فرم پيشنهاد پروژه

شماره برگه :پژوهشي 414

معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات انساني

نسخه :مهر ۳۹

عنوان پروژه :
نام پيشنهاد دهنده:
پژوهشكده:
گروه تخصصي :
تاريخ ارائه:
شماره نسخه:

 – 1مشخصات پيشنهاد دهنده پروژه
 – 1-1در مورد اشخاص حقيقي اين بخش تكميل شود:
نا م و نام خانوادگي :
سال تولد:

نام پدر:
آخرين مدرك تحصيلي :

شماره شناسنامه :

محل صدور:

رشته  /گرايش :

شغل :

نام و نشاني محل كار :
تلفن محل كار:

فاكس:

تلفن همراه :

پست الكترونيكي :

سوابق اجراي طرحهاي تحقيقاتي
عنوان طرح تحقيقاتي

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

تاريخ

تاريخ

ميزان

مبلغ طرح

شروع

خاتمه

موفقيت

( ميليون ريال)

محل اجرای طرح
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 - 2-1در مورد اشخاص حقوقي اين بخش تكميل شود:
شماره و تاريخ ثبت:

نام شركت  ،سازمان يا موسسه:
نام مدير عامل:

فاكس:

شماره تلفن:

پست الكترونيكي:
امتياز رتبه بندی و يا مجوزهای اخذ شده از مراجع ذيصالح:
مشخصات قراردادهاي تحقيقاتي پنج سال گذشته در زمينه ارتباطات و فناوري اطالعات
عنوان قرارداد

تاريخ شروع

تاريخ

ميزان

مبلغ قرارداد

پايان

موفقيت

(ميليون ريال)

سازمان يا موسسه طرف قرارداد

تذكر:
 -1در مورد اشخاص حقيقي رزومه شخص ضميمه شود.
 -2در مورد شركتها و موسسات  ،مشخصات كامل شركت شامل سوابق فعاليتهای تحقيقاتي ،رزومه افراد اصلي فعال در پروژه  ،اساسنامه ،آخرين تغييرات روزنامه
رسمي ،گردش مالي سال جاری و سال گذشته و مستندات مربوط به فعاليت های مندرج در جدول بند  2-1ضميمه شود.
 -۹الزم است مدارك مربوط به دستاوردهای طرحها و قراردادهای تحقيقاتي انجام شده مندرج در جداول بندهای  1-1و  2-1شامل مقاالت ،كتب ،طرح های جامع
يا سندهای راهبردی تدوين شده ،ايجاد و راه اندازی آزمايشگاه های تخصصي در زمينه ارتباطات و فناوری اطالعات ،توليد و توسعه نرم افزارهای كاربردی ،طرحهای
آزمايشگاهي ،طرح های نيمه صنعتي يا صنعتي و ثبت اختراع و  ...ضميمه شود.

 – 2مشخصات پروژه
 -1-2مشخصات كلي
عنوان پروژه
مدت زمان اجراي پروژه
مبلغ پيشنهادي
نوع پروژه

بنيادی

راهبردی

كاربردی

توسعه ای

مشتري پروژه
درصد پيشنهادي جهت مشاركت
در هزينه هاي پروژه
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات
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 -2-2شرح خدمات پروژه و اهداف آن:

 - 3-2خروجيها
 -1-3-2خروجي هاي اصلي پروژه و مشخصات كامل آنها:
قالب های ارائه خروجيها عبارتند از  :بسته نرمافزاری -طرح سيستمي  -طرح مهندسي – طرح صنعتي – گزارش فني – مقاله علمي-
سند راهبردی -طرح توسعهای

- 2-3-2خروجي هاي فرعي:

 - 3-3-2متدولوژي تحقيق و اجراي پروژه و دالئل انتخاب آن:

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات
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 - 4-3-2عناوين دقيق استانداردهاي مورد استفاده در انجام پروژه:

 - 5-3-2روالهاي تاييد صحت و كيفيت خروجيهاي پروژه:

 - 6-3-2ارائه ساختار تشكيالتي براي اجراي پروژه:

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات
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 -7ساختار شكست پروژه ايجاد آزمايشگاهشماره
فاز

