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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 جمهوری اسالمی اریان        
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

                                                                                                                                                                                         معاونت ژپوهش و فناوری  
 دفتر ربانهم رزيی امور فناوری                                   

                                                                          تقاضا محوردبیرخاهن ژپوهشهای کارربدی                
 اجرایيآیین نامه 

 کشورم توسعه ششقانون برنامه  46ماده « ج»بند  دبیرخانه

 

 مقدمه:

 26/21/2931مصوب  توسعه كشور ششمقانون برنامه  21، فصل 46 ماده «ج»بند  اثر بخش و هماهنگ اجراي به منظور نامهآییناین 
 تهیه و تدوین گردیده است. پژوهشهاي تقاضا محور رخصوص حمایت ازمجلس شوراي اسالمی د

 

 توسعه کشور:  ششمقانون برنامه  46ماده  (ج)بند 

های بنیان سیاستبنیان و افزایش تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانشمنظور پیشتازی در اقتصاد دانشدولت مجاز است به»

مایت حبنیان مطابق قانون بودجه سنواتی نسبت به کلی اقتصاد مقاومتی، برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکتهای دانش

های علمیه در موارد ناظر مشترک با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه های تقاضامحورمالی از پژوهش

بردار تأمین و تعهد را کارفرما و یا بهرههای آن( از هزینه%15به حل مشکالت کشور، مشروط به اینکه حداقل پنجاه و یک درصد )

  .کرده باشد، اقدام نماید
 

 . اهداف:1ماده

 كز پژوهشی و صنعتاهمكاري و تعامالت مشترك بین مرسازي و ترویج فرهنگ نهادینه -2

 ، حوزه هاي علمیه و جامعهدانشگاه ،تبدیل علم به ثروت و تقویت ارتباط میان صنعت -1

 گسترش و حمایت از پژوهشهاي ناظر به حل مشكالت و رفع نیازهاي كشور -9

 و فعالیت بخش غیردولتی  ها تشویق و حمایت از سرمایه گذاري -6

ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري و حوزه هاي علمیه در حل مشكالت استفاده حداكثري از امكانات و توان پژوهشی دانشگاه -1
 كشور
 

 . تعاریف: 2ماده

هشی/ پژوواحد پژوهشگاه، پارك علم و فناوري، مركز رشد، مؤسسه و  دانشگاه،حوزه هاي علمیه، به  مؤسسه پژوهشي/فناوري )سفارش گیرنده(:
اشند، بوزارت علوم، تحقیقات و فناوري و حوزه هاي علمیه فناوري از  فناوري دولتی یا غیردولتی با هویت حقوقی مستقل كه داراي مجوز پژوهشی/

 شود.اطالق می شود كه انجام پروژه به آن سفارش داده می

 پروژه پژوهشی به سفارش موسسه یا شركت غیردولتی است كه داراي هویت حقوقی مستقل بوده و، دستگاه اجرایی ش دهنده(:کارفرما )سفار
مشاركت  %15بردار اصلی از نتایج پروژه است و در اجراي پروژه حداقل گیرد، مدیریت و نظارت بر اجراي پروژه را برعهده دارد، بهرهاو انجام می

 ید.نمامالی نقدي می

سفارش دهنده اي است كه به مؤسسه پژوهشی تابعه یا وابسته به خود سفارش كار پژوهشی بدهد. سازمان سفارش دهنده در  :خودکارفرما
صورتی وابسته به سازمان سفارش گیرنده محسوب می شود كه داراي وابستگی تشكیالتی با آن سازمان باشد به این معنی كه مجري یا همكاران 

 ؤسسه پژوهشی جزء تشكیالت سازمانی سفارش دهنده پروژه محسوب شوند. مجري ویا م
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بوده و / فناوري و عضو تمام وقت یا هیات علمی موسسه پژوهشی پژوهشگري كه پروژه پژوهشی توسط وي و همكارانش انجام می شود مجري:
 . باشدژوهشی در ارتباط با موضوع پژوهش سابقه پسال  9داراي حداقل مدرك كارشناسی ارشد در زمینه پروژه پژوهشی و داراي حداقل 

