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 دامنه كاربرد هدف و -1

تا پروپوزال  شنهادیپ حلهاز مر یپژوهش یهاو انجام طرح یبررس یچگونگ نییتب دستورالعمل نیا نیهدف از تدو

 .باشدیم هاآنخاتمه 

 اجرا تیمسئول -2

 پژوهشگاه سیآن به عهده رئ یو نظارت برحسن اجرا یبه عهده معاون پژوهشدستورالعمل  نیا یاجرا تیمسئول

 .باشد یم

  فيتعار -3

  یپژوهشقرارداد  -3-1

 .شودیمنعقد م نیدر مدت مع یپژوهش تیفعال کیانجام  یبرا نیطرف نیکه باست  یقرارداد

  کارفرما -3-2

ع قرارداد و، اجرای موضمشخص شرح خدماتِ ایپروپوزال طرف قرارداد است که براساس  یِحقوق ای یقیحق تیشخص

 نماید.را به مجری واگذار می

  طرح یمجر -3-3

واگذار  هاآنبه  یقرارداد پژوهش کیانجام  تیو مقررات پژوهشگاه مسئول نیکه در چارچوب قوان افرادییا  فرد

 .گرددیم

توانند به عنوان مجری غیر هیات علمی می ی)مسئول( باید از بین اعضای هیات علمی باشد. اعضاتبصره: مجری اول 

  د.ندوم یا همکار طرح باش

  همکارطرح -3-4

در اجرای طرح همکاری که با توجه به تخصص و تجربه  باشندیم و دانشجویانی یعلمهیات اعضاء  ،کارشناسان

 دارند.

  یدرون پژوهشگاه یطرح پژوهش -3-5

درآمد  یا گرنت و ... ( و افتهی صیپژوهشگاه )مانند اعتبار تخص یآن از محل اعتبارات پژوهش اعتبارطرحی که 

  .شودیم امینت پژوهشگاه، یاختصاص
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 پژوهشگاهیبرون  یطرح پژوهش -3-6

 یسازمان ملاز  ریغ(، یو دولت یتعاون ،ی)خصوص یآن از محل انعقاد قرارداد با اشخاص حقوق که اعتبارطرحی 

 د.شویپژوهشگاه محسوب م یدرآمد اختصاص ،و درآمد حاصل از آن نیتام ایران استاندارد

  از محل اعتبارات سازمان یطرح پژوهش -3-7

 د.شویم نیتام رانیاستاندارد ا یسازمان ملطرف آن از  که اعتبار طرحی

 كمشتر هشیوپژ حطر -3-8

و با استفاده از امکانات و تجهیزات  كمشتر رتصو به هشیوپژ کزامر دانشگاه ها و سایرمشارکت  با که ستا طرحی 

 نمی شود. جابجا فطر دو بین مالی رعتباا هیچگونهدر اینگونه طرح ها  می شود. منجاا طرفین

 معرفی نماید.  لئومس: هر یک ازطرفین موظف می باشند که یک مجری 1تبصره

 ردد.: سهم هر یک از طرفین در اجرای پروژه در فرم پروپوزال باید تعیین گ2تبصره

 طرح موظف-3-9

 شود.بدون دریافت دستمزد انجام می، پژوهشگاه /که به تقاضای عضو و یا صالحدید پژوهشکده طرحی

 سازمان: -3-10

 باشد.سازمان ملی استاندارد ایران می

 پژوهشگاه: -3-11

 باشد.پژوهشگاه استاندارد می

 دفتر پژوهش: -3-12

 باشد.فناوریِ پژوهشگاه میهای کاربردی و دفتر پژوهش

 :انسانی منابعمعاون  -3-13

 باشد.پژوهشگاه می پشتیبانی امور و انسانی منابعتوسعه  معاون
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 اتشرح اقدام -4

شود و توسط معاون ( منعقد میمنابع انسانیا معاون یپژوهشگاه  رئیس) کلیه قراردادها مستقیماً با مقام مجاز

 گردد.میابالغ  موظف به مجریغیر موظف/صورت به  پژوهشگاه پژوهشی

 های اعضای هیات علمی و غیرِبه فعالیتمطابق با دستورالعمل نحوه امتیازدهی  تعیین موظف بودن طرح :1 تبصره

 باشد.میهیات علمی 

سازمانی لیت مدیریتی خود انتخاب شده باشد با تغییر پست ئومس: در شرایطی که مجری پروژه به واسطه 2 تبصره

 گردد.می ادامه اجرای پروژه از طرف پژوهشگاه به فرد جایگزین محول  ،فرد

 : تغییر مجری یا همکاران طرح منوط به تصویب در شورای پژوهشی پژوهشگاه می باشد.3تبصره 

 یطرح در شورا هیاول بیطرح ها، منوط به تصو هیاختتام یو ارائه گواه  یپژوهش یتمام طرح ها رشیپذ: 4تبصره 

 یاز سو رشیمجوز پذ افتیاز در شیکه پ ییباشد و به طرح ها یاز آغاز و انجام طرح( م شیپژوهشگاه )پ یپژوهش

 نخواهد گرفت. قتعل ،طرح هیاختتام یاند، گواه افتهیخاتمه  ایپژوهشگاه آغاز شده اند و 

 د:باشیم ریبه شرح ز انیو ابالغ به مجر یشنهادیطرح پ یبررس یچگونگ مراحل

 یدرون پژوهشگاه یپژوهشطرح -4-1

معاون طرف دار ابالغ شده از محورهای پژوهشی اولویت در چارچوبپژوهشی دار اولویت عناوین تعیین -4-1-1

 ؛پژوهشگاه توسط پژوهشکده/ ساالنه پژوهشی اعتبارو  پژوهشی

  ؛پژوهش مستندات به دفتر و ارسال پیوست یک مطابق پروپوزالتکمیل  -4-1-2

جهت طرح در شورای پژوهشی آن  ارسال اطالعاتی و مشخصات آن در بانک ، ثبتپروپوزالبررسی اولیه  -4-1-3

  ؛پژوهشکده مرتبط

 شنهادیپبا به همراه صورتجلسه  (حات توسط مجریصف تمامیضای ما با) پروپوزال یینسخه نهاارسال  -4-1-4

