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مقدمه

کمیتــه تحقیــق و توســعه بنیــاد برکــت بــا هــدف شناســایی، انتخــاب و معرفــی روش هــای 
ــال  ــرداد س ــر خ ــی، از اواخ ــازی و محرومیت زدای ــوزه توانمندس ــش در ح ــد، کارا و اثربخ روزآم
ــه منظــور انجــام مطالعــه و طراحــی  ــد و ب ــا ترکیــب جدی 1393 تشــکیل و از تیرمــاه 1394 ب
روش هــای نویــن علمــی و اجرایــی مؤثــر و نیــز ابتــکاری در حوزه هــای توانمندســازی اقتصــادی و 
کاهــش محرومیــت در مناطــق محــروم و کم تــر توســعه یافته کشــور، آغــاز بــه کار کــرده اســت. 
ــن  ــود را تدوی ــت خ ــات نخس ــی از اقدام ــعه، یک ــق و توس ــه تحقی ــه، کمیت ــن رابط در ای
ــای  ــودن روش ه ــد نم ــدف نظام من ــا ه ــل ب ــای عم ــازی رویه ه ــتورالعمل ها و استانداردس دس
اجرایــی قــرار داد و فــرض را بــر آن نهــاد کــه انجــام فعالیت هــای مطالعاتــی و نویــن، صرفــاً در 

ــود.   ــر خواهــد ب ــن و شــفاف انجــام پذی ــی معَی فضای
مجموعــه حاضــر مشــتمل بــر اهــم موضوعاتــی اســت کــه در راســتای اجــرای مأموریت هــای 
محولــه از ماهیــت نســبتاً کیفــی برخــوردار بــوده و بنابرایــن، تبییــن و تدویــن فرایندهــای آن، 
گامــی ضــروری هــم بــرای کمیتــه و هــم بــرای هــر مجموعــه مطالعــه محــور به شــمار می آیــد.
ــاور اســت کــه تعییــن فرآینــد انجــام پروژه هــای مطالعاتــی بــه صــورت  ــر ایــن ب کمیتــه ب
دقیــق و در قالــب مراحــل و گام هایــی مشــخص، ضمــن استانداردســازی اقدامــات، موجــب ارتقای 
صحــت، پایایــی و روایــی نتایــج و دســتاوردهای پــروژه می شــود. بنابرایــن ضــرورت دارد پیــش 
از اجــرای هــر پــروژه، گام هــا و فعالیت هــای تبییــن پــروژه و برنامه ریــزی آن مــورد توجــه قــرار 
گیــرد و به صــورت مســتمر، انطبــاق اجــرای پــروژه بــا اهــداف و نتایــج مــورد انتظــار پایــش شــود. 

در چنیــن شــرایطی می تــوان دســتیابی بــه نتایــج را امــری ممکــن دانســت. 
ــی همــواره ممکــن اســت در ســه حــوزه صحــت تبییــن  از آنجــا کــه فرایندهــای مطالعات
موضــوع، کیفیــت محتــوا و نیــز زمــان، بــا چالــش مواجــه شــوند در ایــن مجموعــه ســعی شــده 
اســت گلوگاه هــای اصلــی ایــن فراینــد، در قالــب دســتورالعمل و فــرم، طراحــی و اســتاندارد شــوند تــا 
ضمــن ارتقــای شــفافیت، تضمینــی بــرای اجــرای صحیــح و ارتقــای کیفیــت هــر پــروژه مطالعاتــی 

فراهــم آیــد. 
بی تردیــد اعضــای کمیتــه تحقیــق و توســعه، خــود را مقیــد و متعهــد بــه اجــرای کامــل ایــن 
مجموعــه می داننــد و امیــد اســت ایــن مجموعــه مــورد اســتفاده تمامــی فعــاالن عرصــه مطالعــه 

و پژوهــش و نیــز مراکــز تحقیقاتــی قــرار گیرد.

                                                                        محمودعسکریآزاد
                                                      رئیس  هیأت مدیره و رئیس کمیته تحقیق و توسعه



نظامنـــــــــامه
کمیتهتحقیقوتوسعه
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مقدمه

ــعه  ــر توس ــی ب ــت مبن ــاد برک ــعه بنی ــق و توس ــه تحقی ــد کمیت ــرد جدی ــتای رویک در راس
فعالیت هــا، ایــن نظامنامــه، اهــداف، مأموریت هــا، وظایــف و نحــوه مدیریــت تحقیــق و توســعه را 

ــد: ــن می نمای ــل تعیی ــرح ذی ــه ش ب

ماده1-هدف 
هــدف تشــکیل کمیتــه عبــارت اســت از: شناســایی، انتخــاب و معرفــی روش هــای روزآمــد، 

