا محري و پژوهشكده موظف هستند اعتبارات همان پروژه

ند مای حاظ ن بارات پروژه ل يه اعت ناوین فوق بر اسووواس  .اول با ع خت  نه پردا كه هرگو به ذكر آن الزم 

 41گيرد.هاي مصوب و  دول موظفی پرسنل صورت میدستورالعمل

سوووم معامالت تواند به ميزان یكحقيقی حداكثر می شووده براي مشوواورالزحمه ماهانه در نظر گرفتهحق .4

 41خرد باشد.

 25 نزايمك پروژه پژوهشی در نظر بگيرد حداكثر به تواند براي مشاوره در یمبلغ اعتباري كه محري می .5

 42باشد.درصد از كل اعتبارات پروژه می

سوووقف اعتبار مذكور در موارد خا  با تا يد معاون پژوهش و توسوووعه ارتباطات علمی امكان  : 12 تبصره

 افزایش دارد.

 43باشد.بایست صرفاً بر اساس فازبندي قرارداد مشاوره منعقده الزحمه پرداختی به مشاور میحق .6

نامه مالی و معامالتی پژوهشوووگاه انحام عقد قرارداد و همكاري با مشووواور حقوقی برابر ضووووابط و آ ين .7

 44گيرد.می

ها در براي آن بایسوووت بر اسووواس  داول زیر تفكيك و اعتبار موردنيازمشووواورین حقيقی و حقوقی می .8

 45شناسنامه پژوهشی مشخص گردند:

 موردنياز براي پروژه برابر  دول زیر: اعتبار و مشخصات مشاورین حقيقی .9

 موردنياز براي پروژه برابر  دول زیر: اعتبار و مشخصات مشاورین حقوقی .11

 اعتبارات مشاوره موردنياز برابر  دول زیر در شناسنامه پژوهشی لحاظ شود: محموع .11

                                           
 نامه ا رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا راي پروژهاز آیين 2ماده 41 

 نامه ا رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا راي پروژهاز آیين 2ماده 41 

 نامه ا رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا راي پروژهاز آیين 2ماده 42 

 نامه ا رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا راي پروژهاز آیين 2ماده 43 

 نامه ا رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا راي پروژهاز آیين 2ماده 44 

 صارف در تعریف و ا راي پروژهنامه ا رایی مدیریت منابع و ماز آیين 2ماده 45 
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و ودي با تو ه به م براي پروژه تاپ و گوشووی تلفن همراهتحهيزاتی از قبيل كامريوتر، پرینتر، لپ تأمين .12

بایسوووت پس از تا يد اعالم عدم مو ودي از طرف انبار و تا يد دفتر فناوري اطالعات اقالم در مركز می

 46صورت گيرد.

خرید  بينی اعتبارات مربوطه در شووناسوونامه پژوهشووی مصوووب شوووراي پژوهشووی به معنی محوزپيش .13

 47باشد.نمی

 48از طریق مدیریت تداركات و پشتيبانی اقدام نماید.، ايسرمایهمحري موظف است  هت خرید اقالم  .14

ها به محري منوط به عودت كليه دیگر پرداخت حسوواب پروژه و پرداخت پاداش حسوون ا راي وتسووویه .15

شده از محل اعتبارات پروژه به  مع دار اموال پژوهشكده توسط محري و اعالم اي خریدارياقالم سرمایه

ست اقالم به مدیریت تداركات  شتيبانی میلي شكده، اموال به و پ صورت اعالم عدم نياز پژوه شد و در  با

 49شود.ها منتقل میبرداري دیگر پژوهشكدهانبار  هت بهره

 51باشد:قبول از محل اعتبارات اقالم مصرفی پروژه میهاي قابلصرفاً اقالم زیر مشمول هزینه .16

a. ها و مقاالت و كتبگزارش هيته ريچاپ، تكث 

b.  زاتيتحهخدمات ساخت 

                                           
 نامه ا رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا راي پروژهاز آیين 4ماده 46 

 نامه ا رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا راي پروژهاز آیين 4ماده 47 

 نامه ا رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا راي پروژهاز آیين 4ماده 48 

 نامه ا رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا راي پروژهاز آیين 4ماده 49 

 نامه ا رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا راي پروژهاز آیين 5ماده 51 

ف
ردی

 

 نام و نام خانوادگی
 

 مدرك تحصيلی

رشته و گرایش 

 تحصيلی

شماره 

بر  هاتيفعال

اساس ساختار 

 شكست پروژه

 ميزان همكاري

 )ماه(
ماهانه  الزحمهحق

پيشنهادي )از محل 

 پروژه(

  مع

 

1        

        

   مع كل:

ف
ردی

 

 موسسه /دانشگاهنام 
 

 زمينه تخصصی براي مشاوره

شماره 

بر  هاتيفعال

اساس ساختار 

 شكست پروژه

 ازيموردن زمانمدت

 براي مشاوره

 )ماه(

ماهانه  الزحمهحق

 پيشنهادي

  مع

 

1       

   مع كل:

 میلیون ریال() اعتبار پیشنهادی نوع مشاوره

  اشخا  حقيقی

  ها و مؤسسات و اشخا  حقوقیدانشگاه

   مع
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c. یمصرف هاالمانقطعات و  دیخر 

d. معمول یرا یپذ نهیهز 

e. وذهابابیا نهیهز 

f.  الحلسهحقپرداخت 

g. و شركت در محامع هاشیهما ،یآموزش يهانام در دورهثبت نهیهز 

h. ونيبراسيكال 

i. زاتيتحه ريو... تعم یكشكابل لياز قب یفن خدمات 

شتيبانی در .17 شكده موظف  معاون پ سبت به بههماهنگی با ر يس پژوه ست ن س كارگيري یكا ابدار نفر ح

 51هاي پژوهشكده اقدام نماید. هت كليه امور مالی و پشتيبانی مربوط به پروژه

اعتبار موردنياز )پرداخت از محل  تأميننيروي انسووانی موردنياز پروژه بر اسوواس نوع اسووتخدامی و محل  .18

شووورح زیر در  محزا در دو  دول به صوووورتشوووده و بهبایسوووت تفكيكاعتبارات  اري و یا پروژه( می

 52شناسنامه پژوهشی ارا ه گردد:

 53اعتبار و مشخصات منابع انسانی موردنياز براي همكار پروژه برابر  دول زیر:  .19

 54اعتبار و مشخصات منابع انسانی موردنياز براي پرسنل رسمی، پيمانی و قراردادي برابر  دول زیر: .21

                                           
 نامه ا رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا راي پروژهاز آیين 6ماده 51 

 نامه ا رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا راي پروژهاز آیين 6ماده 52 

 نامه ا رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا راي پروژهاز آیين 6ماده 53 

 نامه ا رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا راي پروژهاز آیين 6ماده 54 

ف
ردی

 

 نام و نام خانوادگی
 

 مدرك تحصيلی

رشته و گرایش 

 تحصيلی

شماره 

بر  هاتيفعال

اساس ساختار 

 شكست پروژه

 ميزان همكاري

 )ماه(
ماهانه  الزحمهحق

پيشنهادي )از محل 

 پروژه(

  مع

 

1        

  كل: مع 

ف
ردی

 

 نام و نام خانوادگی

 

مدرك 

 تحصيلی

رشته و گرایش 

 تحصيلی

شماره 

بر  هاتيفعال

وضعيت 

استخدامی در 

 پژوهشگاه

ميزان 

همكار

 ي

ماهانه  الزحمهحق

 پيشنهادي از محل:
  مع



14 

 

 55اعتبارات منابع انسانی موردنياز برابر  دول زیر در شناسنامه پژوهشی قيد گردد: محموع .21

 میلیون ریال() اعتبار پیشنهادی اعتبار تأمینمحل 

  از محل  اري

  از محل پروژه

   مع

 56بوده و درنهایت مطابق ضوابط پژوهشگاه نهایی خواهد شد. در  داول فوق، مبالغ صرفاً پيشنهادي .22

ساس آخرین حقوق دریافتی و قراردادي می یمانيپ الزحمه پيشنهادي براي افراد رسمی،حق .23 بایست بر ا

سازمانی و افزایش سنواتی در بازه زمانی همكاري در پروژه و با هماهنگی  هايپرداختبينی افراد و پيش

 57استخراج و لحاظ گردد. طرح و برنامه دفتر

صورت كامل قيد نموده و از عناوینی االمكان اسامی پرسنل را در  دول فوق بهمحري موظف است حتی .24

 58بحاي نام و نام خانوادگی خودداري گردد. ...از قبيل كارشناس و

صوب كاركنانی اعتبار 51% .25  و سسهموی داخلي روهاين و پروژه همكاران شامل) پروژهي ابتدا در شورا م

ي شنهاديپ ستيل به بنا كه گرددمیی تلق كارانه عنوانبه فاز آني انتها در پروژه فاز هري براي( محر

 یداخلي روهاين و پروژه همكاران شامل) پروژه مؤثر افراد بهی پژوهشي شورا سير  تا يد و پروژهي محر

 كاهش كارانه مبلغ %11 فاز،ي ا را در تأخير هفته هري ازا به. گرددمی پرداختي( محر و موسووسووه

 59.یابدمی

 ریسووا سووقف برابر دو پروژه همكاري روهاين بهی پرداخت سووقف منتخب، هايپروژه از تیحما  هت در .26

 61.هست هاپروژه

                                           
 صارف در تعریف و ا راي پروژهنامه ا رایی مدیریت منابع و ماز آیين 6ماده 55 

 نامه ا رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا راي پروژهاز آیين 6ماده 56 

 نامه ا رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا راي پروژهاز آیين 6ماده 57 

 نامه ا رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا راي پروژهاز آیين 6ماده 58 

 منتخب هاينامه پروژهآیيناز  5ماده 59 

 منتخب هاينامه پروژهآیيناز  5ماده 61 

اساس ساختار 

ي شكست پروژه
داد
رار
ق

 

ی
مان
پي

 

ی
سم
ر

 

 )ماه(
  اري پروژه  اري پروژه

1             

             

    مع كل:
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الی  %15هاي درآمدي بين و براي پروژه %31 یال %15هاي ابالغی بين محري موظف اسووت براي پروژه .27

سري پروژه بابت هزینهمحموع اعتبارات پروژه را به 21% شگاه و با هماهنگی عنوان باال هاي عمومی پژوه

محري محاز نيسوووت از محل اعتبار  دفتر طرح و برنامه در نظر گرفته و در اعتبارات خود لحاظ نماید.

 61شده، هزینه نماید.باالسري پژوهشگاه كه در پروژه دیده

ا تماعی و همچنين  تأميندر قراردادهاي درآمدي محري موظف اسوووت بر اسووواس ضووووابط و مقررات  .28

ستورالعمل صدي از د سال، در صاد و دارا ی در هر صادره وزارت اقت عنوان محموع اعتبارات پروژه را بههاي 

ن درصووود مذكور ميزا 62افزوده در نظر گرفته و در اعتبارات پروژه لحاظ نماید.حق بيمه قرارداد و ارزش

 ها ابالغ گردد.بایست توسط معاونت پشتيبانی در ابتداي هرسال مشخص و به پژوهشكدهمی

فازها از  در متن قراردادهاي درآمدي الزم اسووت، سووقف زمانی براي اعالم نظر و پاسووو در مورد خرو ی .29

قی شووده و كارفرما اي كه پس از زمان مذكور پاسووو مثبت تلگونهطرف كارفرما تعيين و لحاظ شووود به

 63الزحمه مورد مطالبه پژوهشگاه باشد.ملزم به پرداخت حق

ستی یك پروژه می .31 ساس مراتب قيدشده در مواد قبل، كل اعتبار درخوا بایست به تفكيك  دول زیر بر ا

 64در شناسنامه پژوهشی لحاظ و ارا ه شود:

 (برحسب میلیون ریال) اعتبار پیشنهادی شرح

  منابع انسانی

  اياقالم سرمایه

  اقالم مصرفی و خدماتی

  مشاوره

  ا راي پروژه و حق مدیریت پروژه حسن حق نظارت،

  پژوهشگاه() يباالسرهاي هزینه

افزوده )براي قراردادهاي حق بيمه قرارداد و ارزش

 درآمدي(
 

   مع

                                           
 نامه ا رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا راي پروژهاز آیين 7ماده 61 

 نامه ا رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا راي پروژهاز آیين 8ماده 62 

 و مصارف در تعریف و ا راي پروژهنامه ا رایی مدیریت منابع آیيناز  15ماده 63 

 نامه ا رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا راي پروژهاز آیين 9ماده 64 
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سال  شرح خدمات پروژه .31 شد كه حداكثر در یك  پذیر بوده و در مالی انحامو مبلغ و مدت آن به نحوي با

 65صورت فازبندي و هر فاز حداكثر در یك سال باشد. غير این

 و فازها بنديزمان 1.4

باشوود و در موارد خا  ماه می 4هاي فازها حداكثر در مورد قراردادهاي درآمدي حداكثر زمان براي گام .1

 66باشد.گيري با معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی میتصمي 

هایی كه داراي كارفرماي پروژه پژوهشووكده موظف هسووتند در فازبندي و وزن دهی به فازهايمحري و  .2

در نظر  %21هاي سووونگين را به فازهاي ابتدایی منتقل و وزن فاز نهایی حداكثر باشووود وزنبيرونی می

 67گرفته شود.

