بسمهتعالی

آییننامه پژوهشی

پژوهشگاه فناوری ارتباطات و فناوری اطالعات

نسخه 5.0
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 1تعاریف
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 1.1تعریف کلمات
 .1مأموریت مطالعاتی :فعاليتی پژوهشی است كه به دليل عدم شفاف بودن سؤال پژوهش ،نامشخص بودن
محدودههاي پژوهش ،عدم دانش كافی در حوزه موردنظر و یا مواردي ازایند ست ،ظرفيت تبدیل شدن
به یك پروژه پژوهشی را در زمان طرح موضوع ،ندارد.
 .2پژوهشگاه :پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات.
 .3شوراي پژوهشی :شوراي پژوهشی پژوهشگاه.
 .4معاون پژوهشی :معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی پژوهشگاه.
 .5دفتر امور پژوهشی :دفتر امور پژوهشی در حوزه معاونت پژوهشی.
 .6ارزیابی و نظارت :مقایسه عملكرد پژوهشی با شرح خدمات مصوب پروژه.
 .7ناظر/گروه نظارت :به فرد /گروهی اتاق میشووود كه بر حسوون ا راي یك پروژه در راسووتاي انحام شوورح
خدمات آن نظارت داشته و آن را ارزیابی میكند.
 .8قرارداد نظارت :به قراردادي گفته می شود كه بين ناظر خار ی (ح سب مورد) و پژوه شگاه براي انحام
نظارت مبادله میشود.
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پروژه :منظور پروژه پژوهشی مصوب است كه در پژوهشگاه ا را میشود

 .11پژوهشكده :منظور یكی از پژوهشكدههاي تابعه پژوهشگاه میباشد
 .11كارفرما :سفارشدهنده و متقاضی انحام پروژه
 .12قرارداد درآمدي :قرارداد پژوهشی كه باهدف كسب درآمد منعقد میگردد.
 .13معاون پژوهشی :معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی پژوهشگاه
 .14شناسنامه پژوهشی :فرم شناسنامه فعاليت پژوهشی كه توسط محري و پژوهشكده تكميل میشود.
 .15محري :منظور محري پروژه پژوهشی است كه از پرسنل داخلی پژوهشگاه انتخاب میشود.
 .16مشوواور :شووخص حقيقی یا حقوقی كه خدمات مشوواورهاي به محري در راسووتاي شوورح كار پروژه ارا ه
میدهد.

 1از محموعه تعاریف كليه آیيننامهها
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 .17پژوهش بنيادي :پژوهش بنيادي به آن د سته از تحقيقات گفته می شود كه بهمنظور ك سب آگاهیهاي
د ید علمی ،نوآوري هاي نظري درزمينه ارتباطات و فناوري اطالعات انحام می یابد و مو ب ارتقاء
دانش علمی–تخصصی پژوهشگران میشود.
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 1.1وظایف و ترکيب شوراي تخصصي گروه
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 .1بررسی و تصویب طرح كالن فعاليتهاي پژوهشی گروه هت ارا ه به شوراي علمی پژوهشكده بررسی و
ارزیابی پيشوونهادها پروژه و تصوومي گيري در خصووو

«رد/قبول» آنها هت ارا ه به شوووراي علمی

پژوهشكده
 .2پيشنهاد «ناظر /گروه نظارتی» براي پروژه هت ارا ه به شوراي علمی پژوهشكده
 .3شوراي تخصصی گروه مركب از حداقل  5نفر به شرح ذیل میباشد:
 .aمدیر گروه
 .bحداقل دو نفر از متخصصان و اعضاي هيئتعلمی خارج از مركز
 .cدو نفر از متخصصين داخل گروه

 1.3وظایف و ترکيب شوراي علمي پژوهشکده
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 .1بررسی و تصویب طرح كالن فعاليتهاي پژوهشی گروههاي پژوهشكده
 .2تدوین برنامههاي ا رایی در سطح پژوهشكده و در چارچوب سياستهاي پژوهشی مركز
 .3بررسی و تصمي گيري در خصو

رد/قبول پيشنهادها پروژه هت ارا ه به شوراي پژوهشی مركز

 .4بررسی و تصمي گيري نهایی در خصو

تركيب گروه نظارتی پروژه هت ارا ه به شوراي پژوهشی مركز

(شوراي علمی پژوهشكده مركب از حداقل  9نفر به شرح ذیل میباشد):
 .aر يس پژوهشكده
 .bمعاون پژوهشكده
 .cمدیران گروههاي پژوهشی
 .dشش نفر از متخصصين و اعضاي هيئتعلمی خارج از مركز

 2بند ب از دستورالعمل تبيين ،تعریف و ا راي پروژههاي بنيادي
 3بند  3از دستورالعمل بررسی پيشنهادهاي پروژه در پژوهشكده
 4بند  4از دستورالعمل بررسی پيشنهادهاي پروژه در پژوهشكده
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تبصره  :1احكام اعضاي شوراي علمی پژوهشكده و نيز شوراي تخصصی گروه با پيشنهاد پژوهشكده و تا يد
معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی ،توسط دفتر امور پژوهشی صادر میگردد.
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تبصره  :2پژوهشكده موظف است برنامهریزيها و هماهنگیهاي الزم هت تشكيل لسات شوراي علمی
پژوهشكده را انحام داده و یك نسخه از صورت لسات شوراي علمی پژوهشكده را در اختيار دفتر
امور پژوهشی قرار دهد.
تبصره :3
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ل سات شوراي علمی پژوه شكده و شوراي تخ ص صی گروه با ح ضور دو سوم اع ضاء و حداقل
یكسوم از اعضاي خارج از مركز رسميت مییابد.
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تبصره  :4اع ضاي خارج از مركز شوراي علمی پژوه شكده و نيز شوراي تخ ص صی گروه م شمول پرداخت
حقالحلسه شده و پرداخت مذكور دو بار در سال و با درخواست پژوهشكده و تا يد معاون پژوهش
و توسعه ارتباطات علمی ،انحام میگيرد.
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 5بند  – 4تبصره  3از دستورالعمل بررسی پيشنهادهاي پروژه در پژوهشكده
 6بند  – 4تبصره  4از دستورالعمل بررسی پيشنهادهاي پروژه در پژوهشكده
 7بند  – 4تبصره  5از دستورالعمل بررسی پيشنهادهاي پروژه در پژوهشكده
 8بند  – 4تبصره  6از دستورالعمل بررسی پيشنهادهاي پروژه در پژوهشكده
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 2تدوین پیشنهاد پروژه
 1.1تعيين موضوعات پروژه
 .1موضوعات انتخابی براي مأموریتهاي مطالعاتی از یكی از مرا ع ذیل پيشنهاد میشود:
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 .aمأموریت مطالعاتی نوع اول :پي شنهاد مو ضوع از طرف سرپر ست و یا معاون پژوهش و تو سعه
ارتباطات علمی پژوهشگاه ار اع شده باشد.
 .bمأموریت مطالعاتی نوع دوم :پيشووونهاد موضووووع از طرف یكی از پژوهشوووكدهها و تا يد معاون
پژوهش و توسعه ارتباطات علمی باشد.
 .2مأموریتهاي مطالعاتی میتواند با یكی از اهداف ذیل تدوین گردد
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 .aشنا سایی یك حوزه دان شی دید (یا حوزههاي ميان گ سترهاي دانش) كه پژوه شگاه فاقد آن
دانش است.
 .bانحام فاز صفر یك پروژه و تعيين محدوده و مشخصات ا رایی دقيق آن.
 .cشناسایی روند تغييرات فناوري و رصد حوزههاي مختلف ارتباطات و فناوري اطالعات.
 .dحل سؤالی مشخص كه در مأموریت مطالعاتی نوع اول مطرح میشود.
 .3موضوعات و مشخصههاي پروژههاي بنيادي
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 .aتوليد و گسترش دانش ،انحام تحقيقات نظري در مرزهاي دانش ارتباطات و فناوري اطالعات.
 .bانتشار مقاله در كنفرانسها و محالت علمی داخلی و بينالمللی و ثبت  pat entبر اساس
استانداردهاي منطقهاي و بينالمللی.
 .cهمكاري علمی با دانشگاهها و سایر مراكز تحقيقاتی مرتبط
 .4مو ضوعات این پروژهها (بنيادي) میتوانند از طریق پژوه شكدههاي مركز و یا تو سط دان شگاهها و سایر
مراكز تحقيقاتی كه درزمينه ارتباطات و فناوري اطالعات فعاليت دارند ارا ه گردند.

9از ماده  1آیيننامه مأموریتهاي مطالعاتی
11از ماده  1آیيننامه مأموریتهاي مطالعاتی
 11بند ب از دستورالعمل تبيين ،تعریف و ا راي پروژههاي بنيادي
 12بند ج – ماده  3از دستورالعمل تبيين ،تعریف و ا راي پروژههاي بنيادي
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 .5در تعيين و تا يد عناوین پروژههاي برونسووراري ،پژوهشووكدهها موظف میباشووند با رعایت ضوووابط و
سوووياسوووت هاي اري مركز ،اطالعات پروژه برونسوووراري را در قالب فرم «اطالعات پروژه جهت
برونسپاری» (پيوست  )1تكميل و به معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی ارسال نمایند.
تبصره :5

هت فراخوان پروژهها ارا ه اعالم نياز رسمی از سوي مشتري پروژه الزامی است .اعالمشده در
خصو
میباشد.

تبصره :6
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انحام پروژه صرفاً با تا يد عالیترین مقام ا رایی شركت یا سازمان مشتري قابلقبول
14

در خصو

پروژههایی كه مركز مشتري آنها میباشد ،الزم است با تو ه به مأموریتهاي مركز

و طرحهاي كالن مصوب پژوهشكدهها و گروهها ،گزارش تو يهی هت مشخص نمودن ضرورت
انحام پروژه ارا ه گردد .پس از تكميل مدارك الزم ،پروژههاي پيشنهادي هت فراخوان توسط
معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی در شوراي پژوهشی مركز طرحشده و در صورت تا يد،
فراخوان خواهند شد.
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 1.1پرسنل پروژه
 .1محري پروژههاي درون سراري ،از اع ضا هيئتعلمی و پژوه شگران گروههاي پژوه شی ،مدیران گروهها و
17 16

معاونين پژوهشكدهها میباشند كه بر اساس وظایف ذیل تعيين میگردند .

 )aمحري مكلف است پروژه را مطابق شرایط و مشخصات مندرج در فرم پيشنهاد پروژه و در حيطه
مدتزمان پيشبينیشده بهگونهاي مدیریت و به ا را درآورد كه تمام نتایج و خرو یهاي پروژه
در هر فاز را در قالب فرمت گزارشنویس وی مركز بهصووورت یك نسووخه لوح فشوورده حاوي فایل
گزارش فاز بهصووورت  Wordو  PDFتهيه و به انضوومام فرم تا يد پرداخت مراحل فعاليتهاي
پژوهشی (فرم شماره  )412از طریق برید تحویل دفتر كنترل پروژه نماید.
 )bمحري مكلف به همكاري كامل با ناظر در امور مربوط به پروژه میباشد.
 )cمحري موظف است بهصورت ماهانه گزارش كتبی از روند پروژه به ناظر ارا ه دهد.
 )dمحري مكلف است بر امور مربوط به پروژه خود پيگيري مستمر داشته باشد.

 13بند  3از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی برونسراري
 14بند  – 3تبصره  1از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی برونسراري
 15بند  – 3تبصره  2از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی برونسراري
 16بند  4از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی درونسراري
 17پيوست شرح خدمات محري از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی درونسراري
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 )eمحري مكلف اسووت هر فاز را در موعد مقرر و مطابق با فازبندي مو ود در شووناسوونامه تحویل
دهد .در صووورت و ود تأخير ،فرم گزارش تو يهی تأخير (فرم شووماره  )416را تكميل و همراه
گزارش ارسال نماید.
 )fمحري مكلف است حداكثر ظرف مدت  11روز اصالحات درخواستی از سوي ناظر را اعمال و به
دفتر كنترل پروژه پژوهشكده ارسال نماید.
 )gمحري مكلف اسوووت حقوق ماهيانه همكاران پروژه را طی فرم شوووماره ( 413در دو نسوووخه)
درخوا ست نماید .همچنين در انتهاي هر فاز نيز میتواند ن سبت به درخوا ست حق محریگري و
مابهالتفاوت حقوق همكاران خود اقدام نماید.
 )hمحري مكلف است پس از تا يد مراحل نهایی پروژه و فرمت گزارشها توسط دفتر كنترل پروژه،
سه نسخه لوح فشرده حاوي فایل كل گزارش فازها بهصورت  Wordو  PDFو یك نسخه صحافی
مطابق با قالب تعيينشده از خرو یها و فرم تا يد مستندات و فرم تا يد نهایی گزارش(فرم شماره
 )448را به دفتر كنترل پروژه پژوهشكده تحویل دهد.
تبصره :7

محري پروژه میباید از بين پژوه شگران مركز ،نيروي ان سانی موردنياز پروژه را انتخاب و معرفی

نماید.18
تبصره :8

استفاده از خدمات پژوهشگران خارج از مركز ،حسب ضرورت حداكثر به ميزان  %31تعداد كل

افراد پيشبينیشوووده پس از تا يد ر يس پژوهشوووكده و معاون پژوهش و توسوووعه ارتباطات علمی،
محازاست.19
 .2مسوووئوليت پرداخت حقوق و مزایا به پژوهشوووگرانی كه از خارج از مركز در پروژههاي داخلی بهكاررفته
میشوند بر عهده محري است و مركز در مورد این افراد هيچگونه تعهد استخدامی ندارد.21
 .3ميزان حقوق پژوهشگران در چارچوب دول حقوقی مركز به ازاي همكاران پروژه ،مطابق دول پيوست
شووماره  4از سوووي محري تعيينشوده و با تا يد ناظر پروژه بهصووورت علیالحسوواب در و ه محري قابل
پرداخت هسووت .علیالحسوواب پرداختی پس از ارا ه اسووناد و مدارك پرداختها ،بهحسوواب هزینه قطعی
پروژه منظور خواهد شد .مفاد دول پيو ست شماره  ،4در ابتداي هر سال تو سط معاونت پ شتيبانی و
توسعه منابع انسانی بررسی و اصالح خواهد شد.21

 18بند  4از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی درونسراري
 19بند  4از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی درونسراري
 21بند  4از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی درونسراري
 21بند  4از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی درونسراري
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تبصره  :9در خصو

افرادي كه طبق « دول شرح وظایف پژوهشگران» فعاليتهاي نظارتی مازاد بر

وظایف خود انحام میدهند ،درصورتیكه فردي محري پروژه باشد ،سقف دریافتی ماهانه از محل
حق محريگري ،حقالزحمه حسن ا راي پروژه (موضوعبندهاي  1–5و  1–6از دستورالعمل
نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی درونسراري) و نيز حق نظارت ،معادل  %51حقوق و مزایاي
مستمر ماهانه و براي سایر پژوهشگران معادل  %31حقوق و مزایاي مستمر ماهانه هست.
درصورتیكه فرد ،مسئول گروه نظارتی باشد این سقفها به ترتيب  %61و  %41خواهد بود.