 9كه شرایط آن طبق ماده باشدو ناظر به حل مشكالت كشور و داراي تقاضا می  داراي نوآوري ،،  غیر تكراريكاربردي، پژوهشی طرحی پروژه:

 .این آیین نامه تعیین می شود 

قانون برنامه پنجم  21ها مطابق دستورالعمل اجرایی بند الف ماده محل تشكیل، تكمیل پرونده، داوري، تصویب و تأمین مالی پروژه دبیرخانه:

 در معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري است.  باشد كه مستقرتوسعه كشور می

تحقیقاتی در حال اجرا می باشد كه بر نحوه اجراي پروژه، هدایت و كنترل مداوم آن در مسیر ،  نظارت بر پروژه هاي "نظارت"منظور از  نظارت:

ام جصحیح به منظور نیل به اهداف تعیین شده پروژه داللت داشته و گزارشات ناظر به عنوان اسناد پروژه تلقی شده و به عنوان پشتوانه صحت ان

 تواند در اختیار كارفرما قرار گیرد.پروژه می

 منصوب می گردد. دبیرخانهفرد یا موسسه داراي تجربه و توانایی علمی و تخصصی الزم در زمینه طرح مصوب است, كه از سوي  ناظر:

 دانش علمی و فنی جدید با كاربرد عملی خاص وبه منظور كسب  غیردولتی پژوهشی كه به سفارش كارفرماي :پژوهش کاربردي تقاضا محور

 د .انجام شده باش براي اولین بار در ایرانشودكه  یا بومی سازي دانش فنی نوآوريكاربردي، در كشور انجام گیرد و منجر به محصول  حل مشكل

 یراكز رشد بوده كه با توجه به اساسنامه و یا سامر پاركهاي علم  فناوري و  داراي هویت حقوقی مستقل از شركتها و موسسات واحدهاي فناوري:

اي، طراحی مهندسی، مهندسی معكوس، انتقال فناوري، ارائه خدمات تخصصی و فعالیت در اسناد قانونی در زمینه تحقیقات كاربردي و توسعه

 نمایند. فعالیت می، جهت تجاري كردن نتایج تحقیقات

یل به منظور تبدیل پایدار دانش به ثروت تشكشركتها و موسسات حقوقی هستند كه با ایجاد یک كسب و كار دانش محور : شرکتهاي دانش بنیان

د دانش اشده و فعالیتهاي اقتصادي آنها مبتنی و همراه با فعالیتهاي تحقیق و توسعه در زمینه هاي نو و فناوریهاي پیشرفته است و به توسعه اقتص

سعه شامل طراحی و تولید و عرضه كاال، خدمات و ، تجاري سازي نتایج تحقیق و توند. از جمله مصادیق این فعالیتهامحور در جامعه كمک می ك

 و ارائه مشاوره و خدمات تخصصی و دانشی می باشند.نرم افزار انتقال، تولید و عرضه فناوري، بكارگیري فناوریهاي پیشرفته و با ارزش افزوده باال 

 

 :فناوري شرایط و ویژگي هاي پروژه، کارفرما و موسسه پژوهشي / .3ماده 

تایید در داوري علمی و در صورت باشند می زیر شـرایط داراي حـداقلكه هاي پیشنهادي پروژه :هاي پیشنهاديپروژههاي ویژگي –الف 
 :استفاده نمایندبند این موضوع تسهیالت  از توانندمیدبیرخانه تصویب 

 باشد.و ناظر به حل مشكالت كشور و تقاضا محور  داراي نوآوري  ،غیر تكراري ،كاربردي، پژوهشیباید پروژه  -2

 د، همانند نكنرا حل نمی در كشوردار كاربردي و اولویت  و اساساً مشكلینبوده محور مسأله یی كه هاو پروژه هاطرح :1تبصره

