
.  
  )503485رديف اعتباري  (102دستور العمل اجرايي بند الف ماده 

  با سالم و احترام،
 قانون برنامه سوم توسعه كشور و آئين نامه اجرايي آن، سير مراحل اخذ، تكميل،               102در اجراي بند الف ماده      
ري به شرح ذيل بـه      هاي متقاضيان استفاده از تسهيالت ماده فوق الذكر را در سال جا             داوري و تصويب پروژه   

  :رساند اطالع مي
   ارسال پروژه -الف

هاي پيشنهادي كه داراي حداقل شرايط به شرح زير هستند براساس اولويتهاي فراخوان شـده                 مشخصات پروژه 
تكميـل و   ) اعم از دولتي يا خصوصي    (از سوي سازمان سفارش دهنده توسط دانشگاهها و واحدهاي پژوهشي           

  :ارسال شود) بند الف (102از به دبيرخانه ماده به همراه مدارك مورد ني
  .با سازمان سفارش گيرنده، يكي نباشند) غير پژوهشي و دولتي(سازمان سفارش دهنده 

  .مشاركت نقدي پروژه را تعهد كرده باشد% 40سازمان سفارش دهنده حداقل 
  . پروژه پژوهشي و غيرتكراري  باشد

  . دهنده و سفارش گيرنده مرتبط باشد عنوان پروژه با مأموريت سازمان سفارش
  .باشد) سازمان سفارش گيرنده( محقق اصلي عضو هيات علمي واحد پژوهشي 

داراي مجوز پژوهشي از وزارت علوم، بهداشت و سازمان مـديريت      ) سازمان سفارش گيرنده  ( واحد پژوهشي    
  .ريزي كشور باشد و برنامه

 بعنوان همكار، در پروژه مشاركت داشته باشـند و همكـاران از    يك نفر بعنوان پژوهشگر اصلي انتخاب و بقيه    
ضرورت انتخاب همكاران پژوهـشي از ميـان پژوهـشگران غيـر عـضو در               . (واحدهاي پژوهشي انتخاب شود   

  )سازمان سفارش دهنده وجود دارد
، ) ايـران از سازمان پژوهـشهاي علمـي و صـنعتي   (تبصره ـ براي بومي سازي دانش فني انتقال يافته مجوزدار  

  . تواند غيردولتي باشد سازمان سفارش دهنده مي
  : مدارك موردنياز براي تكميل پرونده به انضمام موارد فوق عبارتند از

���10 و فرمهـاي  ) يك نسخه(، پيشنهاد پروژه )چهار نسخه( ،  ���12 ،  ���11  و قـرارداد   فرمهاي،-الف
در ضـمن الزم  ) دو نسخه(نده و سازمان سفارش گيرنده، اصلي يعني قرارداد دو جانبه بين سازمان سفارش ده      

  .است تمامي فرمها با امضاي اصل بوده و از ارسال فرمهاي دست نويس و يا كپي خوداري شود
   سوابق پژوهشي پژوهشگر و همكاران اصلي پژوهشگر-ب
   گواهي عضويت پژوهشگر اصلي در سازمان سفارش گيرنده -ج

(  ���� 2000 فرمها و ساير مدارك با  ( ديسكت كليه مدارك پرونده-د
  . داوري عمل شود3پيش پرداخت توسط كارفرما طبق تبصره % 15 در صورت واريز -ح

باشـد در   براي كاهش زمان تصويب ارسال كليه مدارك فوق به همراه كاربرگهاي تعريف پروژه ضـروري مـي      
  .شود صورت وجود نقص در مدارك پرونده، پروژه عودت داده مي

 



هاي پيشنهادي را از طريق نماينده سـازمان          توان مجموعه پروژه    مي) حتي االمكان ( كاهش مكاتبات اداري     براي
  .سفارش دهنده يا سفارش گيرنده با تعيين وقت قبلي به دبيرخانه تحويل داد

���  ميليـون   40اي، تخصصي، فوق تخصصي پزشكي تـا سـقف            ، دكتراي حرفه  هاي كارشناسي ارشد      پروژه
���  . استفاده نمايند102توانند از تسهيالت بند الف ماده   ميليون ريال نيز مي160تا سقف ) (كتري ريال و د