22

تبصره  :11براي رؤسا و معاونين پژوهشكدهها ،سقف دریافتی ماهانه از محل حق نظارت ،براي نظارت یك و
دو پروژه به ترتيب  %21و  %31حقوق و مزایاي مستمر ماهانه هست.
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 .4پروژه میتواند با تركيبی از نيروهاي ان سانی مو س سه و همچنين نيروهایی خارج از مو س سه ا را گردد.
نيروهاي داخل مو س سه با پي شنهاد محري پروژه و تا يد م سئول مافوق شامل رو ساي پژوه شكدهها،
معاونين موسسه یا ر يس موسسه به پروژه مأمور میگردند .پس از اتمام پروژه نيرو به محل قبلی خود
بازمیگردد.

24

 .5دستهبندي فعاليت كاركنان پژوهشگاه

25

 .1ریاست پژوهشكده
 .2معاونت پژوهشكده
 .3مدیریت گروه
 .4معاونت گروه
 .5محریگري پروژه درونسراري
 .6عضویت پروژه درونسراري
 .7محریگري پروژه نظارتی
 .8عضویت پروژه نظارتی
 .9ناظر
 .11محریگري مأموریت مطالعاتی
 .6هر عضو پژوهشكده موظف است حداقل دریكی از فعاليتهاي باال شركت داشته باشد.
 22بند  - 4ردیف  - 4تبصره  1از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی درونسراري
 23بند  – 4ردیف  – 4تبصره  2از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی درونسراري
24ماده  5از آیيننامه پروژههاي منتخب

25ماده  3از آیيننامه داخلی حداقل موظفی مدیران و پژوهشگران
26ماده  3از آیيننامه داخلی حداقل موظفی مدیران و پژوهشگران

8

26

 .7انحام فعاليتهاي اري از قبيل تهيه  RFPو  ...كه از سووووي مدیریت باالتر ار اع میشوووود از وظایف
تمامی اعضاي پژوهشكده هست.

27

 .8باركاري فعاليت نظارتی و معاونت گروه معادل یكدوم پروژه نظارتی محسوب میشود.

28

 .9مأموریت مطالعاتی صرفاً در صورتیكه سایر فعاليتها در اختيار نبا شد به پي شنهاد پژوه شكده و تا يد
معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی امكانپذیر است.

29

 .11در مدتزمانی كه پژوهشوووگر در پروژهاي همكاري ندارد انحام نظارت پروژه بهعنوان موظفی وي تلقی
میشود.

31

 .11ر يس پژوه شكده در هيچیك از فعاليتهاي  2تا  11نمیتواند شركت دا شته با شد مگر بنا بر م صوبه
هيئتر يسه یا شوراي پژوهشی

31

 .12معاون پژوهشكده و مدیر گروه میتواند حداكثر دریكی از فعاليتهاي  5تا  9شركت نماید

32

 .13سووایر اعضوواي پژوهشووكده با توافق مدیر گروه و ر يس پژوهشووكده میتوانند تا حداكثر  %51مازاد بر
فعاليتهاي  5تا  9شركت نمایند

33

 .14مدیر گروه میتواند تا حداكثر  11ساعت حقالتحقيق ماهيانه هت ح سن ا را در هر پروژه تعریف شده
در گروه تا سقف  41ساعت (مازاد بر سقف مو ود در مورد ساعت حقالتحقيق اع ضاي هيئتعلمی) را
به تو صيه ر يس پژوه شكده دریافت نماید عالوه بر آن به ازاي هر پروژه تعریف شده در گروه یك امتياز
ترفيع تا سقف  4امتياز به مدیر گروه تعلق گيرد (بابت نظارت بر پروژه)

34

 .15مدیران و همكاران دفاتر ستادي به تشخيص معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی میتوانند حداكثر
در یك نظارت شركت داشته باشند.

35

 .16عمده وظایف پژوهشگران پژوهشگاه:

36

 )aتشخيص و تعيين موضوعات تحقيقاتی با تو ه به نيازهاي اعالمشده

27ماده  3از آیيننامه داخلی حداقل موظفی مدیران و پژوهشگران
28ماده  3از آیيننامه داخلی حداقل موظفی مدیران و پژوهشگران
29ماده  3از آیيننامه داخلی حداقل موظفی مدیران و پژوهشگران
31ماده  3از آیيننامه داخلی حداقل موظفی مدیران و پژوهشگران
31ماده  3از آیيننامه داخلی حداقل موظفی مدیران و پژوهشگران
32ماده  3از آیيننامه داخلی حداقل موظفی مدیران و پژوهشگران
33ماده  3از آیيننامه داخلی حداقل موظفی مدیران و پژوهشگران
34ماده  3از آیيننامه داخلی حداقل موظفی مدیران و پژوهشگران
35ماده  3از آیيننامه داخلی حداقل موظفی مدیران و پژوهشگران
 36بند  1از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی درونسراري

9

 )bشكستن پروژههاي بزرگ به پروژههاي كوچك ،تعریف و تدوین شرح خدمات پروژهها
 )cنظارت بر فرآیند برونسراري و ا راي آنها
 )dتحميع و یكرارچهسازي نتایج پروژهها
 )eانحام پروژههاي درونسراري بهعنوان بخشی از وظایف مستمر
 .17تي ا رایی مأموریت مطالعاتی عبارتاند از:

37

 .aمحري مأموریت مطالعاتی :از پژوهشوووگران و تر يحاً از اعضووواي هيئتعلمی پژوهشوووگاه كه
مسوووئوليت ا راي مأموریت م طالعاتی را بر عهده میگيرد و در این آ ين نا مه محري نام يده
میشود.
 .bهمكار مأموریت مطالعاتی :از پژوه شگران و اع ضاي هيئتعلمی پژوه شگاه كه به دليل حح و
ابعاد موضوع مأموریت مطالعاتی بهعنوان عضو گروه مأموریت مطالعاتی انتخاب میشود و در این
آ يننامه همكار ناميده میشود.
 .cمأموریتهاي مطالعاتی عموماً بهصوووورت انفرادي در یك بازه زمانی كوتاه (حداكثر  4ماه) انحام
میشود و در موارد بسيار خا

میتواند از همكار استفاده نماید.

 .18اموري كه بهصوورت عادي از وظایف اري پژوهشوگران اسوت اگر بهعنوان مأموریت مطالعاتی پيشونهاد
شود بههيچو ه قابلقبول نيست.
 .19در خصو

همكار پروژهها

38

39

 .aقبل از عقد قرارداد ضروري است كه فرد مذكور توسط ریاست پژوهشكده مصاحبه شده و پس
از تا يد ایشان  ،قرارداد منعقد گردد.
 .bپس از تا يد ،تهيه نامه معرفی فرد همكار از طرف ریاست پژوهشكده به معاون محترم پژوهشی
بر عهده محري میباشد.
 .cقرارداد مذكور باید  89روزه منعقد شود.

 1.3مبلغ پروژه
 .1در مورد پروژههایی كه كارفرماي بيرونی دارد ،پژوهشكده موظف است از ابتداي فرآیند مذاكره با كارفرما
و پيش از ارا ه قيمت پروژه با مدیریت امور مالی و تداركات و پشتيبانی هماهنگی الزم را داشته باشد.

37از ماده  1آیيننامه مأموریتهاي مطالعاتی

38از ماده  1آیيننامه مأموریتهاي مطالعاتی
 39پيوست شرح خدمات محري از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی درونسراري

11

 .2شووووراي علمی پژوهشوووكده مر ع بررسوووی و برآورد اعتبارات و برآورد كمی و كيفی نيروي انسوووانی و
تحهيزات موردنياز براي پروژه پي شنهادي قبل از طرح در ل سه شوراي پژوه شی و بر ا ساس مفاد این
آ يننامه میباشد و الزم است از طرف روساي پژوهشكده نظارت مناسب در این خصو

صورت گيرد.

تبصره  :11در مورد پروژههاي برون سراري كه مركز در آنها كارفرما میباشد از حضور نمایندگان تداركات
و پشتيبانی و همچنين دفتر برنامهوبود ه در شوراي علمی پژوهشكده بهعنوان مدعو بهره گرفته شود.
 .3كليه هزینه هاي یك پروژه از مله حق محریگري ،حسووون ا را و حق نظارت و ...می بایسوووت از محل
اعتبارات همان پروژه پرداخت شود لذا محري و پژوهشكده موظف هستند هزینههاي مذكور را در برآورد
اول يه اعت بارات پروژه ل حاظ ن مای ند .الزم به ذكر آن كه هرگو نه پردا خت با ع ناوین فوق بر اسووواس
دستورالعملهاي مصوب و دول موظفی پرسنل صورت میگيرد.

41

 .4حقالزحمه ماهانه در نظر گرفتهشووده براي مشوواور حقيقی حداكثر میتواند به ميزان یكسوووم معامالت
خرد باشد.

41

 .5مبلغ اعتباري كه محري میتواند براي مشاوره در یك پروژه پژوهشی در نظر بگيرد حداكثر به ميزان 25
درصد از كل اعتبارات پروژه میباشد.

42

تبصره  :12سوووقف اعتبار مذكور در موارد خا

با تا يد معاون پژوهش و توسوووعه ارتباطات علمی امكان

افزایش دارد.
 .6حقالزحمه پرداختی به مشاور میبایست صرفاً بر اساس فازبندي قرارداد مشاوره منعقده باشد.

43

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

44

 .8مشووواورین حقيقی و حقوقی میبایسوووت بر اسووواس داول زیر تفكيك و اعتبار موردنياز براي آنها در
شناسنامه پژوهشی مشخص گردند:

45

 .9اعتبار و مشخصات مشاورین حقيقی موردنياز براي پروژه برابر دول زیر:
 .11اعتبار و مشخصات مشاورین حقوقی موردنياز براي پروژه برابر دول زیر:
 .11محموع اعتبارات مشاوره موردنياز برابر دول زیر در شناسنامه پژوهشی لحاظ شود:
41ماده  2از آیيننامه ا
41ماده  2از آیيننامه ا
42ماده  2از آیيننامه ا
43ماده  2از آیيننامه ا
44ماده  2از آیيننامه ا
45ماده  2از آیيننامه ا

رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا
رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا
رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا
رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا
رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا
رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا

راي پروژه
راي پروژه
راي پروژه
راي پروژه
راي پروژه
راي پروژه

11

ردیف
ردیف

نوع مشاوره
/دانشگاه
خانوادگی
موسسه
نام و نام
نام

شماره
اشخاو گرایش
رشته
حقيقی

پیشنهادی (میلیون ریال)
اعتبار
همكارياز
موردني
زمان
ميزان
مدت
مشاوره
براي(ماه)

فعاليتها بر

(ماه)

تحصيلیحقوقی اساس ساختار
مشاوره
تخصصی وبراي
تحصيلی
زمينه
اشخا
مؤسسات
مدركو
دانشگاهها
مع شكست پروژه

حقالزحمه ماهانه
حقالزحمه ماهانه
پيشنهادي (از محل
پيشنهادي
پروژه)

مع
مع

11
مع كل:
مع كل:

 .12تأمين تحهيزاتی از قبيل كامريوتر ،پرینتر ،لپتاپ و گوشووی تلفن همراه براي پروژه با تو ه به مو ودي
اقالم در مركز می بایسوووت پس از تا يد اعالم عدم مو ودي از طرف انبار و تا يد دفتر فناوري اطالعات
صورت گيرد.

46

 .13پيشبينی اعتبارات مربوطه در شووناسوونامه پژوهشووی مصوووب شوووراي پژوهشووی به معنی محوز خرید
نمیباشد.

47

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

48

 .15تسووویهحسوواب پروژه و پرداخت پاداش حسوون ا راي و دیگر پرداختها به محري منوط به عودت كليه
اقالم سرمایهاي خریداريشده از محل اعتبارات پروژه به مع دار اموال پژوهشكده توسط محري و اعالم
لي ست اقالم به مدیریت تداركات و پ شتيبانی میبا شد و در صورت اعالم عدم نياز پژوه شكده ،اموال به
انبار هت بهرهبرداري دیگر پژوهشكدهها منتقل میشود.

49

 .16صرفاً اقالم زیر مشمول هزینههاي قابلقبول از محل اعتبارات اقالم مصرفی پروژه میباشد:
 .aچاپ ،تكثير تهيه گزارشها و مقاالت و كتب
 .bخدمات ساخت تحهيزات
46ماده  4از آیيننامه ا
47ماده  4از آیيننامه ا
48ماده  4از آیيننامه ا
49ماده  4از آیيننامه ا
51ماده  5از آیيننامه ا

رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا
رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا
رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا
رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا
رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا

راي پروژه
راي پروژه
راي پروژه
راي پروژه
راي پروژه

12

51

 .cخرید قطعات و المانها مصرفی
 .dهزینه پذیرا ی معمول
 .eهزینه ایابوذهاب
 .fپرداخت حقالحلسه
 .gهزینه ثبتنام در دورههاي آموزشی ،همایشها و شركت در محامع
 .hكاليبراسيون
 .iخدمات فنی از قبيل كابلكشی و ...تعمير تحهيزات
 .17معاون پ شتيبانی در هماهنگی با ر يس پژوه شكده موظف ا ست ن سبت به بهكارگيري یك نفر ح سابدار
هت كليه امور مالی و پشتيبانی مربوط به پروژههاي پژوهشكده اقدام نماید.