كه هدف آنها صرفاً هایی پروژهد یا نها باشو معادل این واژه، طراحی مفهومی سنجی، مطالعهعناوینی نظیر بررسی، امكانداراي هایی كه طرح
رح طانجام موكول به مسأله در آن مطرح نباشد و یا حل مسأله ، یا فقط مطالعه تطبیقی باشند یعنی قید حل بوده شناسایی موضوع خاصی

 شوند.حمایت نمیبند این تسهیالت موضوع ، از محل شده باشددیگري 

ختیار ادر عین حال  تأیید و تعهد شده باشد. /فناوريموسسه پژوهشیپژوهشی بودن و تكراري نبودن پروژه توسط كارفرما و الزم است  :2تبصره

 هاي پروژه پیشنهادي از جمله پژوهشی بودن و تكراري نبودن پروژه بر عهده دبیرخانه است.تشخیص كلیه ویژگی

براي اولین بار در ایران  انجام شده خروجی آن محصولی نو  بوده و پژوهشی كه یعنی شد باتكراري و غیربوده داراي نو آوري ژه پرو :3تبصره

 باشد .

 اشد.ب و پروژه درحوزه ماموریت كارفرما آن را سفارش داده ،كه بهره بردار اصلی نتایج پروژه است پروژه تقاضا محور باشد یعنی كارفرمایی -1

 وجود دارد. بنداین از محل تسهیالت موضوع اي( )پژوهش توسعهفناوري و تجاري سازي سازي بومی ،هاي انتقالامكان حمایت از طرح -9

 ماه باشد. 16مدت زمان اجراي پروژه حداكثر  -6
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ماه قابل تصویب می باشد  94در محصوالت پیشرفته و پیچیده به تشخیص دبیرخانه مدت زمان اجراي پروژه تا درموارد استثنایی  : 6 تبصره

 از مهلت قانونی برنامه پنجم بیشتر نشود.مشروط به اینكه 

د، از محل نرونمونه محصول بكار می ساختهاي مستقیم پروژه است، یعنی اقالمی كه در كه هزینه آنها جزء هزینهمصرفی  اقالمتنها  -1
 قابل پرداخت است. تسهیالت موضوع این بند

ت شوند. هزینه تأمین تجهیزاحمایت نمی محل تسهیالت موضوع این بنداز پروژه محسوب نشده و مستقیم هاي اقالم غیر مصرفی جزء هزینه -4
خارجی، داخلی و  هايسفر هاي آموزشی، هزینهها و كارگاههاي اداري، وسایل ارتباطی، كمک به برگزاري سمینارها، همایشآزمایشگاهی، ماشین

هاي هزینهشود. بنابراین سقف مجاز پرداخت نمی ت موضوع این بندتسهیالاحداث، خرید و یا اجاره ساختمان، خرید خودرو و نظایر آن از محل 
 باشد.میاز اعتبار كل  %25حداكثر در صورت تأیید باالسري در مرحله داوري و تصویب دبیرخانه  / فناوري پژوهشیمؤسسه باالسري براي 

 .كه در اختیار مجري قرار می دهدمی باشد باالسري سازمان پژوهشی در قبال تجهیزات آزمایشگاهی و امكاناتی : 5تبصره 

 .به اعتبارات این پروژه ها مالیات و بیمه تعلق نمی گیرد  : 4تبصره 
 

 :/ فناوريپژوهشي  موسسه هايویژگي -ب

شوراهاي گسترش  ،منظور از مراجع قانونی ذیربطباشد.  مراجع قانونی ذیربطاز  فناوري /داراي مجوز پژوهشی بایستی پژوهشیمؤسسه  -2
و كمیته تخصصی فناوري وزارت علوم  هاي علمیهحوزهآموزش عالی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و 

  .باشدمی تحقیقات و فناوري 

اینصورت پروژه پژوهشی توسط تی از كارفرما كامال مستقل باشند، درغیر موسسه پژوهشی و مجري پروژه از نظر اداري و حقوقی بایس -1
 دبیرخانه قابل حمایت نخواهد بود.