ــی ــرای توانمندســازی و محرومیت زدای کارا و اثربخــش ب
 

ماده2-مأموریتها
مأموریت های کمیته به شرح ذیل می باشد:

2-1- ارزشیابی، مستندسازی و تبیین فناوری های مورد عمل در بنیاد برکت
2-1-1- مستندســازی فعالیت هــای بنیــاد برکــت با تاکید بــر فن آوری های مورد اســتفاده

2-1-2- ارزشیابی دوره ای وضعیت موجود و تحلیل برنامه های بنیاد برکت 
2-1-3- تبییــن مدل هــای جــاری موفــق بنیــاد برکــت بــرای ترویــج و فرهنگ ســازی در 

مراجع علمی، کارشناسی و مدیریتی در سطح ملی و بین المللی

2-2-  طراحی و اجرای فرآیندهای مرتبط با پروژه های مطالعاتی
2-2-1- تهیه و تدوین نظامنامه پژوهشی 

2-2-2- شناسایی نیازهای و تعیین اولویت های پژوهشی
2-2-3- تهیه RFP برای نیاز های پژوهشی

2-2-4- انجام فرایند فراخوان RFP ، دریافت پروپوزال، برگزاری مناقصه و ....
2-2-5- بررسی و انتخاب بهترین پروپوزال های دریافتی 

2-2-6- انتخاب مجری و ناظر پروژه ها
2-2-7- فرایند عقد قرارداد 

2-2-8- اجرای پروژه و طرح های مطالعاتی
2-2-9- پیگیری اجرای پروژه و بررسی کارشناسی گزارش پیشرفت پروژه

2-2-10- تهیه کاربست اجرای نتایج پروژه ها 

2-3- تعامل با موسسات و سازمان های ملی و بین المللی مرتبط
2-3-1- شناسایی سازمان های مرتبط

2-3-2- تنظیــم تفاهــم نامه هــای همــکاری و اجــرای طرح هــای مطالعاتــی مشــترک بــا 
مؤسسات داخلی و خارجی

2-3-3- ارایه دستاوردهای مطالعاتی و تجربی بنیاد برکت در نشست های ملی و بین المللی
2-3-4- عضویت در شبکه های معتبر بین المللی
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2-3-5- برگزاری کارگاه های مشورتی و آموزشی با دعوت از خبرگان ملی و بین المللی
ــازمان های  ــا س ــکاری ب ــا هم ــترک و ی ــی مش ــات اجرای ــز مطالع ــاد مراک 2-3-6- ایج

بین المللی در زمینه فقر زدایی

2-4-  تألیف، ترجمه، مستندسازی و انتشارات
2-4-1-   مستندسازی فرایند و نتایج مطالعات

ــاب،  ــب کت ــات در قال ــج مطالع ــه از نتای ــه مســتنداتی برگرفت 2-4-2- تألیــف و تهی
مقاله علمی، گاهنامه و ....

2-4-3- بررسی متون علمی معتبر و جدید مرتبط جهت ترجمه و انتشار
2-4-4- تألیف، ترجمه و نشرکتب مرتبط با همکاری سازمان های ملی و بین المللی

2-4-5- برگزاری همایش های علمی با مشارکت مراکز معتبر علمی ملی و بین المللی
2-4-6- برگزاری جشنواره توانمندسازی و محرومیت زدایی

 
ــی  ــت ریاســت ســتاد اجرای ــه موافق ــوط ب ــای 2-4-5 و 2-4-6 من ــره: اجــرای بند ه تبص

ــد.     ــام)ره( می باش ــرت ام ــان حض فرم

2-5- آموزش و توانمندسازی 
2-5-1- تدویــن برنامه هــای آموزشــی از نتایج مطالعات و ســایر منابع مرتبط و متناســب 

با نیاز کارآفرینان،کارمندان و ....
2-5-2- اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزشی

ماده3-راهبردهاوفنآوریهایانجاممأموریتهاووظایف
ــارت،  ــت گذاری، نظ ــر سیاس ــی نظی ــای کارفرمای ــه حوزه ه ــوط ب ــای مرب 3-1- فعالیت ه
ــه تحقیــق و توســعه انجــام می شــود. ــه کمیت ارزشــیابی، مدیریت،کنتــرل و ... توســط دبیرخان

ــزاری  ــی، برگ ــه تحقیقات ــای کمیت ــرای طرح ه ــر اج ــدی نظی ــوع تص ــر ن ــام ه 3-2- انج
همایش هــا، ترجمــه، چــاپ و انتشــار کتــاب و متــون و غیــره بــا اســتفاده از تمــام ظرفیت هــای 

کشــور بــرون ســپاری خواهــد شــد.