51

 .18نيروي انسووانی موردنياز پروژه بر اسوواس نوع اسووتخدامی و محل تأمين اعتبار موردنياز (پرداخت از محل
اعتبارات اري و یا پروژه) میبایسوووت تفكيكشوووده و بهصوووورت محزا در دو دول به شووورح زیر در
شناسنامه پژوهشی ارا ه گردد:

52

ردیف

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

نام و نام خانوادگی

شماره

ميزان همكاري

رشته و گرایش

فعاليتها بر

(ماه)

تحصيلی

اساس ساختار

مدرك تحصيلی

53

حقالزحمه ماهانه
پيشنهادي (از محل

مع

پروژه)

شكست پروژه

1
مع كل:

ردیف

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

مدرك
تحصيلی

51ماده  6از آیيننامه ا
52ماده  6از آیيننامه ا
53ماده  6از آیيننامه ا
54ماده  6از آیيننامه ا

رشته و گرایش

شماره

تحصيلی

فعاليتها بر

رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا
رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا
رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا
رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا

وضعيت

ميزان

استخدامی در

همكار

پژوهشگاه

ي

راي پروژه
راي پروژه
راي پروژه
راي پروژه

13

حقالزحمه ماهانه
پيشنهادي از محل:

54

مع

قراردادي

پيمانی

شكست پروژه

رسمی

اساس ساختار

(ماه)

پروژه

اري

اري

پروژه

1
مع كل:

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

55

اعتبار پیشنهادی (میلیون ریال)

محل تأمین اعتبار
از محل اري
از محل پروژه
مع

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

56

 .23حقالزحمه پي شنهادي براي افراد ر سمی ،پيمانی و قراردادي میبای ست بر ا ساس آخرین حقوق دریافتی
افراد و پيشبينی پرداختهاي سازمانی و افزایش سنواتی در بازه زمانی همكاري در پروژه و با هماهنگی
دفتر طرح و برنامه استخراج و لحاظ گردد.

57

 .24محري موظف است حتیاالمكان اسامی پرسنل را در دول فوق به صورت كامل قيد نموده و از عناوینی
از قبيل كارشناس و ...بحاي نام و نام خانوادگی خودداري گردد.

58

 %51 .25اعتبار كاركنانی م صوب شورا در ابتداي پروژه ( شامل همكاران پروژه و نيروهاي داخلی مو س سه و
محري) براي هر فاز پروژه در انتهاي آن فاز بهعنوان كارانه تلقی میگردد كه بنا به لي ست پي شنهادي
محري پروژه و تا يد ر يس شوراي پژوهشی به افراد مؤثر پروژه ( شامل همكاران پروژه و نيروهاي داخلی
موسووسووه و محري) پرداخت میگردد .به ازاي هر هفته تأخير در ا راي فاز %11 ،مبلغ كارانه كاهش
مییابد.

59

 .26در هت حمایت از پروژههاي منتخب ،سووقف پرداختی به نيروهاي همكار پروژه دو برابر سووقف سووایر
پروژهها هست.

55ماده  6از آیيننامه ا
56ماده  6از آیيننامه ا
57ماده  6از آیيننامه ا
58ماده  6از آیيننامه ا

61

رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا
رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا
رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا
رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا

راي پروژه
راي پروژه
راي پروژه
راي پروژه

59ماده  5از آیيننامه پروژههاي منتخب
61ماده  5از آیيننامه پروژههاي منتخب
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 .27محري موظف اسووت براي پروژههاي ابالغی بين  %15الی  %31و براي پروژههاي درآمدي بين  %15الی
 %21محموع اعتبارات پروژه را بهعنوان باال سري پروژه بابت هزینههاي عمومی پژوه شگاه و با هماهنگی
دفتر طرح و برنامه در نظر گرفته و در اعتبارات خود لحاظ نماید .محري محاز نيسوووت از محل اعتبار
باالسري پژوهشگاه كه در پروژه دیدهشده ،هزینه نماید.

61

 .28در قراردادهاي درآمدي محري موظف اسوووت بر اسووواس ضووووابط و مقررات تأمين ا تماعی و همچنين
د ستورالعملهاي صادره وزارت اقت صاد و دارا ی در هر سال ،در صدي از محموع اعتبارات پروژه را بهعنوان
حق بيمه قرارداد و ارزشافزوده در نظر گرفته و در اعتبارات پروژه لحاظ نماید 62.ميزان درصووود مذكور
میبایست توسط معاونت پشتيبانی در ابتداي هرسال مشخص و به پژوهشكدهها ابالغ گردد.
 .29در متن قراردادهاي درآمدي الزم اسووت ،سووقف زمانی براي اعالم نظر و پاسووو در مورد خرو ی فازها از
طرف كارفرما تعيين و لحاظ شووود بهگونهاي كه پس از زمان مذكور پاسووو مثبت تلقی شووده و كارفرما
ملزم به پرداخت حقالزحمه مورد مطالبه پژوهشگاه باشد.

63

 .31بر ا ساس مراتب قيد شده در مواد قبل ،كل اعتبار درخوا ستی یك پروژه میبای ست به تفكيك دول زیر
در شناسنامه پژوهشی لحاظ و ارا ه شود:

64

اعتبار پیشنهادی (برحسب میلیون ریال)

شرح
منابع انسانی
اقالم سرمایهاي
اقالم مصرفی و خدماتی
مشاوره
حق نظارت ،حسن ا راي پروژه و حق مدیریت پروژه
هزینههاي باالسري (پژوهشگاه)
حق بيمه قرارداد و ارزشافزوده (براي قراردادهاي
درآمدي)
مع

61ماده  7از آیيننامه ا رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا راي پروژه
62ماده  8از آیيننامه ا رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا راي پروژه
63ماده  15از آیيننامه ا رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا راي پروژه
64ماده  9از آیيننامه ا رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا راي پروژه
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 .31شرح خدمات پروژه و مبلغ و مدت آن به نحوي با شد كه حداكثر در یك سال مالی انحامپذیر بوده و در
غير این صورت فازبندي و هر فاز حداكثر در یك سال باشد.

65

 1.4زمانبندي و فازها
 .1در مورد قراردادهاي درآمدي حداكثر زمان براي گامهاي فازها حداكثر  4ماه میباشوود و در موارد خا
تصمي گيري با معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی میباشد.

66

 .2محري و پژوهشووكده موظف هسووتند در فازبندي و وزن دهی به فازهاي پروژههایی كه داراي كارفرماي
بيرونی میباشووود وزن هاي سووونگين را به فازهاي ابتدایی منتقل و وزن فاز نهایی حداكثر  %21در نظر
گرفته شود.

67

 .3سوووقف زمانی براي مأموریتهاي مطالعاتی حداكثر  4ماه اسوووت 68.محري موظف اسوووت متناسوووب با
زمانبندي تهيهشده و در بازههاي زمانی مورد درخواست مدیر ،گزارش پيشرفت كار خود را ارا ه نماید.

 65بند ج -ماده  5از دستورالعمل تبيين ،تعریف و ا راي پروژههاي بنيادي

66ماده  2از آیيننامه ا رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا راي پروژه
67ماده  11از آیيننامه ا رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا راي پروژه
68ماده  3از آیيننامه مأموریتهاي مطالعاتی
69ماده  3از آیيننامه مأموریتهاي مطالعاتی
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69

 3تصویب پروژهها
 .1ت صویب اینگونه پروژهها همانند پروژههاي برون سراري بر ا ساس فرآیند ارزیابی ،ت صویب و عقد قرارداد
پيشنهادهاي پژوهشی (پيوست  )1صورت میگيرد71.
 .2پيشنهادها پس از تصویب در شوراي تخصصی گروه ،شوراي علمی پژوهشكده و نهایتاً شوراي پژوهشی
مركز ،براي ا را در قالب پروژه امانی بهصورت یك فعاليت پژوهشی ابالغ خواهد شد71.

 3.1بررسي پيشنهادها پروژهها در پژوهشکده
 .1كليه پيشنهادهاي پروژه میبایست پس از انحام كارشناسیهاي الزم در گروه پژوهشی مربوطه ،ابتدا در
شوراي تخصصی گروه طرح شده و سرس نتایج حاصل اع از بررسی پيشنهادها پروژه مردود یا مصوب،
در شوراي علمی پژوهشكده طرح گردد.

72

تبصره  :13پژوهشكده موظف است صرفاً پيشنهادها پروژهاي كه بهطور رسمی از سوي معاونت پژوهش
و توسعه ارتباطات علمی به پژوهشكده ارسالشده است را بررسی نماید.

73

تبصره  :14الزم است كليه عناوین پروژه ابتدا به تا يد شوراي پژوهشی مركز برسد .بدین منظور
پژوهشكده موظف است «فرم اطالعات پروژه هت طرح در شوراي پژوهشی» (پيوست )11
را تكميل و هت طرح در شوراي پژوهشی مركز ارا ه نماید.

74

 3.1روند بررسي و تصویب پروژههاي پژوهشي در شورا
 .1عنوان پروژه (فرم  2صفحهاي) بر ا ساس پي شنهاد ر يس پژوه شكده مربوطه به دبير شوراي پژوه شی
بهنوبت در شوراي پژوهشی طرح میگردد.

75

 .aچنانچه پيشنهاد عنوان پروژه قبل از طرح در شورا به تا يد (امضاء) حداقل  4نفر از اعضاي شوراي
پژوهشی برسد ،به صورت یكفوریتی در شورا توسط ر يس پژوهشكده مربوطه طرح میگردد .در
حالت یكفوریتی ،شورا موظف ا ست حداكثر ظرف دو هفته از زمان طرح مو ضوع تو سط ر يس
پژوهشووكده و خارج از نوبت عادي ،پيشوونهاد مربوطه را بررس وی نماید .در صووورت نياز شوووراي
پژوهشی ملزم به برگزاري لسات فوقالعاده هست.
 71بند  2ردیف  1-2از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی درونسراري
 71بند  2ردیف  2-2از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی درونسراري
 72بند  2از دستورالعمل بررسی پيشنهاد پروژهها در پژوهشكده
 73بند  – 2تبصره  1از دستورالعمل بررسی پيشنهاد پروژهها در پژوهشكده
 74بند  – 2تبصره  2از دستورالعمل بررسی پيشنهاد پروژهها در پژوهشكده

 75ماده  3از آیيننامه پروژههاي معمولی
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 .bچنانچه پيشنهاد عنوان پروژه قبل از طرح در شورا به تا يد (امضاء) حداقل  6نفر از اعضاي شوراي
پژوه شی بر سد ،به صورت دوفوریتی در شورا تو سط ر يس پژوه شكده مربوطه طرح میگردد .در
حالت دوفوریتی ،شورا موظف ا ست در همان ل سه ،پي شنهاد مربوطه را خارج از نوبت برر سی
نماید.
 .2پس از طرح پي شنهاد عنوان در شوراي پژوه شی ،چنانچه مو ضوع به ت صویب شورا بر سد ،پژوه شكده
مربوطه مكلف به تهيه شنا سنامه پروژه با ز يات بي شتر میگردد و محدداً مو ضوع به صورت عادي،
یكفوریتی و یا دوفوریتی در شوراي پژوهشی طرح میگردد.

76

تبصره  :15كليه امور و مقدمات موردنياز براي تهيه شناسنامه (اع از پروژه درون سراري و یا برون سراري)
شامل برگزاري فراخوان و  ...داخل پژوه شكده مربوطه صورت میپذیرد و م سئول ح سن ا راي فرایند
ازنظر سرعت ،دقت و سالمت ،ر يس پژوهشكده مربوطه هست.
 .3چنانچه شنا سنامه پروژه مورد ت صویب شوراي پژوه شی قرار گيرد ،با ابالغ م صوبه مذكور تو سط ر يس
شورا به معاونين و روساي پژوهشكدهها ،ر يس پژوهشكده مربوطه ملزم به ا راي پروژه میگردد.

77

 .4محري پروژه به پيشنهاد ر يس پژوهشكده و تا يد شورا توسط ر يس شورا منصوب میگردد.
 .5ناظر پروژه به پيشنهاد معاونت پژوهشی موسسه و تا يد شورا توسط ر يس شورا منصوب میگردد.
 .6كليه امور مربوط به ا راي پروژه ،اع از مذاكرات قبل از انعقاد قرارداد برون سراري ،آماده سازي قرارداد
برون سراري ،مباحث مربوط به انتقال دانش فنی و  ...داخل پژوه شكده مربوطه صورت میپذیرد .ر يس
پژوه شكده میتواند معاون خود را بهعنوان م سئول ا راي كليه مباحث مربوط به امور قراردادها تلقی
نماید .ر يس پژوهشووكده ا ازه اسووتخدام نيروي دید براي وظایف محوله دید ندارد و موظف به
بهكارگيري منابع انسانی فعلی خود هست.
 .7پژوهشكده موظف است پروژههاي پيشنهادي خود هت طرح در شوراي پژوهشی را به همراه مدارك و
مستندات زیر در اختيار معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی قرار دهد:

78

أ .اعالم نياز كتبی از سوي م شتري پروژه (در صورت و ود) با تا يد عالیترین مر ع سازمان یا
شركت مشتري.
ب .گزارش تو يهی پژوهشكده مبنی بر ضرورت انحام پروژه با تو ه به مأموریتهاي مركز و طرح
كالن فعاليتهاي پژوهشی پژوهشكده (براي پروژههایی كه مشتري آنها مركز هست).

 76ماده  3از آیيننامه پروژههاي معمولی
 77ماده  3از آیيننامه پروژههاي معمولی
 78بند  2از دستورالعمل طرح ،بررسی و تصویب پروژه در شوراي پژوهشی
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ج .صورت لسه شوراي علمی پژوهشكده.
د .فرم پيشنهاد پروژه تكميلشده (پيوست .)7
ه .فرم ارزیابی فنی براي پروژههاي درونسراري (پيوست .)12
و .كل يه بر گه هاي مربوط به ارز یابی سووووابق علمی -ا رایی و ارز یابی فنی براي پروژه هاي
برونسراري مطابق با «دستورالعمل فراخوان پروژههای برونسپاری».
ز .فرم خالصه پيشنهاد پروژه (پيوست .)13
تبصره  :16فرم پيشنهاد پروژه تكميلشده میبایست پس از اعمال اصالحات شوراي علمی پژوهشكده ،طی
نامه رسمی از سوي ریاست پژوهشكده به معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی ارسال گردد.

79

 .8مدارك ار سالی از سوي پژوه شكده بهطور ه زمان تو سط دفتر امور پژوه شی و دفتر بازر سی ،نظارت و
ارزیابی عملكرد ازنظر تطابق با ضوووابط مركز كنترلشووده و نتایج در قالب فرم «كنترل فرم پي شنهاد
پروژه» (پيوست  )14ارا ه میگردد.

