
 

جلس 

ر به 
 

 حل 

سات 

واحد 
هاي 

رش 
ركت 

ه در 
اران 

ده و 

 5ده 

مج 1/10/1389

ناظر مواردميه در
  »هد كرده باشد

 هاي علميه در

موسسها و نشگاه

وشد، مؤسسه و 
فناوري و حوزه ه

 پژوهشي به سفا
مشار %50حداقل 

ن سفارش دهنده
ه مجري يا همكا

بود/ فناوري هشي
  . باشدوهش 

يط آن طبق ماد

  ر

5مصوب   كشور

هاي علم حوزه  و
ولتي تأمين وتعه

و حوزه فناوري 

پژوهشي دا توان

ناوري، مركز رش
وم، تحقيقات و ف

پروژه قل بوده و
ر اجراي پروژه حد

ي بدهد. سازمان
د به اين معني كه

مي موسسه پژوه
ط با موضوع پژو

كه شراباشد مي 

م توسعه كشور

توسعه پنجممه 

ژوهشي وفناوري
كارفرماي غيردو

لي، پژوهشي و

و ت خدماته از 

  عه

 پارك علم و فن
وزارت علووري از 

ت حقوقي مستق
 پروژه است و در

رش كار پژوهشي
 آن سازمان باشد

وقت يا هيات علم
ژوهشي در ارتباپ

داراي تقاضا ر و

  جرايي
مپنجن برنامه

قانون برنام 17 ه
  رديده است.

آموزش عالي، پژ
ك هزينه هاي آن را

سات آموزش عا

 تعامل و استفاد

  ي كشور
  جامعه

ي علميه و جامع

پژوهشگاه، گاه،
فناو وز پژوهشي/

ت كه داراي هويت
ر اصلي از نتايج

سته به خود سفا
گي تشكيالتي با

 سوب شوند. 

و عضو تمام و ود
سال سابقه پ 3ل

ل مشكالت كشور

                   

١

                                                                                          

اجآيين نامه 
قانون 17ماده

ماده »الف«بند 
تهيه و تدوين گر

:  
هها و مؤسسات آ

%) از ه50درصد(

ها و موسسانشگاه

درش غيردولتي
  شور

ت و رفع نيازهاي
در ج  تقاضا محور

ي، حوزه هاانشگاه

دانشگي علميه،
ل كه داراي مجو

  شود.داده مي
ت غيردولتي است

برداره دارد، بهره

شي تابعه يا وابس
كه داراي وابستگ

دهنده پروژه محس
ش انجام مي شو
ي و داراي حداقل

و ناظر به حل ري

ی     عا ه                                                                                                                                       س

م» الف«بند  نه

خش و هماهنگ
هاي تقاضا محور
م توسعه كشور
ترك با دانشگاهه
ه حداقل پنجاه د

توان پژوهشي د

بخشي و فعاليت
كشزه هاي علميه

ظر به حل مشكال
هاي مشترك وش

د ،ط ميان صنعت

حوزه هابه  ه):
ت حقوقي مستقل
 به آن سفارش د

موسسه يا شركت
ي پروژه را برعهده

ه مؤسسه پژوهش
حسوب مي شود ك
سازماني سفارش د

ط وي و همكارانش
نه پروژه پژوهشي

داراي نوآور ري،

                                                                                                                                 
                              

دبيرخانه

اثر بخ اجراي ور
پژوهشه مايت از

ون برنامه پنجم
تقاضا محور مشت
كه مشروط به اين

  از:
ي از امكانات و ت

 از سرمايه گذاري
حوز و  و فناوري

ز پژوهشهاي ناظ
ج فرهنگ پژوهش
 و تقويت ارتباط

(سفارش گيرنده
يردولتي با هويت
 كه انجام پروژه
،دستگاه اجرايي

رت بر اجراي نظا

ه اي است كه به
فارش گيرنده مح
جزء تشكيالت سا
ه پژوهشي توسط
سي ارشد در زمين
بردي،  غير تكرا

  د .