 ؛با نامه رسمی(همراه ) دفتر پژوهشبه پژوهشگاه  یپژوهش یدر شوراطرح  جهتناظر 

  ؛و ارسال پروپوزال به داور جهت بررسی دفتر پژوهشداور پروپوزال توسط انتخاب  -4-1-5
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 داور اتپس از دریافت نظر اولین شورای پژوهشی پژوهشگاه دستور کارجهت بررسی در پروپوزالقراردادن  -4-1-6

 ؛توسط دفتر پژوهش

  ؛به پیشنهاد دهنده و ناظر دفتر پژوهشاعالم موضوع توسط و تعیین ناظر،  پروپوزالدر صورت تصویب  -4-1-7

  ؛معاون منابع انسانیدفتر به  موافقت نامه مصوب توسط معاون پژوهشی جهت عقد پروپوزالارسال  -4-1-8

 ؛نسخه پنجنامه در  موافقتتهیه و تنظیم -9-1-4

 گیرندگان نسخه اصلی عبارتند از: 

 یمعاون منابع انسان ✓

 دفتر پژوهش ✓

 یمجر ✓

 یاداره کل امور مال ✓

 ناظر طرح ✓

 ؛معاون پژوهشی یبا امضا دفتر پژوهشبه مجری توسط یه ابالغ صدور -10-1-4

  ؛دفتر پژوهشبه توسط مجری ای/ نهایی های مرحلهارائه گزارش -11-1-4

  ؛دفتر پژوهشتوسط  ناظربه بررسی ای / نهایی جهت مرحلههای گزارش ارسال -12-1-4

کارفرما(، به  ای تایید شده )ناظر/های مرحلهای پس از دریافت گزارشارسال درخواست پرداخت مرحله -13-1-4

 ؛دفتر پژوهشتوسط  با امضای معاون پژوهشیمنابع انسانی  معاون

 بینیپیشه پژوهشگاه در هر سال و رئیست أتوجه به فرمول مصوب هیالزحمه ناظر و داور با حقپرداخت تبصره: 

 شود.انجام می دفتر پژوهشپس از تایید  مالیامور کل توسط اداره  ،مبلغ کل قرارداد آن در

  ؛دفتر پژوهشو  ، داور، ناظرمجریمالی به امور اداره کل  اعالم کتبی پرداخت توسط -14-1-4

 انجام می شود. دفتر پژوهشانجام مکاتبات بین ناظر و مجری در تمام مراحل توسط  تبصره:

 یههماهنگی جهت برگزاری جلسه سمینار ارائه گزارش نهایی توسط مجری، در صورت دریافت تایید -15-1-4

 ؛از سوی دفتر پژوهشناظر، 
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جلد صحافی شده به همراه  یک توسط مجری و تحویل دوتهیه گزارش نهایی مطابق فرمت پیوست  -4-1-16

 ؛به دفتر پژوهش ی مربوطههافایل

مجری طرح پس از دریافت به صدور گواهی خاتمه طرح پژوهشی با امضاء معاون پژوهشی و تحویل آن  -4-1-17

 .اون منابع انسانی جهت تسویه حساب با مجریو ارسال رونوشت به مع دفتر پژوهشگزارش نهایی توسط 
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مصو   به معاونت توسعه مناب  انسانی و پشتی انی پروپوزالارسال 
)معاون پژوهشی( 

   نس ه 5تنظی  موا  ت نامه با مجری در 
)اداره   وقی و امور قراردادها(

)معاون پژوهشی (اب   طرح به مجری 

مصو  به د تر پژوهش به ان مام نامه در واست  پروپوزالنهايی بر اسا   /ارسال   ار  های مر  ه ای
)مجری(پردا ت با ام ای ريی  پژوهش ده مرت   

)د تر پژوهش (نهايی برای نا ر  /ارسال   ار  های مر  ه ای

پايان

طرح های درون پژوهشگاهی

)د تر پژوهش (هماهنگی و بر  اری سمینار ارا ه   ار  

)معاون پژوهشی(تايید در واست پردا ت مر  ه ای و ارسال نامه در واست به معاونت پشتی انی 

ا  م نظرات اص  ی به د تر 
)نا ر(پژوهش 

ا  م د يل نا ر به 
پژوهش ده مرت  

)پژوهش د تر (

/اص ح   ار  مر  ه ای 

)مجری(نهايی 

ام ا   موا  ت نامه
)مجری /معاون توسعه مناب  انسانی(

ارسال نس ه های موا  ت نامه  مربوطه به وا د های مرت  
)اداره   وقی و امور قراردادها ( 

بررسی نا ر

تايید

 دم تايید

شرو 

ارسال  پروپوزال به ر ی  پژوهش ده مرت   جهت بررسی
)د تر پژوهش ( 

در شورای  پروپوزال بررسی
پژوهشی پژوهشگاه

تعیی  نا ر برای پرو ه در شورای پژوهشی پژوهشگاه

پروپوزالاص ح 
)مت ا ی(

پ ير  مشرو 

ارسال پروپوزال پیشنهادی مت ا ی به د تر پژوهش

)د تر پژوهش (به مت ا ی و نا ر  پروپوزالا  م تصويب 

پ ير 

ا  م  دم پ ير  به 
مت ا ی 

)د تر پژوهش (
 دم پ ير 

  پروپوزال  ت پروپوزال در بان  اط  اتی و بررسی اولیه 
)د تر پژوهش (

مصو  شورای پژوهشی پژوهش ده به د تر پژوهش های  پروپوزالارسال 
 )ريی  پژوهش ده مرت  (كاربردی با نامه رسمی

تعیی   ناوي  اولويت دار در  ار و  محورهای پژوهشی

بررسی پروپوزال در شورای 
پژوهشی پژوهش ده

پروپوزالاص ح 
)مت ا ی(

 دم پ ير 

صدور  واهی  اتمه طرح پژوهشی با ام ا  معاون پژوهشی و تحويل  ن به مجری طرح و ارسال رونوشت به 
معاون توسعه مناب  انسانی جهت تسويه  سا  با مجری