81

 .9در صورت كامل بودن مدارك ،فرم پيشنهاد پروژه ارا ه شده از سوي پژوهشكده توسط معاونت پژوهش و
توسعه ارتباطات علمی در شوراي پژوهشی طرح و موردبررسی قرار خواهد گرفت .نتایج بررسی شوراي
پژوه شی در سه قالب« :مردود»« ،م صوب به شرط ا صالحات» و «بازنگری جهت طرح مجدد در
شورا» اعالم میگردد .نتایج مذكور توسووط دفتر امور پژوهشووی طی فرم «اعالم نتايج برر سي پروژه در
شورای پژوهشي» (پيوست  )15به پژوهشكده ابالغ میگردد.

81

 )aدرصورتیكه پيشنهاد پروژه در شوراي پژوهشی مردود شود ،پژوهشكده موظف است از طریق
معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی ،مكاتبات الزم را با پيشنهاددهنده پروژه انحام داده و
رونوشتی از كليه مكاتبات را در اختيار دفتر امور پژوهشی قرار دهد.
 )bدرصورتیكه پيشنهاد پروژه ،مصوب شده و نياز به انحام اصالحات داشته باشد ،پژوهشكده موظف
است حداكثر ظرف مدت  7روز كاري پس از ابالغ فرم «اعالم نتایج بررسی پروژه در شوراي
پژوهشی» ،اصالحات الزم را انحام داده و فرم پيشنهاد پروژه نهایی را در اختيار معاونت پژوهش و
توسعه ارتباطات علمی قرار دهد.

 79بند  - 2تبصره از دستورالعمل طرح ،بررسی و تصویب پروژه در شوراي پژوهشی
 81بند  3از دستورالعمل طرح ،بررسی و تصویب پروژه در شوراي پژوهشی
 81بند  3از دستورالعمل طرح ،بررسی و تصویب پروژه در شوراي پژوهشی

19

 )cدرصورتیكه پروژه بهصورت قطعی مصوب گردد ،پژوهشكده موظف است حداكثر ظرف  2روز كاري
از زمان ابالغ فرم «اعالم نتایج بررسی پروژه در شوراي پژوهشی» ،فرم پيشنهاد پروژه نهایی را در
اختيار معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی قرار دهد.
تبصره  :17در فرم پيشنهاد پروژه نهایی باید عبارت  DRAFTاز زمينه فرم حذف گردد.

82

تبصره  :18درروي لد فرم پيشنهاد پروژه نهایی باید تا يد ر يس پژوهشكده مبنی بر تكراري نبودن پروژه
ارا ه شود .همچنين كليه صفحاتی كه بار مالی داشته و نيز صفحه مربوط به ساختار شكست
پروژه میبایست به تا يد ر يس پژوهشكده برسد.

83

تبصره  :19كليه صفحات فرم پيشنهاد پروژه نهایی باید به تا يد مدیر گروه پژوهشی ذيربط برسد.

84

تبصره  :21محري موظف است كليه صفحات فرم پيشنهاد را امضاء نماید .در ضمن اگر محري داراي شخصيت
حقوقی باشد الزم است كليه صفحات فرم پيشنهاد پروژه ممهور گردد.

85

تبصره  :21در صورت انصراف پيشنهاددهندگان پروژه در هر مرحله از فرآیند بررسی ،ارزیابی و
تصویب پروژه ،پژوهشكده موظف است مراتب را به همراه مدارك و مستندات الزم
(شامل :اعالم انصراف كتبی پيشنهاددهنده ،گزارش در خصو

عدم تعامل مناسب

پيشنهاددهنده پروژه و  )...به معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی منعكس
نماید.

86

 3.3روند پيشنهاد و تصویب مأموریتهاي مطالعاتي
 .1تكميل فرم پيشنهاد مأموریت مطالعاتی و ار اع هت طرح در شوراي علمی پژوهشكده
 .2تصویب مأموریت مطالعاتی در شوراي علمی و ار اع هت معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی
 .3صدور ابالغيه محري مأموریت مطالعاتی
 .4مسئوليت حسن ا راي مأموریت مطالعاتی بر عهده مدیر مربوطه است.

87

 .5هر فرد در هر بازه زمانی تنها میتواند یك مأموریت مطالعاتی را بر عهده بگيرد و همچنان ملزم به انحام
وظایف اري گروه و پژوهشكده هست.

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

87از ماده  1آیيننامه مأموریتهاي مطالعاتی

21

تبصره  :22مأموریتهاي مطالعاتی به دليل آنكه تخصووويص اعتبار نمیشووووند امكان ذب همكار پروژه،
مشاور و یا هزینههاي سرمایهاي را ندارند.

88

 3.4روند پيشنهاد و تصویب پروژههاي منتخب
 .1عنوان پروژه منتخب با پي شنهاد یكی از اعضاي شوراي پژوهشی و با تا يد ر يس شورا به تصویب شوراي
89

پژوهشی میرسد.

 .2محري پروژه توسط ر يس شوراي پژوهشی منصوب میگردد.

91

 .3بر اسوواس پيشوونهاد محري پروژه به شوووراي پژوهش وی ،فازهاي مختلف پروژه در طی زمان بهصووورت
درونسراري به همراه اعتبار مربوطه بررسی و تصویب میگردد و توسط معاونت پشتيبانی و توسعه منابع
انسانی تأمين اعتبار میگردد.
تبصره  :23بدیهی است كه هرچند پروژه منتخب بهصورت درونسراري ا را میگردد میتواند زیر پروژههایی
بهصورت برونسراري داشته باشد.

91

 3.3روند پيشنهاد و تصویب پروژههاي بنيادي
 .1مراحل تصویب مانند سایر پروژهها بوده و هر پژوهشكده بر اساس برنامه مصوب و در سقف  %21اعتبارات
پژوهشی مركز در سال با توزیع متناسب با فعاليتهاي گروههاي پژوهشی انحام خواهد شد.

92

تبصره  :24تخصيص اعتبارات فوق مشترك با معاونين پژوهشی و پشتيبانی و توسعه منابع انسانی مركز
حداكثر تا پایان اردیبهشتماه هرسال انحام مییابد.

93

 .2تعيين اولویت و تصویب پروژههاي بنيادي توسط شوراي پژوهشی مركز  /پژوهشكده انحام میشود.
 .3در خ صو

94

پروژههاي بنيادي واگذار شده به دان شگاهها ،با تو ه به ماهيت مطالعاتی اینگونه پروژهها،

تأخير در ارا ه خرو ی فازها مگر در شرایط بسيار خا

88از ماده  2آیيننامه مأموریتهاي مطالعاتی
89ماده  1از آیيننامه پروژههاي منتخب
91ماده  2از آیيننامه پروژههاي منتخب
91ماده  3از آیيننامه پروژههاي منتخب
 92بند ج -ماده  6از دستورالعمل تبيين ،تعریف و ا راي پروژههاي بنيادي
 93بند ج -ماده  6از دستورالعمل تبيين ،تعریف و ا راي پروژههاي بنيادي
 94بند ج -ماده  8از دستورالعمل تبيين ،تعریف و ا راي پروژههاي بنيادي

21

و با دالیل تو يهی بسيار محك  ،قابلپذیرش

نمیباشووود و ناظرین باید در پذیرش و تا يد دالیل تو يهی ،دقت الزم به عملآورند .مدیران گروهها و
روساي پژوهشكدهها مسئول نظارت دقيق بر فعاليت ناظرین در این خصو

 95بند ج -ماده  8از دستورالعمل تبيين ،تعریف و ا راي پروژههاي بنيادي

22

میباشند.

95

 4اجرای پروژه
 4.1فرایند اجراي پروژه پژوهشي
 .1محري موظف اسووت پس از تصووویب مأموریت مطالعاتی ،در اولين گام شوورح ز يات آن را با تو ه به
انتظارات موردنظر و محدوده زمانی آن ،تهيه و به تا يد مدیر مربوطه برساند.

96

 .2مسئوليت حسن ا راي مباحث مربوط به پروژهها اع از انعقاد قرارداد برون سراري ،تسویه فازها ،انتقال
دانش فنی ،كليه پرداختها اع از همكار پروژه و  ...متو ه ر يس پژوهشكده هست.
 %51 .3اعتبار پر سنلی م صوب شورا در ابتداي پروژه ( شامل همكاران پروژه و نيروهاي داخلی مو س سه و
محري) براي هر فاز پروژه در انتهاي آن فاز بهعنوان كارانه تلقی میگردد كه بنا به لي ست پي شنهادي
محري پروژه و تا يد ر يس شوراي پژوهشی به افراد مؤثر پروژه ( شامل همكاران پروژه و نيروهاي داخلی
موسووسووه و محري) پرداخت میگردد .به ازاي هر هفته تأخير در ا راي فاز %11 ،مبلغ كارانه كاهش
مییابد.

97

 .4پروژه پژوهشی صرفاً پس از تأمين و ابالغ اعتبار از سوي دفتر طرح و برنامه محاز به ا را ی شدن است
و در غير این صورت محري و پژوهشكده رؤسا مسئول هزینههاي صورت گرفته احتمالی میباشند.

98

 .5پس از تأمين اعتبار یك پروژه ،ابحایی اعتبارات بين سرف صلها مختلف آن پروژه و همچنين ابحایی
اعتبارات بين دو پروژه محاز نمیباشد مگر با محوز معاون پژوهشی و تا يد دفتر طرح و برنامه

99

 .6محري محاز نيست خارج از تفویض اختيار قيدشده در حك محریگرياش نسبت به عقد قرارداد و ایحاد
تعهد سازمانی اقدام نماید.

111

 .7پروژهها میتوانند به صورت مشترك توسط گروه پژوهشی مركز ،دانشگاه و سایر مراكز تحقيقاتی تعریف
شوند بهنحويكه در ریان انحام تحقيقات مشترك ه افزایی و تبادل علمی امكانپذیر باشد.

111

 .8تحهيزات سرمایهاي پروژه با درخواست محري و تا يد ناظر مطابق پيشبينیهاي مندرج در فرم پيشنهاد
پروژه از سوي مركز تأمين و به صورت امانی به مركز بر عهده محري پروژه است .محري موظف است در

96ماده  3از آیيننامه مأموریتهاي مطالعاتی

 97ماده  4از آیيننامه پروژههاي معمولی
 98ماده  11از آیيننامه ا رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا راي پروژه
 99ماده  11از آیيننامه ا رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا راي پروژه
111ماده  11از آیيننامه ا رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا راي پروژه
 111بند ج – ماده  4از دستورالعمل تبيين ،تعریف و ا راي پروژههاي بنيادي
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درخواسووت خریدهاي سوورمایهاي ضوومن برآورد اوليه قيمت ،منابع تهيه را نيز درصووورتیكه امكان اعالم
نماید.112
تبصره  :25مراحل خرید تحهيزات یادشده براي مبالغ كمتر از یك صد ميليون ریال حداكثر ظرف مدت 11
روز و براي مبالغ بيشتر از یك صد ميليون ریال حداكثر  31روز پس از ارسال فهرست تا يد شده
تحهيزات توسط ناظر ،انحام خواهد شد.

113

 .9در را ستاي تأمين نيازهاي م صرفی و مواد اوليه پروژه ،طبق مفاد فرم پي شنهاد پروژه با ارا ه درخوا ست
محري و تا يد آن توسط ناظر پروژه از سوي مركز اقدام خواهد شد.114
 .11هرگونه پرداخت از محل اعتبار اقالم مصوورفی و خدماتی و اقالم سوورمایهاي با ارا ه مدارك و مسووتندات
ذیل امكانپذیر است:

115

 .aفرم تكميلشده "تا يد پرداخت مراحل فعاليتهاي پژوهشی" (فرم شماره)412
 .bاصل برگ خریدهاي مربوط به هزینههاي انحام شده یا اصل پيشبرگ خریدهاي مربوط به اقالم
سرمایهاي ،همراه با امضاي ناظر واقع در روي فاكتورها
 .cتهيه فهرست فاكتورها همراه با امضاي ناظر
 .11حقوق و مزایاي قانونی همكاران اسوووتخدامی و طرح مركز كه در پروژه فعاليت دارند در پایان هرماه از
سوي مركز پرداخت و بهح ساب پروژه منظور خواهد شد .هزینه ك سور قانونی ،كمكهزینههاي رفاهی،
عيدي و پاداش كاركنان اسووتخدامی و طرح مركز شوواغل در پروژه درصووورتیكه پرداخت ،عالوه بر مبلغ
اعتبار پروژه از سوي مركز تأمين خواهد شد.116
 .12محري مكلف به همكاري كامل با ناظر منتخب مركز (مو ضوع بند  3د ستورالعمل نحوه انحام پروژههاي
تحقيقاتی درونسراري) در امور مربوط به پروژه میباشد.117
 .13ر يس پژوه شكده (محري طرح پژوه شگاه ارتباطات و فناوري اطالعات) مختارا ست در هر مقطع از كار
بنا به مصوولحت ،پروژه را متوقف و پس از ارا ه خرو ی و گزارش فعاليتهاي انحامشووده تا آن مقطع با
محري پروژه تسویهحساب به عمل آورد.118

 112بند  – 4ردیف  – 5تبصره از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی درونسراري
 113بند  – 4ردیف  – 5تبصره از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی درونسراري
 114بند  – 4ردیف  – 5تبصره از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی درونسراري
 115پيوست شرح خدمات محري از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی درونسراري
 116بند  – 4ردیف  – 5تبصره از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی درونسراري
 117بند  – 4ردیف  – 5تبصره از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی درونسراري
 118بند  – 4ردیف  – 5تبصره از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی درونسراري

24

 .14با تو ه به آنكه تمدید زمانی پروژه بدون افزایش مبلغ براي پژوه شگاه هزینهبردار ا ست لذا تمدید زمانی
پروژه بدون افزایش مبلغ صرفاً در انتهاي پروژه و در صورت و ود اعتبار با اخذ تا يديِ معاون پژوه شی
119
امكانپذیر میباشد.
 .15در صورت تأخير در ا راي پروژه و با تشخيص معاون پژوهشی مبنی بر غيرمو ه بودن تأخير ،با نظر آن
معاونت و بر اسوواس نوع ،علت و عامل تأخير ،ریمهاي بر روي پرداخت حُسوون ا را ،حق مدیریت پروژه
111
ویل حقالزحمه نظارت لحاظ خواهد شد.
تبصره  :26درصورتیكه هرگونه تأخير غيرمحاز و عدم اخذ نتيحه مطلوب از پروژه به دالیل غيرمو ه كه به
تشخيص ناظر پروژه و با تا يد پژوهشكده و معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی تعيين
خواهد شد ،مركز محاز به بازپسگيري تمام یا بخشی از حق مسئوليت محري پروژه خواهد
بود.