 مستقل باشد.  داراي شخصیت حقوقی/ فناوري باید مؤسسه پژوهشی -9
 يفناور /یپژوهش مؤسسه تمام وقت هیأت علمیتمام وقت یا از اعضاي شود كه ضروري است می بعنوان مجري انتخابدر هر پروژه یک نفر  -6

تخاب ان داراي مجوز فناوري /پژوهشیموسسات در اجراي پروژه مشاركت داشته باشند و همكاران پژوهشی پروژه نیز از و بقیه بعنوان همكار باشد 
 د.شده باشن

 /پژوهشی مؤسسهباشد،  فوق 9واجد شرایط بند  تمام وقت هیأت علمییا تمام وقت فاقد اعضاي فناوري  /پژوهشی مؤسسهدر صورتیكه  :1تبصره 

 پژوهشی استفاده نماید: مؤسساتتواند از اعضاي هیأت علمی سایر موارد ذیل میكلیه با رعایت  فناوري
 كه مجري عضو آن است، كسب شده باشد؛ فناوري /پژوهشی مؤسسه رسمی موافقت -2

 با مجري مدعو اقدام نموده باشد. حداقل طول اجراي پروژهمتقاضی نسبت به انعقاد قرارداد پژوهشی به مدت /فناوري مؤسسه پژوهشی  -1

 .مرتبط باشد فناوري /زمینه تخصصی مؤسسه پژوهشیپروژه با  موضوع -9

اي مورد حمایت دبیرخانه به طورهمزمان در پروژه ه مجاز مشاركت هر پژوهشگر )اعم از مجري یا همكاران(حداكثر مجموع ساعات  :2تبصره 

 ساعت در ماه نباید باشد. 955حداكثر 

 

 هاي کارفرما:ویژگي -ج
 باشد. دولتیغیر یا موسسه اي  بایستی شركت، نهاد، سازمانكارفرما  -2

  .نمی توانند كارفرما باشنددولتی یا فناوري  یپژوهشمؤسسات  تبصره:       

خواهد بود  %15 حداکثرها مشاركت نقدي پروژه را تعهد كرده باشد. میزان مشاركت دبیرخانه در تامین مالی پروژه  %15 حداقلكارفرما  -1

 در دبیرخانه تعیین خواهد شد. پس از كسر حق الزحمه پرداختی به ناظر پروژه،دبیرخانه و درصد مشاركت 

 .باشدا رمكارف اصلی مأموریت درموضوع پروژه  -9

 سهم مشاركت نماید. تعهد فناوري /و پس از انعقاد قرارداد به مؤسسه پژوهشیتضمین در ابتدا را  خود سهم مشاركت است موظفكارفرما   -6
  ، پرداخت می شود .هر مرحله سهم كارفرما پرداختو بعد از دبیرخانه پس از آن مطابق با پیشرفت كار 
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در صورت داشتن سایر شرایط توانند یم علم و فناوريها و مراكز رشد مستقر در پارك و موسسات دانش بنیان از جمله شركتهاي شركتها  -1
 استفاده كنند.بند این موضوع ن كارفرما از تسهیالت بعنوااین آیین نامه 

 

 عبارتند از: استفاده نمایند  11ماده  الفموضوع بندهاي پیشنهادي که نمي توانند از تسهیالت پروژه  .6ماده  
 .باشد %15سهم مشاركت كارفرما كمتر از  -2
 .هم مشاركت كارفرما غیر نقدي باشدس -1

  .فرماهاي خود كار پروژه -9
 هاي طبقه بندي شده و محرمانه پروژه -6

 .دولتی باشدي پروژه كارفرما -1

 .كارشناسی ارشد و دكتريكارشناسی، هاي پایان نامه -4

 .باشد گزارشمقاله یا ارایه یک  گزارش،صرفا ی كه خروجی، نتیجه یا هدف آنها یهاطرح -1

 .ناظر به حل مشكل معین و داراي اولویت كشور نباشدهایی كه پروژه -8

 (ماه 94)در موارد استثنایی ماه باشد. 16اجراي پروژه بیش از مدت زمان  -3

 