ب با محري موظف اسوووت متناسووو 68ماه اسوووت. 4هاي مطالعاتی حداكثر سوووقف زمانی براي مأموریت .3

 69هاي زمانی مورد درخواست مدیر، گزارش پيشرفت كار خود را ارا ه نماید.شده و در بازهبندي تهيهزمان

                                           
 ي بنياديهاپروژهاز دستورالعمل تبيين، تعریف و ا راي  5ماده  -بند ج 65

 نامه ا رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا راي پروژهاز آیين 2ماده 66 
 

 نامه ا رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا راي پروژهآیيناز  11ماده 67 

 ي مطالعاتیهاتیمأمورنامه از آیين 3ماده 68 

 ي مطالعاتیهاتیمأمورنامه از آیين 3ماده 69 
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 هاپروژهتصویب  3
صویب این .1 صویب و عقد قرارداد هاي برونها همانند پروژهگونه پروژهت ساس فرآیند ارزیابی، ت سراري بر ا

 71گيرد.( صورت می1پيشنهادهاي پژوهشی )پيوست 

شوراي تخصصی گروه، شوراي علمی پژوهشكده و نهایتاً شوراي پژوهشی  يشنهادها پس از تصویب درپ .2

 71خواهد شد. صورت یك فعاليت پژوهشی ابالغقالب پروژه امانی به مركز، براي ا را در

 ها در پژوهشکدهها پروژهبررسي پيشنهاد 3.1
هاي الزم در گروه پژوهشی مربوطه، ابتدا در كارشناسیبایست پس از انحام پروژه می يهاكليه پيشنهاد .1

ها پروژه مردود یا مصوب، شده و سرس نتایج حاصل اع  از بررسی پيشنهادشوراي تخصصی گروه طرح

 72در شوراي علمی پژوهشكده طرح گردد.

طور رسمی از سوي معاونت پژوهش اي كه بهها پروژهپژوهشكده موظف است صرفاً پيشنهاد : 13 تبصره

 73شده است را بررسی نماید.ه ارتباطات علمی به پژوهشكده ارسالو توسع

شوراي پژوهشی مركز برسد. بدین منظور  تا يدالزم است كليه عناوین پروژه ابتدا به  : 14 تبصره

( 11پيوست ) «فرم اطالعات پروژه  هت طرح در شوراي پژوهشی»پژوهشكده موظف است 

 74ماید.را تكميل و  هت طرح در شوراي پژوهشی مركز ارا ه ن

 پژوهشي در شورا هايپروژهروند بررسي و تصویب  3.1
ساس بر( ايصفحه 2 فرم) پروژه عنوان .1 شكده سير  شنهاديپ ا شي شورا ريدب به مربوطه پژوه ی پژوه

 75.گرددمی طرحی پژوهشي شورا در نوبتبه

a. ي شوراي اعضا از نفر 4 حداقل( امضاء) تا يد به شورا در طرح از قبل پروژه عنوان شنهاديپ چنانچه

 در .گرددمی طرح مربوطه پژوهشكده سير  توسط شورا در فوریتییك صورتبه برسد،ی پژوهش

ست موظف شورا ،فوریتییك حالت ضوع طرح زمان از هفته دو ظرف حداكثر ا سط مو  سير  تو

ي شووورا ازين صووورت در. دینمای بررسوو را مربوطه شوونهاديپ ،يعاد نوبت از خارج و پژوهشووكده

 .هست العادهفوق  لساتي برگزار به ملزمی پژوهش

                                           
 يسراردروني تحقيقاتی هاپروژهاز دستورالعمل نحوه انحام  1-2ردیف  2بند  71
 يسراردروني تحقيقاتی هاپروژهاز دستورالعمل نحوه انحام  2-2ردیف  2بند  71
 در پژوهشكده هاپروژهاز دستورالعمل بررسی پيشنهاد  2بند  72
 در پژوهشكده هاپروژهاز دستورالعمل بررسی پيشنهاد  1تبصره  – 2بند  73
 شكدهدر پژوه هاپروژهاز دستورالعمل بررسی پيشنهاد  2تبصره  – 2بند  74
 هاي معمولینامه پروژهاز آیين 3 ماده 75
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b. ي شوراي اعضا از نفر 6 حداقل( امضاء) تا يد به شورا در طرح از قبل پروژه عنوان شنهاديپ چنانچه

 رد. گرددمی طرح مربوطه پژوهشكده سير  توسط شورا در دوفوریتی صورتبه برسد،ی پژوهش

ست موظف شورا ،دوفوریتی حالت سه، همان در ا س نوبت از خارج را مربوطه شنهاديپ  ل ی برر

 .دینما

شي شورا در عنوان شنهاديپ طرح از پس .2 ضوع چنانچه ،یپژوه صو به مو سد، شورا بیت شكده بر  پژوه

سنامه هيته به مكلف مربوطه ضوع محدداً و گرددمی شتريب اتي ز  با پروژه شنا   ،يعاد صورتبه مو

 76.گرددمی طرحی پژوهشي شورا در دوفوریتی ای و فوریتییك

  (سراريبرون ای و سراريدرون پروژه از اع ) شناسنامه هيتهي برا موردنياز مقدمات و امور هيكل : 15 تبصره

شكده داخل...  و فراخواني برگزار شامل سئول و پذیردمی صورت مربوطه پژوه  ندیفراي ا را حسن م

 .هست مربوطه پژوهشكده سير  سالمت، و دقت سرعت، ازنظر

سنامه چنانچه .3 صو مورد پروژه شنا صوبه ابالغ با رد،يگ قراری پژوهشي شورا بیت  سير  توسط مذكور م

 77.گرددمی پروژهي ا را به ملزم مربوطه پژوهشكده سير  ،هاپژوهشكدهي روسا و نيمعاون به شورا

 .گرددمی منصوب شورا سير  توسط شورا تا يد و پژوهشكده سير  شنهاديپ به پروژهي محر .4

 .گرددمی منصوب شورا سير  توسط شورا تا يد و موسسهی پژوهش معاونت شنهاديپ به پروژه ناظر .5

  قرارداد سازيآماده ،سراريبرون قرارداد انعقاد از قبل مذاكرات از اع  پروژه،ي ا را به مربوط امور هيكل .6

 سير . پذیردمی صورت مربوطه پژوهشكده داخل...  وی فن دانش انتقال به مربوط مباحث ،سراريبرون

شكده سئول عنوانبه را خود معاون تواندمی پژوه ی تلق قراردادها امور به مربوط مباحث هيكلي ا را م

  به موظف و ندارد دی د محوله فیوظاي برا دی دي روين اسووتخدام ا ازه پژوهشووكده سير . دینما

 .هست خودی فعلی انسان منابع كارگيريبه

خود  هت طرح در شوراي پژوهشی را به همراه مدارك و هاي پيشنهادي پژوهشكده موظف است پروژه .7

 78مستندات زیر در اختيار معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی قرار دهد:

صورت و ود( با  .أ شتري پروژه )در سوي م سازمان یا عالی تا يداعالم نياز كتبی از  ترین مر ع 

 شركت مشتري.

هاي مركز و طرح ژه با تو ه به مأموریتگزارش تو يهی پژوهشكده مبنی بر ضرورت انحام پرو .ب

 ها مركز هست(.هایی كه مشتري آنهاي پژوهشی پژوهشكده )براي پروژهكالن فعاليت

                                           
 هاي معمولینامه پروژهاز آیين 3 ماده 76
 هاي معمولینامه پروژهاز آیين 3 ماده 77
 پروژه در شوراي پژوهشی بیتصو واز دستورالعمل طرح، بررسی  2 بند 78



19 

 

  لسه شوراي علمی پژوهشكده.صورت .ج

 (.7شده )پيوست فرم پيشنهاد پروژه تكميل .د

 (.12سراري )پيوست هاي درونفرم ارزیابی فنی براي پروژه .ه

گه .و يه بر یابی سووووابق علمیكل به ارز یابی فنی براي پروژه -هاي مربوط  هاي ا رایی و ارز

 .«سپاریهای بروندستورالعمل فراخوان پروژه»سراري مطابق با برون

 .(13پيوست فرم خالصه پيشنهاد پروژه ) .ز

پژوهشكده، طی بایست پس از اعمال اصالحات شوراي علمی شده میفرم پيشنهاد پروژه تكميل : 16 تبصره

 79نامه رسمی از سوي ریاست پژوهشكده به معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی ارسال گردد.

شكده به .8 سوي پژوه سالی از  سط دفترطور ه مدارك ار سی، نظارت و  زمان تو شی و دفتر بازر امور پژوه

شن»نتایج در قالب فرم  شووده وارزیابی عملكرد ازنظر تطابق با ضوووابط مركز كنترل هاد كنترل فرم پي

 81گردد.( ارا ه می14پيوست ) «پروژه

شده از سوي پژوهشكده توسط معاونت پژوهش و در صورت كامل بودن مدارك، فرم پيشنهاد پروژه ارا ه .9

خواهد گرفت. نتایج بررسی شوراي  توسعه ارتباطات علمی در شوراي پژوهشی طرح و موردبررسی قرار

سه قالب:  شی در  صوب به»، «مردود»پژوه صالحاتم بازنگری جهت طرح مجدد در »و  «شرط ا

سي پروژه در »پژوهشووی طی فرم گردد. نتایج مذكور توسووط دفتر امور اعالم می «شورا اعالم نتايج برر

 81گردد.( به پژوهشكده ابالغ می15پيوست ) «شورای پژوهشي

a) موظف است از طریق  كه پيشنهاد پروژه در شوراي پژوهشی مردود شود، پژوهشكدهدرصورتی

معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی، مكاتبات الزم را با پيشنهاددهنده پروژه انحام داده و 

 اختيار دفتر امور پژوهشی قرار دهد. رونوشتی از كليه مكاتبات را در

b) كه پيشنهاد پروژه، مصوب شده و نياز به انحام اصالحات داشته باشد، پژوهشكده موظف درصورتی

اعالم نتایج بررسی پروژه در شوراي »روز كاري پس از ابالغ فرم  7ت حداكثر ظرف مدت اس

، اصالحات الزم را انحام داده و فرم پيشنهاد پروژه نهایی را در اختيار معاونت پژوهش و «پژوهشی

 توسعه ارتباطات علمی قرار دهد.

                                           
 پروژه در شوراي پژوهشی بیتصو وتبصره از دستورالعمل طرح، بررسی  - 2 بند 79
 پروژه در شوراي پژوهشی بیتصو واز دستورالعمل طرح، بررسی  3 بند 81
 پروژه در شوراي پژوهشی بیتصو واز دستورالعمل طرح، بررسی  3بند  81
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c) روز كاري  2ظرف حداكثر  صورت قطعی مصوب گردد، پژوهشكده موظف استكه پروژه بهدرصورتی

، فرم پيشنهاد پروژه نهایی را در «اعالم نتایج بررسی پروژه در شوراي پژوهشی» از زمان ابالغ فرم

 اختيار معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی قرار دهد.

 82از زمينه فرم حذف گردد. DRAFTدر فرم پيشنهاد پروژه نهایی باید عبارت  : 17 تبصره

ر يس پژوهشكده مبنی بر تكراري نبودن پروژه  تا يدپروژه نهایی باید درروي  لد فرم پيشنهاد  : 18 تبصره

ارا ه شود. همچنين كليه صفحاتی كه بار مالی داشته و نيز صفحه مربوط به ساختار شكست 

 83ر يس پژوهشكده برسد. تا يدبایست به پروژه می

 84ربط برسد.مدیر گروه پژوهشی ذي تا يدكليه صفحات فرم پيشنهاد پروژه نهایی باید به  : 19 تبصره

ضمن اگر محري داراي شخصيت  در محري موظف است كليه صفحات فرم پيشنهاد را امضاء نماید. : 21 تبصره

 85.ممهور گردده صفحات فرم پيشنهاد پروژه حقوقی باشد الزم است كلي

 در صورت انصراف پيشنهاددهندگان پروژه در هر مرحله از فرآیند بررسی، ارزیابی و  : 21 تبصره

 تصویب پروژه، پژوهشكده موظف است مراتب را به همراه مدارك و مستندات الزم  

  خصو  عدم تعامل مناسب )شامل: اعالم انصراف كتبی پيشنهاددهنده، گزارش در 

 ( به معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی منعكس ...پيشنهاددهنده پروژه و  

 86نماید. 