                                                                                                                                 
                                                                                                                                 

                                                                    

به منظو نامهآيين
رخصوص حمي د

قانو 17لف ماده 
ت ي ازپژوهشهاي
م ت موجود كشور

  ف:
بارتند انامه عين

ستفاده حداكثري
  ت كشور

و حمايتشويق
ش عالي، پژوهشي

ترش و حمايت از
سازي و ترويجينه

يل علم به ثروت

  يف:
هشي/فناوري (
وري دولتي يا غي
 اطالق مي شود

د ارش دهنده):
گيرد، مديريت و

  نمايد.ي
سفارش دهنده :

سازمان سف ته به
سسه پژوهشي ج
هشگري كه پروژه
 مدرك كارشناس

كارب، پژوهشيي
ه تعيين مي شود

ان                                         ی ا وری اسال
ناوری قات و  وم،    ت ع

ناوری                             ش و  عاو ژپو
ناوری  ی  ری و  ر ذا  ت

ور        قاضا  دی  ھای کار خا ژپو

  
  مقدمه:

آاين 
شوراي اسالمي
بندالف

حمايت مالي«
حل مشكالت

 

. اهداف1ماده
اهداف اين آيي

. اس الف
مشكالت

. تش ب
آموزش
ج .گست

نهادي د.
. تبديه 

 
. تعاري2ماده

مؤسسه پژوه
پژوهشي/ فناو

باشند،علميه 
كارفرما (سفا
گاو انجام مي

مالي نقدي مي
خودكارفرما
صورتي وابست
مجري ويا مؤ

پژوهش مجري:
داراي حداقل

طرحي پروژه:
اين آيين نامه

     
وزارت

ع 
یا            

رخا                د



ناوری           ی  ری و  ر ذا ت یا    
دی                                                                                       ور کار قاضا  ھای  رخا ژپو   د

 

 

٢

ی                                                                 ا رخا آ  ا ف«ند  د ور  ون  ١٧ماده » ا ه  و م    پ

قانون برنامه پنجم  17ها مطابق دستورالعمل اجرايي بند الف ماده محل تشكيل، تكميل پرونده، داوري، تصويب و تأمين مالي پروژه دبيرخانه:
  در معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است.  باشد كه مستقرتوسعه كشور مي

 دانش علمي و فني جديد با كاربرد عملي خاص وبه منظور كسب  غيردولتي پژوهشي كه به سفارش كارفرماي :پژوهش كاربردي تقاضا محور
  انجام شده باشد . براي اولين بار در ايرانشودكه  نييا بومي سازي دانش ف نوآوريكاربردي، در كشور انجام گيرد و منجر به محصول  حل مشكل

شركتها و موسسات داراي هويت حقوقي مستقل از پاركهاي علم  فناوري و  مراكز رشد بوده كه با توجه به اساسنامه و يا  واحدهاي فناوري:
انتقال فناوري، ارائه خدمات تخصصي و فعاليت  اي، طراحي مهندسي، مهندسي معكوس،ساير اسناد قانوني در زمينه تحقيقات كاربردي و توسعه

  نمايند. فعاليت مي، در جهت تجاري كردن نتايج تحقيقات
شركتها و موسسات حقوقي هستند كه با ايجاد يك كسب و كار دانش محور به منظور تبديل پايدار دانش به ثروت : شركتهاي دانش بنيان

همراه با فعاليتهاي تحقيق و توسعه در زمينه هاي نو و فناوريهاي پيشرفته است و به توسعه تشكيل شده و فعاليتهاي اقتصادي آنها مبتني و 
، تجاري سازي نتايج تحقيق و توسعه شامل طراحي و توليد و عرضه ند. از جمله مصاديق اين فعاليتهااقتصاد دانش محور در جامعه كمك مي ك

وري، بكارگيري فناوريهاي پيشرفته و با ارزش افزوده باال و ارائه مشاوره و خدمات تخصصي و كاال، خدمات و نرم افزار انتقال، توليد و عرضه فنا
  دانشي مي باشند.