پ ير  مشرو 

)د تر پژوهش (ارسال پروپوزال ها به داوران 
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 برون پژوهشگاهی  یطرح پژوهش -4-2

دفتر به  دهنده شنهادیپو سایر مستندات از سوی  پیوست یک(تکمیل شده )مطابق  پروپوزالارسال  -4-2-1

 ؛در بانک اطالعاتیجهت ثبت  پژوهش

در بانک اطالعاتی و ارسال رسمی جهت طرح در شورای پژوهشی  پروپوزالبررسی اولیه و ثبت مشخصات  -4-2-2

 ؛دفتر پژوهشپژوهشکده مرتبط توسط 

حات توسط صف تمامیضای ما با) پروپوزال یینسخه نهامصوبه مرتبط شورای پژوهشی پژوهشکده،  ارسال -4-2-3

  ؛دفتر پژوهش)با نامه رسمی( به پژوهشگاه  یپژوهش یطرح در شورا جهتناظر  شنهادیپبا همراه   (مجری

  ؛دفتر پژوهشتوسط در اولین دستور کار شورای پژوهشی پژوهشگاه  پروپوزالقرار دادن  -4-2-4

به پیشنهاد  یپژوهششورای توسط  و تعیین ناظر طرح پژوهشگاهاعالم نتیجه بررسی در شورای پژوهشی  -4-2-5

 ؛)در صورت تایید(ناظر  دهنده و

 تواند ناظر و کارفرما یکسان باشد.صالحدید شورای پژوهشی میصره: با تب

  ؛منابع انسانی معاون بهقرارداد  با نامه رسمی توسط معاون پژوهشی جهت عقد مصوب پروپوزالارسال  -4-2-6

 ؛کارفرما دییدرصورت تا ینسخه اصل 6در منابع انسانی  معاون توسط یقرارداد پژوهشانعقاد  -4-2-7

 :قرارداد ینسخ اصل رندگانیگ

  یمعاون منابع انسان ✓

 کارفرما ✓

 دفتر پژوهش ✓

 یمجر ✓

 یاداره کل امور مال ✓

 (مهی)ب یاداره کل امور ادار ✓

  ؛منابع انسانی معاون ونامه بین مجری قرارداد و موافقت عقد -4-2-8

 ؛پژوهشیمعاون امضا  با پژوهش اموردفترابالغ انجام کار مجری توسط تهیه  -4-2-9
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 ؛پژوهشی معاونابالغ طرح توسط  -4-2-10

براساس موافقت نامه/  دفتر پژوهشبه تایید شده توسط کارفرما، نهایی  /ایهای مرحلهگزارش ارسال -4-2-11

 ؛قرارداد منعقده

 به، کارفرما( )ناظر/ تایید شده ایهای مرحلهگزارشدریافت ای پس از ارسال درخواست پرداخت مرحله -4-2-12

  ؛دفتر پژوهشتوسط  امضای معاون پژوهشی با منابع انسانی معاون

 ،دفتر پژوهشکارفرما به  ازاعالم رسمی پرداخت هر مرحله به مجری پس از دریافت درصد اعتبار طرح  -4-2-13

 ؛پژوهشگاهاداره کل مالی توسط 

جلد صحافی شده به همراه  دوتوسط مجری و تحویل  دوتهیه گزارش نهایی مطابق فرمت پیوست  -4-2-14

 ؛به دفتر پژوهشمربوطه  یهافایل

پس از دریافت  ،مجری طرحبه معاون پژوهشی و تحویل آن  توسطصدور گواهی خاتمه طرح پژوهشی  -4-2-15

 .منابع انسانی جهت تسویه حساب با مجریو ارسال رونوشت به معاون  دفتر پژوهشتوسط گزارش نهایی 
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)معاون پژوهشی (مصو   به معاونت توسعه مناب  انسانی و پشتی انی پروپوزال ارسال 

)اداره   وقی و امور قراردادها(نس ه    6تنظی  قرارداد در 

ام ا  قرارداد 
)كار رما0معاون توسعه مناب  انسانی و پشتی انی( 

)معاون پژوهشی(اب   طرح به مجری  

مصو  به د تر  پژوهش به  پروپوزالنهايی بر اسا   /ارسال   ار  های مر  ه ای
 )مجری  (ان مام نامه در واست پردا ت با ام ای ريی  پژوهش ده مرت  

)د تر پژوهش  (نهايی برای نا ر  /ارسال   ار  های مر  ه ای

نهايی  و ارسال نامه در واست به معاونت پشتی انی 4در واست پردا ت مر  ه ای  تايید
)معاون پژوهشی (

پايان

كار رما /بررسی نا ر

     

ا  م نظرات اص  ی نا ر به د تر 
پژوهش

ا  م د يل نا ر به 
پژوهش ده مرت  

         

 /اص ح   ار  مر  ه ای
)مجری(نهايی

شرو 

)د تر پژوهش (به ر ی  پژوهش ده مرت   جهت بررسی  پروپوزالارسال 

در شورای  پروپوزال بررسی
پژوهشی پژوهشگاه

تعیی  نا ر برای پرو ه در شورای پژوهشی پژوهشگاه
)در صورتی كه انجام طرح برون پژوهشگاهی باشد نا ر می تواند همان كار رما باشد و يا توس  كار رما تعیی  شود(

پروپوزالاص ح 
)مت ا ی(

پ ير  مشرو 

پیشنهادی مت ا ی به د تر پژوهشپروپوزال ارسال 

)د تر پژوهش (به مت ا ی  پروپوزالا  م تصويب 

پ ير 

ا  م  دم پ ير  به مت ا ی 
)د تر پژوهش (

 دم پ ير 

)د تر پژوهش (  ت پروپوزال در بان  اط  اتی و بررسی اولیه پروپوزال 

بررسی پروپوزال در شورای 
پژوهشی پژوهش ده

مصو  شورای پژوهشی پژوهش ده به د تر پژوهش های كاربردی با  پروپوزالارسال 
 )ريی  پژوهش ده مرت  (نامه رسمی