 مطالعاتي هايمأموریتروند پيشنهاد و تصویب  3.3
 مطالعاتی و ار اع  هت طرح در شوراي علمی پژوهشكده مأموریتتكميل فرم پيشنهاد  .1

 شوراي علمی و ار اع  هت معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی در مطالعاتی مأموریتتصویب  .2

 مطالعاتی مأموریتصدور ابالغيه محري  .3

 87مطالعاتی بر عهده مدیر مربوطه است. مأموریتمسئوليت حسن ا راي  .4

مطالعاتی را بر عهده بگيرد و همچنان ملزم به انحام  مأموریتیك  تواندمیهر فرد در هر بازه زمانی تنها  .5

 .هستوظایف  اري گروه و پژوهشكده 

                                           
 پروژه در شوراي پژوهشی بیتصو واز دستورالعمل طرح، بررسی  2تبصره  – 3 بند 82
 پروژه در شوراي پژوهشی بیتصو واز دستورالعمل طرح، بررسی  3تبصره  – 3 بند 83
 پروژه در شوراي پژوهشی بیتصو واز دستورالعمل طرح، بررسی  4تبصره  – 3 بند 84
 پروژه در شوراي پژوهشی بیتصو واز دستورالعمل طرح، بررسی  5تبصره  – 3 بند 85
 پروژه در شوراي پژوهشی بیتصو واز دستورالعمل طرح، بررسی  6تبصره  – 3 بند 86

 هاي مطالعاتینامه مأموریتآیين 1ماده  از87 
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امكان  ذب همكار پروژه،  شووووندنمیآنكه تخصووويص اعتبار  دليل بهمطالعاتی  هايمأموریت : 22 تبصره

 88را ندارند. ايسرمایههاي هزینهمشاور و یا 

 منتخب هايپروژه وند پيشنهاد و تصویبر 3.4

ي شورا بیتصو به شورا سير  تا يد با وی پژوهشي شوراي اعضا ازی كی شنهاديپ با منتخب پروژه عنوان .1

 89.رسدمیی پژوهش

 91.گرددمی منصوبی پژوهشي شورا سير  توسط پروژهي محر .2

  صووورتبه زمانی ط در پروژه مختلفي فازها ،یپژوهشووي شووورا به پروژهي محر شوونهاديپ اسوواس بر .3

  منابع هتوسع وی بانيپشت معاونت توسط و گرددمی بیتصو وی بررس مربوطه اعتبار همراه به سراريدرون

 .گرددمی اعتبار تأمينی انسان

 هاییپروژه زیر تواندمی گرددمی ا را سراريدرون صورتبه منتخب پروژه هرچند كه استی هیبد : 23 تبصره

 91.باشد داشته سراريبرون صورتبه

 بنيادي هايپروژه روند پيشنهاد و تصویب 3.3

اعتبارات  %21ها بوده و هر پژوهشكده بر اساس برنامه مصوب و در سقف مراحل تصویب مانند سایر پروژه .1

 92هاي پژوهشی انحام خواهد شد.هاي گروهپژوهشی مركز در سال با توزیع متناسب با فعاليت

پشتيبانی و توسعه منابع انسانی مركز  تخصيص اعتبارات فوق مشترك با معاونين پژوهشی و : 24 تبصره

 93یابد.ماه هرسال انحام میحداكثر تا پایان اردیبهشت

 94.شودهاي بنيادي توسط شوراي پژوهشی مركز / پژوهشكده انحام میتعيين اولویت و تصویب پروژه .2

صو   .3 شدهبنيادي  هايپروژهدر خ شگاهبه  واگذار ، اهپروژه گونهاینبا تو ه به ماهيت مطالعاتی ها، دان

سيار محك ،  تأخير  رشپذیقابلدر ارا ه خرو ی فازها مگر در شرایط بسيار خا  و با دالیل تو يهی ب

                                           
 هاي مطالعاتینامه مأموریتآیين 2ماده  از88 

 منتخب هاينامه پروژهآیين از 1 ماده89 

 منتخب هاينامه پروژهاز آیين 2 ماده91 

 منتخب هاينامه پروژهاز آیين 3 ماده91 
 ي بنياديهاپروژهاز دستورالعمل تبيين، تعریف و ا راي  6ماده  -بند ج 92
 ي بنياديهاپروژهاز دستورالعمل تبيين، تعریف و ا راي  6ماده  -بند ج 93
 ي بنياديهاپروژهاز دستورالعمل تبيين، تعریف و ا راي  8ماده  -بند ج 94
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و  اهگروه. مدیران آورندعملدالیل تو يهی، دقت الزم به  تا يدو ناظرین باید در پذیرش و  باشووودنمی

 95 .باشندمیمسئول نظارت دقيق بر فعاليت ناظرین در این خصو   هاپژوهشكدهروساي 

                                           
 ي بنياديهاپروژهاز دستورالعمل تبيين، تعریف و ا راي  8ماده  -بند ج 95
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 اجرای پروژه 4

 يپژوهش پروژهي اجرا ندیفرا 4.1
محري موظف اسووت پس از تصووویب مأموریت مطالعاتی، در اولين گام شوورح  ز يات آن را با تو ه به  .1

 96برساند. انتظارات موردنظر و محدوده زمانی آن، تهيه و به تا يد مدیر مربوطه

 انتقال فازها، هیتسو ،سراريبرون قرارداد انعقاد از اع  هاپروژه به مربوط مباحثي ا را حسن تيمسئول .2

 .هست پژوهشكده سير  متو ه...  و پروژه همكار از اع  هاپرداخت هيكل ،یفن دانش

سنل اعتبار 51% .3 صوبی پر سهی داخلي روهاين و پروژه همكاران شامل) پروژهي ابتدا در شورا م س  و مو

ي شنهاديپ ستيل به بنا كه گرددمیی تلق كارانه عنوانبه فاز آني انتها در پروژه فاز هري براي( محر

 یداخلي روهاين و پروژه همكاران شامل) پروژه مؤثر افراد بهی پژوهشي شورا سير  تا يد و پروژهي محر

 كاهش كارانه مبلغ %11 فاز،ي ا را در تأخير هفته هري ازا به. گرددمی پرداختي( محر و موسووسووه

 97.یابدمی

و ابالغ اعتبار از سوي دفتر طرح و برنامه محاز به ا را ی شدن است  تأمينپروژه پژوهشی صرفاً پس از  .4

 98باشند.هاي صورت گرفته احتمالی میپژوهشكده رؤسا مسئول هزینه صورت محري و و در غير این

صل تأمينپس از  .5 سرف یی  ابحا ها مختلف آن پروژه و همچنيناعتبار یك پروژه،  ابحایی اعتبارات بين 

 99باشد مگر با محوز معاون پژوهشی و تا يد دفتر طرح و برنامهاعتبارات بين دو پروژه محاز نمی

 اش نسبت به عقد قرارداد و ایحادمحري محاز نيست خارج از تفویض اختيار قيدشده در حك  محریگري .6

 111تعهد سازمانی اقدام نماید.

صورت مشترك توسط گروه پژوهشی مركز، دانشگاه و سایر مراكز تحقيقاتی تعریف توانند بهها میپروژه .7

 111پذیر باشد.افزایی و تبادل علمی امكاندر  ریان انحام تحقيقات مشترك ه  كهنحويبهشوند 

هاد فرم پيشن هاي مندرج دربينیظر مطابق پيشاي پروژه با درخواست محري و تا يد ناتحهيزات سرمایه .8

ست. محري موظف است در  بر عهده صورت امانی به مركزو به تأمين پروژه از سوي مركز محري پروژه ا

                                           
 مطالعاتی هايمأموریتنامه از آیين 3ماده 96 

 هاي معمولینامه پروژهآیين از 4ماده  97

 نامه ا رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا راي پروژهآیيناز  11ماده  98
 نامه ا رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا راي پروژهآیيناز  11ماده  99

 نامه ا رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا راي پروژهآیيناز  11ماده 111 
 
 ي بنياديهاپروژهاز دستورالعمل تبيين، تعریف و ا راي  4ماده  –بند ج  111
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كه امكان اعالم اي ضوومن برآورد اوليه قيمت، منابع تهيه را نيز درصووورتیدرخواسووت خریدهاي سوورمایه

 .112نماید

 11صد ميليون ریال حداكثر ظرف مدت براي مبالغ كمتر از یكمراحل خرید تحهيزات یادشده  : 25 تبصره

روز پس از ارسال فهرست تا يد شده  31صد ميليون ریال حداكثر روز و براي مبالغ بيشتر از یك

 113تحهيزات توسط ناظر، انحام خواهد شد.

ستاي  .9 ست  تأميندر را شنهاد پروژه با ارا ه درخوا صرفی و مواد اوليه پروژه، طبق مفاد فرم پي نيازهاي م

 .114پروژه از سوي مركز اقدام خواهد شد محري و تا يد آن توسط ناظر

اي با ارا ه مدارك و مسووتندات هرگونه پرداخت از محل اعتبار اقالم مصوورفی و خدماتی و اقالم سوورمایه .11

 115 پذیر است:ذیل امكان

a. (412)فرم شماره "هاي پژوهشیتا يد پرداخت مراحل فعاليت"شده رم تكميلف 

b. برگ خریدهاي مربوط به اقالم شده یا اصل پيشهاي انحاماصل برگ خریدهاي مربوط به هزینه 

 اي،  همراه با امضاي ناظر واقع در روي فاكتورهاسرمایه

c. تهيه فهرست فاكتورها همراه با امضاي ناظر 

پروژه فعاليت دارند در پایان هرماه از  مزایاي قانونی همكاران اسوووتخدامی و طرح مركز كه درحقوق و  .11

شد.سوي مركز پرداخت و به ساب پروژه منظور خواهد  سور نهیهز ح هاي رفاهی، هزینهقانونی، كمك ك

مبلغ كه پرداخت، عالوه بر عيدي و پاداش كاركنان اسووتخدامی و طرح مركز شوواغل در پروژه درصووورتی

 .116خواهد شد تأميناعتبار پروژه از سوي مركز 

ضوع بند) منتخب مركز محري مكلف به همكاري كامل با ناظر .12 ستورالعمل نحوه انحام پروژه 3 مو هاي د

 .117باشدامور مربوط به پروژه می ( درسراريدرونتحقيقاتی 

شگاه ارتباطات و فناوري اطالعات(  .13 شكده )محري طرح پژوه ست در هر مقطع ازر يس پژوه كار  مختارا

شووده تا آن مقطع با هاي انحامارا ه خرو ی و گزارش فعاليت بنا به مصوولحت، پروژه را متوقف و پس از

 .118حساب به عمل آوردمحري پروژه تسویه

                                           
 يسراردروني تحقيقاتی هاپروژهدستورالعمل نحوه انحام از  تبصره – 5 فیرد – 4بند  112
 يسراردروني تحقيقاتی هاپروژهدستورالعمل نحوه انحام از  تبصره – 5 فیرد – 4بند  113
 يسراردروني تحقيقاتی هاپروژهدستورالعمل نحوه انحام از  تبصره – 5 فیرد – 4بند  114
 يسراردروني تحقيقاتی هاپروژهدستورالعمل نحوه انحام از پيوست شرح خدمات محري  115
 يسراردروني تحقيقاتی هاپروژهدستورالعمل نحوه انحام از  تبصره – 5 فیرد – 4بند  116
 سراريي تحقيقاتی درونهاپروژهدستورالعمل نحوه انحام از  تبصره – 5 فیرد – 4بند  117
 سراريهاي تحقيقاتی دروندستورالعمل نحوه انحام پروژهاز  تبصره – 5 فیرد – 4بند  118
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ست لذا تمدید زمانیبا تو ه به آنكه تمدید زمانی پروژه بدون افزایش مبلغ براي پژوهشگاه هزینه .14  بردار ا

شی پروژ صورت و ود اعتبار با اخذ تا يديِ معاون پژوه صرفاً در انتهاي پروژه و در  ه بدون افزایش مبلغ 

 119باشد.پذیر میامكان

 ، با نظر آنتأخيرو با تشخيص معاون پژوهشی مبنی بر غيرمو ه بودن  ا راي پروژه در تأخيردر صورت  .15

روي پرداخت حُسوون ا را، حق مدیریت پروژه اي بر ،  ریمهتأخيرمعاونت و بر اسوواس نوع، علت و عامل 

 111الزحمه نظارت لحاظ خواهد شد.ویل حق

 كه به غيرمحاز و عدم اخذ نتيحه مطلوب از پروژه به دالیل غيرمو ه تأخيركه هرگونه درصورتی : 26 تبصره

تا يد پژوهشكده و معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی تعيين  تشخيص ناظر پروژه و با

گيري تمام یا بخشی از حق مسئوليت محري پروژه خواهد به بازپس محازخواهد شد، مركز 

 111بود.