  

 :شرايط و ويژگي هاي پروژه، كارفرما و موسسه پژوهشي / فناوري .4ماده 

باشند در صورت تاييد در داوري علمي و مي زير شـرايط داراي حـداقلكه هاي پيشنهادي پروژه هاي پيشنهادي:هاي پروژهويژگي –الف 
  توانند از تسهيالت موضوع اين بند استفاده نمايند:ميدبيرخانه تصويب 

 باشد.و ناظر به حل مشكالت كشور و تقاضا محور  داراي نوآوري  ،غير تكراري كاربردي،، پژوهشيبايد پروژه  -1

  كنند، همانند مشكلي كاربردي و اولويت دار در كشور را حل نمي هايي كه مسأله محور نبوده و اساساًها و پروژهطرح :1تبصره
هايي كه هدف آنها صرفاً ها باشند يا پروژهسنجي، مطالعه، طراحي مفهومي و معادل اين واژههايي كه داراي عناويني نظير بررسي، امكانطرح

له مطرح نباشد و يا حل مسأله در آن موكول به انجام طرح شناسايي موضوع خاصي بوده، يا فقط مطالعه تطبيقي باشند يعني قيد حل مسأ
 شوند.ديگري شده باشد، از محل تسهيالت موضوع اين بند حمايت نمي

تأييد و تعهد شده باشد. در عين حال  /فناوريالزم است پژوهشي بودن و تكراري نبودن پروژه توسط كارفرما و موسسه پژوهشي :2تبصره
  هاي پروژه پيشنهادي از جمله پژوهشي بودن و تكراري نبودن پروژه بر عهده دبيرخانه است.تشخيص كليه ويژگياختيار 
ژه داراي نو آوري بوده و غيرتكراري باشد يعني پژوهشي كه خروجي آن محصولي نو  بوده و براي اولين بار در ايران  انجام شده  پرو :3تبصره
  باشد .

 باشد. و پروژه درحوزه ماموريت كارفرما آن را سفارش داده ،كه بهره بردار اصلي نتايج پروژه استپروژه تقاضا محور باشد يعني كارفرمايي  -2

 اي) از محل تسهيالت موضوع اين بند وجود دارد.سازي و تجاري سازي فناوري (پژوهش توسعههاي انتقال، بوميامكان حمايت از طرح -3

 ماه باشد. 24مدت زمان اجراي پروژه حداكثر  -4

ماه قابل تصويب مي باشد  36درموارد استثنايي در محصوالت پيشرفته و پيچيده به تشخيص دبيرخانه مدت زمان اجراي پروژه تا  : 4 تبصره
 مشروط به اينكه از مهلت قانوني برنامه پنجم بيشتر نشود.

روند، از محل نمونه محصول بكار مي ساختهاي مستقيم پروژه است، يعني اقالمي كه در مصرفي كه هزينه آنها جزء هزينه اقالمتنها  -5
  قابل پرداخت است. تسهيالت موضوع اين بند

شوند. هزينه تأمين حمايت نمي از محل تسهيالت موضوع اين بندهاي مستقيم پروژه محسوب نشده و اقالم غير مصرفي جزء هزينه -6
سفرهاي داخلي  هاي آموزشي، هزينهها و كارگاهنارها، همايشهاي اداري، وسايل ارتباطي، كمك به برگزاري سميتجهيزات آزمايشگاهي، ماشين

شود. بنابراين سقف مجاز پرداخت نمي تسهيالت موضوع اين بندو خارجي، احداث، خريد و يا اجاره ساختمان، خريد خودرو و نظاير آن از محل 
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% از اعتبار كل 10له داوري و تصويب دبيرخانه حداكثر هاي باالسري براي مؤسسه پژوهشي / فناوري در صورت تأييد باالسري در مرحهزينه
 باشد.مي

  باالسري سازمان پژوهشي در قبال تجهيزات آزمايشگاهي و امكاناتي مي باشد كه در اختيار مجري قرار مي دهد.: 5تبصره 
  .به اعتبارات اين پروژه ها ماليات و بيمه تعلق نمي گيرد  : 6تبصره 

 

 پژوهشي/ فناوري:هاي موسسه  ويژگي -ب

شوراهاي گسترش  ،از مراجع قانوني ذيربط باشد. منظور از مراجع قانوني ذيربط / فناوريداراي مجوز پژوهشيبايستي  مؤسسه پژوهشي -1
و كميته تخصصي فناوري وزارت علوم  هاي علميهآموزش عالي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و حوزه

  تحقيقات و فناوري مي باشد.

تي از كارفرما كامال مستقل باشند، درغير اينصورت پروژه پژوهشي توسط موسسه پژوهشي و مجري پروژه از نظر اداري و حقوقي بايس -2
 دبيرخانه قابل حمايت نخواهد بود.

