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 رياست جمهوري
 موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي

 معاونت پژوهشي
هاي پژوهشيدفتر طرح 	

يوست:پ 

R.R.PR٠٤.٠٠١       د مستند:ك  

	1از  1	 	شماره صفحه  

	
 :به نكات زير توجه فرمائيد نامهحضمن تشكر از ابزار عالقه شما در همكاري با موسسه خواهشمند است در تدوين طر

 

و ) مشخصات مجـري و تـيم تحقيقـاتي   : 1اصل پروپوزال و پيوست (نسخه از پروپوزال پيشنهادي شامل پاكت فني  4الزم است  .1

پروپوزال به صورت دربسته و كامال مجزا تهيه شود و حداكثر تا آخرين مهلت فراخوان از طريق پست : 2پاكت مالي شامل پيوست 

  د.يو رسيد دريافت نمايريزي ارسال ي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهدفتر طرح هاي پژوهشي موسسه عال براي

ريزي بايد بصـورت الك و مهـر شـده تحويـل     ي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهلي ارائه شده به موسسه عالپاكت هاي ارسا .2

 .دنگرد

مـديرعامل يـا رئـيس    معاون پژوهشي دانشگاه، امضاء  باشركت يا سازمان دانشگاه، بايست با مهر تمام صفحات پيشنهادي مي .3

به عنـوان شـخص حقيقـي در فراخـوان شـركت نمايـد        در صورتيكه شركت كننده باالترين مقام دستگاه برسد و هيات مديره و

 بايستي كليه صفحات را به امضاء برساند.

مورد بررسـي   RFPكنندگان در فراخوان پژوهشي بر اساس رئوس شرح خدمات مندرج در فرمتارسالي توسط شركت پروپوزال .4

 .د گرفتنو ارزيابي قرار خواه

هـاي پژوهشـي بـر    خرين مهلت فراخوان توسط دفتر طـرح شي مورد فراخوان حداكثر يك ماه بعد از آارزيابي پيشنهادهاي پژوه .5

 .صورت خواهد پذيرفت ،اساس دستورالعمل مصوب موسسه

 .باشندريزي يا شوراي پژوهشي موسسه ميهمنتخبين نهايي ملزم به ارائه پروپوزال پيشنهادي خود در كارگروه برنام .6

 .ارزيابي كميته برنامه ريزي و تاييد شوراي پژوهشي انتخاب خواهد شدپروپوزال منتخب حسب  .7

بازگشت پاكت هاي مالي و فني و ديگر مدارك دريافتي شركت كنندگاني كه امتياز الزم در فراخوان را كسب نكرده انـد تنهـا بـا      .8

 .درخواست كتبي آنان امكان پذير خواهد بود

را كسب ننمايند، با تشخيص و صـالحديد موسسـه، فراخـوان تكـرار      100از  60تياز در صورتيكه هيچيك از پيشنهادها حداقل ام .9

 .خواهد شد

 
 