 فرایند اجراي پروژه هاي برون سپاري )فراخوان( 4.1

هاي مقرر مطابق فلوچارت بنديها دریافتی به همراه زماننحوه انحام فراخوان و روال ارزیابی پيشووونهاد .1

 112باشد.می 1شده در پيوست ارا ه

ستمر ا را می صورت یك فرآیندسراري بهبرون هايفراخوان پروژه .2 هاي گردد. در این چارچوب، پروژهم

صوب شخص نمودن  م شروع فراخوان» هت فراخوان با م در یك بازه  «تاریو خاتمه فراخوان»، «تاریو 

www.iاي از طریق سایت مركز به آدرس هفتهزمانی سه t rc .ac .i r 113شوند.فراخوان می 

اساس درخواست پژوهشكده و تا يد معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی،  حسب مورد، بر : 27 تبصره

 114باشد.بار، هر بار به مدت یك هفته قابل تمدید می 2زمان فراخوان حداكثر مدت

شركت در فراخوان پروژه .3 ضيان  ست فرم سراري مركز میهاي برونمتقا سوابق علمی»بای  «ا رایی –ارا ه 

هاي ( را تكميل و به همراه كليه مدارك الزم در موعد مقرر به مركز ارسووال نمایند. كليه فرم3پيوسووت )

سمی با  شده و طی نامه ر شی كدگذاري  سط دفتر امور پژوه دریافتی پس از ثبت در دبيرخانه مركز، تو

 115گرددرسال میربط اهاي ذيتا يد معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی به پژوهشكده

                                           
 نامه ا رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا راي پروژهآیيناز  12ماده 119 

 در تعریف و ا راي پروژه نامه ا رایی مدیریت منابع و مصارفآیيناز  14ماده 111 
 سراريهاي تحقيقاتی دروندستورالعمل نحوه انحام پروژهاز  تبصره- 11ردیف  4 بند 111
 يسراربروني تحقيقاتی هاپروژهاز دستورالعمل نحوه انحام  2بند  112
 يسراربروني تحقيقاتی هاپروژهاز دستورالعمل نحوه انحام  4بند  113
 يسراربروني تحقيقاتی هاپروژهمل نحوه انحام از دستورالع 3تبصره  -4بند  114
 يسراربروني تحقيقاتی هاپروژهاز دستورالعمل نحوه انحام  5بند  115

http://www.itrc.ac.ir/
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و تاری»را تا پایان وقت اداري  «ا رایی–سوابق علمی»هاي فراخوان باید فرم متقاضيان شركت در : 28 تبصره

صورت حضوري و یا از طریق پست سفارشی تحویل دبيرخانه مركز نمایند. به «خاتمه فراخوان

 116شد. هایی كه خارج از مهلت مذكور دریافت گردند، پذیرفته نخواهدفرم

 سراري باید كليه مدارك الزم مندرج در فرم هاي برونمتقاضيان شركت در فراخوان پروژه : 22 تبصره

را در مهلت مقرر به مركز ارسال نمایند و پس از خاتمه فراخوان،  «ا رایی–ارا ه سوابق علمی"

 117دریافت مدارك یا مستندات تكميلی مقدور نيست.

یابی سووووابق علمینحوه  .4 كت–ارز يان شووور قاضووو راري:هاي بروندر فراخوان پروژه ا رایی مت سووو

شكده  ستند برگهپژوه سوابق علمی»هاي ها موظف ه را ارزیابی نموده و به ازاي  «ا رایی–ارا ه 

لب فرم  قا یابی را در  تایج ارز یافتی، ن یابی توان علمی»هر فرم در «  ا رایی پيشووونهاددهنده پروژه -ارز

 -ارا ه سووووابق علمی»هاي ارش نتایج ارزیابی كليه فرمبه ازاي هر پروژه، گز ( ارا ه نموده و4پيوسوووت )

( در 5پيوسووت ) «ا رایی پيشوونهاددهندگان پروژه–گزارش نتایج توان علمی»را در قالب فرم  «ا رایی

 118اختيار معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی قرار دهند.

شكده : 31 تبصره صرفاً فرمپژوه ستند  سوابق»هاي ها موظف ه سی قرار  «علمی ا رایی–ارا ه  را موردبرر

فت  یا طات علمی در با عه ارت نت پژوهش و توسووو عاو مه رسووومی از طریق م نا كه طی  ند  ده

 119نمایند.می

پژوهشكده موظف است از طریق معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی، مكاتبات الزم را با  : 31 تبصره

، انحام داده و اندا رایی حدنصاب الزم را كسب نموده–افرادي كه در مرحله ارزیابی سوابق علمی

RFP  قالب »كامل پروژه را مطابق باRFP" ( در اختيار آن6پيوست ) ها قرار دهند.  هت رعایت

گرفته و پس از پایان مهلت هاي مصوب باید كليه مكاتبات با ذكر مهلت مقرر انحامبنديزمان

 121مذكور، اقدام مقتضی صورت پذیرد.

                                           
 يسراربروني تحقيقاتی هاپروژهاز دستورالعمل نحوه انحام  4تبصره  -5بند  116
 يسراربروني تحقيقاتی هاپروژهاز دستورالعمل نحوه انحام  5تبصره  -5بند  117
 يسراربروني تحقيقاتی هاپروژهاز دستورالعمل نحوه انحام  6بند  118
 يسراربروني تحقيقاتی هاپروژهاز دستورالعمل نحوه انحام  6تبصره  -6بند  119
 يسراربروني تحقيقاتی هاپروژهاز دستورالعمل نحوه انحام  7تبصره  -6بند  121
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و توسعه ارتباطات علمی مكاتبات الزم را با پژوهشكده موظف است از طریق معاونت پژوهش  : 32 تبصره

 اند، انحاما رایی موفق به كسب حدنصاب الزم نشده–افرادي كه در مرحله ارزیابی سوابق علمی

 121دهد.

  شده با پيشنهاددهندگان پروژه را در اختيار دفترپژوهشكده یك رونوشت از كليه مكاتبات انحام : 33 تبصره

 122امور پژوهشی قرار دهند.

 RFPا رایی حدنصوواب الزم را كسووب كرده و –نی كه در مرحله ارزیابی سوووابق علمیپيشوونهاددهندگا .5

صورت ( را تكميل و در موعد مقرر به7پيوست اند، باید فرم پيشنهاد پروژه )كامل پروژه را دریافت نموده

سال نمایند، به شی به مركز ار سفار ست  سط پ ضوري تحویل دبيرخانه مركز داده و یا تو ر كه دنحويح

 123موعد مقرر در دبيرخانه مركز ثبت گردد.

هاي مذكور پس از ثبت باشد. برگهمالك زمان دریافت پيشنهاد پروژه، تاریو ثبت دبيرخانه می : 34 تبصره

ربط ارسال هاي ذيدر دبيرخانه از طریق معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی به پژوهشكده

باشند به ازاي هر فرم پيشنهاد پروژه، نتایج ارزیابی را در ها موظف میخواهند شد. پژوهشكده

( تكميل نموده و به ازاي هر پروژه، نتایج 8)پيوست « ارزیابی فنی پيشنهاد پروژه»فرم قالب 

ها گزارش نتایج ارزیابی فنی پيشنهاد»هاي پيشنهاد پروژه دریافتی را در قالب ارزیابی كليه برگه

س امتياز اسا ها برتر را بر( ارا ه نمایند. ضمناً الزم است پژوهشكده پيشنهاد9پيوست ) «پروژه

 صورت:كل مكتسبه به
 = امتياز كل مكتسبه %81×+ )امتياز حاصل از ارزیابی فنی(  %21×ا رایی( –)امتياز حاصل از ارزیابی علمی

( 11ت پيوس) «گزارش انتخاب پيشنهادهاي پروژه برگزیده»بندي نموده و نتایج را در قالب فرم و اولویت تعيين

بندي ارتباطات علمی قرار دهد. پس از تعيين و اولویتدر اختيار معاونت پژوهش و توسعه 

پيشنهادهاي برگزیده، پژوهشكده باید پيشنهاد با اولویت اول را با تو ه به ضوابط مالی مركز 

مشخص نموده و  هت طرح در شوراي پژوهشی در اختيار معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات 

 124علمی قرار دهد.

                                           
 يسراربرونتحقيقاتی  يهاپروژهاز دستورالعمل نحوه انحام  8تبصره  -6بند  121
 يسراربروني تحقيقاتی هاپروژهاز دستورالعمل نحوه انحام  9تبصره  -6بند  122
 يسراربروني تحقيقاتی هاپروژهاز دستورالعمل نحوه انحام  7بند  123
 يسراربروني تحقيقاتی هاپروژهاز دستورالعمل نحوه انحام  11تبصره  -7بند  124
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دهندگانی عاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی با پيشنهادپژوهشكده موظف است از طریق م : 35 تبصره

اند، مكاتبات الزم را كه در مرحله ارزیابی فنی پيشنهادهاي پروژه، حدنصاب الزم را كسب نكرده

 125انحام داده و رونوشتی از كليه مكاتبات را در اختيار دفتر امور پژوهشی قرار دهد.

  تأیيدیه اخذ با پژوهشكده سير  توسط قرارداد سازيآماده از پس ،سراريبروني قراردادها خصو  در .6

ضاء موسسه سير  توسط قرارداد موسسه،ی حقوق دفتر  پژوهشكده به محدداً ا را  هت و گرددمی ام

سخه كی. گرددبازمی شت معاونتي برا مذكور قرارداد از ن سخه كی وی بانيپ  زين یپژوهش معاونتي برا ن

 .گرددمی ارسال

 معاونت زیرمحموعهی )مال ریمد توسط موردنياز هاينامهضمانت اخذ نيهمچن وی مال هايپرداخت هيكل .7

شت سناد افتیدر با موسسهی مال ریمد. گيردمی صورت موسسهی( بانيپ  رداختپ به ملزم ریز گانهپنج ا

 :هست نامهضمانت اخذ ای وی مال

a. شورا سير  ابالغ نامه همراه به پروژه كل اعتبار و موضوعي برای پژوهشي شورا مصوبه 

b. يمحر ابالغ نامه همراه به پروژهي محر نمودن مشخصي برای پژوهشي شورا مصوبه 

c. ناظر ابالغ نامه همراه به پروژه ناظر نمودن مشخصي برای پژوهشي شورا مصوبه 

d. یحقوق ای یقيحق تيشخص از اع  مربوطه قرارداد از نسخه كی 

e. پروژه،ي محر تا يد به كه( شدهمشخص نوع و مبلغ با) نامهضمانت اخذ ای و پرداخت مبلغ نامه  

 فاًصر كه است ذكر به الزم. است دهيرسی پژوهشي شورا سير  و پژوهشكده سير  پروژه، ناظر

 گرید هايپرداخت و دارد پروژه ناظر تا يد به ازين قرارداد فازي انتها به مربوط هايپرداخت

 126.ندارد ناظر تا يد به ازين فازي ا را نيح هايپرداخت و پروژه همكاران حقوق شامل

 مشاورین 4.3
 127خصو  مشاوران پروژهدر  .1

a.  تهيه و پس از تا يد ناظر پروژه ، به  چهار نسوووخهباید مطابق فرمت اسوووتاندارد در  هاآنقرارداد

شاور بيش از  ست اگر مبلغ قرارداد م شود. الزم به ذكر ا سانده  شكده ر ست پژوه چهار تا يد ریا

شی  ونيليم شاور و معاون محترم  پژوه شد، قرارداد مذكور باید بين م صد هزار تومان با و چهار

 منعقد گردد.

                                           
 يسراربروني تحقيقاتی هاپروژهاز دستورالعمل نحوه انحام  11تبصره  -7بند  125
 هاي معمولینامه پروژهاز آیين 3 ماده 126
 يسراردروني تحقيقاتی هاپروژهدستورالعمل نحوه انحام از پيوست شرح خدمات محري  127
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b. نسبت به پرداخت  412ي با فرد مذكور باید در قالب فرم شماره امشاورهعقد قرارداد  در صورت

 حقوق اقدام شود.