ماده4-وظایف
وظایف کمیته به شرح ذیل می باشد: 

4-1- تصویب نظامنامه ها، دستورالعمل ها و آئین نامه های مرتبط
4-2- تصویب اولویت ها، عناوین وRFP پروژه ها و تعیین سقف اعتبارات هر یک از آن ها

4-3- تعیین مجریان و ناظران بر اساس پیشنهاد دبیرخانه
ــا  ــوارد خــاص از پیشــرفت پروژه ه ــا و م ــه پروژه ه ــی کلی ــای نهای ــب گزارش ه 4-4- تصوی

بــه تشــخیص رئیــس کمیتــه
4-5- تصویب برنامه های کوتاه مدت و میان مدت و بودجه ساالنه تحقیق و توسعه
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تبصره: کمیته می تواند حسب نیاز نسبت به ایجاد کمیته های فرعی اقدام نماید.

ماده5-ترکیباعضاء
5-1- رئیــس کمیتــه: بــا پیشــنهاد مدیــر عامــل بنیــاد برکــت و ابــاغ ریاســت ســتاد اجرایی 

فرمــان حصــرت امــام )ره(
5-2- معاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی ستاد یا نماینده ایشان

5-3- ســه نفــر از مســئولین بنیــاد برکــت بــه تشــخیص و معرفــی مدیــر عامــل بنیــاد برکت 
کــه حداقــل یــک نفــر از آنــان از اعضــای هیــأت مدیــره باشــد.
5-4- چهار نفر عضو صاحب نظر به تشخیص رئیس کمیته 

تبصره: دبیر کمیته توسط رئیس کمیته انتخاب می شود.

ماده6-اختیاراترئیسکمیته
اختیارات رئیس کمیته به شرح ذیل می باشد: 

6-1- انتخاب اعضای دبیرخانه
6-2- اتخــاذ تصمیــم نهایــی بــرای عقــد قــرارداد پروژه هــای مطالعاتــی پــس از طــی فراینــد 

مذکــور در ایــن نظامنامــه
6-3- تفویض اختیار مالی برای هزینه کرد اعتبارات پیش بینی شده برای تحقیق و توسعه 

ماده7-وظایفدبیرخانه
7-1- تهیه و تدوین نظامنامه پژوهشی 

7-2- شناسایی نیازها و تعیین اولویت های پژوهشی
7-3- تهیه RFP برای نیاز های پژوهشی

7-1-4- انجام فرایند فراخوان RFP، دریافت پروپوزال، برگزاری مناقصه و ....
7-5- بررسی و انتخاب بهترین پروپوزال های دریافتی 

7-6- انتخاب مجری و ناظر پروژه ها
7-7- پیگیری اجرای فرایند عقد قرارداد 

7-8- پیگیری اجرای پروژه و بررسی کارشناسی گزارش پیشرفت پروژه
7-9- همکاری در تهیه کاربست اجرای نتایج پروژه ها با مجریان پروژه

7-10- پیگیــری وظایــف مرتبــط بــا ارزشــیابی، مستندســازی و تبییــن فناوری های مــورد عمل 
ــاد برکت در بنی

7-11- شناسایی سازمان های مرتبط
ــا  ــترک ب ــی مش ــای مطالعات ــرای طرح ه ــکاری و اج ــای هم ــم تفاهم نامه ه 7-12- تنظی

ــی و خارجــی مؤسســات داخل
7-13- ارایه دستاوردهای مطالعاتی و تجربی بنیاد برکت در نشست های ملی و بین المللی

7-14- عضویت در شبکه های معتبر بین المللی
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7-15- مدیریــت در برگــزاری کارگاه هــای مشــورتی و آموزشــی بــا دعــوت از خبــرگان ملــی 
و بین المللــی از طریــق بــرون ســپاری

7-16- ایجاد مراکز همکار با سازمان های بین المللی در زمینه فقرزدایی
7-17- همکاری در مستندسازی فرایند و نتایج مطالعات

7-18- بررسی متون علمی معتبر و جدید مرتبط جهت برون سپاری ترجمه و انتشار 
7-19- مدیریــت برگــزاری همایش هــای علمــی بــا مشــارکت مراکــز معتبــر علمــی ملــی و 

بین المللــی از طریــق بــرون ســپاری
7-20- مدیریــت برگــزاری جشــنواره توانمندســازی و محرومیت زدایــی از طریــق 

ــپاری ــرون س ب

ماده8-ساختاردبیرخانه
ــق  ــه تحقی ــس کمیت ــده رئی ــر عه ــعه ب ــق و توس ــه تحقی ــئولیت دبیرخان 8-1- مس

و توســعه می باشــد.
8-2- دبیرخانــه دارای حداقــل 5 عضــو )2نفــر تمام وقــت و 3 نفــر پاره وقــت( بــا تحصیــات 

فــوق لیســانس و دکتــرا خواهــد بود.
ــن و  ــی تعیی ــور اجرای ــر و ام ــئول دفت ــوان مس ــه به عن ــای دبیرخان ــر از اعض ــک نف 8-3-ی

ــردد. ــه کار می گ ــغول ب مش

تبصــره: فضــای اداری، تجهیــزات و ملزومــات مــورد نیــاز از ســوی بنیــاد برکــت در اختیــار 
کمیتــه قــرار می گیــرد.