  : توزيع وظايف بين اعضاء كميته پنج نفره به شرح زير است
ـ وظيفه داوري علمي شامل احراز پژوهشي بودن، تكراري نبودن پروژه، تطبيق زمان و هزينه با شرح خدمات                  

  . ارتين حسب مورد خواهد بودبعهده يكي از وز
ـ وظيفه ارزيابي انطباق پروژه با مأموريت كارفرما، انطباق پروژه با برنامه توسعه، وجود اعتبار الزم براي تأمين 

برداري از نتايج تحقيقات بعهده دفتر        سهم كارفرما، تكراري نبودن پروژه و احراز توان مديريتي كارفرما در بهره           
  . ان مديريت و برنامه ريزي كشور خواهد بودبخشي ذيربط در سازم

   داوري -ب
در سير  ) موجود بر روي پايگاه اطالعاتي    (اي    هاي واصله پس از تكميل پرونده و براساس شيوه نامه ويژه            پروژه

  . گيرد مراحل داوري قرار مي
 و پانصد ميليون ريال را       ميليون ريال تا يك ميليارد     600 ميليون ريال را يك داور، بين        600هاي تا سقف      پروژه

  . دو داور، بيش از يك ميليارد و پانصد ميليون ريال را سه داور، داوري خواهند كرد
  : هايي كه از داوري علمي معاف هستند به شرح زير است پروژه
داوري شـده   ) سازمان سفارش گيرنـده   (هاي كارشناسي ارشد و دكتري كه توسط واحد پژوهشي             پروژه -الف
  )مراه تأئيديه داوريبه. (باشد
 ميليـون ريـال     600اعتبار كل پروژه    ( ميليون ريال باشد     360 آن تا    102هايي كه سهم بند الف ماده          پروژه -ب

از كل اعتبار پروژه را پرداخت كـرده باشـد در صـورت ارسـال               % 15و سازمان سفارش دهنده حداقل      ) باشد
  . حسابي دستگاه سفارش گيرنده رسيده باشداسناد مدارك مبلغ واريزي آن كه به تأييد رئيس و ذي

 هـر سـال بانـضمام كـاربرگ خالصـه           15/12 و   15/4هاي تأييد شده در داوري حداكثر تا تـاريخ             پروژه -ج
اطالعات پروژه براي بررسي انطباق پروژه با مأموريت سازمان سفارش دهنده و تكراري نبـودن توسـط دفتـر                   

  . شود  كشور ارسال ميريزي بخشي به سازمان مديريت و برنامه
 نظرات داوري و دفتر بخشي و اعالم آن به دبيرخانـه توسـط دفتـر امـور پژوهـشي سـازمان مـديريت و                         -د

  . شود ريزي كشور جمع بندي مي برنامه
از اعتبار كل پروژه توسط ذيحساب و با تأكيد برنام پروژه، اعتبار كل، نام كارفرما، % 15تبصره ـ اعالم وصول  

 يا شماره قرارداد اعالم شود دبيرخانه از دريافت چكهـايي كـه داراي نـام پـروژه، كارفرمـا، و                     و شماره چك  
  )باشد تأئيديه ذيحساب نباشد معذور مي

  :  تصويب-ج
هاي مـصوب را      هاي ثبت پروژه     پس از جمع بندي نظرات داوران و دفتر بخشي، دفتر امور پژوهشي شماره             -1

  . به دبيرخانه اعالم كند

 



 15/2 تـا تـاريخ   15/12 و طرحهاي ارسالي در تاريخ 15/6 تا تاريخ   15/4 طرحهاي ارسالي در تاريخ       كليه -2
. گـردد  شده و جهت اقدامات بعـدي ابـالغ مـي   ) تصويب، رد و يا ارجاع به كميسيون     (سال بعد تعيين تكليف     

  .  خواهد شد نفره در مورد طرحهاي مورد نظر در آبان و آذر ماه هر سال برگزار5جلسات كميسيون 
 به كارفرما، سازمان سفارش گيرنده، معاونت پژوهشي سـازمان          102ها توسط دبيرخانه ماده        تصويب پروژه  -3

  . سفارش دهنده اعالم خواهد شد
 پس از اعالم تصويب پروژه، محقق، سازمان سفارش گيرنده و سفارش دهنده بايد فـرم قـرارداد اصـلي و                     -4