)محري/  نسووخه 5در بایسووت بر اسوواس فرمت قرارداد مصوووب پژوهشووگاه قرارداد مشوواورین حقيقی می .2

 در دبيرخانه پژوهشگاه به ثبت برسد. و  ي( تنظپژوهشی/ مالی/ امور قراردادها پژوهشكده/ دفتر امور

 128شرح زیر است: سقف اختيارات براي عقد قرارداد مشاوره براي یك پروژه به .3

a. با یك مشاور و  تواند حداكثر تا سقف مبلغ معامالت خرداي اشخا  حقيقی میمحري پروژه بر

 قرارداد منعقد نماید. محموعاً ساالنه تا سقف اعتبارات مشاوره پروژه در مورد آن پروژه

b. تواند با پيشنهاد محري پروژه، حداكثر تا سقف مبلغ ر يس پژوهشكده براي اشخا  حقيقی می

سط یك شاوره پروژهچهارم معامالت متو سقف اعتبارات م ساالنه تا  شاور و محموعاً  در  با یك م

 قرارداد منعقد نماید. مورد آن پروژه

c. سعه ارتباطات علمی می شكده، معاون پژوهش و تو شنهاد محري و تا يد ر يس پژوه تواند با پي

ه وربا یك مشاور و محموعاً تا سقف اعتبارات مشا حداكثر تا سقف نصف مبلغ معامالت متوسط

 در مورد آن پروژه قرارداد منعقد نماید. پروژه

و ابالغ اعتبار از سوي دفتر طرح و برنامه محاز به ا را ی شدن است  تأمينپروژه پژوهشی صرفاً پس از  .4

 129.باشندمیصورت گرفته احتمالی  هايهزینهمسئول  رؤسا پژوهشكده ومحري  صورت اینو در غير 

صلاعتبار یك پروژه،  ابحایی اعتبارات بين  تأمينپس از  .5 یی  ابحا مختلف آن پروژه و همچنين هاسرف

 131مگر با محوز معاون پژوهشی و تا يد دفتر طرح و برنامه باشدنمیاعتبارات بين دو پروژه محاز 

 نسبت به عقد قرارداد و ایحاد اشمحریگريدر حك   قيدشدهمحري محاز نيست خارج از تفویض اختيار  .6

 131تعهد سازمانی اقدام نماید.

 پرداخت مراحل فاز 4.4
هاي پژوهشووی از محل اعتبار پرسوونلی در مراحل )فازهاي( مربوطه مطابق با هرگونه پرداخت به فعاليت .1

گيرد. بدین منظور شده در قرارداد پژوهشی و فرم پيشنهاد پروژه مربوطه انحام میمقاطع زمانی مشخص

                                           
 پروژهنامه ا رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا راي از آیين 11ماده 128 

 نامه ا رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا راي پروژهاز آیين 11ماده 129 

 نامه ا رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا راي پروژهاز آیين 11ماده 131 

 نامه ا رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا راي پروژهاز آیين 11ماده 131 
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ست مدارك و شكده موظف ا س پژوه سال م سعه ارتباطات علمی ار تندات ذیل را به معاونت پژوهش و تو

 132نماید:

a) (16)پيوست  «های پژوهشيپرداخت مراحل فعاليت تائيد»شده فرم تكميل 

b) ( در صورت و ود تأخير در ارا ه 17)پيوست  «گزارش توجيهي تأخير»شده فرم تكميل

 هاخرو ی

c) (18پيوست ) «توسط ناظر قراردادارزيابي فازهای فعاليت پژوهشي »شده فرم تكميل 

d) هاي لوح فشرده حاوي فایلword  وPDF هاي پژوهشی فاز مربوطه گزارش فعاليت

 كه درخواست پرداخت مربوط به مراحل ميانی فعاليت پژوهشی باشد()درصورتی

معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی،  تا يدحسب ضرورت و با درخواست كتبی پژوهشكده و  : 36 تبصره

قابل انحام است.  1هاي پژوهشی با ارا ه مدارك الزم مطابق با بند الحساب به فعاليتعلیپرداخت 

صورت پس از ارزیابی نهایی و تعيين درصد قطعی پرداخت، پژوهشكده موظف است محدداً  در این

ارزيابي فازهای فعاليت »و فرم  «های پژوهشيپرداخت مراحل فعاليت تائيد»فرم 

را با در نظر گرفتن درصد ارزیابی نهایی، تكميل و به همراه  «قراردادپژوهشي توسط ناظر 

 133به معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی ارسال نماید. 1شده دربند سایر مدارك مشخص

 تائيد»كه پروژه در هر مرحله از قرارداد متوقف گردد، پژوهشكده موظف است فرم درصورتی : 37 تبصره

ارزيابي فازهای فعاليت پژوهشي توسط »و فرم  «های پژوهشيپرداخت مراحل فعاليت

حساب با را با در نظر گرفتن درصد ارزیابی نهایی  هت توقف پروژه و تسویه «ناظر قرارداد

ده شمحري، تكميل و به همراه مستندات مربوط به دالیل توقف پروژه و نيز سایر مدارك مشخص

 134رسال نماید.به معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی ا 1دربند 

فرم »معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی،  تا يدسراري، پس از هاي درونخصو  پروژه در : 38 تبصره

امور پژوهشی  پروژه در دفتر در پرونده «های پژوهشيپرداخت مراحل فعاليت تائيد

الزحمه حسن ا راي پروژه، مورد حساب نهایی با محري و پرداخت حقشده و هنگام تسویهبایگانی

 135برداري قرار خواهد گرفت.هرهب

                                           
 ي پژوهشیهاتيفعالفازها( و اختتام مراحل )خت پردا دستورالعملاز  1-2بند  132
 هاي پژوهشیفازها( و اختتام فعاليتمراحل )پرداخت  دستورالعملاز  1تبصره  – 1-2بند  133
 هاي پژوهشیفازها( و اختتام فعاليتمراحل )از دستورالعمل پرداخت  2تبصره  – 1-2بند  134
 هاي پژوهشیفازها( و اختتام فعاليتمراحل )از دستورالعمل پرداخت  3تبصره  – 1-2بند  135
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a)  درصوود به  81الحسوواب حداكثر تا سووقف سووراري، پرداخت علیهاي درونخصووو  پروژه در

ست پرداخت علي»اي با اسووتفاده از فرم صووورت مرحلههمكاران پروژه به ساب درخوا الح

حساب تسویهگيرد.  هت خاتمه پروژه، ارا ه ( صورت می21)پيوست  «حقوق همكاران پروژه

 نهایی با همكاران پروژه با رعایت درصد ارزیابی نهایی پروژه الزامی است.

هرگونه پرداخت از محل اعتبار مربوط به هزینه اقالم مصووورفی و خدماتی با ارا ه مدارك و مسوووتندات  .2

 136گيرد:موردنياز به شرح ذیل انحام می

a) (.1)پيوست  «های پژوهشيپرداخت مراحل فعاليت تائيد»شده فرم تكميل 

b) ناظر/ گروه نظارتی، مدیر گروه  تا يدشده كه به هاي انحامخریدهاي مربوط به هزینه اصل برگ

 و ر يس پژوهشكده رسيده باشد.

c) ناظر/گروه نظارتی یا مسئول گروه نظارتی رسيده باشد. تا يدخریدها كه به  تهيه فهرست برگ 

اي با ارا ه مدارك و مسووتندات موردنياز به شوورح مایههرگونه پرداخت از محل اعتبار مربوط به اقالم سوور .3

 137گيرد:ذیل انحام می

a. (.16)پيوست  «های پژوهشيپرداخت مراحل فعاليت تائيد»شده فرم تكميل 

b. ناظر/ گروه نظارتی، مدیر گروه و  تا يدفاكتورهاي مربوط به اقالم موردنياز كه به اصل پيش

 ر يس پژوهشكده رسيده باشد.

c.  ناظر/گروه نظارتی یا مسئول گروه نظارتی رسيده باشد. تا يدخریدها كه به  برگتهيه فهرست 

هاي خصو  پرداخت بينی اعتبار الزم دركه كامل بودن مدارك و در صورت پيشدرصورتی : 39 تبصره

معاون پژوهش و توسعه ارتباطات  تا يددر فرم پيشنهاد پروژه و نيز  3-2و  2-2 بندهايموضوع

مربوطه  هت انحام اقدام الزم به  «های پژوهشيخت مراحل فعاليتپردا تائيد»علمی، فرم 

 138شد. انسانی ارسال خواهد معاونت پشتيبانی و توسعه منابع

كده .4 ختمی پژوهشووو یك از پردا يت ها،بایسوووت براي هر  عال حل ف    هاي پژوهشوووی، اقالماع  از مرا

 139ارسال نماید. اي تكميل واي و اقالم مصرفی و خدماتی در فرم  داگانهسرمایه

                                           
 هاي پژوهشیفازها( و اختتام فعاليتمراحل )از دستورالعمل پرداخت  2-2بند  136
 هاي پژوهشیفازها( و اختتام فعاليتمراحل )از دستورالعمل پرداخت  3-2بند  137
 هشیهاي پژوفازها( و اختتام فعاليتمراحل )از دستورالعمل پرداخت  4تبصره  – 3-2بند  138
 هاي پژوهشیفازها( و اختتام فعاليتمراحل )از دستورالعمل پرداخت  5تبصره  – 3-2بند  139



32 

 

 هاپروژهنظارت بر  0

 فرایند تعيين ناظر/گروه نظارت 3.1
حداكثر ظرف مدت یك هفته  هت تعيين  ربطذيپس از تصویب پروژه در شوراي پژوهشی، پژوهشكده  .1

انتخاب صووورت گيرد.  هاآنتا از بين  دهدمیناظر/گروه نظارت، افرادي را به معاونت پژوهشووی پيشوونهاد 

 141:شودمیذیل تعيين  صورتبهنفر خواهد بود  5ه حداكثر تا تعداد گروه نظارت ك

a. مبلغ پروژه تا پنحاه ميليون تومان یك ناظر 

b.  به ازاي هر مازاد بر پنحاه ميليون تومان  ناظر براي گروه  111مبلغ پروژه  یك  ميليون تومان 

شكل از دو نفر به باال، یك نفر  سئول گروه نظارت  عنوانبهنظارت مت سخ و شدهتعيينم گویی پا

 فرآیند نظارت را به عهده خواهد داشت. كلبه

كه كاربر نهایی آن خود پژوهشووگاه اسووت )بنيادي و راهبردي( ناظران از  سووراريدرون هايپروژهبراي  .2

 141.شوندمیخارج از پژوهشگاه انتخاب 

ست و نيز  سراريدرون هايپروژهبراي  .3 ، گروه سراريبرون هايپروژهكه كاربر نهایی خارج از پژوهشگاه ا

 142.باشدمینظارتی مركب از نماینده كاربر نهایی و افراد داخل پژوهشگاه 

 143، همكار یا محري باشند.كنندمیكه نظارت  ايپروژهدر  زمانه  توانندنمیاعضاي گروه نظارت  .4

 144پژوهشی مرتبط نيز انتخاب شوند. هايگروهاز سایر  توانندمیحسب مورد، اعضاي گروه نظارت  .5

صو بای پژوهش معاونت شنهاديپ به پروژه ناظر .6  طتوس و گرددمی انتخاب موسسهی پژوهشي شورا بیت

 145.شودمی منصوب شورا سير 

 146.رساندمیی پژوهشي شورا بیتصو به را موردنياز اعتبار همراه بهي شنهاديپ نظارت پروژه ناظر، .7

عبارتی محري ه  از مركز اسووت  كه متقاضووی آن مركز اسووت و به سووراريدرونهاي آن دسووته از پروژه .8

 147تواند باشد(.عنوان از مركز نمیهيچبایستی ناظر آن از دانشگاه تعيين شود )ناظر به

                                           
 پژوهشی هاينامه نظارت بر فعاليتآیين 2از بند 141 

 پژوهشی هاينامه نظارت بر فعاليتآیين 2از بند 141 

 پژوهشی هاينامه نظارت بر فعاليتآیين 2از بند 142 

 پژوهشی هايبر فعاليت نامه نظارتآیين 2از بند 143 

 پژوهشی هاينامه نظارت بر فعاليتآیين 2از بند 144 

 هاي منتخبنامه پروژهآیيناز  4ماده 145 

 هاي منتخبنامه پروژهآیيناز  4ماده 146 
 هاي پژوهشیاز محموعه دستورالعمل هاي یكسان سازي فعاليت از دستورالعمل نحوه تعيين ناظر یا گروه نظارتی 1بند  147
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سته از پروژه .9 ستی در گروه نظارتی  سراريدرونهاي آن د ستند بای ضی خارج از مركز ه كه داراي متقا

عنوان نماینده متقاضووی در نظارت حضووورداشووته پروژه عالوه بر یك یا چند نفر از مركز یك نفر ه  به

 148باشد.

