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 سسهوم از خارج یپژوهش یها طرح رشیپذ دستورالعمل

 

 مقدمه

 یپژوهش های طرح تیریمد و رشیپذ در هیرو وحدت و یهماهنگ جادیا منظور به دستورالعمل نیا

 و تیریمد پژوهش و آموزش یعال موسسه ،دستورالعمل نیا در. است دهیگرد نیتدو موسسه از خارج یشنهادیپ

 شخص و کارفرما اختصار به ،طرح یحام ای کننده شنهادیپ دستگاه ای سازمان ،موسسه اختصار به ،یزیر برنامه

 .شوند یم دهینام طرح ریمد طرح، مطالعه مسئول ای دهنده شنهادیپ

 

 فیتعر -1 ماده

 :است ریز اشکال از یکی شامل ،موسسه از خارج یپژوهش های طرح از منظور

 .اند نموده شنهادیپ موسسه به میمستق طور به ییاجرا های دستگاه که یپژوهش های طرح -الف

 مربوط سازمان بیتصو به نموده، شنهادیپ ییاجرا های دستگاه به یقیحق اشخاص که یشنهادیپ های طرح -ب

 .است شده موسسه با سازمان آن قرارداد انعقاد به مشروط طرح، یاجرا و دهیرس

 

 بیتصو -2 ماده

 ریز مقررات چهارچوب در مربوطه سازمان و سسهوم نیب موسسه از خارج یپژوهش های طرح قرارداد

 :شد خواهد منعقد

 سهییر اتیه موسسه، از خارج یپژوهش های طرح بیتصو و رشیپذ خصوص در یریگ میتصم ماخذ -الف

 .است سسهوم

 .شود یم شناخته یپژوهش طرح یاصل مسئول عنوان به طرح ریمد -ب

 عهده بر را یگرید یپژوهش طرح در یهمکار و یپژوهش طرح کی تیریمد تواند یم زمان هم ،فرد هر -ج

 .باشد داشته

 یاجرا قرارداد ،طرح ریمد با مستقل طور هب سسهوم کارفرما، و موسسه نیب شده میتنظ قرارداد چارچوب در -د

 .دینما یم میتنظ را پروژه

 قرارداد مبلغ که رندیگ یم قرار رشیپذ و یبررس مورد موسسه از خارج یپژوهش های طرح از دسته آن فقط -ـه

 .باشد الیر ونیلیم پانصد از شیب حداقل آنها
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 قرار بیتصو و یبازنگر مورد ،موسسه رییسه اتیه توسط ساالنه 2 ماده «ـه بند» در مندرج مبلغ :1 تبصره

 .گرفت خواهد

 و موسسه نیب پروپوزال در مصوب خدمات شرح یبرمبنا موسسه از خارج یپژوهش های طرح یاجرا قرارداد -ز

 .گردد یم منعقد کارفرما

 های طرح دفتر توسط طرح یهیتوج گزارش ارائه به مشروط ،موسسه رییسه اتیه در ها طرح نیا رشیپذ -ح

 :باشد ریز موارد شامل دیبا گزارش نیا. است موسسه یپژوهش

 طرح مستندات و سوابق -1

 شانیا همکاران و طرح ریمد یعلم تیصالح و تخصص دییتا -2

 خدمات شرح یاجرا یبرا مصوب ای یشنهادیپ مبلغ تیکفا دییتا -3

 

 نظارت -3 ماده

 میمستق طور به ،موسسه از خارج یپژوهش های طرح قرارداد موضوع مطالعات انجام و تیفیک بر یعلم نظارت -1

 .است کارفرما برعهده

 .داشت خواهد عهده بر را طرح ریمد توسط کارفرما نظرات نقطه اعمال یریگیپ ،موسسه یپژوهش معاونت -2

 .است طرح یها گزارش در کارفرما یسو از شده اعالم نظرات اعمال به موظف ،طرح ریمد -3

 .است طرح ریمد عهده بر کارفرما نظرات اعمال در نواقص و یینارسا گونه هر تیمسئول -4

 موسسه و بوده طرح ریمد عهده بر طرح یبند زمان و خدمات شرح تیرعا در ورـقص گونه هر تیمسئول -5

 .ندارد خصوص نیا در یتیمسئول گونهچیه

 منوط را طرح ریمد به یپرداخت هرگونه کارفرما، نظرات با متناسب مطالعات انجام ضمانت منظور به موسسه -6

 .دینما یم کارفرما دییتا به

 .است یالزام کارفرما با موسسه قرارداد در فوق مفاد درج: 1 تبصره

 .است یالزام ،طرح ریمد با موسسه قرارداد در فوق مفاد درج :2 تبصره

 

 یباالسر سهم نییتع -4 ماده

 یمبلغ موسسه، از خارج یپژوهش های طرح یاجرا و نیتدو در یباالسر یها نهیهز پوشش منظور به

غ مبل هماند یباق و کسر ،دقراردا کل مبلغ از یباالسر عنوان به( رییسه اتیه صیتشخ بهدرصد ) 32تا  22نیب

 .گرفت خواهد قرار طرح ریمد اریاخت در یقرارداد یط قرارداد
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