111

 4.1فرایند اجراي پروژه هاي برون سپاري (فراخوان)
 .1نحوه انحام فراخوان و روال ارزیابی پيشووونهاد ها دریافتی به همراه زمانبنديهاي مقرر مطابق فلوچارت
ارا هشده در پيوست  1میباشد.

112

 .2فراخوان پروژههاي برون سراري به صورت یك فرآیند م ستمر ا را میگردد .در این چارچوب ،پروژههاي
م صوب هت فراخوان با م شخص نمودن «تاریو شروع فراخوان»« ،تاریو خاتمه فراخوان» در یك بازه
زمانی سههفتهاي از طریق سایت مركز به آدرس  www.i t rc.ac.i rفراخوان میشوند.

113

تبصره  :27حسب مورد ،بر اساس درخواست پژوهشكده و تا يد معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی،
مدتزمان فراخوان حداكثر  2بار ،هر بار به مدت یك هفته قابل تمدید میباشد.

114

 .3متقا ضيان شركت در فراخوان پروژههاي برون سراري مركز میبای ست فرم «ارا ه سوابق علمی– ا رایی»
(پيوسووت  )3را تكميل و به همراه كليه مدارك الزم در موعد مقرر به مركز ارسووال نمایند .كليه فرمهاي
دریافتی پس از ثبت در دبيرخانه مركز ،تو سط دفتر امور پژوه شی كدگذاري شده و طی نامه ر سمی با
تا يد معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی به پژوهشكدههاي ذيربط ارسال میگردد

119ماده  12از آیيننامه ا رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا راي پروژه
111ماده  14از آیيننامه ا رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا راي پروژه
 111بند  4ردیف - 11تبصره از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی درونسراري
 112بند  2از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی برونسراري
 113بند  4از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی برونسراري
 114بند  -4تبصره  3از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی برونسراري
 115بند  5از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی برونسراري
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115

تبصره  :28متقاضيان شركت در فراخوان باید فرمهاي «سوابق علمی–ا رایی» را تا پایان وقت اداري «تاریو
خاتمه فراخوان» بهصورت حضوري و یا از طریق پست سفارشی تحویل دبيرخانه مركز نمایند.
فرمهایی كه خارج از مهلت مذكور دریافت گردند ،پذیرفته نخواهد شد.

116

تبصره  :22متقاضيان شركت در فراخوان پروژههاي برونسراري باید كليه مدارك الزم مندرج در فرم
"ارا ه سوابق علمی–ا رایی» را در مهلت مقرر به مركز ارسال نمایند و پس از خاتمه فراخوان،
دریافت مدارك یا مستندات تكميلی مقدور نيست.
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 .4نحوه ارز یابی سووووابق علمی–ا رایی مت قاضووو يان شووور كت در فراخوان پروژه هاي برونسووو راري:
پژوه شكدهها موظف ه ستند برگههاي «ارا ه سوابق علمی–ا رایی» را ارزیابی نموده و به ازاي
هر فرم در یافتی ،ن تایج ارز یابی را در قا لب فرم «ارز یابی توان علمی -ا رایی پيشووونهادده نده پروژه»
(پيوسوووت  )4ارا ه نموده و به ازاي هر پروژه ،گزارش نتایج ارزیابی كليه فرمهاي «ارا ه سووووابق علمی-
ا رایی» را در قالب فرم «گزارش نتایج توان علمی–ا رایی پيشوونهاددهندگان پروژه» (پيوسووت  )5در
اختيار معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی قرار دهند.
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تبصره  :31پژوه شكدهها موظف ه ستند صرفاً فرمهاي «ارا ه سوابق–علمی ا رایی» را موردبرر سی قرار
ده ند كه طی نا مه رسووومی از طریق م عاو نت پژوهش و توسووو عه ارت با طات علمی در یا فت
مینمایند.
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تبصره  :31پژوهشكده موظف است از طریق معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی ،مكاتبات الزم را با
افرادي كه در مرحله ارزیابی سوابق علمی–ا رایی حدنصاب الزم را كسب نمودهاند ،انحام داده و
 RFPكامل پروژه را مطابق با «قالب ( "RFPپيوست  )6در اختيار آنها قرار دهند .هت رعایت
زمانبنديهاي مصوب باید كليه مكاتبات با ذكر مهلت مقرر انحامگرفته و پس از پایان مهلت
مذكور ،اقدام مقتضی صورت پذیرد.
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 116بند  -5تبصره  4از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی برونسراري
 117بند  -5تبصره  5از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی برونسراري
 118بند  6از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی برونسراري
 119بند  -6تبصره  6از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی برونسراري
 121بند  -6تبصره  7از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی برونسراري

26

تبصره  :32پژوهشكده موظف است از طریق معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی مكاتبات الزم را با
افرادي كه در مرحله ارزیابی سوابق علمی–ا رایی موفق به كسب حدنصاب الزم نشدهاند ،انحام
دهد.
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تبصره  :33پژوهشكده یك رونوشت از كليه مكاتبات انحام شده با پيشنهاددهندگان پروژه را در اختيار دفتر
امور پژوهشی قرار دهند.

122

 .5پيشوونهاددهندگانی كه در مرحله ارزیابی سوووابق علمی–ا رایی حدنصوواب الزم را كسووب كرده و RFP
كامل پروژه را دریافت نمودهاند ،باید فرم پيشنهاد پروژه (پيوست  )7را تكميل و در موعد مقرر به صورت
ح ضوري تحویل دبيرخانه مركز داده و یا تو سط پ ست سفار شی به مركز ار سال نمایند ،بهنحويكه در
موعد مقرر در دبيرخانه مركز ثبت گردد.
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تبصره  :34مالك زمان دریافت پيشنهاد پروژه ،تاریو ثبت دبيرخانه میباشد .برگههاي مذكور پس از ثبت
در دبيرخانه از طریق معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی به پژوهشكدههاي ذيربط ارسال
خواهند شد .پژوهشكدهها موظف میباشند به ازاي هر فرم پيشنهاد پروژه ،نتایج ارزیابی را در
قالب فرم «ارزیابی فنی پيشنهاد پروژه» (پيوست  )8تكميل نموده و به ازاي هر پروژه ،نتایج
ارزیابی كليه برگههاي پيشنهاد پروژه دریافتی را در قالب «گزارش نتایج ارزیابی فنی پيشنهادها
پروژه» (پيوست  )9ارا ه نمایند .ضمناً الزم است پژوهشكده پيشنهادها برتر را بر اساس امتياز
كل مكتسبه بهصورت:
(امتياز حاصل از ارزیابی علمی–ا رایی) ×( + %21امتياز حاصل از ارزیابی فنی) × = %81امتياز كل مكتسبه

تعيين و اولویتبندي نموده و نتایج را در قالب فرم «گزارش انتخاب پيشنهادهاي پروژه برگزیده» (پيوست )11
در اختيار معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی قرار دهد .پس از تعيين و اولویتبندي
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
علمی قرار دهد.
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 121بند  -6تبصره  8از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی برونسراري
 122بند  -6تبصره  9از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی برونسراري
 123بند  7از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی برونسراري
 124بند  -7تبصره  11از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی برونسراري
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تبصره  :35پژوهشكده موظف است از طریق معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی با پيشنهاددهندگانی
كه در مرحله ارزیابی فنی پيشنهادهاي پروژه ،حدنصاب الزم را كسب نكردهاند ،مكاتبات الزم را
انحام داده و رونوشتی از كليه مكاتبات را در اختيار دفتر امور پژوهشی قرار دهد.
 .6در خصو

125

قراردادهاي برون سراري ،پس از آماده سازي قرارداد توسط ر يس پژوهشكده با اخذ تأیيدیه

دفتر حقوقی مو س سه ،قرارداد تو سط ر يس مو س سه ام ضاء میگردد و هت ا را محدداً به پژوه شكده
بازمیگردد .یك ن سخه از قرارداد مذكور براي معاونت پ شتيبانی و یك ن سخه براي معاونت پژوه شی نيز
ارسال میگردد.
 .7كليه پرداختهاي مالی و همچنين اخذ ضمانتنامههاي موردنياز توسط مدیر مالی (زیرمحموعه معاونت
پ شتيبانی) مو س سه صورت میگيرد .مدیر مالی مو س سه با دریافت ا سناد پنجگانه زیر ملزم به پرداخت
مالی و یا اخذ ضمانتنامه هست:
 .aمصوبه شوراي پژوهشی براي موضوع و اعتبار كل پروژه به همراه نامه ابالغ ر يس شورا
 .bمصوبه شوراي پژوهشی براي مشخص نمودن محري پروژه به همراه نامه ابالغ محري
 .cمصوبه شوراي پژوهشی براي مشخص نمودن ناظر پروژه به همراه نامه ابالغ ناظر
 .dیك نسخه از قرارداد مربوطه اع از شخصيت حقيقی یا حقوقی
 .eنامه مبلغ پرداخت و یا اخذ ضمانتنامه (با مبلغ و نوع م شخص شده) كه به تا يد محري پروژه،
ناظر پروژه ،ر يس پژوهشكده و ر يس شوراي پژوهشی رسيده است .الزم به ذكر است كه صرفاً
پرداختهاي مربوط به انتهاي فاز قرارداد نياز به تا يد ناظر پروژه دارد و پرداختهاي دیگر
شامل حقوق همكاران پروژه و پرداختهاي حين ا راي فاز نياز به تا يد ناظر ندارد.
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 4.3مشاورین
 .1در خصو

مشاوران پروژه
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 .aقرارداد آنها باید مطابق فرمت اسوووتاندارد در چهار نسوووخه تهيه و پس از تا يد ناظر پروژه  ،به
تا يد ریا ست پژوه شكده ر سانده شود .الزم به ذكر ا ست اگر مبلغ قرارداد م شاور بيش از چهار
ميليون و چهار صد هزار تومان با شد ،قرارداد مذكور باید بين م شاور و معاون محترم پژوه شی
منعقد گردد.

 125بند  -7تبصره  11از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی برونسراري

 126ماده  3از آیيننامه پروژههاي معمولی
 127پيوست شرح خدمات محري از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی درونسراري
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 .bدر صورت عقد قرارداد مشاورهاي با فرد مذكور باید در قالب فرم شماره  412نسبت به پرداخت
حقوق اقدام شود.
 .2قرارداد مشوواورین حقيقی میبایسووت بر اسوواس فرمت قرارداد مصوووب پژوهشووگاه در  5نسووخه (محري/
پژوهشكده /دفتر امور پژوهشی /مالی /امور قراردادها) تنظي و در دبيرخانه پژوهشگاه به ثبت برسد.
 .3سقف اختيارات براي عقد قرارداد مشاوره براي یك پروژه به شرح زیر است:
 .aمحري پروژه براي اشخا

128

حقيقی میتواند حداكثر تا سقف مبلغ معامالت خرد با یك مشاور و

محموعاً ساالنه تا سقف اعتبارات مشاوره پروژه در مورد آن پروژه قرارداد منعقد نماید.
 .bر يس پژوهشكده براي اشخا

حقيقی میتواند با پيشنهاد محري پروژه ،حداكثر تا سقف مبلغ

یكچهارم معامالت متو سط با یك م شاور و محموعاً ساالنه تا سقف اعتبارات م شاوره پروژه در
مورد آن پروژه قرارداد منعقد نماید.
 .cمعاون پژوهش و تو سعه ارتباطات علمی میتواند با پي شنهاد محري و تا يد ر يس پژوه شكده،
حداكثر تا سقف نصف مبلغ معامالت متوسط با یك مشاور و محموعاً تا سقف اعتبارات مشاوره
پروژه در مورد آن پروژه قرارداد منعقد نماید.
 .4پروژه پژوهشی صرفاً پس از تأمين و ابالغ اعتبار از سوي دفتر طرح و برنامه محاز به ا را ی شدن است
و در غير این صورت محري و پژوهشكده رؤسا مسئول هزینههاي صورت گرفته احتمالی میباشند.
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 .5پس از تأمين اعتبار یك پروژه ،ابحایی اعتبارات بين سرف صلها مختلف آن پروژه و همچنين ابحایی
اعتبارات بين دو پروژه محاز نمیباشد مگر با محوز معاون پژوهشی و تا يد دفتر طرح و برنامه

131

 .6محري محاز نيست خارج از تفویض اختيار قيدشده در حك محریگرياش نسبت به عقد قرارداد و ایحاد
تعهد سازمانی اقدام نماید.
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 4.4پرداخت مراحل فاز
 .1هرگونه پرداخت به فعاليتهاي پژوهشووی از محل اعتبار پرسوونلی در مراحل (فازهاي) مربوطه مطابق با
مقاطع زمانی مشخص شده در قرارداد پژوهشی و فرم پيشنهاد پروژه مربوطه انحام میگيرد .بدین منظور

128ماده  11از آیيننامه ا
129ماده  11از آیيننامه ا
131ماده  11از آیيننامه ا
131ماده  11از آیيننامه ا

رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا
رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا
رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا
رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا

راي پروژه
راي پروژه
راي پروژه
راي پروژه

29

پژوه شكده موظف ا ست مدارك و م ستندات ذیل را به معاونت پژوهش و تو سعه ارتباطات علمی ار سال
نماید:
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 )aفرم تكميلشده «تائيد پرداخت مراحل فعاليتهای پژوهشي» (پيوست )16
 )bفرم تكميلشده «گزارش توجيهي تأخير» (پيوست  )17در صورت و ود تأخير در ارا ه
خرو یها
 )cفرم تكميلشده «ارزيابي فازهای فعاليت پژوهشي توسط ناظر قرارداد» (پيوست )18
 )dلوح فشرده حاوي فایلهاي  wordو  PDFگزارش فعاليتهاي پژوهشی فاز مربوطه
(درصورتیكه درخواست پرداخت مربوط به مراحل ميانی فعاليت پژوهشی باشد)
تبصره  :36حسب ضرورت و با درخواست كتبی پژوهشكده و تا يد معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی،
پرداخت علیالحساب به فعاليتهاي پژوهشی با ارا ه مدارك الزم مطابق با بند  1قابل انحام است.
در این صورت پس از ارزیابی نهایی و تعيين درصد قطعی پرداخت ،پژوهشكده موظف است محدداً
فرم «تائيد پرداخت مراحل فعاليتهای پژوهشي» و فرم «ارزيابي فازهای فعاليت
پژوهشي توسط ناظر قرارداد» را با در نظر گرفتن درصد ارزیابی نهایی ،تكميل و به همراه
سایر مدارك مشخصشده دربند  1به معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی ارسال نماید.
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تبصره  :37درصورتیكه پروژه در هر مرحله از قرارداد متوقف گردد ،پژوهشكده موظف است فرم «تائيد
پرداخت مراحل فعاليتهای پژوهشي» و فرم «ارزيابي فازهای فعاليت پژوهشي توسط
ناظر قرارداد» را با در نظر گرفتن درصد ارزیابی نهایی هت توقف پروژه و تسویهحساب با
محري ،تكميل و به همراه مستندات مربوط به دالیل توقف پروژه و نيز سایر مدارك مشخصشده
دربند  1به معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی ارسال نماید.
تبصره  :38در خصو