  مستقل باشد.  داراي شخصيت حقوقي/ فناوري بايد مؤسسه پژوهشي -3
/ يمؤسسه پژوهش تمام وقت هيأت علميتمام وقت يا شود كه ضروري است از اعضاي مي در هر پروژه يك نفر بعنوان مجري انتخاب -4

/ فناوري داراي در اجراي پروژه مشاركت داشته باشند و همكاران پژوهشي پروژه نيز از موسسات پژوهشيو بقيه بعنوان همكار باشد  فناوري
 د.نتخاب شده باشنا مجوز

 حداكثر يك نفر از پژوهشگران عضو در سازمان سفارش دهنده پروژه مي تواند به عنوان ناظر در اجراي پروژه مشاركت داشته باشد. :1تبصره 

مؤسسه باشد،  فوق 3تمام وقت واجد شرايط بند  هيأت علمييا تمام وقت فاقد اعضاي پژوهشي/ فناوري  در صورتيكه مؤسسه :2تبصره 
  تواند از اعضاي هيأت علمي ساير مؤسسات پژوهشي استفاده نمايد:موارد ذيل ميكليه با رعايت  / فناوريپژوهشي

 موافقت رسمي مؤسسه پژوهشي/ فناوري كه مجري عضو آن است، كسب شده باشد؛ -1

 با مجري مدعو اقدام نموده باشد. روژهحداقل طول اجراي پمتقاضي نسبت به انعقاد قرارداد پژوهشي به مدت /فناوري مؤسسه پژوهشي  -2

 .مرتبط باشد / فناوريزمينه تخصصي مؤسسه پژوهشيپروژه با  موضوع -3

اي مورد حمايت دبيرخانه به طورهمزمان در پروژه ه مجاز مشاركت هر پژوهشگر (اعم از مجري يا همكاران)حداكثر مجموع ساعات :  3تبصره 
  ساعت در ماه نبايد باشد. 300حداكثر 

  
  هاي كارفرما:ويژگي -ج

 كارفرما بايستي شركت، نهاد، سازمان يا موسسه اي غير دولتي باشد. -1

  نمي توانند كارفرما باشند. دولتي مؤسسات پژوهشي يا فناوري  تبصره:       
% خواهد بود 50 حداكثرها مشاركت نقدي پروژه را تعهد كرده باشد. ميزان مشاركت دبيرخانه در تامين مالي پروژه % 50 حداقلكارفرما  -2

 بندي صورت گرفته در دبيرخانه تعيين خواهد شد.و درصد مشاركت دبيرخانه با توجه به امتياز طرح و اولويت

 كارفرما باشد. اصلي مأموريت درموضوع پروژه  -3

ري تعهد نمايد. سهم كارفرما موظف است سهم مشاركت خود را در ابتدا تضمين و پس از انعقاد قرارداد به مؤسسه پژوهشي/ فناو  -4
  مشاركت دبيرخانه پس از آن مطابق با پيشرفت كار و بعد از پرداخت هر مرحله سهم كارفرما، پرداخت مي شود . 

توانند در صورت داشتن ساير شرايط ها و مراكز رشد علم و فناوري ميشركتها و موسسات دانش بنيان از جمله شركتهاي مستقر در پارك  -5
 بعنوان كارفرما از تسهيالت موضوع اين بند استفاده كنند.اين آيين نامه 

  
  
  



ناوری           ی  ری و  ر ذا ت یا    
دی                                                                                       ور کار قاضا  ھای  رخا ژپو   د

 

 

٤

ی                                                                 ا رخا آ  ا ف«ند  د ور  ون  ١٧ماده » ا ه  و م    پ

  استفاده نمايند  عبارتند از: 17هاي پيشنهادي كه نمي توانند از تسهيالت موضوع بندالف ماده پروژه  .5ماده  
  .% باشد50سهم مشاركت كارفرما كمتر از  -1
 هم مشاركت كارفرما غير نقدي باشد.س -2

