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  شیوه نامه

  صنعتی نیمهاز تحقیقات در مرحله تولید  مایتبرنامه ح

  

  

  

  مقدمه

مودن نحوه پـذیرش و مراحـل     رایی ن ور اج صنعتی به منظ   ایت از تحقیقات در مرحله تولید نیمه       حم نامه شیوه

سازي ، مـستند  تعیین حقوق طرفین و مالکیـت نتـایج       ،   پرداخت اقساط  ، انعقاد قرارداد  ، اعتبار تأمینتصویب،  

 برنامـه  ياتی طرحهـا  ارزیـابی و نظـام اطالعـ      ، نظـارت  ، بدست آمده  فنّاوري یا انتقال     و  نگهداري ،فنّیدانش  

امـل شـامل    هـاي ع    نامـه توسـط دسـتگاه      این شیوه .  گردیده است  مصنعتی تهیه و تنظی    تحقیقات تولید نیمه  

  وهانفسازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران با عنوان دستگاه عامل ثابت و شهرك علمی و تحقیقاتی اص                 

هـاي   دد دسـتگاه جـ انتخـاب م (آیـد،   یم در راج به ا84-85-86هاي  ان براي سال   خراس فنّاوريپارك علم و    

  ).مذکور بالمانع است

  حوه پذیرش و مراحل تصویب ن-1ماده 

لیـد  وراي طرحهاي تحقیقـات ت  توانند پیشنهاد دهنده اج      و حقوقی غیردولتی می    یکلیه افراد حقیق   -1-1

  .صنعتی به دستگاههاي عامل باشند نیمه

ـ هـاي اطـالع رسـانی،     روش راالنتـشار و دیگـر   کثیمهزناوفراخوان در بهار هر سال حداقل در دو ر   -1-2 ا ب

هـاي   توسـط سـازمان پـژوهش   ) تا پایان مرداد مـاه   (، براي زمانی مشخص   فنّاوريهماهنگی معاونت   

 .علمی و صنعتی ایران انجام می شود

 و در اختیار کلیـه متقاضـیان        اي یکسان را تهیه    هاي عامل پرسشنامه   پس از اعالن فراخوان دستگاه     -1-3

 . تا نسبت به تکمیل آن اقدام نماینددهند  میقرار
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 حقیقـی و    ده توسـط اشـخاص    شـ صنعتی، کلیه تقاضـاهاي ارسـال        هاي نیمه  با اعالم فراخوان طرح    -1-4

ت بعـدي  ها ثبت و براي اقـداما      حطالعات طر  ا حقوقی، پس از تفکیک و تکمیل مستندات، در بانک        

 براي هماهنگی در هر مرحله بـر  دنفهاي عامل موظ اهگدست. رددگ  میعابه واحد ذیربط طرح ها ارج 

ها را مکانیزه نموده تا قابل دسـترس بـراي کلیـه             افزار یکسان، اطالعات موجود طرح     اساس یک نرم  

 .دن شوفنّاوري ي عامل و اداره کل امور ارتباطات واحدهاياه دستگاه

 ناسـی دقیـق و  سـی بیـشتر مـورد کارش   رات مورد نیاز طرحهـا بـه منظـور بر         دتکمیل مستن پس از    -1-5

راهاي علمـی ذیـربط کـه در    وگیرنـد تـا در شـ      و اقتـصادي قـرار مـی       فنّـی ،  یی از نظر علمـ    تفصیل

 .گیري شوند مگیرد تصمی هاي عامل شکل می دستگاه

کـاري و همچنـین     دوبـاره و مـشابه  يهـا  لوگیري از تصویب طرحهاي عامل موظفند براي ج  دستگاه -1-6

 .نات خود را به کار گیرندها و امکا وانمنديها کلیه ت تضمین کیفیت مناسب طرح

 با توجه به اعتبـار تعیـین شـده شـورایی            مهاي اقدا  ها و روش    سیاست سازي  ، هماهنگ ارتبراي نظ  -1-7

عامـل،   يهـا   با نام شوراي منتخب، شامل نماینده هـر یـک از دسـتگاه           فنّاوريتحت نظارت معاون    

 و مـدیر  فنّـاوري خاب معاون ریزي کشور، دو نفر صاحب نظر به انت   هنماینده سازمان مدیریت و برنام    

 . اداره کل تشکیل می شود در اینفنّاوريامور ارتباطات واحدهاي کل 

یب شـوراي  و بـه تـص  الًبباشـد، بایـد قـ    ریال می  500.000.000ها بیش از  ه هزینه آن  هایی ک  طرح -1-8