و به دبيرخانه ارسال كنند تا پس از انطباق شـرح خـدمات         ) با مهر و امضاء   (ييد   نسخه تأ  2متمم قرارداد را در     
ريزي كشور توسط دبيرخانه ارسال  آن با شرح خدمات پروژه تأئيد شده در داوري، به سازمان مديريت و برنامه    

  . شود
ريـزي بـه      مهتوسط دفتر امور پژوهشي سازمان مديريت و برنا       ) سهم سازمان مديريت  % 60( سهم مشاركت    -5

  . شود هاي مصوب هستند، ابالغ مي كليه سازمانهاي پژوهشي كه داري پروژه
هـاي هـر    ، موافقتنامه كليـه پـروژه  )ريزي كشور   توسط سازمان مديريت و برنامه    ( پس از ابالغ اعتبار پروژه       -6

وهشي به دفتر امـور     سازمان سفارش گيرنده در قالب فرمهاي موافقتنامه تنظيم و پس از تأئيد رئيس سازمان پژ              
  . شود پژوهشي سازمان مديريت و براي مبادله موافقتنامه ارسال مي

 موافقتنامه ارسالي پس از بررسي و تأئيد در دفتر امور پژوهشي براي كنترل نهايي و ابالغ بـه دفتـر تلفيـق                       -7
تگاههاي ذيـربط ابـالغ     هـا بـه دسـ       رود و از طريق آن دفتر موافقتنامه        ريزي كشور مي    سازمان مديريت و برنامه   

  . شود مي
تكميـل و پـس از تأئيـد    ) سازمان سفارش گيرنده  ( پس از مبادله موافقتنامه فرمهاي تخصيص اعتبار توسط          -8

شود پس از تأئيد فرمهاي مذكور توسط آن دفـاتر،            رئيس سازمان پژوهشي و ذيحساب به دفتر تلفيق ارسال مي         
  . شود ي دريافت اعتبار از خزانه ارسال ميفرم تخصيص اعتبار صادر و به دانشگاه برا

 در صورتيكه سازمان سفارش گيرنده خصوصي باشد، موافقت نامه بين سازمان سفارش دهنده و دفتر امور                 -9
  . شود ريز كشور مبادله مي پژوهشي سازمان مديريت و برنامه

هنـده، براسـاس قـرارداد    هاي صورت گرفته توسط سازمان سفارش د تبصره ـ در تمامي شرايط فوق پرداخت 
  . اصلي، به عنوان پرداخت بخشي از سهم آن سازمان تلقي خواهد شد

رسد كه واحد سفارش دهنـده بـه تعهـد خـود      تبصره ـ در صورتي تخصيص اعتبار به مرحله ابالغ نهايي مي 
  . بموقع اقدام نموده باشد

تـرين    و تعيين تكليف مجريـان در كوتـاه        براي احتراز از مشكالت ناشي از ابالغهاي متعدد در طول سال             -10
در آذر ماه صرفاً    . شود  انجام مي ) نيمه ارديبهشت، شهريور و آذر    (ها در سه مرحله       زمان تصويب و ابالغ پروژه    

  .  نفره اعالم و ابالغ خواهد شد5هاي ارجاعي به جلسه كميته  نتايج پروژه
ها، ابالغ و تخصيص اعتبـار برمبنـاي          پايان نامه  در صورت عقد قراردادهاي كالن براي حمايت جمعي از           -11

  . پرداخت كارفرما به دانشگاه صورت خواهد گرفت
  : شوند شود به چندين دسته تقسيم مي هايي كه مصوب اعالم نمي  آندسته از پروژه-12

 



  :  مواردي كه موجب ارجاع پروژه به كميته پنج نفره خواهد شد-الف
  : ج نفره ارجاع داده خواهد شدپروژه در حاالت زير به كميته پن

ها به كميتـه پـنج        ـ در صورت وجود اختالف نظر بين دفتر بخشي و دفتر پژوهشي و نظر داوران علمي پروژه                
  . شود نفره ارجاع داده مي

  )هر يك از اعضاء كميته پنج نفره: مرجع(ـ تكراري بودن پروژه 
  )دفتر بخشي: رجعم(ـ عدم توانايي كارفرما در تأمين منابع مالي پروژه 