  . فرماپروژه هاي خود كار -3
 دولتي باشد.ي پروژه كارفرما -4

 .هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتريپايان نامه -5

 گزارش باشد.مقاله يا ارايه يك  گزارش،هايي كه خروجي، نتيجه يا هدف آنها صرفا طرح -6

 ناظر به حل مشكل معين و داراي اولويت كشور نباشد.هايي كه پروژه -7

 ماه) 36(در موارد استثنايي .ماه باشد 24مدت زمان اجراي پروژه بيش از  -8
 

  تشكيل، بررسي اوليه و تكميل پرونده: .6ماده  
و فرم هاي مصوب دبيرخانه كه در اختيار عموم (از طريق پايگاه اطالعاتي يا مراجعه حضوري) قرار مي گيرد،  قواره ها پروژه ها طبق -1

 توسط متقاضيان تكميل و به صورت رسمي از طريق موسسه پژوهشي/ فناوري به دبيرخانه ارسال مي شود.

شود. عناوين شكيل و به آن شماره ثبت اختصاص داده ميهاي واصله به دبيرخانه پس از بررسي اوليه پرونده تبراي پيشنهاد پروژه -2
شود و بر روي پايگاه اطالعاتي دبيرخانه اعالم مي با تشخيص دبيرخانه هاي دبيرخانه وارد وهاي پيشنهادي در فهرست اصلي پروژهپروژه

مه اجرايي و آمادگي ورود به مرحله ضوابط و آيين نا سپس پيشنهادها به منظور انجام بررسي تكميلي، انطباق شرايط و مدارك با
 داوري، تكميل خواهند شد.

 .شودداده مي عودتبه مجري پروژه پيشنهاد ، ، طوالني شدن تكميل يا عدم تكميل مداركدر صورت وجود نقص در مدارك -3

  
  داوري  .7ماده

 .گيردمي قرارمراحل داوري  در سير هاي الزمو بررسي هاي واصله پس از تكميل پروندهپروژهپيشنهاد  -1

 ها، توسط داوران مورد تاييد دبيرخانه و با انتخاب دبيرخانه انجام خواهد شد.ها براساس نوع پروژهداوري پروژه -2

 گيرند.هايي كه داراي باالترين امتياز مشاركت كارفرما باشند، در اولويت تصويب قرار ميپروژهبا توجه به محدوديت اعتبارات،  -3

  ات در نظر گرفته شده به شرح ذيل مي باشند.امتيازبرخي مالكهاي 
  پروژه از اولويت هاي اساسي كشور باشد. الف:
  .افزايش سهم مشاركت كارفرما ب:
  .: واريز سهم مشاركت كامل توسط كارفرما در اولين واريزيج
  
  :تصويب  .8ماده

  .خواهد شداعالم مؤسسه پژوهشي/ فناوري  ا وبه كارفرم، هاتصويب پروژه -1
چهار  را در چهارجانبه رم قرارداداز سوي دبيرخانه، فپروژه كارفرما و مؤسسه پژوهشي/ فناوري موظفند بعد ازدريافت نامه اعالم تصويب  -2

نمايند. (الزم است شرح خدمات قرارداد برابر با شرح خدمات فرم پيشنهاد اصالح به دبيرخانه ارسال  امضاء) و و تأييد (با مهراصل نسخه 
  اساس نظرات اعالم شده در داوري علمي پروژه باشد.) شده بر

  گيرند .در صورتيكه يك مجري بيش از يك پروژه داشته باشد، پروژه هاي ديگر بر اساس ضوابط مندرج در داوري در نوبت قرار مي -3
 با رعايت ساير مجري ژه بعدي % از گزارش پيشرفت كار پروژه يك مجري به دبيرخانه ارسال شود پرو70در صورتيكه بيش از  تبصره: 

  قابل بررسي خواهد بود.شرايط در دبيرخانه 
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  ضوابط عمومي انجام حمايت مالي: .9ماده  
 موضوع پروژه جزء  ماموريت اصلي كارفرما باشد.. 9-1

  .باشد ارتباط مستقيم داشته زمينه تخصصي مجري يستي باپروژه با . موضوع9-2
هاي پروژه پيشنهادي از جمله پژوهشي بودن و تكراري نبودن تشخيص كليه ويژگيغيرتكراري و داراي نوآوري باشد. كاربردي، ، پروژه. 9-3