 .منتخب برسد

 .گردد نهادهاي حقوقی غیردولتی منعقد می د تنها باداقرار -1-9

 : درگی ها توسط دستگاه عامل معیارها زیر مد نظر قرار می  طرحبیرش و تصویذدرپ - 1-10

را بـا موفقیـت گذرانـده       ) سازي آزمایشگاه و نمونه  (یطرحهاي ارایه شده، مرحله پژوهش      -1-10-1

 .باشند

و یا با نـوآوري در طـرح،        ) دود محد ادر ابع (دشوصنعتی منجر به تولید      انجام طرح نیمه    -1-10-2

 . کاهش یابدنینه آحجم تولید افزایش یا هز

 در جمنـدر ( فنّـاوري  اعالم شده از سوي معاونت    فنّاوريیتهاي  و اول وها   طرح با سیاست    -1-10-3

 .اشته باشددانطباق ) نامه ماده دو این شیوه
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ــیاي توجیــه راطــرح هــا د  -1-10-4 ــواعی مــت، اقتــصادي، اجفنّ اس  زیــست محیطــی در مقی

 .صنعتی و صنعتی باشند هنیم

 .رایی کافی داشته باشندیی علمی و اج تواناوالحیت ها ص ریان طرحجم  -1-10-5

در منطقه (هاي عامل  به یکی از دستگاه    توانند دولتی تنها می  افراد حقیقی و حقوقی غیر      -1-10-6

 .تقاضاي خود را ارسال دارند) جغرافیاي مربوط

 تـی دیگـر، امکـان     لو کامل یک طرح از محـل تـسهیالت د         يها  هزینه تأمیندر صورت     -1-10-7

 .باشد یصنعتی براي همان طرح میسر نم مهی اعتبار از محل طرح هاي نتأمین

  دار ولویتهاي ا  طرح-2ماده 

  . اعتبار طرحتأمینگذار دیگري از بخش خصوصی در  ري و یا سرمایهجمشارکت م -2-1

 . داراي متقاضی خرید محصول باشندههایی ک طرح -2-2

 . باشندمند  و یا از مشاوران خارج از کشور بهرهدهوی ب داراي همکار خارجههایی ک طرح -2-3

یید تبر مورد تأسوي مراکز علمی مع  ز  هاي ارایه شده از سوي مبتکران که ابتکاري بودن طرح ا           طرح -2-4

 .قرار گرفته باشد

   اعتبارتأمین -3ماده 

ي هـا  یـا ردیـف     قانون بودجه و   113545صنعتی از ردیف     همار برنامه تحقیقات تولید نی    ب اعت تأمین -3-1

  .اشدب مربوط دیگر می

اب سزارتخانـه بـه حـ   وق ذیحـسابی  یـ  تعیین و از طرفنّاورياعتبار هر دستگاه عامل توسط معاونت     -3-2

ها را به عهـده   هور مالی دستگاه عامل مسئولیت انجام هزینمگردد و ا اریز می وط  وجاري دستگاه مرب  

 .دارد

هـا    طـرح صنعتی را فقط براي این ههاي نیم هاي طرح  هاي عامل موظف هستند، باز پرداخت      دستگاه -3-3

 .هزینه نمایند

هاي بعد، دستگاه عامل همه سـاله نـسبت بـه ارسـال              سال هبه منظور انجام تعهدات مالی انتقالی ب       -3-4

 .نماید  اقدام میفنّاوريفهرست تعهدات مالی به معاونت 
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 -1-3ر در بنـد  د که از محل اعتبار ردیف مذکووعادل اعتبار همان سال خواهد ب   ممبالغ تعهد شده     -3-5

 . خواهد شدتأمین

   انعقاد قرار دارد-4ماده

 وررسـی  ب از سباشد که پـ  هاي مصوب در دستگاه عامل بر اساس قراداد کتبی می   طرح اجراي کلیه  -4-1

  .رسد  او میهگاه عامل و یا نمایندتیس دسئري و رجیید آن در شوراي علمی به امضاي مأت

و مدارك ضـروري بـراي تـدوین    ي نتایج طرح اسناد    صات و استانداردها  متناسب با نوع طرح مشخ     -4-2

یـد  قصنعتی  سازي طرح در قرارداد اجراي طرح نیمه      نین تعیین متولی تجاري   ، و همچ  اصلهنتایج ح 

 .گردد می

 مبلـغ  ، خاتمـه ،ارت، نظ مراحل اجرا،ارجمدت ا وع، شرقرار داد باید حاوي نکات اساسی شامل تاریخ   -4-3

