مراحل اجرای طرح های پژوهشی
دریافت ً 2سخِ پزٍپَسال (فزم صفز) ،فزم الف ٍ 1عذد  CDتا اهضا هجزی عزح

(پیَست ضوارُ )1

عزح ّای پاییي تز اس

عزح ّای تاالتز اس  150/000/000ریال ٍ

 150/000/000ریال

عزح ّای رییس ٍاحذ ٍ هعاًٍیي

ارسال عزح تِ هسٍَل پژٍّطی داًطکذُ ،تاییذ یا
رد عزح در ضَرای داًطکذُ ٍ هعزفی سِ داٍر،

عزح ّای تاالی  150/000/000ریال ٍ عزح ّای

ارسال عزح تِ هعاًٍت پژٍّطی ٍ ارسال یک
ًسخِ اس عزح پژٍّطی تِ داٍر

اصالح یا رد

(پیَست ضوارُ )3 ٍ 2

در صَرتی کِ داٍر اهز تِ اصالحیِ

هزتَط تِ هعاًٍیي ٍاحذ جْت داٍری تِ ساسهاى

تاییذ

هزکشی داًطگاُ آساد اسالهی ارسال هی ضَد.

ارایِ تِ ضَرا ٍ کسة

دٌّذ عزح تِ هجزی تاسگطت ٍ ًاهِ

تکلیف

اصالحیِ تزای داٍر ارسال هی ضَد.

اصالحیِ

تاییذ

رد

رد

ارسال ً 1سخِ اس قزارد تِ

تستي قزارداد

ساسهاى هزکشی
تاییذ

ارسال هجذد
تِ داٍری

پزداخت قسظ اٍل % 35

تستي قزارداد در ً 3سخِ (تعییي ًاظز تزای عزح ّایی کِ

ارایِ گشارش دٍرُ ای تَسظ هجزی

هجزی آًْا دارای رتثِ ای پاییي تز اس داًطیاری ّستٌذ ٍ
هثلػ قزاردادّا تیص اس  100/000/000ریال است ًیاس تِ

ارسال آى تِ ساسهاى هزکشی

اًتخاب ًاظز ٍ اخذ اهضا ایطاى تَسظ هجزی عزح دارد.

کلیِ صفحات قزارداد تَسظ هجزی ،در

تاییذ

اتالغ تِ هجزی

تصَیة ضذُ هعادل  %35هی تاضذ.

پژٍّطی ٍ ریاست ٍاحذ اهضا هی گزدد.

ارایِ گشارش دٍرُ ای تَسظ هجزی تِ

اصالح

پزداخت قسظ دٍم % 40

(پیَست ضوارُ )5

ارایِ گشارش ًْایی
تاییذ

تاییذ ٍ پزداخت قسظ دٍم عزح

(پیَست ضوارُ )4

هعادل  %40اس کل تَدجِ

ارسال گشارش ًْایی ،فزم الف ،فزم ب،

(پیَست ضوارُ )5

 CDعزح ،یک ًسخِ اس پزٍپَسال اٍلیِ ٍ

اعالم تِ هجزی

اصالح

هجزی

پزداخت قسظ اٍل اس کل تَدجِ

صَرت ًیاس تِ ًاظزً ،اظز ،هعاًٍت

صَرت سیوی ضذُ تزای ارسال تِ داٍر

اعالم تِ

تعْذات هجزی ارسال آى تِ ساسهاى (در
صَرت داضتي ًاظز ارسال تِ ًاظز عزح)

ارایِ گشارش ًْایی تَسظ هجزی (در صَرت داضتي ًاظز
گشارش ًْایی تایذ تِ تاییذ ًاظز رسیذُ تاضذ.

تعْذات هجزی تز اساس تخطٌاهِ ّای  ،73/16629هَرخ

(پیَست ضوارُ )6

 ٍ 88/05/18تخطٌاهِ ضوارُ  73/243713هَرخ 88/07/05

در صَرت اًجام تعْذات اس سَی هجزی ،تاییذ ًاظز تزای عزح ّایی کِ
ًاظز دارًذ ،تاییذ ضَرای پژٍّطی ،تحَیل دٍ ًسخِ گشارش صحافی
ضوارُ )8

خثزًاهِ ضوارُ  1حَسُ هعاًٍت پژٍّطی هی تاضذ.

(پیَست ضوارُ )7

پس اس تاییذ هغزح ضذى در
ضَرای پژٍّطی ٍاحذ

(پیَست

ضذُ تِ ّوزاُ  CDتِ صَرت ،Power Point ٍ Pdf ،Word

اًجام سخٌزاًی

(پیَست ضوارُ )9

ٍ ارایِ هقالِ یا ارایِ پذیزش چاج هقالِ،

تاقیواًذُ تَدجِ عزح تِ هجزی پزداخت ٍ تا ایطاى تسَیِ حساب هی ضَد.

تٌظین کٌٌذُ :فاعوِ خاًی عثذلی

تسَیِ حساب