پروپوزالاص ح 
)مت ا ی(

پ ير  مشرو 

پ ير 

طرح های برون پژوهشگاهی

 دم پ ير 

صدور  واهی  اتمه طرح پژوهشی با ام ا  معاون پژوهشی و تحويل  ن به مجری طرح و ارسال رونوشت به 
معاون توسعه مناب  انسانی جهت تسويه  سا  با مجری
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 سازمان از محل ا ت ارات یطرح پژوهش -4-3

طبق ) نیاز مورد پروپوزالِ /های سازمان و درخواست اعالم عناوین پژوهشیتمعاوننیازسنجی پژوهشی از  -4-3-1

 ؛پژوهشی معاونتوسط  فرمت پژوهشگاه(

 عناوین پژوهشی، پژوهشگاه با استفاده از توانمندی داخل و یا خارج از پژوهشگاه صِرفتبصره: در صورت اعالم 

 کند.نسبت به تهیه پروپوزال اقدام می

پشتیبانی منابع انسانی و  معاون سال از استعالم مبلغ اعتبار پژوهشی یک تا سه درصد سازمان در ابتدای هر -4-3-2

 ؛پژوهشی معاون توسط سمات سامانه در اعالمی مبلغ ثبت وسازمان 

 ؛پژوهشگاه اطالعاتی بانک در هاآن مشخصات ثبت و هاپروپوزال اولیه بررسی -4-3-3

 ؛پژوهش دفتر توسط مرتبط پژوهشکده به پژوهشی شورای دراولیه  طرح پروپوزال جهت ارسال -4-3-4

ه دفتر هشی پژوهشکده بشورای پژو (حات توسط مجریصف تمامیضای ما با) پوزال مصوب ارسال پرو -4-3-5

  دهتوسط رییس پژوهشکوهش با نامه رسمی پژ

 پژوهشی شورای در پروپوزال تأیید اولیه درصورت پژوهش دفتر توسط داورانداور/  به پروپوزال ارسال -4-3-6

  ؛پژوهشکده

 ارسال نظرات داور / داوران به مجری پروژه جهت بررسی و اعالم نظر -4-3-7

پژوهشی در شورای پژوهشی پژوهشگاه پس از دریافت صورتجلسه شورای پروپوزال و تصویب  بررسی -4-3-8

  ؛و اعالم نظر مجری و نظرات داور / داوران پژوهشکده

  ؛شورای پژوهشی سازماندر پژوهشگاه، های مصوب پروپوزال تایید -4-3-9

  ؛یپژوهش معاونتوسط ذیربط سازمان،  معاونناظر پروپوزال از  معرفی درخواست -4-3-10

 تعیینناظر توسط شورای پژوهشی پژوهشگاه  ،پژوهشگاه باشدطرف نیاز پژوهشی از عنوان تبصره: در صورتی که 

 .شودمی

 ؛پس از تعیین ناظردر سامانه سمات  سازمان پژوهشی شورای مصوبهای پروپوزالثبت  -4-3-11
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 توسعه منابع انسانی و پشتیبانی معاون دفتر بهقرارداد  با نامه رسمی جهت عقداعالم کد رهگیری  -4-3-12

 ؛سازمان

 ؛پس از عقد قرارداد ابالغیه به مجری توسط دفتر پژوهش با امضای معاون پژوهشیصدور  -4-3-13

  ؛قرارداداساس  بر مجریتوسط  دفتر پژوهشای / نهایی به های مرحلهارائه گزارش -4-3-14

 ؛طبق فرمت پیوست سه توسط دفتر پژوهش ناظر یهتایید اخذ ای / نهایی جهتهای مرحلهگزارشارسال  -4-3-15

 در سامانه ساعپ توسط دفتر پژوهش؛تایید شده، بارگذاری گزارش های مرحله ای/نهایی  -4-3-16

پس از تایید  معاون منابع انسانیبرای  با امضای معاون پژوهشی نهایی/اینامه پرداخت مرحله ارسال -4-3-17

  ؛دفتر پژوهش توسط ،نهایی/ایهای مرحلهگزارش

 ؛امور مالیاداره کل توسط جهت درج در سوابق  دفتر پژوهشبه  با نامه رسمیپرداخت هر مرحله اعالم  -4-3-18

 ؛در سامانه سمات توسط دفتر پژوهش نهایی /ثبت پرداخت های مرحله ای -4-3-19

ها جلد صحافی شده به همراه فایل دو تحویل مجری و توسط دو پیوست مطابق فرمتگزارش نهایی  تهیه -4-3-20

  ؛دفتر پژوهشبه 

 ؛بارگذاری تاییدیه ناظر طرح در سامانه سمات توسط دفتر پژوهش -4-3-21

وشت ارسال رونمجری طرح و به پژوهشی و تحویل آن  با امضاء معاون دور گواهی خاتمه طرح پژوهشیص -4-3-22

 ؛جهت تسویه حساب با مجریمنابع انسانی به معاون 

  .توسط دفتر پژوهششده به سازمان  صحافییک جلد گزارش نهایی  ارسال -4-3-23



 
 
 

 پژوهشگاه استاندارد

 15از 12صفحه: ندارد ويرايش: 04/06/1398 تاريخ: 00/05RT-Iشناسه مدرك: 

 یهای پژوهشو انجام طرح ینحوه بررسدستورالعمل 

 

 مهر کنترل

 
 

 

شرو  

بررسی پروپوزال در شورای پژوهشی 
پژوهشگاه

اص ح پروپوزال
)مت ا ی(

پ ير  مشرو 

)د تر پژوهش(ارسال پروپوزال جهت طرح در شورای پژوهشی به پژوهش ده مرت     

ا  م  دم پ ير  به 
)د تر پژوهش ( مت ا ی

 دم پ ير 

 )د تر پژوهش (ارسال پروپوزال ها به داوران

در شورای پژوهشی  پروپوزال بررسی
پژوهش ده و پیشنهاد نا ر

اص ح پروپوزال
)مت ا ی(

پ ير  مشرو 

نیازسنجی پژوهشی ازمعاونت های سازمان و در واست ا  م  ناوي  پژوهشی

)معاون پژوهشی(استع م م    ا ت ار ي  تا سه درصد پژوهشی سازمان  

 )د تر پژوهش(بررسی اولیه پروپوزال ها و   ت مش صات  ن در بان  اط  اتی

تايید

)معاون پژوهشی(ارسال پروپوزال  مصو  در سامانه سمات  به معاون پشتی انی 

 )معاون پژوهشی(اب   انجام كار به مجری پ  از   د قرارداد

نهايی بر اسا  پروپوزال مصو  به د تر پژوهش به ان مام نامه  /ارسال   ار  های مر  ه ای
)مجری(در واست پردا ت با ام ای ريی  پژوهش ده مرت   