 . باشد...، واعتبار طرح

  پرداخت اقساط -5ماده

بـه میـزان کـل اعتبـار     (از مجري براي انجام کار ) چک یا سفته( عقد قرارداد و اخذ تضمین      زپس ا  -5-1

ري عتبار کل طرح به مجـ ا%) 25(، پیش پرداخت اجراي طرح به میزان حداکثر بیست و پنج        )طرح

  .شود پرداخت می

راي طـرح  رفت اجري و با پش هر مرحله بنا به درخواست مج      راي طرح در  داد اج پرداخت اقساط قرار   -5-2

 .گیرد یید ناظر، و مسئولین ذیربط انجام می تأز پس ا مرحله بر اساس قراردادنو ارایه گرازشات آ

 ارایـه گـرازش نهـایی و اعـالم خاتمـه             پس از  ،)حسن انجام کار   (،آخرین قسط قرارداد اجراي طرح     -5-3

ذیـربط  مـدیریت    علمـی  ورايید ناظر شـ توسط مجري و تأی  فنّاوري اسناد   طرح همراه مستندات و   

 .شود ت میخري پرداارشد به مج

  فنّینش ا مستندسازي د-6ماده 

 طـرح شـامل    فنّـی ري و تدوین کلیه اطالعات مربوط به دانـش          وري مکلف است نسبت به گردآ     مج -6-1

اقدام نمایـد   ...  فنون و  ،اه  ا، روش دهینفرآ)  ساخت ، تفصیلی ، مفهومی ،مهندسی پایه ( علوم مهندسی 
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 غیـر از مجـري   سازي آن توسط برداري و پیاده ان و بهره به دیگرفنّیامکان انتقال دانش    ه  ري ک وطب

  .امکان پذیر گردد

 .ر و شوراي علمی برسدظیید ناباید به تأ طالعات آن مین ادکیفیت مستندات و کامل بو -6-2

و شـهاي علمـی تهیـه    و ر  و ابط بر اساس ظو   هو مدارکی ک  را و مجموعه اسناد     هاي مراحل اج    گرازش -6-3

ر بانک اطالعـات مربـوط   اند د ه آنها نیز طبقه بندي شده      و دسترسی ب   تدوین یافته و از نظر اهمیت     

 .شوند نگهداري می

  دست آمده  بهفنّاوريتقال نگهداري و یا ان  حقوق طرفین، -7ماده 

کـاي دانـش   تها با مجري است که به ا  نها و تجاري سازي آ     ایج حاصل از طرح   تاولویت به کارگیري ن    -7-1

سازي صـورت   اريجهاي توسعه ت با همکاري شرکت  ري،جو در صورت تمایل م) اسناد تحویلی  (فنّی

  .سازي انجام خواهند داد اريجهاي عامل همکاري الزم را براي ت دستگاه است بدیهی. گیرد می

 .گردد صنعتی در مفاد قرارداد تعیین می حقوق طرفین و مالکیت نتایج حاصل از اجراي طرح نیمه -7-2

رد طــرح و دسـتا ناري شـد جـ سـازي ناشـی از ت   اريجــهـاي توسـعه ت    یـا شـرکت  وري جـ وق محقـ  -7-3

 .صنعتی باید مشخص باشد نیمه

اري شـدن دسـتاورد طـرح    هـاي توسـعه تجـاري سـازي ناشـی از تجـ        ري و یـا شـرکت     حقوق مجـ   -7-4

 .صنعتی باید مشخص باشد نیمه

  فنّی بازپرداخت اقساط توسط خریداران دانش -8ماده 

اتمام طرح و تنفس یک ساله را بعد اززاي مالکیت نتایج طرح معادل مبالغ دریافتی       مجري باید در ا    -8-1

  .در شش قسط شش ماهه عودت دهد

ل از طرح به شخص حقـوقی، ایـن شـخص    صاري نتایج، ماشین آالت و تجهیزات حا واگذدر صورت    -8-2

 خریـد نتـایج    کلیـه اقـساط  ،وزده ماههیز طرح و یک زمان تنفس دامیت آتباید بعد از پایان موف     می

 .ل در تحقیق را در چهار قسط به فاصله هر شش ماه عودت دهدصاح

 .صنعتی هزینه گردد همهاي نی باید فقط براي طرح قساط می اکلیه بازپرداخت هاي -8-3
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   نظارت و ارزیابی-9ماده 