 تشکیل، بررسي اولیه و تکمیل پرونده: .5ماده  

ش )سفار كارفرماتوسط متقاضیان تكمیل و به صورت رسمی از طریق رد، داقرار  رسانی فرم هاي مصوب دبیرخانه كه در پایگاه اطالع -2
 به دبیرخانه ارسال می شود. دهنده(

 شود. عناوینمیتشكیل و به آن شماره ثبت اختصاص داده پس از بررسی اولیه پرونده به دبیرخانه هاي واصله پیشنهاد پروژه براي -1
ود و شبر روي پایگاه اطالعاتی دبیرخانه اعالم می با تشخیص دبیرخانه هاي دبیرخانه وارد وهاي پیشنهادي در فهرست اصلی پروژهپروژه

 یی و آمادگی ورود به مرحله داوري،اجرا آیین نامهضوابط و  ظور انجام بررسی تكمیلی، انطباق شرایط و مدارك باسپس پیشنهادها به من

 تكمیل خواهند شد.

داده  عودت كارفرما )سفارش دهنده(به پروژه پیشنهاد ، ، طوالنی شدن تكمیل یا عدم تكمیل مداركدر صورت وجود نقص در مدارك -9
 .شودمی

 

 داوري  .4ماده
 .گیردمی مراحل داوري قرار در سیر هاي الزمو بررسی هاي واصله پس از تكمیل پروندهپروژهپیشنهاد  -2

 انجام خواهد شد.داوران مورد تایید دبیرخانه و با انتخاب دبیرخانه ها، توسط ها براساس نوع پروژهداوري پروژه -1

 گیرند.باشند، در اولویت تصویب قرار می مشاركت كارفرما امتیازهایی كه داراي باالترین پروژهبا توجه به محدودیت اعتبارات،  -9

 امتیازات در نظر گرفته شده به شرح ذیل می باشند.برخی مالكهاي 
 پروژه از اولویت هاي اساسی كشور باشد. الف:
 .افزایش سهم مشاركت كارفرما ب:
 .: واریز سهم مشاركت كامل توسط كارفرما در اولین واریزيج
 

 :تصویب  .1ماده
 .خواهد شداعالم مؤسسه پژوهشی/ فناوري  ا وبه كارفرم، هاتصویب پروژه -2
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ر چها را در چهارجانبه رم قرارداداز سوي دبیرخانه، فپروژه كارفرما و مؤسسه پژوهشی/ فناوري موظفند بعد ازدریافت نامه اعالم تصویب  -1

نمایند. )الزم است شرح خدمات قرارداد برابر با شرح خدمات فرم پیشنهاد اصالح شده به دبیرخانه ارسال  امضاء( و و تأیید )با مهراصل نسخه 

 بر اساس نظرات اعالم شده در داوري علمی پروژه باشد.(

 .گیرند در صورتیكه یک مجري بیش از یک پروژه داشته باشد، پروژه هاي دیگر بر اساس ضوابط مندرج در داوري در نوبت قرار می -9

 طشرای سایر با رعایت مجري به دبیرخانه ارسال شود پروژه بعدي یک مجري از گزارش پیشرفت كار پروژه  %15صورتیكه بیش از  در تبصره: 

 قابل بررسی خواهد بود.در دبیرخانه 

 

 :نظارت  .8ماده
پروژه در مسیر صحیح جهت كمی و كیفی بر نحوه اجراي پروژه متناسب با فرم پیشنهاد پروژه با هدف هدایت، كنترل مداوم نظارت  -1

 شود.دستیابی به اهداف تعیین شده، توسط ناظر منتخب دبیرخانه از زمان شروع تا خاتمه طرح انجام می