 وظایف ناظر/ گروه نظارت 3.1
سط معاونين پژو .1 ست تو ست كه برابر  دول وظایف پيو ستمري ا سازمانی و م شگاه، نظارت از وظایف  ه

 هايفعاليتپژوهشووی و پژوهشووگران پژوهشووگاه در كنار  هايگروهها، مدیران سوورپرسووتان پژوهشووكده

 149.پذیردمی انحاممدیریتی و پژوهشی 

 پيشوونهاددر فرم  شوودهبينیپيش هايخرو یتوسووط گروه نظارت مفاد پروژه و شوورح خدمات آن و نيز  .2

. در صورت و ود گروه ناظر وظایف افراد گرددمیر تعيين و وظایف افراد ناظ قرارگرفته موردبررسیپروژه 

 151.شودمیتوسط سرپرست گروه تعيين و ابالغ 

شرح خدمات،  .3 صله مراتب از  بنديزمانو نيز  فازبنديچنانچه ابهاماتی در  شد بالفا شته با پروژه و ود دا

شكده مربوطه  هت  ست گروه نظارت به پژوه سرپر ضيحات الزم براي و ارا ه  اظهارنظرطرف ناظر یا  تو

ست حداكثر ظرف مدت دو روز كاري نظر خود را به ناظر/ اعالم می هاآنرفع  شكده موظف ا شود. پژوه

 151گروه نظارت اعالم نماید.

هر فاز و فازهاي مختلف را به محري اعالم و برابر آن به نظارت بر  بنديزمانناظر/ گروه نظارت برنامه  .4

نماید ا راي پروژه پرداخته و ارزیابی خود را براي هر فاز بر اساس گزارش محري به پژوهشكده اعالم می

 152و وظایف ناظر بدین شرح است: هافعاليت(. برخی از 1)فرم شماره 

a.  پروژه هايخرو یبررسی و تحليل 

b.  1مربوط به فازهاي قرارداد مطابق فرم شماره  هايزارشگارا ه 

c.  لوگيري از هرگونه انحراف آن از مسير رسيدن  منظوربهنظارت مستمر بر روند پيشرفت پروژه 

 به اهداف.

d. .گزارش اقدامات اصالحی محري در قبال تذكرات در گزارش ماهانه 

                                           
 هاي پژوهشیي فعاليتسازكساني یهادستورالعملاز محموعه  از دستورالعمل نحوه تعيين ناظر یا گروه نظارتی 2بند  148

 پژوهشی هاينامه نظارت بر فعاليتآیين 3از بند 149 

 پژوهشی هاينامه نظارت بر فعاليتآیين 3از بند 151 

 پژوهشی هاينامه نظارت بر فعاليتآیين 3از بند 151 

 پژوهشی هاينامه نظارت بر فعاليتآیين 3از بند 152 
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e. مربوط به پروژه و قيد آن در  يهاگروهی درساي و حضوور فعال در  لسوات و بازدیدهاي دوره

 گزارش ماهانه

f.  در انحام فازهاي پروژه به پژوهشكده تأخيرگزارش هرگونه 

g.  پروژه هايخرو یارزیابی و امتيازدهی 

h.  سی روند سرمایه كرد هزینهبرر سنلی،  شامل پر شاورهبود ه پروژه  صرفی و م اي مطابق اي، م

 پيشنهاد پروژه بافرم

i.  پرسنل پروژه مطابق با مندر ات فرم پيشنهاد پروژه ريكارگيبهنظارت بر فرآیند 

پس از اصالح و تكميل گزارش بر اساس شرح خدمات پروژه، مراتب باید توسط پژوهشكده نيز تا يد و به  .5

 153همراه گزارش ناظر به معاونت پژوهشی ارسال گردد.

شوووده طبق برنامه خصمهلت محري  هت ارا ه گزارش نها ی هر فاز حداكثر دو هفته بعد از موعد مشووو .6

 154شود.می تأخيرازآن مشمول  ریمه بندي است و پسزمان

(، معاونت پژوهش و توسووعه ارتباطات علمی حداكثر ظرف 1پس از دریافت گزارش نظارت )فرم شووماره  .7

زمان به معاونت پشووتيبانی و توسووعه منابع انسووانی، مدت دو هفته اقدامات ذیل را انحام و نتيحه را ه 

 155دارد.و محري اعالم می پژوهشكده

a.  شكلی فعاليت ناظر/گروه نظارت صول اطمينان از ارزیابی  منظوربهارزیابی  ميل و تك محتواییح

 (.2فرم ارزیابی ناظران )فرم شماره 

b.  ( و 3تا يد گزارش نظارت و درخواسووت پرداخت به محري برابر مندر ات قرارداد )فرم شووماره

 ارا ه رونوشت به پژوهشكده

ي وراش بیتصو به پروژه، تيماه به تو ه با منتخب هايپروژه دری نظارتی انساني روين هايهزینه سقف .8

 156.نيست موسسهی داخل هاينامهآیين مشمول و رسدمیی پژوهش

شي شورا به فاز انیپا گزارش ارا ه به ملزم پروژه ناظر وي محر .9  و كار ادامهي برا تأیيدیه اخذ وی پژوه

 157.باشندمی فاز هر هیتسو

                                           
 پژوهشی هاينامه نظارت بر فعاليتآیين 3از بند 153 

 پژوهشی هاينامه نظارت بر فعاليتآیين 3از بند 154 

 پژوهشی هاينامه نظارت بر فعاليتآیين 3از بند 155 

 هاي منتخبنامه پروژهآیيناز  4ماده 156 

 هاي منتخبنامه پروژهآیيناز  4ماده 157 
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 پرداخت حق نظارت 3.3

 158:باشدمیبه شرح ذیل  الزحمه و پاداش ناظرانتعيين حق .1

a) حق( الزحمه گروه نظارتيA ) ( و ) و  ر ضاار    شااجهيحاساا ه( بر اسااام يارار يرجرد  ر  و وجو) )ال

 شو .( ارز ابي ناظران ضر  ييهایفرمكرفرت نظارت حاصل از فرم )

b)  ( = "ال "از وجو)  آيجه ستبه+ ي لغ  " "از وجو)  آيجه ستبهضر   كرفرت نظارت * )ي لغA الزحمه )كل حق

 گروه نظارتي(

c) :جدول الف 

 ر   
 ای قرار ا ي لغ پرسرلي و يشاوره

 )برحس  يرلرون تويان(
  رصج حق نظارت

 حجاكثر ي لغ
 )يرلرون تويان(

 0  رصج 15حجاكثر  05تا  1

 20  رصج 8حجاكثر  055تا  05يازا  بر  2

 03  رصج 7حجاكثر  055تا  055يازا  بر  0

 63  رصج 6حجاكثر  1555تا  055يازا  بر  4

 به باال 63  رصج 2حجاكثر  1555يازا  بر  0

d) :جدول ب 
 ای و سرباري لغ كل قرار ا  يرهای پرسرلي، يشاوره ر   

 )برحس  يرلرون تويان(
  رصج حق نظارت

  رصج 1حجاكثر  05تا  1

  رصج 8/5حجاكثر  105تا  05يازا  بر  2

  رصج 6/5حجاكثر  055تا  105يازا  بر  0

  رصج 4/5حجاكثر  055تا  055يازا  بر  4

  رصج 2/5حجاكثر  055يازا  بر  0
e)  

f)  (اهمرت پروژه و تاجا  ناظر ن، توساام يااون  بر اسااام " "و  "ال "تاررن  رصااج حق نظارت  ر وجاو

ر زی الزم را برای اورای ا ن پر اخت گر  . يااون پژوهشي، برنايهپژوهشي/ شورای پژوهشي يشخص يي

 كرج.به عهجه  اشته و سوابق عملكر  ناظران را برای اقجايات باجی نگهجاری يي

g) 2-4 شو  كه  ر آن ييز ر تاررن  صورتبهالزحمه هر  ك از افرا  گروه حق𝑛  تاجا  كل افرا  گروه نظارتي

 الزحمه گروه نظارتي است. كل حق 𝐴)شايل يسئو) گروه( و 

h) گروه نظارتي )حق (الزحمه يسئو𝐵 :) 

𝐵 = (
0.1𝑛 + 0.9

𝑛
) 𝐴 

                                           
 3/11/91و شوراي پژوهشی مورخ  2/5/87و  11/5/85مصوب هيئت ر يسه مورخ از  158
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i) حق( الزحمه هر  ك از افرا  گروه نظارتي𝐶 :) 

𝐶 = (
𝐴 − 𝐵

𝑛 − 1
) 

حك  هر فرد بوده و هر فرد  %21حداكثر سوووقف پرداخت حق نظارت  هاپژوهشوووكدهبراي شووواغلين در  .2

شگران، حداكثر در دو فعاليت  زمانه  طوربهتواند می شرایط مو ود در  دول وظایف پژوه با دارا بودن 

 103نظارتی شركت نماید. 

خود هاي نظارتی مازاد بر وظایف تيفعال«  دول شرح وظایف پژوهشگران»در خصو  افرادي كه طبق  .3

گري، كه فردي محري پروژه باشوود، سووقف دریافتی ماهانه از محل حق محريدهند، درصووورتیانحام می

هاي از دسوووتورالعمل نحوه انحام پروژه 1–6و  1–5 بندهايموضووووعالزحمه حسووون ا راي پروژه )حق

سوووایر  حقوق و مزایاي مسوووتمر ماهانه و براي %51( و نيز حق نظارت، معادل سوووراريدرونتحقيقاتی 

شگران معادل  صورتی %31پژوه ست. در ستمر ماهانه ه سئول گروه نظارتی حقوق و مزایاي م كه فرد، م

 161خواهد بود. %41و  %61ها به ترتيب باشد این سقف

ها، سووقف دریافتی ماهانه از محل حق نظارت، براي نظارت یك و دو براي رؤسووا و معاونين پژوهشووكده .4

 161و مزایاي مستمر ماهانه هست. حقوق %31و  %21پروژه به ترتيب 

                                           
 3/11/91و شوراي پژوهشی مورخ  2/5/87و  11/5/85مصوب هيئت ر يسه مورخ از تبصره  159
 سراريهاي تحقيقاتی دروندستورالعمل نحوه انحام پروژه 5از مصوبات اصالحی ماده  1تبصره – 3 بند 161
 سراريهاي تحقيقاتی دروندستورالعمل نحوه انحام پروژه 5از مصوبات اصالحی ماده  2 تبصره– 3 بند 161
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 اتمام پروژه 6

 مالي پروژه هايپرداخت 1.1
هاي مدیریتی  بران فعاليت منظوربهسووراري هاي درونالزحمه حسوون ا را پروژهحق مسووئوليت و حق .1

حقوق و مزایاي مسووتمر ماهانه،  %21پروژه، حق مسووئوليت به ميزان  طول مدت محاز محري پروژه، در

كه محري به هر عنوان از ه استحقاقی در و ه محري پرداخت خواهد شد. درصورتیحقوق ماهان عالوه بر

)این بند طبق 162شووود حق مسووئوليت پروژه پرداخت نخواهد شوود. حق مدیریت مصوووب مركز برخوردار

صوبه بند شماره  4م سه  شد در  15/7/88مورخ  13صورتحل صالح و مقرر  سه مركز تحقيقات ا هيات ر ي

هاي پژوهشی، عالوه بر پرداخت حق مدیریت، حق مسئوليت محري نيز مدیران گروهگري صورت محري

 163فوق، مشابه دیگر افراد پرداخت گردد(. 1برابر بند 

قاالت كنفرانس .2 عه م قاالت در محمو چاپ م به  تا مبلغ مربوط  فاع  3هاي علمی معتبر  ماه پس از د

ماه پس از دفاع  6ی و پژوهشوووی معتبر تا نامه و مبلغ مربوط به چاپ مقاالت در نشوووریات علمپایان

 164باشد.نامه و با ارا ه مدارك معتبر مبنی بر چاپ، قابل پرداخت میپایان

گري كمتر باشد، با تو ه به درخواست محري و در چنانچه حق مدیریت مصوب پژوهشگاه از حق محري .3

 165اهد بود. اي حق مدیریت قابل پرداخت خوگري بهطول مدت ا راي پروژه، حق محري

 شود:به شرح ذیل محاسبه می (K)ضریب حسن ا راي پروژه  .4

𝑲 =
𝟏

𝟐  
(𝑸 +

(𝒍 − 𝒑) + (𝒍 − 𝒔)