یند نظارت و به ویژه از طریق ناظر یا ناظران طـرح هـا کـه وظیفـه نظـارت      امر نظارت بر اساس فرآ     -9-1

 و نیـز  قـاطع زمـانی مناسـب   ، در طول اجراي طرح در م ها را به عهده دارند     ی و اجرایی بر طرح    علم

  .گردد له اعمال میحانتهاي هر مر

 توسط شوراي علمی تصویب کننده طرح انتخـاب  وها با پیشنهاد دستگاه عامل   ناظر یا ناظران طرح    -9-2

زحمه ناظر یا ناظـاران بـر اسـاس    ات ناظر بوده و حق ال مامر نظارت در چارچوب شرح خد     . شوند می

 .دوقراراداد نظارت قابل پرداخت خواهد ب

اعتبـار تخـصیص یافتـه بـه طرحهـاي      %) 2(  درصـد وداکثر معـادل د اسـت حـ   ل مجاز   امدستگاه ع  -9-3

را بابـت حـق نظـارت بـه صـورت      %) 6(اي کارشناسی و شش درصـد       ه  صنعتی را بابت بررسی    نیمه

 .مستقل به مصرف برساند

  مسئول نظارت بر حسن اجراي قـرار داد طـرح مـی باشـند و    ،اه عامل گده دست نن نمای ناظرا ناظر یا  -9-4

 .نماید رایی طرح میگزارش در خصوص پیشرفت علمی و اجاقدام به ارایه 

توانـد بـه صـورت      طرح را میوهر ناظر چه به صورت منفرد و چه عضو در شوراي نظارت حداکثر د             -9-5

 .همزمان تحت نظارت داشته باشد

توانـد همکـار    یمر نظنا. اي یکدیگر باشندجري نباید به طور متقابل ناظر و  مجري طرح ه         ناظر و م   -9-6

 .طرح مورد نظارت باشد

مربـوط، خریـد و سـاخت    اظهار نظر در مـورد روش اجـراي طـرح در هـر یـک از مراحـل و نتـایج                -9-7

ر در  هـر گونـه تغییـ   ، درخواست وجه و اقساط قرارداد اجـراي طـرح         ،اي ادواري ه  تجهیزات، گزارش 

 ،ش نهاییر گزا، طرحيبندي اجرا  هزینه و زمان   ايه   اعتبارات و جابجایی ردیف    ،مراحل اجراي طرح  

 .هاي ناظر یا ناظران است توقف یا خاتمه طرح از مسئولیت

نی متـشکل از اعـضاي    اختالف بین ناظر و یا ناظران با مجري، موضـوع در کمیـسیو    در صورت بروز   -9-8

االجـرا    نماینده دفتـر حقـوقی مطـرح و نظـر کمیـسیون الزم     ود   مدیریت ارش  ،بطشوراي علمی ذیر  

 .خواهد بود
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   نظام اطالعاتی طرح ها-10ماده 

هاي عامل مسئولیت تهیه و نگهـداري     ران با همکاري دستگاه   سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ای      - 10-1

 توزیـع  ،اها را به عهده دارد و کلیه مراحل اجرایی طـرح شـامل دریافـت تقاضـ                نظام اطالعاتی طرح  

 ابـالغ  ، تصویب و یا عدم تصویب طـرح بـا ذکـر علـت         هاي تخصصی، بررسی تقاضاها،      به گروه  تقاضا

 سـایت واحـد بـه عمـوم      ایجاد یک وب وبایست از طریق طراحی       می ... و ، خاتمه ، نظارت ، اجرا ،طرح

طراحـی و  بایـست   ا قبل از انجام اولین فراخوان مـی       بور ت زوب سایت م  . رسانی شود  متقاضیان اطالع 

  .دازي گردد و آدرس آن در متن فراخوان درج شودن اهرا

 .روز کنند ل سال اطالعات خود را بهوظف هستند در تمام طوهاي عامل م دستگاه - 10-2

طریـق   از لتو سـه بـه آن  ي باشد که دسترسی به اطالعات عمومی  ها باید طور   بانک اطالعاتی طرح   - 10-3

 .پذیر گردد ناب امکو

 . بر حسن انجام کار بندهاي مزبور نظارت خواهد داشتياحدهاي فناوراداره کل امور ارتباطات و - 10-4

   موارد متفرقه-11ماده 

صنعتی را حـداکثر   هاي نیمه  مالی هر سال طرحامور مالی دستگاه عامل، گزارش عملکرد عملیاتی و    - 11-1