134

پروژههاي درونسراري ،پس از تا يد معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی« ،فرم

تائيد پرداخت مراحل فعاليتهای پژوهشي» در پرونده پروژه در دفتر امور پژوهشی
بایگانیشده و هنگام تسویهحساب نهایی با محري و پرداخت حقالزحمه حسن ا راي پروژه ،مورد
بهرهبرداري قرار خواهد گرفت.
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 132بند  1-2از دستورالعمل پرداخت مراحل (فازها) و اختتام فعاليتهاي پژوهشی
 133بند  – 1-2تبصره  1از دستورالعمل پرداخت مراحل (فازها) و اختتام فعاليتهاي پژوهشی
 134بند  – 1-2تبصره  2از دستورالعمل پرداخت مراحل (فازها) و اختتام فعاليتهاي پژوهشی
 135بند  – 1-2تبصره  3از دستورالعمل پرداخت مراحل (فازها) و اختتام فعاليتهاي پژوهشی
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 )aدر خصووو

پروژههاي درونسووراري ،پرداخت علیالحسوواب حداكثر تا سووقف  81درصوود به

همكاران پروژه بهصووورت مرحلهاي با اسووتفاده از فرم «درخوا ست پرداخت عليالح ساب
حقوق همكاران پروژه» (پيوست  )21صورت میگيرد .هت خاتمه پروژه ،ارا ه تسویهحساب
نهایی با همكاران پروژه با رعایت درصد ارزیابی نهایی پروژه الزامی است.
 .2هرگونه پرداخت از محل اعتبار مربوط به هزینه اقالم مصووورفی و خدماتی با ارا ه مدارك و مسوووتندات
موردنياز به شرح ذیل انحام میگيرد:
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 )aفرم تكميلشده «تائيد پرداخت مراحل فعاليتهای پژوهشي» (پيوست .)1
 )bاصل برگ خریدهاي مربوط به هزینههاي انحامشده كه به تا يد ناظر /گروه نظارتی ،مدیر گروه
و ر يس پژوهشكده رسيده باشد.
 )cتهيه فهرست برگ خریدها كه به تا يد ناظر/گروه نظارتی یا مسئول گروه نظارتی رسيده باشد.
 .3هرگونه پرداخت از محل اعتبار مربوط به اقالم سوورمایهاي با ارا ه مدارك و مسووتندات موردنياز به شوورح
ذیل انحام میگيرد:

137

 .aفرم تكميلشده «تائيد پرداخت مراحل فعاليتهای پژوهشي» (پيوست .)16
 .bاصل پيشفاكتورهاي مربوط به اقالم موردنياز كه به تا يد ناظر /گروه نظارتی ،مدیر گروه و
ر يس پژوهشكده رسيده باشد.
 .cتهيه فهرست برگ خریدها كه به تا يد ناظر/گروه نظارتی یا مسئول گروه نظارتی رسيده باشد.
تبصره  :39درصورتیكه كامل بودن مدارك و در صورت پيشبينی اعتبار الزم در خصو

پرداختهاي

موضوعبندهاي  2-2و  3-2در فرم پيشنهاد پروژه و نيز تا يد معاون پژوهش و توسعه ارتباطات
علمی ،فرم «تائيد پرداخت مراحل فعاليتهای پژوهشي» مربوطه هت انحام اقدام الزم به
معاونت پشتيبانی و توسعه منابع انسانی ارسال خواهد شد.

138

 .4پژوهشووو كده می بایسوووت براي هر یك از پردا خت ها ،اع از مرا حل ف عال يت هاي پژوهشوووی ،اقالم
سرمایهاي و اقالم مصرفی و خدماتی در فرم داگانهاي تكميل و ارسال نماید.

 136بند  2-2از دستورالعمل پرداخت مراحل (فازها) و اختتام فعاليتهاي پژوهشی
 137بند  3-2از دستورالعمل پرداخت مراحل (فازها) و اختتام فعاليتهاي پژوهشی
 138بند  – 3-2تبصره  4از دستورالعمل پرداخت مراحل (فازها) و اختتام فعاليتهاي پژوهشی
 139بند  – 3-2تبصره  5از دستورالعمل پرداخت مراحل (فازها) و اختتام فعاليتهاي پژوهشی
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 0نظارت بر پروژهها
 3.1فرایند تعيين ناظر/گروه نظارت
 .1پس از تصویب پروژه در شوراي پژوهشی ،پژوهشكده ذيربط حداكثر ظرف مدت یك هفته هت تعيين
ناظر/گروه نظارت ،افرادي را به معاونت پژوهشووی پيشوونهاد میدهد تا از بين آنها انتخاب صووورت گيرد.
تعداد گروه نظارت كه حداكثر تا  5نفر خواهد بود بهصورت ذیل تعيين میشود:

141

 .aمبلغ پروژه تا پنحاه ميليون تومان یك ناظر
 .bمبلغ پروژه مازاد بر پن حاه ميليون تو مان به ازاي هر  111ميليون تو مان یك ناظر براي گروه
نظارت مت شكل از دو نفر به باال ،یك نفر بهعنوان م سئول گروه نظارت تعيين شده و پا سخگویی
بهكل فرآیند نظارت را به عهده خواهد داشت.
 .2براي پروژههاي درونسووراري كه كاربر نهایی آن خود پژوهشووگاه اسووت (بنيادي و راهبردي) ناظران از
خارج از پژوهشگاه انتخاب میشوند.

141

 .3براي پروژههاي درون سراري كه كاربر نهایی خارج از پژوه شگاه ا ست و نيز پروژههاي برون سراري ،گروه
نظارتی مركب از نماینده كاربر نهایی و افراد داخل پژوهشگاه میباشد.

142

 .4اعضاي گروه نظارت نمیتوانند ه زمان در پروژهاي كه نظارت میكنند ،همكار یا محري باشند.
 .5حسب مورد ،اعضاي گروه نظارت میتوانند از سایر گروههاي پژوهشی مرتبط نيز انتخاب شوند.

143

144

 .6ناظر پروژه به پي شنهاد معاونت پژوه شی با ت صویب شوراي پژوه شی مو س سه انتخاب میگردد و تو سط
ر يس شورا منصوب میشود.

145

 .7ناظر ،پروژه نظارت پيشنهادي به همراه اعتبار موردنياز را به تصویب شوراي پژوهشی میرساند.

146

 .8آن دسووته از پروژههاي درونسووراري كه متقاضووی آن مركز اسووت و به عبارتی محري ه از مركز اسووت
بایستی ناظر آن از دانشگاه تعيين شود (ناظر بههيچعنوان از مركز نمیتواند باشد).

141از بند  2آیيننامه نظارت بر فعاليتهاي پژوهشی
141از بند  2آیيننامه نظارت بر فعاليتهاي پژوهشی
142از بند  2آیيننامه نظارت بر فعاليتهاي پژوهشی
143از بند  2آیيننامه نظارت بر فعاليتهاي پژوهشی
144از بند  2آیيننامه نظارت بر فعاليتهاي پژوهشی
145ماده  4از آیيننامه پروژههاي منتخب
146ماده  4از آیيننامه پروژههاي منتخب
 147بند  1از دستورالعمل نحوه تعيين ناظر یا گروه نظارتی از محموعه دستورالعمل هاي یكسان سازي فعاليتهاي پژوهشی
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 .9آن د سته از پروژههاي درون سراري كه داراي متقا ضی خارج از مركز ه ستند بای ستی در گروه نظارتی
پروژه عالوه بر یك یا چند نفر از مركز یك نفر ه بهعنوان نماینده متقاضووی در نظارت حضووورداشووته
باشد.

148

 3.1وظایف ناظر /گروه نظارت
 .1نظارت از وظایف سازمانی و م ستمري ا ست كه برابر دول وظایف پيو ست تو سط معاونين پژوه شگاه،
سوورپرسووتان پژوهشووكدهها ،مدیران گروههاي پژوهشووی و پژوهشووگران پژوهشووگاه در كنار فعاليتهاي
مدیریتی و پژوهشی انحام میپذیرد.

149

 .2توسووط گروه نظارت مفاد پروژه و شوورح خدمات آن و نيز خرو یهاي پيشبينیشووده در فرم پيشوونهاد
پروژه موردبررسی قرارگرفته و وظایف افراد ناظر تعيين میگردد .در صورت و ود گروه ناظر وظایف افراد
توسط سرپرست گروه تعيين و ابالغ میشود.

151

 .3چنانچه ابهاماتی در شرح خدمات ،فازبندي و نيز زمانبندي پروژه و ود دا شته با شد بالفا صله مراتب از
طرف ناظر یا سرپر ست گروه نظارت به پژوه شكده مربوطه هت اظهارنظر و ارا ه تو ضيحات الزم براي
رفع آنها اعالم می شود .پژوه شكده موظف ا ست حداكثر ظرف مدت دو روز كاري نظر خود را به ناظر/
گروه نظارت اعالم نماید.

151

 .4ناظر /گروه نظارت برنامه زمانبندي هر فاز و فازهاي مختلف را به محري اعالم و برابر آن به نظارت بر
ا راي پروژه پرداخته و ارزیابی خود را براي هر فاز بر اساس گزارش محري به پژوهشكده اعالم مینماید
(فرم شماره  .)1برخی از فعاليتها و وظایف ناظر بدین شرح است:

152

 .aبررسی و تحليل خرو یهاي پروژه
 .bارا ه گزارشهاي مربوط به فازهاي قرارداد مطابق فرم شماره 1
 .cنظارت مستمر بر روند پيشرفت پروژه بهمنظور لوگيري از هرگونه انحراف آن از مسير رسيدن
به اهداف.
 .dگزارش اقدامات اصالحی محري در قبال تذكرات در گزارش ماهانه.

 148بند  2از دستورالعمل نحوه تعيين ناظر یا گروه نظارتی از محموعه دستورالعملهاي یكسانسازي فعاليتهاي پژوهشی
149از بند  3آیيننامه نظارت بر فعاليتهاي پژوهشی
151از بند  3آیيننامه نظارت بر فعاليتهاي پژوهشی
151از بند  3آیيننامه نظارت بر فعاليتهاي پژوهشی
152از بند  3آیيننامه نظارت بر فعاليتهاي پژوهشی
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 .eبازدیدهاي دورهاي و حضوور فعال در لسوات و درس گروهیهاي مربوط به پروژه و قيد آن در
گزارش ماهانه
 .fگزارش هرگونه تأخير در انحام فازهاي پروژه به پژوهشكده
 .gارزیابی و امتيازدهی خرو یهاي پروژه
 .hبرر سی روند هزینه كرد بود ه پروژه شامل پر سنلی ،سرمایهاي ،م صرفی و م شاورهاي مطابق
بافرم پيشنهاد پروژه
 .iنظارت بر فرآیند بهكارگيري پرسنل پروژه مطابق با مندر ات فرم پيشنهاد پروژه
 .5پس از اصالح و تكميل گزارش بر اساس شرح خدمات پروژه ،مراتب باید توسط پژوهشكده نيز تا يد و به
همراه گزارش ناظر به معاونت پژوهشی ارسال گردد.

153

 .6مهلت محري هت ارا ه گزارش نها ی هر فاز حداكثر دو هفته بعد از موعد مشوووخصشوووده طبق برنامه
زمانبندي است و پسازآن مشمول ریمه تأخير میشود.

154

 .7پس از دریافت گزارش نظارت (فرم شووماره  ،)1معاونت پژوهش و توسووعه ارتباطات علمی حداكثر ظرف
مدت دو هفته اقدامات ذیل را انحام و نتيحه را ه زمان به معاونت پشووتيبانی و توسووعه منابع انسووانی،
پژوهشكده و محري اعالم میدارد.

155

 .aارزیابی شكلی فعاليت ناظر/گروه نظارت بهمنظور ح صول اطمينان از ارزیابی محتوایی و تكميل
فرم ارزیابی ناظران (فرم شماره .)2
 .bتا يد گزارش نظارت و درخواسووت پرداخت به محري برابر مندر ات قرارداد (فرم شووماره  )3و
ارا ه رونوشت به پژوهشكده
 .8سقف هزینههاي نيروي انسانی نظارتی در پروژههاي منتخب با تو ه به ماهيت پروژه ،به تصویب شوراي
پژوهشی میرسد و مشمول آیيننامههاي داخلی موسسه نيست.

156

 .9محري و ناظر پروژه ملزم به ارا ه گزارش پایان فاز به شوراي پژوه شی و اخذ تأیيدیه براي ادامه كار و
تسویه هر فاز میباشند.