 

 ضوابط عمومي انجام حمایت مالي: .9ماده  

 كارفرما باشد.اصلی ماموریت  جزء موضوع پروژه . 3-2

 .باشد مستقیم داشتهارتباط  زمینه تخصصی مجري یستی باپروژه با . موضوع3-1
هاي پروژه پیشنهادي از جمله پژوهشی بودن و تكراري نبودن تشخیص كلیه ویژگیغیرتكراري و داراي نوآوري باشد. ، كاربردي، پروژه. 3-9

 دبیرخانه است. از اختیاراتپروژه 

 نامه وجود دارد.تسهیالت موضوع این آییناي( از محل سازي فناوري )پژوهش توسعههاي انتقال یا بومی. امكان حمایت از طرح3-6
 ت،نامه اسكه مشخص شود پروژه تكراري، غیرپژوهشی، غیركاربردي و یا فاقد سایر شرایط حمایت از محل تسهیالت این آیین هر زمان. 3-1

ؤسسه م بر عهده كارفرما و ت مساويدبیرخانه به صور تأمین خسارت ناشی از اجراي پروژه به روند بررسی یا ارائه تسهیالت بالفاصله متوقف و
 است. / فناوريپژوهشی

 :موارد فوق عبارتند از تیبا رعاپرونده  یلشکمدارك مورد نیاز براي ت .11ماده 
  با مهر وامضاء اصل نسخه دودر  م توسعه كشورپنجقانون برنامه 21ماده  «الف» بنداستفاده ازتسهیالت پروژه  پیشنهادفرم  .25-2   
 همكاران اصلی پژوهشگر و مجريسوابق پژوهشی  .25-1   
 / فناوريپژوهشی موسسه در مجريگواهی عضویت  .25-9   
 مجري و همكاران اصلی سوابق پژوهشیو  فایل الكترونیكی فرم پیشنهاد پروژه. 25-6   
 )كارفرما( اساسنامه شركت یا مؤسسه .25-1   
 در خصوص اعضاي هیات مدیره و بازرسین كارفرما رسمی شركت یا مؤسسهآخرین تغییرات ثبت شده در روزنامه  .25-4   
 كارفرما هاي پنج ساله گذشته شركت یا مؤسسهگزارشی از عملكرد پژوهشی فعالیت .25-1   

 و مبلغ آن برابر تعهد انجام شده شركت باشد شدكه به امضاء هیات مدیره رسیده با تضمین مالی .25-8   

 

 به مجري: مجدد  اعطاي پروژه. شرایط 11ماده 

 درصد پیشرفت داشته باشد. 15ربط حداقل جاري مجري، بر اساس مستندات دبیرخانه و تایید كارفرماي ذي پروژه. 22-2
 ده باشد.یبه موقع به اتمام رسانرا داراي حمایت مالی از دبیرخانه قبلی ي هاپروژه ،. مجري22-1

 

 ها:درخواست رسیدگي به. نحوه 12ماده 

 بندي و در دستوركار بررسی قرار دهد.ها را اولویتنامه پروژهدبیرخانه موظف است با رعایت مفاد این آیین
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 مجري : وتعهدات کارفرما سایر .13ماده 

 هستند. هنامنییآ. كارفرما و مجري موظف و متعهد به رعایت كلیه مفاد این 29-2
ه شده در توافقات و قراردادها، حسب مورد موظف به پاسخگویی و ارائه گزارش حداكثر تا دو هفت . كارفرما و مجري عالوه بر موارد تعهد29-1

 باشند.پس از اعالم دبیرخانه می
 باشند. . كارفرما و مجري مجاز به واگذاري تمام یا قسمتی از اجراي پروژه و تعهدات خود به اشخاص ثالث نمی29-9

 باشند؛میدرج شده در قرارداد چهار جانبه  ي پروژه در مدت زمان. كارفرما و مجري موظف به اجرا29-6
 گزارش نهایی و نامه تاییدیه اتمام پروژه را در اختیار دبیرخانه قرار دهند.گزارشات هر مرحله واي ازكارفرما و مجري موظفند نسخه. 29-1

افزایش اثربخشی پروژه ) از شروع تا پایان  هدایت و را در جهتهاي الزم كارفرما و مجري موظفند با ناظر منتخب دبیرخانه همكاري. 29-4
 پروژه ( داشته باشند.