  .نماید ري ارسال میواه سال بعد به معاونت فنامتا پایان فروردین 

صـنعتی مـورد نیـاز     هاي تولیـد نیمـه     ري طرح اودهاي موردي و ا    ارشدستگاه عامل موظف است گز     - 11-2

 .ها قرار دهدنریزي کشور را تهیه و در اختیار آ  و یا سازمان مدیریت و برنامهفنّاوريمعاونت 

برنامـه حمایـت   «د در چارچوب دستورالعمل اجرایی  ننامه در یازده ماده و پنجاه و شش ب         هواین شی  - 11-3

زارت و فنّـاوري ونـت  اعم به تـصویب  1384در بهمن ماه » نعتیص نیمه یداز تحقیقات در مرحله تول  

 از ایـن تـاریخ    رسـیده اسـت کـه   ،زي کشورری  و سازمان مدیریت و برنامه   ،فنّاوري تحقیقات و    ،علوم

  .االجرا می باشد الزم
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  »فراخوان«

  »صنعتی اتی در مرحله تولید نیمهحمایت مالی طرحهاي تحقیق«

اوري در راستا   وزارت علوم، تحقیقات      سیاست ساماندهی و حمایت از توسـعه فنَـاوري در کـشور و بـه         يو فنَ

اي و انتقــال نتــایج تحقیقــات بــه صــنعت و  منظــور ارتقــاء کیفــی طرحهــاي تحقیقــات کــاربردي و توســعه

اوران واجد شرایط جهت استفاده از تـسهیالت برنامـه        تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشی از پژوهشگران و فنَ

  .آورد صنعتی دعوت بعمل می ت از تحقیقات در مرحله تولید نیمهحمای

  :  شرایط عمومی پذیرش طرحها -الف

ارائه دهنده طرح بایستی داراي ماهیت حقوقی غیردولتی بوده و صالحیت، توانایی علمی و اجرایـی     -1

  .کافی براي اجراي طرح را دارا باشد

  .را با موفقیت گذرانده باشد) سازي نهآزمایشگاهی و نمو(طرح ارائه شده، مرحله پژوهشی  -2

ا هزینـه آن  یـ انجام طرح منجر به تولید در ابعاد محدود شود و یا با نوآوري، حجـم تولیـد افـزایش       -3

  .کاهش یابد

  .طرح داراي توجیه فنی، اقتصادي و زیست محیطی در مقیاس صنعتی باشد -4

  .اده ننمایدطرح ارائه شده از سایر تسهیالت مالی دولتی در این مرحله استف -5

  :دار    طرحهاي اولویت-ب

گـذار دیگـري از بخـش غیردولتـی      طرحهایی که بخشی از اعتبار آن آنها توسط مجري و یا سرمایه          -1

  .تأمین شده باشد

  .طرحهایی که داراي متقاضی مشخص جهت خرید دانش فنی و محصول باشند -2

  .مند باشند ارجی از کشور بهرهطرحهایی که داراي همکار یا شریک خارجی بوده و یا از مشاوران خ -3

  .ید قرار گرفته باشند از سوي مراکز علمی معتبر مورد تأیطرحهایی که ابتکاري بودن آنها -4

  : دستگاههاي عامل جهت دریافت پرسشنامه پیشنهاد طرح-ج

  : سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران-1



 10

، 71، پـالك )فرصـت جنـوبی  (سـوي  تهران، خیابان انقالب، خیابان شـهید مو  :  سازمان مرکزي  -الف

  واحد پذیرش طرحها

 www.irost.org، آدرس پایگاه اینترنتی )358داخلی (021 -88828051: تلفن

جـاده قـدیم کـرج، جـاده شـهریار، بعـد از شـهرك سـعیدآباد،         :  مجتمع تحقیقات عصر انقالب    -ب

  و فنّاوريراهی نسیم، جاده فرعی به طرف حسن آباد خالصه، دفتر حمایت از پژوهش  سه

  www.irost.org، آدرس پایگاه اینترنتی )532داخلی (024-66028135: تلفن

   :شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان  -2

اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان، دفتـر طرحهـاي            : آدرس

  تحقیقاتی

  www.istt.irاینترنتی ، پایگاه )1016داخلی  (0311-3865355، 0311-3871743: تلفن

  :پارك علم و فنَاوري خراسان  -3

  اي خراسان  مشهد، جاده قوچان مشهد، روبروي شیر منطقه

   www.kstp.ir، آدرس پایگاه اینترنتی 0511-5003333: تلفن

  17/8/85پایان وقت اداري روز : مهلت ارائه پشنهاد طرحها -د
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