)د تر پژوهش(نهايی برای نا ر  /ارسال   ار  های مر  ه ای

)اداره كل مالی (ا  م پردا ت هر مر  ه به د تر پژوهش جهت در  در سواب  

صدور  واهی  اتمه طرح پژوهشی با ام ا  معاون پژوهشی و تحويل  ن به مجری طرح و ارسال 
رونوشت به معاون توسعه مناب  انسانی جهت تسويه  سا  با مجری

پايان

)معاون پژوهشی(تايید در واست پردا ت مر  ه ای و ارسال نامه در واست به معاون پشتی انی 

ا  م نظرات اص  ی نا ر  به 
د تر پژوهش 

نهايی  /اص ح   ار  مر  ه ای
)مجری(

بررسی   ار  نهايی توس  نا ر
 دم تايید

 دم پ ير 

)د تر پژوهش(ارسال   ار  نهايی به سازمان 

)معاون پژوهشی(در واست معر ی نا ر پروپوزال از معاونت  يرب  

)د تر پژوهش(   ت طرح در سامانه سمات 

تهیه   ار  نهايی م اب   رمت پیوست دو توس  مجری و تحويل سه نس ه صحا ی شده به همراه 
)مجری( ايل ها به د تر امور پژوهش 

)د تر پژوهش(ارسال ي  ج د   ار  نهايی صحا ی شده به سازمان 

 تامی  ا ت ار از طرف سازمان اب  ی سازمان 

ارسال پروپوزال مصو  شورای پژوهشی پژوهش ده به د تر پژوهش های كاربردی با نامه رسمی
 )ريی  پژوهش ده مرت  (

)د تر پژوهش  (نهايی تايید شده در سامانه سمات  /بار  اری   ار  های مر  ه ای 

)د تر پژوهش (نهايی در سامانه سمات  /  ت پردا ت های مر  ه ای 

)پژوهش (بار  اری تايید نا ر طرح در سامانه سمات 
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 كمشتر تح ی اتی حطر 4-4

 مجری/ مجریان به پژوهشکده ذیربط؛  ارائه پیشنهاد طرح مشترك از طرف -4-4-1

 اتمستند اههمر به ارسال آن ه وهشکدوپژ هشیوپژ رایشوبررسی و تصویب اولیه طرح پیشنهادی در  -4-4-2

 ه؛هشگاوپژ هشیوپژ رایشو در حطر جهت به دفتر پژوهش،کامل 

ضای ما با) بمصو زالپووپر نهایی نسخه د(،جوو رتصو ك )درمشتر نامهفقتامو /نامهشامل تفاهم اتمستند: هتبصر

 . باشدمی ههشکدوپژ هشیوپژ رایشو تجلسهرصو و (حات توسط مجریصف تمامی

تعیین هزینه ریالی استفاده از منابع مالی و امکانات پژوهشگاه توسط دفتر پژوهش و پیشنهاد به شورای  -4-4-3

 پژوهشی پژوهشگاه؛

صورتجلسه شورای پژوهشی بررسی و تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی پژوهشگاه پس از دریافت  -4-4-4

 پژوهشگاه؛ امکانات و مالی منابع از استفاده ریالی پیشنهادی برای هزینه پژوهشکده، مستندات کامل و

 ،با امضای معاون پژوهشی ی/ مجریان از طرف دفتر پژوهشمجر برای هشیوپژ حطر منجاا غبالصدور ا -4-4-5

 وژه توسط داور/ داوران مورد تایید طرفین؛دوم و داوری پر فطر ح توسططر زالپووپر تایید پس از

 شود.تبصره: هزینه ریالی استفاده از منابع مالی و امکانات پژوهشگاه نیز توسط معاونت پژوهشی ابالغ می

 ناظرهمچنین تأییدیه  و دوم فطر تاییدیه نامه اههمر بهمطابق فرمت پیوست دو  حطر نهایی ارشگز ارائه -4-4-6

 ؛هشوپژ فترد بهاز طرف مجری  پیوست سه،ح طبق فرمت طر

 دریافت از پس طرح، مجری به آن تحویل و پژوهشی معاون توسط پژوهشی طرح خاتمه گواهی صدور -4-4-7

به طرف دوم و  رونوشت ارسال و پژوهش دفتر های مجری دوم و ناظر طرح، توسطتأییدیه نهایی طرح و گزارش

 .مجری با حساب تسویه جهت انسانی منابع معاون همچنین
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  سا  هيو تسو یامر  ه هایپردا ت -5

  یدرون پژوهشگاه هایطرح -5-1

 دییمصوب به درخواست پژوهشکده، تا پروپوزالمطابق  یمربوط به طرح پژوهش ییو نها یامرحله یهاپرداخت هیکل

 د.شویم انجام یپس از کسر کسورات قانون ،منابع انسانیمعاون  یینها دییو تا یپژوهش معاون

 یینها دییتا ،پژوهشکده مرتبط سیرئ دییتا ،یمجر یدرصد با درخواست کتب 25سقف  ات پرداختشیپ

 با ییحساب نها هی. تسوباشدیقابل پرداخت م (انسانی منابع معاون) پژوهشی و دستور پرداخت مقام مجاز معاون

 .باشدیم یو انجام تعهدات کامل توسط مجر ییگزارش نها بیمنوط به تصو یمجر

 .شودیهمکاران سازمان و پژوهشگاه نم یپرسنل یهانهیها شامل هزنوع طرح نیا یهانهیهز -1 یادآوری

از محل گرنت مطابق  نهیهز یفرم تقاضا میملزم به تنظ یاعتبار از محل گرنت، مجر نیدر صورت تام -2 یادآوری