ـ در صورتيكه تعداد آراء موافق و مخالف يك طرح برابر باشد و يا در صـورت درخواسـت كتبـي يكـي از                        
  .شود اعضاء،  پروژه به جلسه كميته پنج نفره جهت بررسي ارجاع مي

شود و  يمصوب تلقي م) مطابق آئين نامه اجرايي(هاي داراي حداقل سه نظر موافق از پنج عضو كميته     ـ پروژه 
ريزي كـشور تـشكيل و        در موارد اختالف نظر، كميته پنج نفره در دفتر امور پژوهشي سازمان مديريت و برنامه              

  . شود نتيجه قطعي از طريق دبيرخانه اعالم مي
هاي ايشان از      در صورتيكه مجري چند پروژه همزمان داشته باشد به عبارت ديگر مجموع اعتبار كل پروژه               -ب

تواند از دبيرخانه درخواست در نوبت قرارگرفتن و يا انتقـال   ن بيشتر نباشد سازمان پژوهشي مي ميليو 60سقف  
  . پروژه به مجري جديد را نمايد
بـه  ) پس از تأئيد سازمان سـفارش دهنـده  (از گزارش پيشرفت كار پروژه % 50تبصره ـ در صورتيكه بيش از  

  . اعتباري ابالغ اعتبار خواهد شدهاي بعدي با رعايت سقف  دبيرخانه ارسال شود پروژه
 در صورت ابهام در شرح خدمات، انطباق پروژه با مأموريت اصلي سازمان سـفارش دهنـده يـا سـازمان                     -ج

سفارش گيرنده، محقق اصلي موظف به اصالح و ارسال شرح خدمات جديد براي ارسال به كميته پـنج نفـره                    
  . است

  
  اطالع رساني 

ريزي كشور مسئول اطالع رساني و دعـوت از اعـضاء بـراي               ن مديريت و برنامه    دفتر امور پژوهشي سازما    -1
  . شركت در جلسات كميته پنج نفره است

هاي سفارش دهنده و سـفارش    دبيرخانه مرجع اطالع رساني، ارائه پاسخ و مسئول كليه ارتباطات با سازمان  -2
  . شود اطالعاتي اين معاونت درج ميها برروي پايگاه  براين اساس آخرين وضعيت پروژه. گيرنده است

طبـق معيارهـاي موجـود در فرمهـاي         ( با توجه به احتمال نياز داوران علمي به مدارك و اطالعات بيـشتر               -3
  . ، مراجعه به پايگاه اطالعاتي براي آگاهي از آخرين وضعيت پروژه و تكميل پرونده ضرورت دارد)داوري

هـاي در حـال تكميـل، در حـال داوري و      يست و مشخـصات پـروژه   ل102 بانك اطالعاتي دبيرخانه ماده    -4
  . نمايد مصوب و عودتي را طبق آخرين وضعيت تفكيك و بر روي سايت اعالم مي

هاي پيشنهادي براي بررسي، داوري و تصويب در          آماده دريافت پروژه  ) بند الف  (102در خاتمه دبيرخانه ماده     
  . كليه مقاطع زماني است

  )ريزي كشور هماهنگ، تدوين و اعالم شده است ل با سازمان مديريت و برنامهاين دستورالعم(

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تلفنهـاي   606، ساختمان شهيد اسالميه، اتـاق       1188خيابان انقالب، چهارراه فلسطين، شماره      : نشاني دبيرخانه 
 .  ����102��������� �:  پـست الكترونيكـي  6405924:  نمابر6562209-6462945-6462372: تماس

  ���.�����.���نشاني اينترنتي 

 

mailto:b102@mail


  شيوه نامه تكميل پرونده
  
  .  عنوان و شرح خدمات پروژه پژوهشي و غيرتكراري باشد-1
  .  آناليز قيمتها بايد با اعتبار كل پروژه همخوان باشد-2
  .  سال باشد2 مدت زمان الزم براي انجام پروژه حداكثر -3
بـه  (تگاه سفارش دهنده بايد دولتي باشد و ارائه اسناد مربوط به دولتي بودن سـازمان سـفارش دهنـده            دس -4

