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 قانون برنامه چهارم توسعه ٤٥ماده » د «شيوه نامه بكارگيری يافته هاي پژوهشي موضوع بند 

  ٥٠٣٤٨٥ر ديف 

 ) ٤٠-٦٠پروژه هاي ( 

 : مقدمه 

مايت از پژوهش هايي آه توسط وزارتخانه ها و ديگر دستگاه هاي اجرايي به دانشگاه ها و مراآز تحقيقاتي دولتي و غيردولتي به منظو ح
سفارش داده مي شود و در راستاي گسترش بازار محصوالت دانايي محور و دانش بنيان، تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي و گسترش 

 قانون برنامه سوم امكان سفارش طرح هاي پژوهشي از سوي آارفرمايان١٠٢لمرو، در بند الف ماده نقش بخش خصوصي وتعاوني در اين ق
 تغيير يافته ٤٥ ماده  دالخارج از دانشگاه، همراه با تسهيالت سازمان مديريت و برنامه ريزي فراهم شدآه در قانون برنامه چهارم به بند

 : ير حائز اهميت مي باشدصرف نظر از عنوان تغيير يافته، موارد ز. است

باقيمانده از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي % ٦٠هزينه هاي طرح پژوهشي را بكند، % ٤٠اگر سفارش دهنده تحقيق، تقبل  .١
، الزم نيست سفارش دهنده، ارگان دولتي باشد بلكه مي تواند هر ١٠٢نكته مهم اينكه برخالف بند الف ماده . تأمين اعتبار خواهد شد

 . خص حقيقي و حقوقي، دولتي يا غيردولتي سفارش دهنده تحقيق قرار گيردش
 ميليون ريال براي پروژه هاي آارشناسي ارشد و ٤٠تا سقف ) ٤ تبصره-٤ماده (اگر اين طرح ها در قالب پايان نامه تعريف شوند  .٢

 .  شد با داوري خود دانشگاه پذيرفته خواهندPHD ميليون ريال براي پايان نامه هاي ١٦٠
درخصوص منابع با منشاء خارجي نيز، سازمان مديريت و برنامه ريزي معادل اعتبار طرح هاي با منابع خارج از آشور آمك مالي .٣

 . خواهد آرد

   

 :  اهداف -١ماده 

  توسعه پژوهش هاي تقاضاگرا      -١

 هاي اجرايي  افزايش همكاري هاي متقابل بخش پژوهش با بخش هاي اقتصادي و دستگاه      -٢

از طريق انجام مطالعات و ) دولتي و غيردولتي ( افزايش بهره وري فعاليت هاي مختلف دستگاههاي اجرايي و بخش هاي اقتصادي    -٣
 تحقيقات و به آارگيري نتايج آنها در فرايند هاي مربوطه 

 وهش هاي انجام شده  ارتقاء سطح تصميم گيري ها در بخش دولتي و غيردولتي براساس نتايج پژ     -٤

  افزايش بهره وري در بخش پژوهش در راستاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آشور      -٥

  حمايت از پژوهش هاي آاربردي و توسعه اي       -٦

   

  : تعاريف -٢ماده 

 ميشود و از يافته هاي پژوهشي استفاده مي  آه تحقيق به سفارش او انجام دولتي ياغيردولتي . هرشخص حقيقي و يا حقوقي: سفارش دهنده 
 . نمايد

 . دانشگاه يا مرآز تحقيقات و فناوري دولتي است آه بعنوان طرف قرارداد مسئوليت اجراي تحقيقات را به عهده دارد : دستگاه پژوهشي 

 . شرآت يا واحد پژوهشي مصوبي است آه مسئوليت اجراي پروژه را بعهده دارد : واحد پژوهشي مجري 

 . فردي است آه مسئوليت مديريت و اجراي پروژه را بعهده دارد: مدير پروژه
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  ٥٠٣٤٨٥ر ديف 

 ) ٤٠-٦٠پروژه هاي ( 

 . شامل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد:وزارتين 

   

يك نفر از معاونت ( زي آشور  نفر شامل نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ري٣متشكل از ) آميته اي ( آارگروهي :  نفره ٣آميته 
 ، نماينده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري )فرهنگي، آموزشي و پژوهشي و يك نفر از معاونت ذيربط 

 . دبيرخانه اين موضوع در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مستقرمي باشد: دبيرخانه 

   

 :  پروژه هاي مورد حمايت -٣ماده 

بوده و مي توانند براي استفاده » ٤٥« ماده » د « مسئول استفاده ازمزاياي بند . مامي شرايط ذيل باشندآليه قراردادهايي آه داراي ت
 . ازاعتبارات رديف ذيربط تقاضا نمايند

 دولتي باشند ) سفارش دهنده يا دسگاه پژوهشي ( حداقل يكي از دو طرف امضاء آننده آن -١-٣