  دبيرخانه است. از اختياراتپروژه 
  نامه وجود دارد.اي) از محل تسهيالت موضوع اين آيينسازي فناوري (پژوهش توسعههاي انتقال يا بومي. امكان حمايت از طرح9-4
نامه كه مشخص شود پروژه تكراري، غيرپژوهشي، غيركاربردي و يا فاقد ساير شرايط حمايت از محل تسهيالت اين آيين هر زمان. 9-5

 بر عهده كارفرما و دبيرخانه به صورت مساوي تأمين خسارت ناشي از اجراي پروژه به روند بررسي يا ارائه تسهيالت بالفاصله متوقف و است،
  است. ناوري/ فمؤسسه پژوهشي

  :موارد فوق عبارتند از با رعايتپرونده  يلشكمدارك مورد نياز براي ت .10ماده 
  پنجم توسعه كشور در سه نسخه با مهر وامضاء اصل قانون برنامه 17ماده » الف«فرم پيشنهاد پروژه استفاده ازتسهيالت بند  .10-1   
  پژوهشگرهمكاران اصلي  و مجريسوابق پژوهشي  .10-2   
  / فناوريموسسه پژوهشي در مجريگواهي عضويت  .10-3   
  فايل الكترونيكي فرم پيشنهاد پروژه و سوابق پژوهشي مجري و همكاران اصلي. 10-4   
  (كارفرما) اساسنامه شركت يا مؤسسه .10-5   
  عضاي هيات مديره و بازرسيندر خصوص ا كارفرما آخرين تغييرات ثبت شده در روزنامه رسمي شركت يا مؤسسه .10-6   
 كارفرماهاي پنج ساله گذشته شركت يا مؤسسه گزارشي از عملكرد پژوهشي فعاليت .10-7   

  و مبلغ آن برابر تعهد انجام شده شركت باشد شدكه به امضاء هيات مديره رسيده با تضمين مالي .10-8   
  

  شرايط اعطاي پروژه به مجري:ساير. 11ماده 
  درصد پيشرفت داشته باشد. 70ربط حداقل جاري مجري، بر اساس مستندات دبيرخانه و تاييد كارفرماي ذي پروژه. 11-1
  نداشته باشد. به سبب تقصيررا ي داراي حمايت مالي از دبيرخانه ها. مجري سابقه عدم اتمام پروژه11-2
  ت مالي از دبيرخانه را به صورت همزمان بر عهده داشته باشد.پروژه داراي حماي 2كمتر از همزمان پروژه معرفي شده مديريت  . مجري11-3
  ساعت كمتر باشد. 300. مجموع مشاركت مجري يا هر كدام از همكاران مجري در پروژه هاي مورد حمايت دبيرخانه، ماهيانه از 11-4

  
  . نحوه مصرف حمايت مالي:12ماده

روند، از نمونه محصول به كار مي ساختهاي مستقيم پروژه است، يعني اقالمي كه در ها جزء هزينهكه هزينه آن مواد مصرفيتنها  .12-1
  قابل پرداخت است. هنامنييآتسهيالت موضوع اين محل 

  شوند. حمايت نمي نامهاز محل تسهيالت موضوع اين آيينهاي مستقيم پروژه محسوب نشده و غيرمصرفي جزء هزينه مواد تبصره :
هاي آموزشي، ها و كارگاههاي اداري، وسايل ارتباطي، كمك به برگزاري سمينارها، همايشتجهيزات آزمايشگاهي، ماشين . هزينه تأمين12-2

پرداخت  نامهتسهيالت موضوع اين آيينسفرهاي داخلي، خارجي، احداث، خريد و يا اجاره ساختمان، خريد خودرو و نظاير آن از محل  هزينه
  شود. نمي

  ها:درخواست رسيدگي به. نحوه 13ماده 
  بندي و در دستوركار بررسي قرار دهد.ها را اولويتنامه پروژهدبيرخانه موظف است با رعايت مفاد اين آيين
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  مجري : وتعهدات كارفرما ساير .14ماده 
  هستند. هنامنييآ. كارفرما و مجري موظف و متعهد به رعايت كليه مفاد اين 14-1
ه عالوه بر موارد تعهد شده در توافقات و قراردادها، حسب مورد موظف به پاسخگويي و ارائه گزارش حداكثر تا دو هفت. كارفرما و مجري 14-2