 .باشدیم چهار وستیپ

 ا ت ارات سازمان از محل و پژوهشگاهیبرون  هایطرح -5-2

 دییو تا یمصوب به درخواست مجر پروپوزالمطابق  یمربوط به طرح پژوهش ییو نها یامرحله یهاپرداخت هیکل

جهت پرداخت منعکس  انسانی منابع معاون به یمعاون پژوهش دییبا تا و میتنظ پنج وستیپپژوهشکده و ناظر طبق 

 .شودیم

)رئیس پژوهشگاه یا  و دستور پرداخت مقام مجاز یمجر یبا درخواست کتب %25تا سقف  پرداختشی: پ1 تبصره

 .قابل پرداخت است / سازمان پرداخت توسط کارفرما شیپ زیدر صورت وار (یمنابع انسان معاون

الزحمه مرتبط با کارشناسان سازمان و پژوهشگاه به صورت حق یپرسنل یهانهیطرح شامل هز یهانهی: هز2 تبصره
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 استانداردپژوهشی انجام شده در پژوهشگاه  هایطرحفرمت گزارش نهایی 

 

 : پژوهشی الزامی می باشد هایطرحموارد زیر در نگارش گزارش نهایی 

حداکثر یک سانتیمتر  رسطسطر در یک صفحه و فاصله بین دو  28و حداکثر  25حداقل تعداد سطرهای گزارش  -

 باشد.

 سانتیمتر 5/3 حاشیه سمت راست: -

 سانتیمتر 5/2: حاشیه سمت چپ -

 سانتیمتر 5/2حاشیه باالی صفحه:  -

 سانتیمتر 2: حاشیه پایین صفحه -

 B Nazanin 14: فارسیفونت متن  -

  Times New Roman 12فونت متن انگلیسی:  -

 (bold) سیاه 16-14ها با فونت اندازه عناوین بخش -

 ها با همان فونت و یک سایز کوچکتر و سیاه بخش اندازه زیر -

 از صفحه آخر این گزارش کپی نمایید.آرم پژوهشگاه را  -

 . بایست دو رو باشدچاپ گزارش می -

 

 :مو و اتترتیب 

 (4صفحه طبق فرمت جلدی فارسی ) صفحه رو -

  "بسم اهلل الرحمن الرحیم"صفحه   -

 ( 5صفحه طبق فرمت ) صفحه عنوان با ذکر اسامی همکاران و محل انجام طرح )سطر بعدی نام مجری( -

 تشکر و قدردانی   -

 چکیده )فارسی(  -

 فهرست مطالب  -

 : مقدمه فصل اول  -

 های آزمایشروشفصل دوم: روش تحقیق، مواد و  -
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 نتایج  فصل سوم:  -

 گیری و کاربردهافصل چهارم: بحث و نتیجه  -

 خذ أ: منابع و مفصل پنجم -

 : پیوست ها فصل ششم -

 چکیده انگلیسی -

 صفحه عنوان انگلیسی -

 

    یده  ارسی :

 B Titer 14نوع و اندازه عنوان:  -

 B Nazanin 14: نوع و اندازه متن چکیده -

 

 : ك مات ك یدی

 B Titer 14: اندازه عنواننوع و 

 B Nazanin 14نوع و اندازه کلمات: 

 گیرد . حه چکیده و بعد از چکیده قرار میکلمات کلیدی در صف

  .شوندذکر  یتوضیحهیچگونه بدون  بایدکلمات کلیدی  کهگردد یادآوری می

 

 شماره   اری م الب : 

 گذاری شوند . شماره "1"به ترتیب از شماره های هر فصل گذاری، بخشدر صورت نیاز به شماره : صول

 د مانند:نشونوشته میبه ترتیب از راست به چپ ها بند و فرمول ، قسمت یاشماره هر فصل -

 )به معنی فصل اول، قسمت سوم(. -1-3 -

 .(سوم، بند چهارم قسمت اول، فصل معنی به) -1-3-4 -

 

 .وسط صفحه به ترتیب زیر نوشته شوددر زیر شکل و در و عنوان آن باید شماره شکل  :هاش ل

 (شکل سوم ،)به معنی فصل چهارم ....روند رشد در مد م ی .. -3-4ش ل  :مثال
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  .وسط صفحه به ترتیب زیر نوشته شوددر باالی آن و در  آنو عنوان جدول شماره : جداول

 (شکل هفتم ،پنجم)به معنی فصل  ....های در مدی..سه  ده  -7-5جدول  :مثال

 

ل پرانتز به ترتیب ها در انتهای سمت راست صفحه و درداخ. شماره آند دارای شماره باشندبای :، معاد ت و رواب ها رمول

 :زیر نوشته شود

  (10)به معنی فصل سوم، رابطه  (10-3) :مثال

 د دارای شماره صفحه باشند. ضمایم نیز بای. دنشو آوردهشماره صفحات در پایین هر صفحه و در وسط  :صفحات

 استفاده شود. APAروش  بهشیوه منبع نویسی  از :  أمناب  و م

ه و سپس با یک خط گردیددر صفحه اول هر پیوست، در باال و وسط کادر، کلمه پیوست و شماره ترتیب آن درج  :هاپیوست

  شود.وسط کادر عنوان مربوطه آورده  فاصله و در

به صورت  وآید باشد که در انتهای گزارش و قبل از صفحه عنوان انگلیسی میمربوط به گزارش کلی طرح می :  یده انگ یسی

 زیر خواهد بود:

Title (Times New Roman 14 Bold) 

Introduction (Times New Roman 12) 

Material Method (Times New Roman 12) 

Conclusion (Times New Roman 12) 

Keyword (Times New Roman 12) 

 

باشد. 6صفحه صفحه عنوان انگلیسی باید مطابق الگوی  صفحه  نوان انگ یسی:
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 پژوهشگاه استاندارد

 معاونت پژوهشی
 

 گزارش نهایی طرح پژوهشی

 

"BTitr16 "عنوان طرح  

"BTitr14  نام مجری"  

" BTitr 12 طرح شناسه "  

 

 

BTitr12 نام پژوهشکده / دفتر ستادی 

" BTitr12  " سال انتشارماه و    
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 پژوهشگاه استاندارد

 معاونت پژوهشی
 

 گزارش نهایی طرح پژوهشی

 