شماره
فعاليت

شرح فعاليت

تاريخ شروع
فعاليت

منابع انساني (نفر-ساعت)

تاريخ پايان
فعاليت

خروجي فعاليت

پرسنلي
كارشناس

1

خروجي های فاز

درصد فاز

كارشناس ارشد

دكترا

1-1

-1

2-1

-2

3-1

-3

4-1
2

1-2

-1

2-2

-2

3-2

-3

4-2
3

1-3

-1

2-3

-2

3-3

-3

4-3
4

1-4

-1

2-4

-2

3-4

-3

4-4
جمع منابع انساني مورد نياز
تذكر :نمودار گانت پروژه به همراه فايل مربوطه ضميمه شود.

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات
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 – 3منابع الزم براي اجراي پروژه

 - 1-3مشخصات منابع انساني موردنياز پروژه

مدرك تحصيلي

رديف

1

دكتری

2

كارشناسي ارشد

3

كارشناسي

4

پائين تر از كارشناس

ميزان همكاری

حق الزحمه

رشته و گرايش

شماره فعاليتها بر اساس

(به نفر -ماه)

پيشنهادی

تحصيلي

ساختار شكست پروژه

(هر ماه معادل 171

( بر حسب ده هزار

ساعت ميباشد)

ريال)

جمع
(بر حسب ده هزار
ريال)

جمع كل (بر حسب ده هزار ريال):
* اين مبالغ صرفا پيشنهادی بوده و در نهايت مطابق ضوابط پژوهشگاه نهايي خواهد شد.
 - 2-3شرح اقالم سرمايه اي
رديف

نام اقالم سرمايهای با ذكر مشخصات فني*

تعداد
درخواستي

في

اعتبار مورد نياز
(بر حسب ده هزار ريال)

1
2
3
4
جمع كل
* در صورت نياز به توضيحات بيشتر ،مشخصات فني ضميمه شود.

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات
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 - 3-3شرح اقالم مصرفي و خدماتي
نام اقالم مصرفي و خدماتي

رديف

تعداد
/مقدار

في

اعتبار مورد نياز
(بر حسب ده هزار ريال)

1
2
3
4
جمع كل
 4-3كل اعتبار در خواستي (بر حسب ده هزار ريال):
شرح

اعتبار پيشنهادی

منابع انساني
اقالم سرمايه اي
اقالم مصرفي و خدماتي
هزينههاي سربار*
جمع :
* اين بند مربوط به پروژههای برونسپاری است.
 – 4تاييد و ارائه تعهدات الزم توسط پيشنهاد دهنده
اينجانب صحت موارد فوق را تائيد نموده و موارد زير را متعهد ميشوم :
 اين پروژه را در جای ديگر و يا با نام ديگر انجام ندادهام.

 كليه نواقص فرم پيشنهاد پروژه را قبل از شروع عمليات پروژه تكميل نمايم.
 كليه پرداخت ها به پرسنل را مطابق ضوابط و مقررات جاری كشور انجام داده و هرگونه تغييرات را به ناظر گزارش نمايم.
پيشنهاد دهنده پروژه:
نام و نامخانوادگي:

تاريخ و امضا:

مديرعامل يا نماينده تاماالختيار مؤسسه:
نام و نامخانوادگي:

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

تاريخ و امضا:
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 – 5منابع الزم براي اجراي پروژه
مشخصات منابع انساني موردنياز پروژه
ميزان همكاری
مدرك
رديف

نام و نام خانوادگي

تحصيلي

رشته و گرايش

شماره فعاليتها بر اساس

تحصيلي

ساختار شكست پروژه

(به نفر -ماه)
(هر ماه معادل
 ..........ساعت مي-
باشد)

حق الزحمه
پيشنهادی بر
حسب ده هزار
ريال*

وضعيت
استخدامي در
پژوهشگاه **

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
* اين مبالغ صرفا پيشنهادی بوده و در نهايت مطابق ضوابط پژوهشگاه نهايي خواهد شد.
** اين ستون مربوط به پروژههای درونسپاری بوده و وضعيت استخدامي شامل هيات علمي ،رسمي ،پيماني ،قرارداد طرح و يا همكار
پروژه ميباشد.
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات
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