  باشند.پس از اعالم دبيرخانه مي
  باشند. . كارفرما و مجري مجاز به واگذاري تمام يا قسمتي از اجراي پروژه و تعهدات خود به اشخاص ثالث نمي14-3
  باشند؛ميدرج شده در قرارداد چهار جانبه  و مجري موظف به اجراي پروژه در مدت زمان. كارفرما 14-4
 گزارش نهايي و نامه تاييديه اتمام پروژه را در اختيار دبيرخانه قرار دهند.گزارشات هر مرحله واي ازكارفرما و مجري موظفند نسخه. 14-5

  هستند. هاآندر قراردادها و تعهدات پروژه جاري است و كارفرما و مجري موظف به لحاظ نمودن  نامهكليه مفاد اين آيين. 14-6
  . كارفرما موظف است گزارشي از نحوه استفاده از نتايج پروژه را در اختيار دبيرخانه قرار دهد. 14-7
  .در خصوص معامالت و مشاركتها  ورساير قوانين كش. رعايت 14-8

  
  رداخت:نحوه پ  .15ماده 
چه از طرف كارفرما و چه از  / فناوريكارفرما و دبيرخانه در پرداخت هزينه پروژه شراكت داشته و هرگونه پرداخت به مؤسسه پژوهشي -1

 .خواهد بودپرداخت كارفرما  متناسب باميزان پيشرفت كار پروژه و  به وابسته طرف دبيرخانه بر اساس مفاد قرارداد،

زمانبندي  و بر اساس جدول دبيرخانه و حداكثر متناسب با پرداخت سهم كارفرما و گزارش پيشرفت كار پرداخت سهم دولت با نظارت -2
گيرد. در صورتيكه كل سهم كارفرما در مرحله اول پروژه واريز پس از ابالغ اعتبار توسط ذيحساب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري صورت مي

ي شده و مابقي هزينه پروژه متناسب با گزارش پيشرفت كار مورد تأييد كارفرما توسط شود مبلغ پرداختي به عنوان پيش پرداخت تلق
  دبيرخانه پرداخت خواهد شد.

نام  ذكر با و و مدير امور مالي مؤسسه پژوهش و فناوري معاونتتوسط اعتبار دريافتي از كارفرما همراه با تأييد آن اعالم وصول الزم است  -3
). معذور مي باشدموارد فوق باشند  فاقدكه  هاييتأييديهدريافت  دبيرخانه از( صورت گيرد.شماره قرارداد  ه چك ياشمار پروژه، نام كارفرما، و

(فرم تاييديه مورد قبول دبيرخانه، در پايگاه اطالع رساني همچنين ضروري است پرداختهاي انجام شده توسط كارفرما به دبيرخانه اعالم شود
 قابل وصول است)

بندي مندرج در قرارداد در هر مرحله در چارچوب اعالم شده از سوي پروژه موظف است گزارش پيشرفت كار را مطابق زمانمجري   -4
 دبيرخانه، پس از تاييد كارفرما به همراه گزارش آن به دبيرخانه ارائه دهد..

و پروژه نيز خاتمه يافته باشد و نموده  ر كامل عمله طوخود ب اتبه تعهد كارفرماكه درسبه مرحله ابالغ نهايي ميزماني  تخصيص اعتبار  -5
ما تأييد اتمام پروژه توسط كارفرما (دستگاه سفارش دهنده) همراه با گزارش نهايي انجام پروژه به دبيرخانه ارسال شده باشد. همچنين كارفر

  شده را به دبيرخانه ارسال نمايد.موظف است پس از پايان طرح تحقيقاتي، گزارشي از عملياتي كردن و بكارگيري نتايج حاصل 
 در صورت افزايش هزينه انجام پروژه بعد از تصويب آن در دبيرخانه، تعهد اضافه هزينه انجام پروژه بر عهده كارفرماست.  -6

كارفرما به تأييد منوط / فناوريهرگونه پرداخت به دستگاه پژوهشي مسؤوليت اصلي نظارت برحسن اجراي پروژه برعهده كارفرما بوده و  -7
 است.