باشد كه در صـورت ابهـام از دفتـر حقـوقي              ضروري مي ) هاي مربوط به بومي سازي دانش فني        استثناء پروژه 
  . شود سازمان مديريت استعالم مي

  . تواند غيردولتي باشد ازمان سفارش دهنده مي براي بومي سازي دانش فني يافته مجوزدار، س-5
  . درصد مشاركت نقدي پروژه را تعهد كند40 سازمان سفارش دهنده بايد حداقل -6
  .  عنوان پروژه با مأموريت اصلي سازمان سفارش دهنده و سازمان سفارش گيرنده انطباق داشته باشد-7
  . ما نباشد كاربرنهايي پروژه بايد مشخص شود در صورتي كه عنوان پروژه منطبق با مأموريت كارفر-8
  .)با سازمان سفارش گيرنده يكي نباشد) غير پژوهشي و دولتي( سازمان سفارش دهنده -9

 سازمان سفارش گيرنده بايد داراي مجوز پژوهشي از وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري، وزارت بهداشت                -10
   .ريزي كشور باشد و يا سازمان مديريت و برنامه

 محقق بايد عضو هيئت علمي سازمان سفارش گيرنده باشد و ارائه گـواهي عـضويت محقـق اصـلي در                     -11
  . سازمان سفارش گيرنده ضروري است

  . شود و بقيه همكار پروژه باشند  فقط يك نفر بعنوان محقق اصلي پروژه معرفي مي-12
  .  همكاران محقق عضو سازمان سفارش دهنده نباشند-13

12��� و 11���  4در  (و فرمهـاي  ) يك نسخه( فرم پيشنهاد پروژه منضم به شرح خدمات دقيق           تكميل -14
 و فرم قرارداد    10���، فرم   )نسخه تايپ شده با ذكر نام و نام خانوادگي، سمت، شماره تماس و مهر و امضاء               

  اصلي در دو نسخه 
12���  . گيرنده و محقق اصلي باشد داراي تأئيديه سازمان سفارش دهنده، سازمان سفارش   فرم -15

11��� و   12���  يكـسان    محاسبات ريز قيمتها و انطباق اعتبار كل پروژه در فرمهاي پيـشنهاد پـروژه،                -16
  . باشد
  .  جدول زمانبندي پروژه با مدت زمان اعالم شده در فرم خالصه يكسان باشد-17

�.�  . ده همكاران پروژه يكسان باشد دريافت ش  همكاران معرفي شده در فرم پيشنهاد پروژه با -18
در ( از اعتبار كل پروژه همراه با تأئيديه ذيحسابي سازمان سفارش گيرنده            % 15 در صورت پيش پرداخت      -19

  . براي معافيت از داوري ضروري است)  ميليون ريال600هاي تا سقف  مورد پروژه
  .ده در فرم ذكر شودبندي دستگاه سفارش دهنده و دستگاه سفارش گيرن  شماره طبقه-20

�.�  محقق اصلي و همكاران )  ( ارائه سوابق پژوهشي -21
  )هاي بومي سازي دانش فني درخصوص پروژه( ارائه تأئيديه سازمان پژوهشهاي علمي صنعتي ايران -22

 



شامل نام پروژه، محل اجراي پروژه و تـاريخ         ( مشخصات بزرگترين پروژه اجرا شده توسط محقق اصلي          -23
  ر فرم پيشنهاد پروژه د) اجرا
شـامل نـام پـروژه، محـل اجـراي          ( مشخصات بزرگترين پروژه اجرا شده توسط سازمان سفارش گيرنده           -24

  در فرم پيشنهاد پروژه ) پروژه، تاريخ اجرا
.   ���� 2000  ارسال ديسكت تمامي فرمها و سوابق پروژه با -25

 كه چك ليست ارسالي به دبيرخانه را با پرونده پروژه            ارائه نام و نام خانوادگي كارشناس مسئول دانشگاه        -26
  . مربوطه كنترل نموده است

اي بـه دسـتگاه سـفارش          پس از بررسي پرونده و نداشتن نقص از نظر قانوني و تكميل مدارك، طي نامه               -27
  . شود دهنده و سفارش گيرنده شماره پرونده و آخرين وضعيت پروژه اطالع داده مي

  
  

  با تشكر
102انه بند الف ماده دبيرخ

 