"BTitr16 "عنوان طرح  

"BTitr14  نام مجری"  

 BTitr 12 "همکار/همکاران 

"BTitr14 " نام ناظر/ کارفرما   

" BTitr 12 طرح شناسه "  

BTitr12 نام پژوهشکده / دفتر ستادی 

" BTitr12  " سال انتشارماه و    
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 )پیوست سه( توس  نا رای/ نهايی طرح پژوهشی  رم تايید   ار  مر  ه

 

  نوان طرح تح ی اتی:

 محل  دمت : نام و نام  انواد ی مجری:

 كد طرح: مدت پیش بینی شدۀ طرح:

  نام و نام  انواد ی نا ر طرح:

 است؟بوده مورد نظر  اهداف / يا روند اجرای طرح تاكنون در راستای پاس گويی به هدف (1

 

 

 شده است؟ به كار  ر ته ها براسا  پروپوزالتح یل  ماری دادهژوهش و تج يه و  يا رو  پ (2

 

 

 باشد؟بینی شده طرح پژوهشی میيا   ار  م كور در جهت اهداف پیش(  3

 

  يا روند اجرای طرح با اهداف كاربردی   می و  ینی م اب ت دارد؟ (4

 

 ارت ا  من  ی بی  اج ای  ونا ون طرح وجود دارد؟انجام شده،با ه  م اب ت دارند و  يا م انی نظری بحث و م العه  (5

 

 

 :ساير نظرات كارشناسی

 

 

 با انجام اص  ات    یر  ب ه  : يا طرح مورد تايید است

نا رنام و نام  انواد ی و ام ا  



 
 پژوهشگاه استاندارد

 چهارپیوست شماره  -فرم تقاضای هزینه از محل گرنت

 

      

 مديركل محترم د تر امور پژوهش های كاربردی و  ناوری
 

 و احترام،  باسالم
  پرداخت شود. فهرست زیرمبالغ   :اینجانب )گرنت( از محل اعتبارات ویژه ییدخواهشمند است دستور فرما

 پژوهشی:روه گ          پژوهشکده/ دفتر/ اداره :  کارشناس  ❑  عضو هیات علمی  ❑
 

 م    )ريال( مدارك  زم ه ينهموارد  رديف

  پیش فاکتور –فاکتور  *هزینه خدمات آزمایشگاهی، مطالعات میدانی و خرید مواد مصرفی 1

  پیش فاکتور –فاکتور  *آزمایشگاهی ولوازم تجهیزاتهزینه خرید  2

  رسید پرداخت هزینه داخلی و خارجی علمی درمجامع عضویت حقپرداخت  3
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 دستورالعمل براساس خارجی و داخلی علمیی ها درهمایش شرکتهزینه 

 المللىبین فنی تدوین استاندارد ىو کمیته ها هاشرکت در همایش
  رسید پرداخت هزینه

  رسید پرداخت + کپی پذیرش مقاله شرکت در کنفرانس های داخل کشور ثبت نام/ ههزین 7

  رسید پرداخت + کپی پذیرش مقاله معتبر خارجیشرکت در کنفرانس های  ثبت نام/ ههزین 8

  صورتجلسه حق الزحمه همکار در طرح پژوهشی دانشجویانکارشناسان و به  زحمهال قح 9

   )توضیحات( سایر 10

  جم  كل
 

 موارد ه ينه كرد: *

 با عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❑تدوین استاندارد پژوهش محور / ❑انجام تحقیقات پژوهشی

  پژوهشی پژوهشکده مورخ . . . . . . . . .مصوب شورای 

 
 
 

 معاون محترم پژوهشی

 و احترام،  باسالم

 ❑نمی باشد   ❑پرداخت هزینه ردیف های . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جدول فوق مورد تأیید می باشد

  

 
 

 معاون محترم توسعه مناب  انسانی و پشتی انی

ی در خصوص پرداخت هزینه های تأیید شده ردیف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جدول فوق و ثبت آن ها به عنوان هزینه های قطعخواهشمند است 

 دستور اقدام مقتضی صادر فرمایید. 

 
    

 

 شماره:

 اريخ:تـ

 نام و نام  انواد ی مت ا ی

 ام ا  و تاريخ:

 وریو  نا های كاربردی مديركل د تر امور پژوهش

 ام ا  و تاريخ:

 معاون پژوهشی

 ام ا  و تاريخ:

 



 
 پژوهشگاه استاندارد

 پنجپیوست شماره  -یی و نها یامرحله یهاپرداختفرم صورتجلسه 

 

 

 

 طرح درون پژوهشگاهی

 مديركل محترم د تر امور پژوهش های كاربردی و  ناوری

 و احترام،  باسالم

موضوع  ".........................................................................................................................................................................................."با عنایت به تایید ناظر طرح پژوهشی با عنوان 

است نسبت به پرداخت هزینه های انجام طرح به شرح ذیل به مجری طرح جناب آقای/  خواهشمند .،..........................نامه/ ابالغ شماره ............................ مورخ .. موافقت

 فرمایند:پس از کسر کسورات قانونی اقدام الزم را معمول  سرکار خانم .....................................

 
 مبلغ )به میلیون ریال( مدارك الزم عنوان هزینه ها

  صورتجلسه حق الزحمه همکاران طرح پژوهشی زحمهالقح

  پیش فاکتور –فاکتور  هزینه خدمات آزمایشگاهی، مطالعات میدانی و خرید مواد مصرفی

  پیش فاکتور –فاکتور  آزمایشگاهی ولوازم تجهیزاتهزینه خرید 

  فاکتور سایر

 

 

 

 معاون محترم پژوهشی

 با سالم و احترام،

به  با شناسه ....................، "....................................................................................................................................................................."پرداخت هزینه های انجام طرح پژوهشی باعنوان

 :به شرح ذیل مورد تایید این دفتر می باشد ........................ مورخ ................استناد ماده ........ موافقت نامه شماره ....