 هستند. هاآندر قراردادها و تعهدات پروژه جاري است و كارفرما و مجري موظف به لحاظ نمودن  نامهكلیه مفاد این آیین. 92-1
 . كارفرما موظف است گزارشی از نحوه استفاده از نتایج پروژه را در اختیار دبیرخانه قرار دهد. 29-8
 .در خصوص معامالت و مشاركتها  ورسایر قوانین كش. رعایت 29-3

 

 نحوه پرداخت:  .16ماده 
چه از طرف كارفرما و چه از  / فناوريهرگونه پرداخت به مؤسسه پژوهشیو  شراكت داشتهكارفرما و دبیرخانه در پرداخت هزینه پروژه  -2

 .خواهد بودپس از تأیید ناظر پرداخت كارفرما  متناسب باو میزان پیشرفت كار پروژه  به وابسته ،قراردادطرف دبیرخانه بر اساس مفاد 

زمانبندي پس از  جدولبر اساس  و و حداكثر متناسب با پرداخت سهم كارفرما و گزارش پیشرفت كار ناظرپرداخت سهم دولت با نظارت  -1
گیرد. در صورتیكه كل سهم كارفرما در مرحله اول پروژه واریز شود وزارت علوم، تحقیقات و فناوري صورت میتوسط ذیحساب ابالغ اعتبار 

وسط تو ناظر عنوان پیش پرداخت تلقی شده و مابقی هزینه پروژه متناسب با گزارش پیشرفت كار مورد تأیید كارفرما ه بمبلغ پرداختی 
 پرداخت خواهد شد.دبیرخانه 

نام  ذكر با و مؤسسهامور مالی  و مدیر پژوهش و فناوري تمعاونتوسط با تأیید آن همراه  كارفرمااعتبار دریافتی از اعالم وصول  الزم است -9
 .(معذور می باشدموارد فوق باشند  فاقدكه  ییهاتأییدیهدریافت  دبیرخانه از) صورت گیرد.شماره قرارداد  شماره چک یا پروژه، نام كارفرما، و

 .كارفرما به دبیرخانه اعالم شود هاي انجام شده توسطهمچنین ضروري است پرداخت

 .به دبیرخانه ارائه دهدهر مرحله پس از تایید در بندي مندرج در قرارداد مطابق زمان را موظف است گزارش پیشرفت كاركارفرما   -6

و پروژه نیز خاتمه یافته باشد و نموده  ه طور كامل عملخود ب اتبه تعهد كارفرماكه درسمرحله ابالغ نهایی میبه زمانی  تخصیص اعتبار  -1
همچنین  .و به تأیید ناظر برسدتأیید اتمام پروژه توسط كارفرما )دستگاه سفارش دهنده( همراه با گزارش نهایی انجام پروژه به دبیرخانه ارسال 

 پایان طرح تحقیقاتی، گزارشی از عملیاتی كردن و بكارگیري نتایج حاصل شده را به دبیرخانه ارسال نماید. كارفرما موظف است پس از
 در صورت افزایش هزینه انجام پروژه بعد از تصویب آن در دبیرخانه، تعهد اضافه هزینه انجام پروژه بر عهده كارفرماست.  -4

 نوطم / فناوريهرگونه پرداخت به دستگاه پژوهشی بوده ودبیرخانه ناظر كارفرما و اجراي پروژه برعهده حسن ولیت اصلی نظارت برؤمس  -1
 .می باشد نهایی ناظر به تأیید