157

153از بند  3آیيننامه نظارت بر فعاليتهاي پژوهشی
154از بند  3آیيننامه نظارت بر فعاليتهاي پژوهشی
155از بند  3آیيننامه نظارت بر فعاليتهاي پژوهشی
156ماده  4از آیيننامه پروژههاي منتخب
157ماده  4از آیيننامه پروژههاي منتخب
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 3.3پرداخت حق نظارت
 .1تعيين حقالزحمه و پاداش ناظران به شرح ذیل میباشد:

158

 )aحقالزحمه گروه نظارتي ( )Aبر اسااام يارار يرجرد ر و وجو( (ال ) و ( ) يحاساا هشااجه و ر ضاار
كرفرت نظارت حاصل از فرم (فرمهای) ارز ابي ناظران ضر ييشو .
 )bضر

كرفرت نظارت * (ي لغ به ستآيجه از وجو( " "  +ي لغ به ستآيجه از وجو( "ال ") = ( Aكل حقالزحمه

گروه نظارتي)

 )cجدول الف:
ي لغ پرسرلي و يشاورهای قرار ا
(برحس يرلرون تويان)
تا 05
يازا بر  05تا 055
يازا بر  055تا 055
يازا بر  055تا 1555
يازا بر 1555

ر
1
2
0
4
0

رصج حق نظارت
رصج
رصج
رصج
رصج
رصج

حجاكثر 15
حجاكثر 8
حجاكثر 7
حجاكثر 6
حجاكثر 2

حجاكثر ي لغ
(يرلرون تويان)
0
20
03
63
 63به باال

 )dجدول ب:
ر
1
2
0
4
0

ي لغ كل قرار ا يرهای پرسرلي ،يشاورهای و سربار
(برحس يرلرون تويان)
تا 05
يازا بر  05تا 105
يازا بر  105تا 055
يازا بر  055تا 055
يازا بر 055

رصج حق نظارت
حجاكثر  1رصج
حجاكثر  5/8رصج
حجاكثر  5/6رصج
حجاكثر  5/4رصج
حجاكثر  5/2رصج

)e

 )fتاررن رصااج حق نظارت ر وجاو( "ال " و " " بر اسااام اهمرت پروژه و تاجا ناظر ن ،توساام يااون
پژوهشي /شورای پژوهشي يشخص ييگر  .يااون پژوهشي ،برنايهر زی الزم را برای اورای ا ن پر اخت
به عهجه اشته و سوابق عملكر ناظران را برای اقجايات باجی نگهجاری ييكرج.
 4-2 )gحقالزحمه هر ك از افرا گروه به صورت ز ر تاررن يي شو كه ر آن 𝑛 تاجا كل افرا گروه نظارتي
(شايل يسئو( گروه) و 𝐴 كل حقالزحمه گروه نظارتي است.
 )hحقالزحمه يسئو( گروه نظارتي (𝐵):

0.1𝑛 + 0.9
𝐴)
𝑛

 158از مصوب هيئت ر يسه مورخ  85/5/11و  87/5/2و شوراي پژوهشی مورخ 91/11/3
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(=𝐵

 )iحقالزحمه هر ك از افرا گروه نظارتي ( 𝐶):

𝐵𝐴−
)
𝑛−1
 .2براي شووواغلين در پژوهشوووكدهها حداكثر سوووقف پرداخت حق نظارت  %21حك هر فرد بوده و هر فرد
(=𝐶

میتواند بهطور ه زمان با دارا بودن شرایط مو ود در دول وظایف پژوه شگران ،حداكثر در دو فعاليت
نظارتی شركت نماید.
 .3در خصو

103

افرادي كه طبق « دول شرح وظایف پژوهشگران» فعاليتهاي نظارتی مازاد بر وظایف خود

انحام میدهند ،درصووورتیكه فردي محري پروژه باشوود ،سووقف دریافتی ماهانه از محل حق محريگري،
حقالزحمه حسووون ا راي پروژه (موضووووعبندهاي  1–5و  1–6از دسوووتورالعمل نحوه انحام پروژههاي
تحقيقاتی درونسوووراري) و نيز حق نظارت ،معادل  %51حقوق و مزایاي مسوووتمر ماهانه و براي سوووایر
پژوه شگران معادل  %31حقوق و مزایاي م ستمر ماهانه ه ست .در صورتیكه فرد ،م سئول گروه نظارتی
باشد این سقفها به ترتيب  %61و  %41خواهد بود.

161

 .4براي رؤسووا و معاونين پژوهشووكدهها ،سووقف دریافتی ماهانه از محل حق نظارت ،براي نظارت یك و دو
پروژه به ترتيب  %21و  %31حقوق و مزایاي مستمر ماهانه هست.

161

 159از تبصره مصوب هيئت ر يسه مورخ  85/5/11و  87/5/2و شوراي پژوهشی مورخ 91/11/3
 161بند – 3تبصره  1از مصوبات اصالحی ماده  5دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی درونسراري
 161بند – 3تبصره  2از مصوبات اصالحی ماده  5دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی درونسراري
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 6اتمام پروژه
 1.1پرداختهاي مالي پروژه
 .1حق مسووئوليت و حقالزحمه حسوون ا را پروژههاي درونسووراري بهمنظور بران فعاليتهاي مدیریتی
محري پروژه ،در طول مدت محاز پروژه ،حق مسووئوليت به ميزان  %21حقوق و مزایاي مسووتمر ماهانه،
عالوه بر حقوق ماهانه استحقاقی در و ه محري پرداخت خواهد شد .درصورتیكه محري به هر عنوان از
حق مدیریت مصوووب مركز برخوردار شووود حق مسووئوليت پروژه پرداخت نخواهد شوود(162.این بند طبق
م صوبه بند 4صورتحل سه شماره  13مورخ  88/7/15هيات ر ي سه مركز تحقيقات ا صالح و مقرر شد در
صورت محريگري مدیران گروههاي پژوهشی ،عالوه بر پرداخت حق مدیریت ،حق مسئوليت محري نيز
برابر بند  1فوق ،مشابه دیگر افراد پرداخت گردد).

163

 .2مبلغ مربوط به چاپ م قاالت در محمو عه م قاالت كنفرانس هاي علمی معتبر تا  3ماه پس از د فاع
پایان نامه و مبلغ مربوط به چاپ مقاالت در نشوووریات علمی و پژوهشوووی معتبر تا  6ماه پس از دفاع
پایاننامه و با ارا ه مدارك معتبر مبنی بر چاپ ،قابل پرداخت میباشد.

164

 .3چنانچه حق مدیریت مصوب پژوهشگاه از حق محريگري كمتر باشد ،با تو ه به درخواست محري و در
طول مدت ا راي پروژه ،حق محريگري به اي حق مدیریت قابل پرداخت خواهد بود.
 .4ضریب حسن ا راي پروژه ( )Kبه شرح ذیل محاسبه میشود:
)𝒔 (𝒍 − 𝒑) + (𝒍 −
𝟏
(𝑸 +
)
𝟐
𝟐
 .5عوامل مختلف رابطه فوق به شرح ذیل تعيين میشود:

=𝑲

 .aسرعت انحام پروژه ( ( )sعددي بين صفر و یك):
)a

زمان انحام پروژه
زمان پيشبينی انحامشده پروژه

=𝒔

 .bدرصد مصرف اعتبارات پروژه (:)p
مبلغ مصرف شده براي انحام پروژه
اعتبارات مصرف نشده  −مبلغ پيشبينی شده براي انحام پروژه

 162بند  5از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی درونسراري
 163بند  4از صورتحلسه شماره  13مورخ  88/7/15لسه هيات ر يسه
 164بند  – 5ردیف  – 1تبصره  1از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی درونسراري
 165بند  – 5ردیف  – 1تبصره  2از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی درونسراري
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=𝒑
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 .6حقالزحمه حسن ا راي پروژه ( )Aبهصورت زیر محاسبه میشود:
 .aارزیابی خرو یها ( :)Qبهصورت كسري از یك مطابق فرم ارزیابی پروژه توسط ناظر
( +هزینه سوورمایهاي تا سووقف  111ميليون تومان)( + %2هزینههاي پرسوونلی و مشوواورهاي تا سووقف اعتبار
پيشبينیشده) A=K [%25
(هزینه سوورمایهاي باالتر از  211ميليون تومان) ( + %1/5هزینه سوورمایهاي بين  111و  211ميليون تومان)
%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
حق الزحمه حسن ا راي پروژه=A
هزینه هاي پرسنلی و مشاوره اي تا سقف اعتبار=B
هزینه هاي سرمایه اي تا سقف 111ميليون تومان=C1
هزینه هاي سرمایه اي بين 111ميليون تومان تا  211ميليون تومان=C2
هزینه هاي سرمایه اي باالتر از 211ميليون تومان=C3
ضریب حسن ا راي پروژه=K
تبصره  :41در پروژههاي بنيادي شرط پرداخت حقالزحمه حسن ا راي پروژه منوط به تأمين و ارا ه
خرو یهاي مربوط به ارا ه مقاالت علمی مطابق مفاد دستورالعمل تبيين ،تعریف و ا راي
پروژههاي بنيادي (پيوست شماره  )5است.
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 .7نحوه توزیع حقالزحمه حسن ا را در پروژههاي درونسراري

167

 )aحقالزحمه ح سن ا راي پروژه ( )Aبهطور م ساوي بين كل افراد پروژه ( شامل محري پروژه)
تقسي میشود.
تبصره  :41مبلغ قابل پرداخت به محري پروژه ،موضوعبندهاي  1-5و ( 1-6از دستورالعمل نحوه انحام
پروژههاي تحقيقاتی درونسراري) حداكثر  %41حقوق و مزایاي مستمر ماهانه و مبلغ قابل
پرداخت به هریك از نيروهاي پروژه موضوعبند  ،1-6حداكثر  %21حقوق و مزایاي مستمر ماهانه
میباشد.
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 .8حق مسوئوليت محري پروژه و حقالزحمه حسون ا راي پروژه در صوورت پرداخت ،عالوه بر مبلغ اعتبار
پروژه از سوي مركز تأمين خواهد شد.
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 166بند  – 5ردیف  – 2تبصره از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی درونسراري
 167بند  – 6ردیف 1از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی درونسراري
 168بند  – 6ردیف  – 1تبصره از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی درونسراري
 169بند  4ردیف  11از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی درونسراري
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تبصره  :42با تو ه به اینكه تعدادي از افراد پروژه بهصورت پارهوقت در پروژه فعاليت دارند ،در محاسبه سه
افراد از حقالزحمه حسن ا راي پروژه ،تعداد نفرات معادل تماموقت ،مالك محاسبه خواهد بود.

171

تبصره  :43مبلغ قابل پرداخت به محري پروژه ،موضوعبندهاي  1 - 5و  ،1–6حداكثر  %41حقوق و مزایاي
مستمر ماهانه و مبلغ قابل پرداخت به هر یك از نيروهاي پروژه ،موضوعبند  ،1–6حداكثر %21
حقوق و مزایاي مستمر ماهانه میباشد.

171

تبصره  :44در ا راي تبصره  ،2براي افرادي كه به شكل همكار پروژه و بدون داشتن رابطه استخدامی با
پژوهشگاه در پروژه فعاليت دارند ،حقوق این افراد معادل حقوق افراد قرارداد انحام كار مشخص
با شرایط مشابه ،در نظر گرفته میشود.
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تبصره  :45ميزان پرداخت حقالزحمه حسن ا راي پروژه به هر یك از افرادي كه در پروژه فعاليت دارند ،در
سقف مشخصشده در تبصره  ،2با پيشنهاد محري پروژه و تا يد مدیر گروه و ر يس پژوهشكده
تعيين خواهد شد.
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تبصره  :46چنانچه حق مدیریت مصوب پژوهشگاه از حق محريگري كمتر باشد ،با تو ه به درخواست
محري و در طول مدت ا راي پروژه ،حق محريگري به اي حق مدیریت قابل پرداخت خواهد
بود.
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 1.1روند اختتام پروژههاي پژوهشي
 .1محموعه گزارشهاي نهایی فعاليت پژوهشی بهصورت صحافی شده مطابق با قالب تعيينشده از سوي
معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی (پيوست  )19به همراه  2نسخه لوح فشرده حاوي فایلهاي
 wordو  PDFگزارش (درصورتیكه درخواست پرداخت مربوط به مرحله نهایی فعاليت پژوهشی باشد).175
فرم تكميلشده «تأييديه گزارش نهايي پروژه» (پيوست  )21در صورت كامل بودن و پس از انحام
بررسیهاي الزم توسط دفتر امور پژوهشی و نيز تا يد معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی و معاون
176
پشتيبانی و توسعه منابع انسانی ،پرداخت موردنظر انحام خواهد گرفت.
 171بند – 1تبصره  1از مصوبات اصالحی ماده  6دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی درونسراري
 171بند – 1تبصره  2از مصوبات اصالحی ماده  6دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی درونسراري
 172بند – 1تبصره  3از مصوبات اصالحی ماده  6دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی درونسراري
 173بند – 1تبصره  4از مصوبات اصالحی ماده  6دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی درونسراري
 174بند – 2تبصره از مصوبات اصالحی ماده  5دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی درونسراري
 175بند 3از دستورالعمل پرداخت مراحل (فازها) و اختتام فعاليتهاي پژوهشی
 176بند  3از دستورالعمل پرداخت مراحل (فازها) و اختتام فعاليتهاي پژوهشی
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 .2پژوهشكده موظف است حداكثر یك ماه پس از اختتام مرحله آخر از فعاليت پژوهشی و درصورتیكه
محري كليه تعهدات خود را مطابق با مفاد قرارداد به انحام رسانده باشد ،فرم «درخواست اختتام و
آزادسازی ضمانتنامه حسن انجام كار قراردادهای پژوهشي» (پيوست  )17را براي پروژههاي
برونسراري تكميل و به معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی ارسال نماید .در صورت كامل بودن
مدارك ،فرم مذكور به تا يد معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی رسيده و هت اقدام الزم به معاونت
پشتيبانی و توسعه منابع انسانی ارسال خواهد شد .همچنين پژوهشكده براي پروژههاي درونسراري
میبایست طی نامهاي درخواست حقالزحمه حسن ا راي پروژه را به معاونت پژوهش ارتباطات علمی
177
ارسال نماید.
 .3در پروژههاي بنيادي درونسراري ،درصورتیكه پروژه تمامشده ليكن فقط تعهدات مقاله به انحام نرسيده
است ،پروژه خاتمه یافته تلقی میشود ،ليكن پرداخت حقالزحمه حسن ا راي پروژه منوط به چاپ
مقاالت تعهد شده خواهد بود .حداكثر مهلت براي ارا ه تعهدات مقاله ،شش ماه پس از اتمام پروژه می-
178
باشد.
 .4در پروژههاي بنيادي برون سراري ،در صورتیكه پروژه تمام شده و فقط تعهدات مقاله به انحام نر سيده
اسوووت ،باید درصووود مناسوووب از مبلغ پروژه با نظر ناظرین و پژوهشوووكده تا زمان ارا ه تعهدات مقاله
نگهدا شته شود .ميزان این در صد از اهميت زیادي برخوردار ا ست .چراكه نباید بهقدري اندك در نظر
گرفته شووود كه محري عمالً از مبلغ مربوط صوورفنظر و پروژه را بدون ایفاي تعهدات ذكرشووده در فرم
پيشوونهاد پروژهها نماید .ضوومناً حداكثر مهلت براي ارا ه تعهدات مقاله ،شووش ماه پس از اتمام پروژه
میباشد و پسازآن پروژه مختومه خواهد شد.
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 .5در ا راي پروژه هاي بنيادي ،پرداخت حقالزحمه حسووون ا راي پروژه پس از اتمام پژوهش منوط به
ارا ه پذیرش  2مقاله كنفرانس و یك مقاله علمی پژوهشوووی درازاي هر  51ميليون تومان خواهد بود.
كل يه م قاالت فوقا لذكر با ید با ذكر نام مركز ارت با طات و ف ناوري اطال عات و ذكر نام پژوهشوووگر
(پژوهشگران) مركز كه در ا راي آن سهي بودهاند انتشار یابد.
 .6در خصووو