𝟐
) 

 شود:عوامل مختلف رابطه فوق به شرح ذیل تعيين می .5

a. ( سرعت انحام پروژهs) (عددي بين صفر و یك): 

a) 𝒔 =
زمان انحام پروژه

بينیپيش انحامشده پروژه زمان 
 

b.  ( درصد مصرف اعتبارات پروژهp): 

𝒑 =
مبلغ مصرف شده براي انحام پروژه 

مبلغ پيشبينی شده براي انحام پروژه  − اعتبارات مصرف نشده
 

                                           
 سراريهاي تحقيقاتی دروندستورالعمل نحوه انحام پروژهاز  5بند  162
  لسه هيات ر يسه 15/7/88مورخ  13از صورتحلسه شماره  4بند  163
 سراريهاي تحقيقاتی دروننحام پروژهدستورالعمل نحوه ااز  1تبصره  – 1 فیرد – 5بند  164
 سراريهاي تحقيقاتی دروندستورالعمل نحوه انحام پروژهاز  2 تبصره – 1 فیرد – 5بند  165
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 شود:محاسبه می صورت زیربه (A)الزحمه حسن ا راي پروژه حق .6

a. ها ارزیابی خرو ی(Q)یك مطابق فرم ارزیابی پروژه توسط ناظر صورت كسري از: به 

اي تا سووقف اعتبار هاي پرسوونلی و مشوواوره+ )هزینه %2ميليون تومان( 111اي تا سووقف + )هزینه سوورمایه

 A=K ]%25شده( بينیپيش

ميليون تومان(  211و  111اي بين + )هزینه سوورمایه %5/1ميليون تومان(  211اي باالتر از )هزینه سوورمایه

1% 

 یا به عبارت دیگر در قالب فرمول زیر می توان آن را نشان داد:

A= k[(%25*B)+(%2*C1)+(%1*C2)+(%5*C3)] 

A=حق الزحمه حسن ا راي پروژه 

B=هزینه هاي پرسنلی و مشاوره اي تا سقف اعتبار 

C1= ميليون تومان111هزینه هاي سرمایه اي تا سقف   

C2= ميليون تومان 211ميليون تومان تا 111هزینه هاي سرمایه اي بين   

C3= ن تومانميليو211هزینه هاي سرمایه اي باالتر از   

K= ضریب حسن ا راي پروژه   

الزحمه حسن ا راي پروژه منوط به تأمين و ارا ه هاي بنيادي شرط پرداخت حقپروژه در : 41 تبصره

ا راي  هاي مربوط به ارا ه مقاالت علمی مطابق مفاد دستورالعمل تبيين، تعریف وخرو ی

 166( است.5هاي بنيادي )پيوست شماره پروژه

 167سراريهاي درون را در پروژهالزحمه حسن انحوه توزیع حق .7

a) الزحمه حسن ا راي پروژه حق(A) شامل محري پروژه(  طوربه ساوي بين كل افراد پروژه ) م

 شود.تقسي  می

)از دستورالعمل نحوه انحام  1-6و  1-5 بندهايموضوعمبلغ قابل پرداخت به محري پروژه،  : 41 تبصره

حقوق و مزایاي مستمر ماهانه و مبلغ قابل  %41حداكثر سراري( هاي تحقيقاتی درونپروژه

حقوق و مزایاي مستمر ماهانه  %21حداكثر ، 1-6 بندموضوعپرداخت به هریك از نيروهاي پروژه 

 168باشد.می

مبلغ اعتبار  الزحمه حسون ا راي پروژه در صوورت پرداخت، عالوه برحق مسوئوليت محري پروژه و حق .8

 169سوي مركز تأمين خواهد شد. پروژه از

                                           
 سراريهاي تحقيقاتی دروندستورالعمل نحوه انحام پروژهاز  تبصره – 2 فیرد – 5بند  166
 سراريتحقيقاتی درونهاي دستورالعمل نحوه انحام پروژه از  1ردیف – 6بند  167
 سراريهاي تحقيقاتی دروندستورالعمل نحوه انحام پروژهاز  تبصره – 1 فیرد – 6بند  168
 سراريهاي تحقيقاتی دروندستورالعمل نحوه انحام پروژهاز  11ردیف  4 بند 169
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وقت در پروژه فعاليت دارند، در محاسبه سه  صورت پارهبا تو ه به اینكه تعدادي از افراد پروژه به : 42 تبصره

 171وقت، مالك محاسبه خواهد بود.الزحمه حسن ا راي پروژه، تعداد نفرات معادل تمامافراد از حق

و مزایاي  حقوق %41، حداكثر 1–6و  1 - 5 بندهايموضوعمبلغ قابل پرداخت به محري پروژه،  : 43 تبصره

 %21، حداكثر 1–6 بندموضوعمستمر ماهانه و مبلغ قابل پرداخت به هر یك از نيروهاي پروژه، 

 171باشد.حقوق و مزایاي مستمر ماهانه می

، براي افرادي كه به شكل همكار پروژه و بدون داشتن رابطه استخدامی با 2در ا راي تبصره  : 44 تبصره

افراد معادل حقوق افراد قرارداد انحام كار مشخص پژوهشگاه در پروژه فعاليت دارند، حقوق این 

 172شود.با شرایط مشابه، در نظر گرفته می

الزحمه حسن ا راي پروژه به هر یك از افرادي كه در پروژه فعاليت دارند، در ميزان پرداخت حق : 45 تبصره

، با پيشنهاد محري پروژه و تا يد مدیر گروه و ر يس پژوهشكده 2شده در تبصره سقف مشخص

 173ن خواهد شد.تعيي

گري كمتر باشد، با تو ه به درخواست چنانچه حق مدیریت مصوب پژوهشگاه از حق محري : 46 تبصره

 اي حق مدیریت قابل پرداخت خواهد گري بهمحري و در طول مدت ا راي پروژه، حق محري

 174بود.

 پژوهشي هايپروژهروند اختتام  1.1
شده از سوي مطابق با قالب تعيين صورت صحافی شدههاي نهایی فعاليت پژوهشی بهمحموعه گزارش .1

هاي نسخه لوح فشرده حاوي فایل 2( به همراه 19توسعه ارتباطات علمی )پيوست  معاونت پژوهش و

word  وPDF 175كه درخواست پرداخت مربوط به مرحله نهایی فعاليت پژوهشی باشد(گزارش )درصورتی. 

در صورت كامل بودن و پس از انحام  (21)پيوست  «تأييديه گزارش نهايي پروژه»شده فرم تكميل

معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی و معاون  تا يدهاي الزم توسط دفتر امور پژوهشی و نيز بررسی

 176انسانی، پرداخت موردنظر انحام خواهد گرفت. پشتيبانی و توسعه منابع

                                           
 سراريدرونهاي تحقيقاتی دستورالعمل نحوه انحام پروژه 6از مصوبات اصالحی ماده  1تبصره – 1 بند 171
 سراريهاي تحقيقاتی دروندستورالعمل نحوه انحام پروژه 6از مصوبات اصالحی ماده  2تبصره – 1 بند 171

 
 سراريهاي تحقيقاتی دروندستورالعمل نحوه انحام پروژه 6از مصوبات اصالحی ماده  3تبصره – 1 بند 172
 سراريهاي تحقيقاتی درونانحام پروژهدستورالعمل نحوه  6از مصوبات اصالحی ماده  4تبصره – 1 بند 173
 سراريهاي تحقيقاتی دروندستورالعمل نحوه انحام پروژه 5تبصره از مصوبات اصالحی ماده – 2 بند 174
 هاي پژوهشیفازها( و اختتام فعاليتمراحل )دستورالعمل پرداخت  از  3بند 175
 هاي پژوهشیفعاليتفازها( و اختتام مراحل )از دستورالعمل پرداخت  3بند  176
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كه ژوهشی و درصورتیپژوهشكده موظف است حداكثر یك ماه پس از اختتام مرحله آخر از فعاليت پ .2

درخواست اختتام و »محري كليه تعهدات خود را مطابق با مفاد قرارداد به انحام رسانده باشد، فرم 

هاي ( را براي پروژه17پيوست ) «انجام كار قراردادهای پژوهشي نامه حسنآزادسازی ضمانت

تكميل و به معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی ارسال نماید. در صورت كامل بودن  سراريبرون

معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی رسيده و  هت اقدام الزم به معاونت  تا يدمدارك، فرم مذكور به 

 ريسرادرونهاي انسانی ارسال خواهد شد. همچنين پژوهشكده براي پروژه توسعه منابع پشتيبانی و

الزحمه حسن ا راي پروژه را به معاونت پژوهش ارتباطات علمی اي درخواست حقبایست طی نامهمی

 177ارسال نماید.

شده ليكن فقط تعهدات مقاله به انحام نرسيده كه پروژه تمامدرصورتی ،سراريهاي بنيادي دروندر پروژه .3

ه حسن ا راي پروژه منوط به چاپ الزحمشود، ليكن پرداخت حقاست، پروژه خاتمه یافته تلقی می

-مقاالت تعهد شده خواهد بود. حداكثر مهلت براي ارا ه تعهدات مقاله، شش ماه پس از اتمام پروژه می

 178باشد.
صورتی ،سراريهاي بنيادي بروندر پروژه .4 سيده كه پروژه تمامدر شده و فقط تعهدات مقاله به انحام نر

با نظر ناظرین و پژوهشوووكده تا زمان ارا ه تعهدات مقاله  اسوووت، باید درصووود مناسوووب از مبلغ پروژه

ست. چراكه نباید بهنگه صد از اهميت زیادي برخوردار ا شود. ميزان این در شته  قدري اندك در نظر دا

نظر و پروژه را بدون ایفاي تعهدات ذكرشووده در فرم گرفته شووود كه محري عمالً از مبلغ مربوط صوورف

ضوومناً حداكثر مهلت براي ارا ه تعهدات مقاله، شووش ماه پس از اتمام پروژه  ها نماید.پيشوونهاد پروژه

 179شد. ازآن پروژه مختومه خواهدباشد و پسمی

الزحمه حسووون ا راي پروژه پس از اتمام پژوهش منوط به هاي بنيادي، پرداخت حقدر ا راي پروژه .5

 ميليون تومان خواهد بود. 51هر مقاله كنفرانس و یك مقاله علمی پژوهشوووی درازاي  2ارا ه پذیرش 

قاالت فوق يه م نام پژوهشوووگر كل عات و ذكر  ناوري اطال طات و ف با نام مركز ارت با ذكر  ید  با لذكر  ا

 181اند انتشار یابد.مركز كه در ا راي آن سهي  بوده (پژوهشگران)

ر محالت د شوودهچاپنظر به اینكه مقاالت ها، دانشووگاهبه  واگذارشوودهبنيادي  هايپروژهدر خصووو   .6

شنهاد پروژه، از  هايكنفرانسعلمی پژوهشی معتبر و  صلی این  هايخرو یمعتبر، مطابق فرمهاي پي ا

 :181. تو ه به نكات ذیل ضروري استباشندمی هاپروژهقبيل 

                                           
 هاي پژوهشیفازها( و اختتام فعاليتمراحل )از دستورالعمل پرداخت  3بند  177
 هاي پژوهشیي فعاليتسازكساني یهادستورالعملاز  1بند  178
 هاي پژوهشیي فعاليتسازكساني یهادستورالعملاز  2بند  179
 اي بنياديهاز دستورالعمل تبيين، تعریف و ا راي پروژه 7ماده  -بند ج 181
 ي بنياديهاپروژهاز دستورالعمل تبيين، تعریف و ا راي  8ماده  -بند ج 181
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a.  خرو ی  عنوانبه پذیرشقابلمقاالت درج شوووود. در غير این صوووورت  باید در حتماًنام مركز

 .باشدنمی

b.  باید بررسووی دقيق توسووط ناظرین انحام شووود و  هاا السدر خصووو  سووطح اعتبار محالت و

صرف چاپ مقاله در یك  ست  شود. بدیهی ا ستندات الزم نيز در این خصو  از محریان اخذ  م

ها اعتبار الزم را ندارند و حتی چون برخی محالت و كنفرانس كندنمییا كنفرانس كفایت  محله

صو  محالت و  ست و باید كنفرانسدر خ سطح اعتبار متفاوت ا  عاملی عنوانبههاي معتبر نيز 

 قرار گيرد. مدنظرمه  در درصد ارزیابی پروژه 

c.  از ارزیابی فازها، مطابق فرم پيشنهاد پروژه مصوب، بایستی منوط  تو هیقابلدر صد مناسب و

نباید چنان اندك در نظر گرفته شود كه  درصدهاگردد. این  الذكرفوقبه چاپ مقاالت با شرایط 

 محقق نشود. هاپروژه گونهاینتعهد اصلی 

d.  معقول، حداكثر زمان محاز براي ارا ه مقاالت  زمانمدتدر  هاپروژهتعيين تكليف  ضرورتبهنظر

سبت به  ازآنپسو  باشدمی، شش ماه پس از خاتمه پروژه هاپروژه گونهاینتعهد شده در  باید ن

در بازه  هادر ارا ه خرو ی تأخيراین بدان معنا نيسووت كه  اقدام شووود. حسووابتسووویهو  خاتمه

 .شودنمیمذكور مشمول  ریمه 

e. باشدنمیدر مقاالت مستخرج از پروژه محاز  نام ناظرین  درج. 