كسر هرگونه اعتبار )بعنوان مالیات، بیمه و سایر كسورات قانونی( از سهم مشاركت كارفرما  اعتبارات این ردیف شامل كسورات قانونی نبوده و -8
 باشد .غیر قانونی می

 .سهم مشاركت خود را بصورت چک و یا سفته یا تعهد نامه هیات مدیره شركت به دبیرخانه ارسال نمایداست كارفرما موظف   -3

و تسویه با مراجع  از سهم دولت به عنوان حسن انجام كار پس از پایان پروژه، ارائه گزارش به كارگیري نتایج حاصل از طرح %25حداقل  -25
 پرداخت خواهد شد.و تأیید نهایی ناظر دبیرخانه مربوطه 

 با كارفرما در انعقاد قرارداد به توافق رسیده باشد. / فناوري مالكیت مادي و معنوي پروژه با كارفرماست، مگر اینكه مؤسسه پژوهشی -22
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 ا:فروش دستاورده .15ماده 

درصد از اعتبارات پروژه به طرفین از دستاوردها و نتایج  95و با پرداخت حداقل كارفرمادبیرخانه وتوانند با هماهنگی  می سایر كارفرمایان مرتبط

 پژوهش انجام شده بهره برداري نمایند.
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 :فسخ قرارداد .14ماده 
/ پژوهشی ، مؤسسهالزحمه و خسارت به مجريكارفرما موظف به پرداخت حق ،اكارفرمیا انصراف مشاركت در صورت عدم پرداخت سهم  -2

 هاي پژوهشی در آینده منوط به حسن سابقه كارفرما خواهد بود.بدیهی است پذیرش پروژه .باشددولت مینیز باز پرداخت سهم و  فناوري

باشد، بنابراین چنانچه پروژه در دبیرخانه تصویب و ابالغ اعتبار شده می / فناوريمسؤولیت اصلی اجراي پروژه بر عهده مؤسسه پژوهشی -1

در صورت انصراف از انجام پروژه و یا هرگونه كوتاهی در اجراي  / فناوريطبق تعهداتش عمل كرده باشد، مؤسسه پژوهشیباشد و كارفرما نیز 

 پروژه موظف به پرداخت خسارت خواهد بود.

دالیل،  به صورت كتبی، با ذكر در هر مرحله از اجراي پروژه، مراتب باید كارفرمایا فناوري  /پژوهشیمؤسسه در صورت انصراف مجري،  -9

 .رخانه اطالع داده شودیجهت تایید و اتخاذ تصمیمات مقتضی، به دب

كاربردي و یا فاقد سایر شرایط غیر  در طول مراحل بررسی، داوري و اجراي پروژه هر زمان كه مشخص شود، پروژه تكراري، غیر پژوهشی، -4

تأمین خسارت ناشی از اجراي پروژه بر عهده كارفرما  روند بررسی و ارائه تسهیالت بالفاصله متوقف و حمایت از محل تسهیالت این بند است،

 باشند.متفقاً موظف به پرداخت خسارت به دولت می / فناورياست و كارفرما و مؤسسه پژوهشی / فناوريو مؤسسه پژوهشی

 

  :حل اختالف .11ماده  
از مراحل اجراي پروژه، بین مجري، موسسه پژوهشی/ فناوري و كارفرما اختالفی در خصوص پروژه ایجاد در صورتی كه به هر دلیل در هر كدام 

صمیم ت  شود كه مانع ادامه یا انجام صحیح آن شود، دبیرخانه با تشكیل جلسه حل اختالف، نسبت به بررسی موضوع اقدام نموده و در خصوص آن

د متوجه دبیر خانه نخواه یو اعتراض / فناوري و مجري الزم االجراستابالغ به كارفرما و موسسه پژوهشیخانه پس از گیري می نماید. تصمیم دبیر

 بود. 
 

  :18ماده 
 برنامه پنجم توسعه كشور مالك فعالیت دبیرخانه می باشد.تدوین و در طول تبصره  25ه و ماد 28این آیین نامه در 