181

پروژههاي بنيادي واگذارشووده به دانشووگاهها ،نظر به اینكه مقاالت چاپشووده در محالت

علمی پژوه شی معتبر و كنفرانسهاي معتبر ،مطابق فرمهاي پي شنهاد پروژه ،از خرو یهاي ا صلی این
قبيل پروژهها میباشند .تو ه به نكات ذیل ضروري است:181
 177بند  3از دستورالعمل پرداخت مراحل (فازها) و اختتام فعاليتهاي پژوهشی
 178بند  1از دستورالعملهاي یكسانسازي فعاليتهاي پژوهشی
 179بند  2از دستورالعملهاي یكسانسازي فعاليتهاي پژوهشی
 181بند ج -ماده  7از دستورالعمل تبيين ،تعریف و ا راي پروژههاي بنيادي
 181بند ج -ماده  8از دستورالعمل تبيين ،تعریف و ا راي پروژههاي بنيادي

41

 .aنام مركز حتماً باید در مقاالت درج شوووود .در غير این صوووورت قابلپذیرش بهعنوان خرو ی
نمیباشد.
 .bدر خصووو

سووطح اعتبار محالت و ا السها باید بررسووی دقيق توسووط ناظرین انحام شووود و

م ستندات الزم نيز در این خ صو

از محریان اخذ شود .بدیهی ا ست صرف چاپ مقاله در یك

محله یا كنفرانس كفایت نمیكند چون برخی محالت و كنفرانسها اعتبار الزم را ندارند و حتی
در خ صو

محالت و كنفرانسهاي معتبر نيز سطح اعتبار متفاوت ا ست و باید بهعنوان عاملی

مه در درصد ارزیابی پروژه مدنظر قرار گيرد.
 .cدر صد مناسب و قابلتو هی از ارزیابی فازها ،مطابق فرم پيشنهاد پروژه مصوب ،بایستی منوط
به چاپ مقاالت با شرایط فوقالذكر گردد .این درصدها نباید چنان اندك در نظر گرفته شود كه
تعهد اصلی اینگونه پروژهها محقق نشود.
 .dنظر بهضرورت تعيين تكليف پروژهها در مدتزمان معقول ،حداكثر زمان محاز براي ارا ه مقاالت
تعهد شده در اینگونه پروژهها ،شش ماه پس از خاتمه پروژه میباشد و پسازآن باید نسبت به
خاتمه و تسووویهحسوواب اقدام شووود .این بدان معنا نيسووت كه تأخير در ارا ه خرو یها در بازه
مذكور مشمول ریمه نمیشود.
 .eدرج نام ناظرین در مقاالت مستخرج از پروژه محاز نمیباشد.

 1.3روند ارزیابي و ارزشگذاري مأموریتهاي مطالعاتي
 .1ارزیابی مأموریتهاي مطالعاتی توسط مدیر و بهطور پيوسته انحام میگيرد.

182

 .2ارزیابی نهایی مأموریتهاي مطالعاتی در قالب برگههاي نظارت مربوطه تهيه و به گروه و پژوهشكده ارا ه
میشود.
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 .3ارزیابی نهایی هر مأموریت مطالعاتی از تركيب وزندار نظر مدیر (باارزش  41درصووود) ،معبندي نظر
حاضوورین در لسووه درس گروهی پایانی (باارزش  21درصوود) و داورانی كه ر يس پژوهشووكده یا معاون
پژوهش و توسعه ارتباطات علمی تعيين میكند (باارزش  41درصد) محاسبه خواهد شد .كسب حداقل
 81درصد امتياز هت بهرهگيري از امتيازات متعلق به مأموریتهاي مطالعاتی ،الزم است.

182ماده  4از آیيننامه مأموریتهاي مطالعاتی
183ماده  4از آیيننامه مأموریتهاي مطالعاتی
184ماده  4از آیيننامه مأموریتهاي مطالعاتی
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 .4ر يس پژوهشووكده میتواند حسووب ضوورورت و اهميت موضوووع از داوري افراد خارج از پژوهشووكده براي
ارزیابی نهایی استفاده نماید .هزینه این داوري از اعتبار مشاورهاي ساالنه پژوهشكده پرداخت میشود.
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 1.4امتيازدهي مأموریت مطالعاتي
 .1مأموریت مطالعاتی نوع اول معادل امتياز یك پروژه با مدتزمان مشوووابه مشوووروط به ارزیابی باالي 81
درصد.
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 .2مأموریت مطالعاتی نوع دوم معادل  61درصد امتياز یك پروژه با مدتزمان مشابه مشروط به ارزیابی باالي
 81درصد.
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 .3نظارت بر مأموریت مطالعاتی معادل  21درصود امتياز یك پروژه با مدتزمان مشوابه براي مدیر مربوطه به
هت نظارت و مدیریت حسن ا راي مأموریت مطالعاتی در نظر گرفته میشود.
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 .4براي پژوهشوووگران و اعضووواي هيئتعلمی كه مأموریت مطالعاتی را با موفقيت ا را و به پایان میرانند،
ارزیابیهاي ماهانه و ساالنه ،متناسب با امتياز مكتسبه از بند باال منظور خواهد شد.
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 .5در صووورت عدم كسووب امتياز كافی از ارزیابی مأموریت مطالعاتی به دليل كاركرد نامناسووب محري ،كليه
امتيازهاي متعلقه به محري و همكاران كه به دليل مأموریت مطالعاتی كسوووبشوووده (اع از اضوووافهكاري
حقالتحقيق ،پاداشهاي مربوطه و  )...كسر خواهد شد.
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 .6امتياز ترفيع اعضاي هيئتعلمی فقط به مأموریتهاي پایانیافته موفق ،تعلق میگيرد.
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 1.3روند انتقال دانش فني مأموریتهاي مطالعاتي
 .2در پایان مأموریتهاي مطالعاتی حداقل یك سمينار در سطح پژوهشگاه یا با تشخيص مسئولين پژوهشكده
در سطح سایر سازمانها و نهادها ارا ه می شود و برگههاي ارزیابی حا ضرین در ل سه از نتایج مأموریت
مطالعاتی ،توسط پژوهشكده معآوري و ثبت میگردد.

185ماده  4از آیيننامه مأموریتهاي مطالعاتی
186ماده  4از آیيننامه مأموریتهاي مطالعاتی
187ماده  4از آیيننامه مأموریتهاي مطالعاتی
188ماده  4از آیيننامه مأموریتهاي مطالعاتی
189ماده  4از آیيننامه مأموریتهاي مطالعاتی
191ماده  4از آیيننامه مأموریتهاي مطالعاتی
191ماده  4از آیيننامه مأموریتهاي مطالعاتی
192ماده  3از آیيننامه مأموریتهاي مطالعاتی
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192

 .3انتقال دانش مأموریتهاي مطالعاتی بهطور مستمر و حسب درخواست مدیر گروه و ر يس پژوهشكده انحام
میگيرد.

193

 .4دانش صوووریح حاصووول از مأمور یت هاي م طال عاتی ،در قا لب گزارش هاي فنی منطبق با چارچوب هاي
مسوتندسوازي پژوهشوگاه تهيه و پس از طی روال و تا يد مدیر گروه و ر يس پژوهشوكده ،تحویل دفتر امور
پژوهشی شده و نهایتاً در سيست دفتر اسناد و منابع علمی ثبت و قابلدسترسی میگردد.

194

 .5حتیاالمكان دانش حاصوول از روند سوومينار پایانی یا لسوواتی كه پس از پایان مأموریت مطالعاتی حاصوول
میشود توسط پژوهشكده ذخيره و قابلانتشار میگردد.

195

 .6كليه نتایج حا صل از انحام مأموریتهاي مطالعاتی ،متعلق به پژوه شگاه بوده و هرگونه ا ستفاده از آنها در
چارچوب مقررات پژوهشگاه است.

196

 .7مسووئوليت رعایت اصووول اخالقی پژوهش ،اسووتفاده صووحيح از سووایر منابع و رعایت مالكيت معنوي ،عدم
كریبرداري از دیگر منابع و مسئوليت نتایج تحقيق بر عهده محري و همكاران است و در صورت اثبات عدم
رعایت این موارد ،بهعنوان یك مأموریت مطالعاتی ناموفق و مطابق تبصوووره  7ماده  4با محري و همكاران
ایشان رفتار خواهد شد.

197

 .8خرو ی نهایی مأموریت مطالعاتی در قالب چارچوب م ستند سازي پژوه شگاه تهيه و پس از تا يد مدیر گروه
و ر يس پژوه شكده ،از طریق معاونت پژوهش و تو سعه ارتباطات علمی در اختيار دفتر امور پژوه شی (دفتر
اسناد و منابع علمی پژوهشگاه) قرار گيرد.

198

 1.1انتقال دانش فني پروژههاي پژوهشي
 .1در راستاي تشویق نيروهاي موسسه براي كاربردي نمودن تحقيقات و استفاده از ظرفيت پژوهشی موس سه
براي رفع نيازهاي ك شور در حوزه  ،ICTهمچنين گام بردا شتن در هت تحاري سازي تحقيقات ،چنانچه
پروژهاي منحر به حصول درآمد اختصاصی براي موسسه گردد ،بي ست درصد از درآمد محقق شده بر اساس
پيشنهاد ر يس پژوهشكده مربوطه و تصویب شوراي پژوهشی به افراد مؤثر در حصول درآمد اختصاصی تعلق
میگيرد.

199

193ماده  5از آیيننامه مأموریتهاي مطالعاتی
194ماده  5از آیيننامه مأموریتهاي مطالعاتی
195ماده  5از آیيننامه مأموریتهاي مطالعاتی
196ماده  5از آیيننامه مأموریتهاي مطالعاتی
197ماده  5از آیيننامه مأموریتهاي مطالعاتی
198ماده  3از آیيننامه مأموریتهاي مطالعاتی

199ماده  1از آیيننامه پروژههاي معمولی
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 .2در راستاي تشویق نيروهاي موسسه براي كاربردي نمودن تحقيقات و استفاده از ظرفيت پژوهشی موس سه
براي رفع نيازهاي ك شور در حوزه  ،I CTهمچنين گام بردا شتن در هت تحاري سازي تحقيقات ،چنانچه
پروژه منتخب منحر به حصول درآمد اختصاصی براي موسسه گردد ،بي ست درصد از درآمد محقق شده بر
اساس پيشنهاد محري و تصویب شوراي پژوهشی به افراد مؤثر در حصول درآمد اختصاصی تعلق میگيرد.

211

 .3در انتهاي فاز آخر ،دو نسوووخه از كليه سووووابق و نتایج انحام پروژه مطابق شووورح خدمات و خرو ی هاي
پيشبينی شده توسط پژوهشكده به معاونت پژوهشی تحویل می شود تا به كارفرما و پژوهشگاه اسناد ارسال
شود.

211

 .4محري و همكاران پروژه پسازآن دریافت محوز از معاونت پژوهش و توسووعه ارتباطات علمی و با شوورط ذكر
نام مركز تحقيقات مخابرات ایران بهعنوان صووواحبامتياز قانونی پروژه ،محاز به بهرهبرداري علمی از نتایج و
خرو یهاي پروژه هست.212

 1.6پروژههاي درونسپاري
 .9با تو ه آنكه پس از اتمام فاز آخر پروژه الزم اسوووت تا اخذ نظر نها ی ناظرین برخی از همكار پروژه ها
بهصورت فعال باقی بمانند لذا:

213

 .aمحري می تواند پس از زمان خاتمه فاز نها ی حداكثر به مدت یك ماه نسوووبت به پرداخت
حقالزحمه همكاران پروژه اقدام نماید.
 .bالزم اسووت براي تمامی پروژهها ،هزینه الزم براي حقوق یك ماه اضووافه پرسوونل (مذكور دربند
قبل) پيشبينی شود.
 .cبراي مدتزمان یك ماه اضوووافهشوووده ،حق نظارت ،پاداش حسووون ا راي پروژه و حق مدیریت
پرداخت نخواهد شد.
 .dمحري پس از زمان خاتمه پروژه ،ا ازه هيچگونه هزینه كَردي از محل پروژه ندارد.
 .11محري مكلف اسووت پروژه را مطابق شوورایط و مشووخصووات مندرج در فرم پيشوونهاد پروژه و در حيطه
مدتزمان پيشبينیشووده بهگونهاي مدیریت و به ا را درآورد كه تمام نتایج و خرو یهاي پروژه در هر
مرحله بهصووورت كامل تحویل ناظر پروژه شووود و پس از تا يد نهایی مراحل پروژه و خرو ی نهایی ،یك

211ماده  5از آیيننامه پروژههاي منتخب
211از بند  3آیيننامه نظارت بر فعاليتهاي پژوهشی
 212بند  – 4ردیف  – 5تبصره از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی درونسراري
213ماده  13از آیيننامه ا رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا راي پروژه
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نسوووخه الكترونيكی و یك نسوووخه چاپی آن را تحویل دفتر امور پژوهشوووی ،پژوهشوووكده مربوط (واحد
مستندسازي) و دفتر اسناد و منابع علمی نماید.

214

 214بند  4ردیف  8از دستورالعمل نحوه انحام پروژههاي تحقيقاتی درونسراري
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 7بانک اطالعات
.141

دفتر فناوري اطالعات موظف اسوووت نسوووبت به تحميع تمامی بانك اطالعاتی هاي مربوط به

پروژهها اقدام تا امكان دسووترسووی متمركز بر تمامی هزینهها ،اقالم سوورمایهاي و ...مربوط به یك پروژه
ميسر گردد.
ح .كليه واحدهاي تابعه پژوهشگاه مكلف به ثبت و بروز رسانی اطالعات پروژهها (بر اساس شرح وظایف سازمانی
خود) در بانك اطالعاتی پژوهشگاه میباشند.

215

215ماده  16از آیيننامه ا رایی مدیریت منابع و مصارف در تعریف و ا راي پروژه
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