 مطالعاتي هايمأموریت گذاريارزشروند ارزیابي و  1.3
 182.گيردمیپيوسته انحام  رطوبهمطالعاتی توسط مدیر و  هايمأموریتارزیابی  .1

نظارت مربوطه تهيه و به گروه و پژوهشكده ارا ه  هايبرگهمطالعاتی در قالب  هايمأموریتارزیابی نهایی  .2

 183.شودمی

نظر  بندي معدرصووود(،  41 باارزشنظر مدیر ) داروزنمطالعاتی از تركيب  مأموریتارزیابی نهایی هر  .3

درصوود( و داورانی كه ر يس پژوهشووكده یا معاون  21 باارزشپایانی ) گروهی درسحاضوورین در  لسووه 

 حداقلدرصد( محاسبه خواهد شد. كسب  41 باارزش) كندمیپژوهش و توسعه ارتباطات علمی تعيين 

 184مطالعاتی، الزم است. هايمأموریتمتعلق به  امتيازاتگيري از درصد امتياز  هت بهره 81

                                           
 هاي مطالعاتیمأموریتنامه از آیين 4ماده 182 

 هاي مطالعاتیمأموریتنامه از آیين 4ماده 183 

 هاي مطالعاتیمأموریتنامه از آیين 4ماده 184 
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ز پژوهشووكده براي هميت موضوووع از داوري افراد خارج احسووب ضوورورت و ا تواندمیر يس پژوهشووكده  .4

 185.شودمیاي ساالنه پژوهشكده پرداخت نماید. هزینه این داوري از اعتبار مشاوره ارزیابی نهایی استفاده

 مطالعاتي مأموریتامتيازدهي  1.4

 81الي مشوووابه مشوووروط به ارزیابی با زمانمدتمطالعاتی نوع اول معادل امتياز یك پروژه با  مأموریت .1

 186درصد.

مشابه مشروط به ارزیابی باالي  زمانمدتدرصد امتياز یك پروژه با  61مطالعاتی نوع دوم معادل  مأموریت .2

 187درصد. 81

مشوابه براي مدیر مربوطه به  زمانمدتدرصود امتياز یك پروژه با  21مطالعاتی معادل  مأموریتنظارت بر  .3

 188.شودمیمطالعاتی در نظر گرفته  مأموریت هت نظارت و مدیریت حسن ا راي 

، رانندمیمطالعاتی را با موفقيت ا را و به پایان  مأموریتكه  علمیهيئتبراي پژوهشوووگران و اعضووواي  .4

 189هاي ماهانه و ساالنه، متناسب با امتياز مكتسبه از بند باال منظور خواهد شد.ارزیابی

طالعاتی به دليل كاركرد نامناسووب محري، كليه م مأموریتدر صووورت عدم كسووب امتياز كافی از ارزیابی  .5

  كارياضوووافه)اع  از  شووودهكسوووبمطالعاتی  مأموریتامتيازهاي متعلقه به محري و همكاران كه به دليل 

 191كسر خواهد شد. ...(هاي مربوطه و ، پاداشالتحقيقحق

 191.گيردیمموفق، تعلق  یافتهپایان هايمأموریتفقط به  علمیهيئتامتياز ترفيع اعضاي  .6

 مطالعاتي هايمأموریتروند انتقال دانش فني  1.3
هاي مطالعاتی حداقل یك سمينار در سطح پژوهشگاه یا با تشخيص مسئولين پژوهشكده در پایان مأموریت .2

سازمان سایر  سطح  سه از نتایج شود و برگهها و نهادها ارا ه میدر  ضرین در  ل  مأموریتهاي ارزیابی حا

 192گردد.آوري و ثبت میمطالعاتی، توسط پژوهشكده  مع

                                           
 هاي مطالعاتیمأموریتنامه از آیين 4ماده 185 

 هاي مطالعاتیمأموریتنامه از آیين 4ماده 186 

 هاي مطالعاتیمأموریتنامه از آیين 4ماده 187 

 هاي مطالعاتیمأموریتنامه از آیين 4ماده 188 

 هاي مطالعاتیمأموریتنامه از آیين 4ماده 189 

 هاي مطالعاتیمأموریتنامه از آیين 4ماده 191 

 هاي مطالعاتیمأموریتنامه از آیين 4ماده 191 

 هاي مطالعاتیمأموریتنامه از آیين 3ماده 192 
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مستمر و حسب درخواست مدیر گروه و ر يس پژوهشكده انحام  طوربهمطالعاتی  هايمأموریتانتقال دانش  .3

 193.گيردمی

حاصووول از  .4 یتدانش صوووریح  عاتی، هايمأمور طال لب گزارش م قا چارچوبدر  با  هاي هاي فنی منطبق 

مدیر گروه و ر يس پژوهشوكده، تحویل دفتر امور  تا يديه و پس از طی روال و مسوتندسوازي پژوهشوگاه ته

 194.گرددمی دسترسیقابلدر سيست  دفتر اسناد و منابع علمی ثبت و  نهایتاًپژوهشی شده و 

مطالعاتی حاصوول  مأموریتدانش حاصوول از روند سوومينار پایانی یا  لسوواتی كه پس از پایان  االمكانحتی .5

 195.گرددمی انتشارقابلتوسط پژوهشكده ذخيره و  شودمی

صل از انحام  .6 شگاه بوده و  هايمأموریتكليه نتایج حا ستفاده از  هرگونهمطالعاتی، متعلق به پژوه ر د هاآنا

 196چارچوب مقررات پژوهشگاه است.

دم مسووئوليت رعایت اصووول اخالقی پژوهش، اسووتفاده صووحيح از سووایر منابع و رعایت مالكيت معنوي، ع .7

برداري از دیگر منابع و مسئوليت نتایج تحقيق بر عهده محري و همكاران است و در صورت اثبات عدم كری

ران با محري و همكا 4ماده  7مطالعاتی ناموفق و مطابق تبصوووره  مأموریتیك  عنوانبهرعایت این موارد، 

 197ایشان رفتار خواهد شد.

مطالعاتی در قالب چارچوب مستندسازي پژوهشگاه تهيه و پس از تا يد مدیر گروه  مأموریتخرو ی نهایی  .8

شی )دفتر  سعه ارتباطات علمی در اختيار دفتر امور پژوه شكده، از طریق معاونت پژوهش و تو و ر يس پژوه

 198اسناد و منابع علمی پژوهشگاه( قرار گيرد.

 پژوهشي هايپروژهانتقال دانش فني  1.1

ستا در .1 ستفاده و قاتيتحق نمودني كاربردي برا موسسهي روهاين قیتشوي را   سهموسی پژوهش تيظرف از ا

شوري ازهاين رفعي برا شتن گام نيهمچن ،ICT حوزه در ك   چنانچه قات،يتحق سازيتحاري  هت در بردا

 اساس بر شده محقق درآمد از درصد ستيب گردد، موسسهي برای اختصاص درآمد حصول به منحر ايپروژه

 تعلق یاختصاص درآمد حصول در مؤثر افراد بهی پژوهشي شورا بیتصو و مربوطه پژوهشكده سير  شنهاديپ

 199.گيردمی

                                           
 هاي مطالعاتیمأموریتنامه از آیين 5ماده 193 

 هاي مطالعاتیمأموریتنامه از آیين 5ماده 194 

 هاي مطالعاتیمأموریتنامه از آیين 5ماده 195 

 هاي مطالعاتیمأموریتنامه از آیين 5ماده 196 

 مطالعاتیهاي مأموریتنامه از آیين 5ماده 197 

 هاي مطالعاتیمأموریتنامه از آیين 3ماده 198 

 هاي معمولینامه پروژهآیيناز  1ماده 199 
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ستا در .2 ستفاده و قاتيتحق نمودني كاربردي برا موسسهي روهاين قیتشوي را   سهموسی پژوهش تيظرف از ا

شوري ازهاين رفعي برا I حوزه در ك CT، شتن گام نيهمچن   چنانچه قات،يتحق سازيتحاري  هت در بردا

 بر شده محقق درآمد از درصد ستيب گردد، موسسهي برای اختصاص درآمد حصول به منحر منتخب پروژه

 211.گيردمی تعلقی اختصاص درآمد حصول در مؤثر افراد بهی پژوهشي شورا بیتصو وي محر شنهاديپ اساس

هاي انحام پروژه مطابق شووورح خدمات و خرو یدر انتهاي فاز آخر، دو نسوووخه از كليه سووووابق و نتایج  .3

شود تا به كارفرما و پژوهشگاه اسناد ارسال شده توسط پژوهشكده به معاونت پژوهشی تحویل میبينیپيش

 211شود.

ازآن دریافت محوز از معاونت پژوهش و توسووعه ارتباطات علمی و با شوورط ذكر محري و همكاران پروژه پس .4

برداري علمی از نتایج و قانونی پروژه، محاز به بهره امتيازعنوان صووواحبایران به تحقيقات مخابرات نام مركز

 .212هاي پروژه هستخرو ی

 سپاريدرونهاي پروژه 1.6
ها پروژه الزم اسوووت تا اخذ نظر نها ی ناظرین برخی از همكار پروژه با تو ه آنكه پس از اتمام فاز آخر .9

 213صورت فعال باقی بمانند لذا:به

a.  به پرداخت میمحري ماه نسوووبت  به مدت یك  ها ی حداكثر  فاز ن ند پس از زمان خاتمه  توا

 الزحمه همكاران پروژه اقدام نماید.حق

b. مذكور دربند )ها، هزینه الزم براي حقوق یك ماه اضووافه پرسوونل الزم اسووت براي تمامی پروژه

 بينی شود.پيش قبل(

c. اش حسووون ا راي پروژه و حق مدیریت شوووده، حق نظارت، پادزمان یك ماه اضوووافهبراي مدت

 پرداخت نخواهد شد.

d. گونه هزینه كَردي از محل پروژه ندارد.محري پس از زمان خاتمه پروژه، ا ازه هيچ 

حيطه  محري مكلف اسووت پروژه را مطابق شوورایط و مشووخصووات مندرج در فرم پيشوونهاد پروژه و در .11

 هاي پروژه در هردرآورد كه تمام نتایج و خرو یاي مدیریت و به ا را گونهشووده بهبينیزمان پيشمدت

صووورت كامل تحویل ناظر پروژه شووود و پس از تا يد نهایی مراحل پروژه و خرو ی نهایی، یك مرحله به

                                           
 منتخب هاينامه پروژهآیيناز  5ماده 211 

 پژوهشی هاينامه نظارت بر فعاليتآیين 3از بند 211 
 سراريهاي تحقيقاتی دروندستورالعمل نحوه انحام پروژهاز  تبصره – 5 فیرد – 4بند  212

 نامه ا رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا راي پروژهآیيناز  13ماده 213 
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واحد )امور پژوهشوووی، پژوهشوووكده مربوط  نسوووخه الكترونيكی و یك نسوووخه چاپی آن را تحویل دفتر

 214اید.اسناد و منابع علمی نم و دفتر (مستندسازي

                                           
 سراريهاي تحقيقاتی دروندستورالعمل نحوه انحام پروژهاز  8ردیف  4 بند 214
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 بانک اطالعات 7
هاي مربوط به دفتر فناوري اطالعات موظف اسوووت نسوووبت به تحميع تمامی بانك اطالعاتی .141

مربوط به یك پروژه  ...اي وها، اقالم سوورمایهها اقدام تا امكان دسووترسووی متمركز بر تمامی هزینهپروژه

 ميسر گردد.

اساس شرح وظایف سازمانی  ها )براطالعات پروژهكليه واحدهاي تابعه پژوهشگاه مكلف به ثبت و بروز رسانی  .ح

 215باشند.خود( در بانك اطالعاتی پژوهشگاه می

                                           
 نامه ا رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا راي پروژهاز آیين 16ماده 215 