دانشگاها و موسسات پژوهشي تابع، وزارت بهداشت، درمان و . يك وزارتخانه يا نهاد نباشد  هر دو طرف امضا آننده قرارداد تابع -٢-٣
 . آموزش پزشكي از شمول حكم اين بند مستثني هستند 

 .  موضوع قرارداد انجام يكي از فعاليتهاي ذيل باشد-٣-٣

  پژوهش هاي آاربردي -١-٣-٣

 قراردادهاي اعطاي اعتبار تحقيقاتي به دانشگاهها و موسسات پژوهشي در قالب  پايان نام هاي آارشناسي ارشد و دآتري و يا-٢-٣-٣
 دستورالعمل صادره از سوي دفتر علوم، تحقيقات و فناوري سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور 

  پروژه هاي بومي سازي فناوري -٣-٣-٣

 ) ١-٣بارعايت مفاد بند ( وقي دولتي و يا غيردولتي باشد تواند فردحقيقي و يا حق سفارش دهنده و يادستگاه پژوهشي مي-١تبصره 

موسسات پژوهشي وابسته به دستگاههاي اجرايي د رامر . سفارش دهنده نمي تواند دانشگاه و ياموسسه پژوهشي و فناوري باشد -٢تبصره 
 . ل حكم اين تبصره مستثني هستندارجاع فعاليت پژوهشي به دانشگاه ها و موسسات پژوهشي و فناوري وابسته به وزارتين از شمو

   

 :  روش تقاضا و تصويب پروژه ها-٤ماده 

 آليه متقاضيان استفاده از اين روش مي بايست يك نسخه از قرارداد مربوطه ويا پيشنهاد پروژه به انضمام شرح خدمات پيشنهادي -١-٤
 .  نمايند به دبيرخانه طرح ارسال » ٤٥« ماده » د «  مزاياي بند تقاضاي استفاده از« قرارداد مورد نظر را به همراه آاربرگ تكميل شده 

، ٣ آليه پروژه هاي واصله به دبيرخانه با هدف بررسي ارزش علمي پروژه، تكراري نبودن، انطباق با شرا يط تقاضا مندرج درماده -٢-٤
 .  قرار ميگرندمورد داوري» ٤٥« ماده » د « ارزيابي هزينه و پيشنهاد سقف مشارآت از محل بند 

 پروژه هاي تائيد شده از سوي دبيرخانه با هدف تعيين ارتباط موضوع پروژه با شرح وظايف سفارش دهنده، تكراري نبودن پروژه -٣-٤
ونيز امكان تامين اعتبار سهم سفارش دهنده وانطباق مراحل ارزيابي و اولويت تصويب با توجه به منابع موجود از سوي سازمان مديريت و 
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 ) ٤٠-٦٠پروژه هاي ( 

 . برنامه ريزي آشور مورد بررسي و تصويب نهايي فرارميگيرد

 ميليون ريال٣٦٠آمتراز» ٤٥«ماده » د «  قراردادهاي منعقد شده آه رقم مورد تقاضاي آن از محل اعتبار رديف مربوط به بند   -٣تبصره 
از وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت باشد ودستگاه پژوهشي ان از ميان دانشگاهها و موسسات پژوهشي و فناوري داراي مجوز 

رقم قرارداد نيز از سوي% ١٥پژوهشي بودن پروژه به تائيد دستگاه پژوهشي ذيربط رسيده باشد و حداقل . و درمان و اموزش پزشكي باشد 
 . سفارش دهنده پرداخت شده باشد از داوري معاف بوده و مصوب تلقي ميشود 

 و PH.D( ( ميليون ريال و دآتري٤٠وط به حمايت از پروژه هاي آارشناسي ارشد و مدارك معادل ان تا سقف  قراردادهاي مرب-٤تبصره 
ميليون ريال به ازاي هر پروژه قابل حمايت است و با توجه به داوري پروژه هاي مربوطه در دانشگاهها ١٦٠مدارك معادل ان تا سقف 

 . ز به داوري ندارنداينگونه قراردادها تصويب شده قعطي بوده و نيا

 حداآثر زمان بررسي پروژه ها در دبيرخاه از زمان تكميل پرونده سه ماه و در سازمان مديريت و برنامه ريزي آشوريك ونيم ماه -٤-٤
 . است 

ك ماه مي موضوع اين ماده دردبيرخانه و دفتر علوم، تحقيقات و فناوري حداآثر ي٤و ٣ زمان بررسي طرح هاي موضوع تبصره هاي -٥-٤
دبيرخانه و دفترعلوم، تحقيقات و فناوري سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور مكلفند قبل از انقضاي زمان فوق نتايج ارزيابي را . باشد 