 مبلغ )به میلیون ریال( مدارك الزم عنوان هزینه ها

  صورتجلسه حق الزحمه همکاران طرح پژوهشی زحمهالقح

  پیش فاکتور –فاکتور  هزینه خدمات آزمایشگاهی، مطالعات میدانی و خرید مواد مصرفی

  پیش فاکتور –فاکتور  آزمایشگاهی ولوازم تجهیزاتهزینه خرید 

  فاکتور سایر

 

  

 معاون محترم توسعه مناب  انسانی و پشتی انی

 باسالم و احترام

 ".........................................................................................................".. درخصوص پرداخت به مجری طرح پژوهشی با عنوان....................به درخواست پژوهشکده .............. با عنایت

به  مرحله ..................، ماده ........ موافقت نامه شماره ........................ مورخ ........................ خواهشمند است دستور فرمایید نسبت پرداختبه استناد  با شناسه ............................،

مستندات جهت درج در سوابق به دفتر امور مقتضی معمول و رونوشت نامه فوق الذکر، پس از کسر کسورات قانونی، اقدامات از مبلغ موافقت........ درصد میزان 

  های کاربردی و فناوری ارسال گردد.پژوهش

 

 

    

 ....................ر ی  پژوهش ده 

 ام ا  و تاريخ:

 وریو  نا های كاربردی مديركل د تر امور پژوهش

 ام ا  و تاريخ:

 معاون پژوهشی

 ام ا  و تاريخ:

 



 
 پژوهشگاه استاندارد

 پنجپیوست شماره  -یی و نها یامرحله یهاپرداختفرم صورتجلسه 

 

 

 

 

 

 

 طرح های برون پژوهشگاهی

 مديركل محترم د تر امور پژوهش های كاربردی و  ناوری

 و احترام،  باسالم

موضوع قرارداد  ".........................................................................................................................................."با عنایت به تایید ناظر/ کارفرمای طرح پژوهشی با عنوان 

الذکر با به طرفیت شرکت/ موسسه ................................................. و نظر به پرداخت مرحله ............ قرارداد فوق . مورخ ..........................شماره ........................

های انجام طرح به .......................... در وجه درآمد اختصاصی پژوهشگاه، خواهشمند است نسبت به پرداخت هزینهفیش/ چک شماره ......................... مورخ 

 .الزم را معمول فرمایند میزان ........ درصد به مجری طرح جناب آقای/ سرکار خانم ......................................... پس از کسر کسورات قانونی اقدام

 

 

 

 

 

 معاون محترم پژوهشی

 با سالم و احترام،

به  با شناسه ....................، "................................................................................................................"باعنوانپرداخت هزینه های انجام طرح پژوهشی 

... ذیل قرارداد منعقده شماره ....................... مورخ .................... با استناد ماده ........ موافقت نامه شماره .............................. مورخ .........................

 باشد.مورد تایید این دفتر میمیزان ........ درصد  به .......................................................................،

  

 

 

 معاون محترم توسعه مناب  انسانی و پشتی انی

 باسالم و احترام

 "..............................................................................."به درخواست پژوهشکده ............................ درخصوص پرداخت به مجری طرح پژوهشی با عنوان  با عنایت

.......................... مورخ ..................... مورخ .............................. ذیل قرارداد منعقده شماره با شناسه ....................، به استناد ماده ........ موافقت نامه شماره ..........

........ درصد میزان  به د نسبت پرداخت مرحله ...............،خواهشمند است دستور فرمایی .................................................................................،............................. با 

های و رونوشت مستندات جهت درج در سوابق به دفتر امور پژوهش نامه فوق الذکر، پس از کسر کسورات قانونی، اقدامات مقتضی انجاماز مبلغ موافقت

  کاربردی و فناوری ارسال گردد.
    

 ر ی  پژوهش ده ....................

 ام ا  و تاريخ:

 وریو  نا های كاربردی مديركل د تر امور پژوهش

 ام ا  و تاريخ:

 معاون پژوهشی

:ام ا  و تاريخ  

 



 
 پژوهشگاه استاندارد

 پنجپیوست شماره  -یی و نها یامرحله یهاپرداختفرم صورتجلسه 

 

 

 سازمانطرح های ابالغی 

 مديركل محترم د تر امور پژوهش های كاربردی و  ناوری

 و احترام،  باسالم

موضوع  ".................................................................................................................................................."با عنایت به تایید ناظر طرح پژوهشی با عنوان 

های است نسبت به پرداخت هزینه به طرفیت سازمان ملی استاندارد ایران، خواهشمند قرارداد شماره ........................ مورخ ..........................

 پس از کسر کسورات قانونی اقدام الزم را معمول فرمایند. .................به مجری طرح جناب آقای/ سرکار خانم ........ درصد میزان انجام طرح به 

 

 

 

 

 

 

 معاون محترم پژوهشی

 با سالم و احترام،

به استناد ماده ........  با شناسه ....................، "............................................................................"پرداخت هزینه های انجام طرح پژوهشی باعنوان

به میزان  ارد ایرانسازمان ملی استاندبا  .......................... ذیل قرارداد منعقده شماره .......... مورخ.......موافقت نامه شماره ........... مورخ ..........

 مورد تایید این دفتر می باشد.، طرح جناب آقای/ سرکار خانم .................  ....... درصد به مجری

 

  

 

 

 معاون محترم توسعه مناب  انسانی و پشتی انی

 باسالم و احترام،

و  "..................................................................................."درخواست پژوهشکده ........................ درخصوص پرداخت به مجری طرح پژوهشی با عنوانبا عنایت به 

مورخ .. نامه شماره .................................... مورخ ...................... ذیل قرارداد منعقده شماره ........................به استناد ماده ........ موافقت با شناسه ............................،

نامه به از مبلغ موافقت.... درصد ....به میزان  خواهشمند است دستور فرمایید نسبت پرداخت مرحله ...........، ،سازمان ملی استاندارد ایران.................... با 

های کاربردی و فناوری رونوشت مستندات جهت درج در سوابق به دفتر امور پژوهشو  مقتضی معمولفوق الذکر، پس از کسر کسورات قانونی، اقدامات 

  ارسال گردد.

  
    

 ر ی  پژوهش ده ....................

 ام ا  و تاريخ:

 وریو  نا های كاربردی مديركل د تر امور پژوهش

 ام ا  و تاريخ

 معاون پژوهشی

 ام ا  و تاريخ

 