كسر هرگونه اعتبار (بعنوان ماليات، بيمه و ساير كسورات قانوني) از سهم مشاركت  اعتبارات اين رديف شامل كسورات قانوني نبوده و  -8
 باشد .كارفرما غير قانوني مي

 رسال نمايد.كارفرما موظف سهم مشاركت خود را بصورت چك و يا سفته يا تعهد نامه هيات مديره شركت به دبيرخانه ا  -9
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 خاتمه پروژه و تسويه: .16ماده 

و تسويه با مراجع  % از سهم دولت به عنوان حسن انجام كار پس از پايان پروژه، ارائه گزارش به كارگيري نتايج حاصل از طرح10حداقل  -1
 مربوطه پرداخت خواهد شد.

 با كارفرما در انعقاد قرارداد به توافق رسيده باشد. / فناوري مالكيت مادي و معنوي پروژه با كارفرماست، مگر اينكه مؤسسه پژوهشي -2

 خانه قرار دهد.ركارفرما موظف است نسخه اي ازگزارش نهايي و نامه تاييديه اتمام پروژه را در اختيار دبي -3

 كارفرما موظف است گزارشي از نحوه استفاده از نتايج پروژه را در اختيار دبيرخانه قرار دهد.  -4
 

 ا:فروش دستاورده .17ماده 

در صد از اعتبارات پروژه به طرفين از دستاوردها و نتايج  30ساير كارفرمايان مرتبط مي توانند با هماهنگي دبيرخانه وكارفرما و با پرداخت حداقل
 پژوهش انجام شده بهره برداري نمايند.

 

  :فسخ قرارداد .18ماده 
/ الزحمه و خسارت به مجري، مؤسسه پژوهشيكارفرما موظف به پرداخت حق ،ايا انصراف كارفرمدر صورت عدم پرداخت سهم مشاركت  -1

 هاي پژوهشي در آينده منوط به حسن سابقه كارفرما خواهد بود.. بديهي است پذيرش پروژهباشدو نيز باز پرداخت سهم دولت مي فناوري

اين چنانچه پروژه در دبيرخانه تصويب و ابالغ اعتبار شده باشد، بنابرمسؤوليت اصلي اجراي پروژه بر عهده مؤسسه پژوهشي/ فناوري مي -2
باشد و كارفرما نيز طبق تعهداتش عمل كرده باشد، مؤسسه پژوهشي/ فناوري در صورت انصراف از انجام پروژه و يا هرگونه كوتاهي در 

  اجراي پروژه موظف به پرداخت خسارت خواهد بود.
ري يا كارفرما در هر مرحله از اجراي پروژه، مراتب بايد به صورت كتبي، با ذكر داليل، فناو در صورت انصراف مجري، مؤسسه پژوهشي/ -3

 جهت تاييد و اتخاذ تصميمات مقتضي، به دبيرخانه اطالع داده شود.

شرايط كاربردي و يا فاقد ساير غير  در طول مراحل بررسي، داوري و اجراي پروژه هر زمان كه مشخص شود، پروژه تكراري، غير پژوهشي، -٤
تأمين خسارت ناشي از اجراي پروژه بر عهده  روند بررسي و ارائه تسهيالت بالفاصله متوقف و حمايت از محل تسهيالت اين بند است،

 باشند.متفقاً موظف به پرداخت خسارت به دولت مي / فناورياست و كارفرما و مؤسسه پژوهشي / فناوريكارفرما و مؤسسه پژوهشي
 

   :حل اختالف .19ماده  
در صورتي كه به هر دليل در هر كدام از مراحل اجراي پروژه، بين مجري، موسسه پژوهشي/ فناوري و كارفرما اختالفي در خصوص پروژه ايجاد 
  شود كه مانع ادامه يا انجام صحيح آن شود، دبيرخانه با تشكيل جلسه حل اختالف، نسبت به بررسي موضوع اقدام نموده و در خصوص آن

متوجه دبير  يو اعتراض / فناوري و مجري الزم االجراستخانه پس از ابالغ به كارفرما و موسسه پژوهشيتصميم گيري مي نمايد. تصميم دبير
  خانه نخواهد بود. 

  

   :20ماده 
  باشد.برنامه پنجم توسعه كشور مالك فعاليت دبيرخانه مي تدوين و در طول تبصره  12ماده و  20اين آيين نامه در 

 ر