 . بصورت آتبي اعالم نمايند

بررسي نهايي  پروژه هايي آه واجد شرايط تصويب تلقي نشود د رصورت اعتراض سفارش دهنده و يا دستگاه پژوهشي جهت -٦-٤
 . دردستور آار آميته سه نفره قرارمي گيرد در اينصورت راي اآثريت آميته سه نفره در خصوص پروژه نهايي خواهد بود 

 به انضمام يك نسخه از قرارداد و رسيد پرداخت FRH -٠٣-١ مي بايست در قالب آاربرگ ٤ و ٣ قراردادهاي موضوع تبصره -٥تبصره 
 .  به دبيرخانه و جهت طي مراحل ابالغ به سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور ارسال شود وجه به منظور ثبت سابقه

 :  نظارت و تخصيص منابع -٥ماده 

 وظيفه نظارت علمي و فني بر پروژه ها و حصول اطمينان از آيفيت فعاليت هاي در دست انجام و نتايج حاصله و نيز صيانت از منابع-١-٥
ميابشد درموارديكه سفارش دهنده بخش خصوصي است اين مسئوليت عالوه) متقاضي پروژه ( بعهده سفارش دهنده عمومي اختصاص يافته 

اين مسئوليت رافع حقوق و وظايف قانوني سازمان مديريت و برنامه ريزي. بر سفارش دهنده به عهده دستگاه پژوهشي دولتي نيز خواهد بود
 . گونگي انجام پروژه و مصرف اعتبارات نخواهد بودآشور درخصوص ارزيابي و گزارشگيري از چ

صورت ميگيرد آليه پروژه هايي آه مدارك و ) اول خرداد ماه و اول آذرماه (  ابالغ اعتبار پروژه هاي مصوب، دوبار درسال -٢-٥
 واصل شود در دور بعد ابالغ اعتبار مستندات آنها با فاصله آمتر از يك ماه به زمان ابالغ اعتبار به سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور

 . دريافت خواهند آرد 

 يك سوم سهم دولت در اولين ابالغ اعتبار پروژه هاي مصوب، پس از دريافت رونوشت قرارداد و متمم قرارداد صورت خواهد -٣-٥
 . گرفت

و درصد سهم پرداخت شده ) ارش دهنده براساس گزارش پيشرفت تائيد شده سف(  ابالغ هاي بعدي به تناسب درصد پيشرفت پروژه -٤-٥
 . سفارش دهنده از سوي دفتر علوم، تحقيقات و فناوري سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور تعيين و ابالغ ميشود 

 .  تخصيص قراردادهاي مربوط به حمايت از پايان نامه ها به تناسب پرداخت سفارش دهنده صورت ميگيرد-٥-٥

ابالغ اعتبار سهم دولت، برحسب موافقت طرفين، از طريق سفارش دهنده .  پژوهشي از بخش غيردولتي باشد  در صورتي آه دستگاه-٦-٥
 . و يا يكي از پارك هاي علم و فناوري صورت خواهد گرفت 

زي  گزارش پيشرفت پروژه و اعالم خاتمه پروژه مي بايست براساس دستورالعمل صادره از سوي سازمان مديريت و برنامه ري-٧-٥
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 ) ٤٠-٦٠پروژه هاي ( 

 . آشور، تهيه و ارسال شود

   

 :  محدوديت ها-٦ماده 

 .  استفاده از محققين ساير دستگاه ها ي پژوهشي بدون هماهنگي آتبي، دستگاه ذيربط در پروژه ها مجاز نيست-١-٦

 واحدهاي پژوهشي يا (اشخاص حقوقي .  حداآثر تعداد پروژه هاي در دست اقدام براي هر مجري حقيقي حداآثر دو پروژه خواهد بود -٢-٦
 . مشمول سقف فوق نمي باشد) شرآت 

 درصورت اثبات تكراري بودن، پروژه در هر مقطع متوقف شده و مسئوليت جبران خسارات وارده بعهده سفارش دهنده و دستگاه -٣-٦
 . پژوهشي خواهد بود

   

 : در نهايت

براي بستن قرارداد از ) سفارش دهنده(توسط آارفرما) پروپوزال(نمتقاضي طرح پژوهشي، پس از تكميل فرم ها و پروپوزال و تأييد آ
دانشگاه نيز پروپوزال شخص را براي تأييد به وزارت . دانشگاه تابعه تأييديه اي مبني بر آار پژوهشي در آن دستگاه اجرايي دريافت مي دارد

، قرارداد تنظيم شده و همراه پروپوزال به دبيرخانه ماده ارسال آرده و در صورت تأييد) بسته به زمينه موضوعي(بهداشت يا وزارت علوم
در صورت پذيرفته شدن، مجري طرح طي .  سازمان مديريت و برنامه ريزي براي تصويب نهايي و تخصيص بودجه فرستاده مي شود٤٥

  .هزينه پروژه را دريافت مي دارد) به دانشگاه و آارفرما(بستن قراردادي با دانشگاه و ارائه گزارش
 