ماده9-منابعمالی
منابــع مالــی مــورد نیــاز بــرای ایفــای مأموریت هــای دبیرخانــه و محــل تأمیــن ایــن منابــع 

بــه شــرح ذیــل می باشــد:
9-1- هزینه های دبیرخانه

9-2- هزینه برگزاری همایش ها، انتشارات و غیره 
9-3- هزینه پروژه های مطالعاتی

ــد 9-3  از  ــای بن ــت و هزینه ه ــاد برک ــارات بنی ــل اعتب ــد 9-1 و 9-2 از مح ــای بن هزینه ه
محــل اعتبــارات تحقیــق و توســعه ســتاد کــه بــه اعتبــارات بنیــاد برکــت اضافــه می شــود تأمیــن 

می گــردد و اســناد هزینــه در بنیــاد برکــت قطعیــت خواهــد یافــت.

تبصــره1:  میــزان اعتبــار مــورد نیــاز بــرای هزینه هــای مذکــور در بندهــای 9-1 و 9-2 بنــا 
بــر پیشــنهاد کمیتــه تحقیــق و توســعه و تصویــب هیــأت مدیــره بنیــاد برکــت تعییــن می شــود .

تبصــره2:  میــزان اعتبــار مــورد نیــاز بــرای هزینه هــای پروژه هــای مطالعاتــی بنــد 9-3 بنــا 
بــر پیشــنهاد کمیتــه تحقیــق و توســعه بنیــاد، تأییــد کمیتــه تحقیــق و توســعه ســتاد و تصویب 

ریاســت ســتاد تعییــن می شــود.
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تبصــره3: کمیتــه تحقیــق و توســعه گــزارش دوره ای از فعالیت هــای خــود را بــه کمیتــه 
تحقیــق و توســعه ســتاد ارایــه خواهــد داد.

ــأت ــورخ1394/7/19هی ــهم ــرهدرجلس ــادهو7تبص ــا9م ــهب ــننظامنام ای
ــس ــورخ1394/10/16توســطرئی ــبودرم ــتبررســیوتصوی ــادبرک ــرهبنی مدی

ــد. ــرامیباش ــذالزماالج ــختنفی ــدوازتاری ــذگردی ــتاد،تنفی س

مراحــلاصلـی
فرآینــدمطالعاتـیوتحقیقاتـی
کمیتهتحقیقوتوسعهبنیادبرکت

دریکنگــاه
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ــای ســطح اثربخشــی  ــی، ارتق ــای مطالعات ــات و پروژهه ــت تحقیق ــای کیفی ــدف ارتق ــا ه ب
فعالیتهــای مطالعاتــی و تحقیقاتــی و نیــز افزایــش ضریــب اطمینــان دســتاوردها و تبدیــل نتایج 
مطالعات و تحقیقات به کاربســتهایی مشــخص در حوزه فقرزدایی و محرومیت زدایی که مأموریت 
اصلــی کمیتــه تحقیق و توســعه بنیاد برکت به شــمار میآید، فرآینــد ذیل، مبنای اقدام، قــرار دارد. 
در ایــن فراینــد ســاماندهی و بهبــود اقدامــات و فعالیتهــای مطالعاتــی و تحقیقاتــی در ســه 
ــم  ــت و تعمی ــارت 3- کاربس ــرا و نظ ــزی،2- اج ــوان و برنامه ری ــف عن ــی: 1- تعری ــه اصل مرحل

دســتاوردها طــی 19 گام، مــورد توجــه اســت.

مرحلــهاول:تعریــفعناویــنوبرنامهریــزیبــرایاجــرادرقالــبپروژههایــی
باماهیتتحقیقوتوسعه

1- انتخاب و تعریف موضوعات پیشنهادی
مراجع اصلی تعیین موضوعات پیشنهادی عبارتند از:

 برنامه های اباغی و یا دستورات رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(
ــه و کمیتــه در حــوزه اســناد فرادســت،   مطالعــات و بررســی های اعضــای دبیرخان

   مبانی علمی و ...
 موضوعات مرتبط با مأموریت بنیاد و یا کمیته 

 چالش های نظری و اجرایی بنیاد برکت
 پیشنهادهای دریافتی از جانب ذینفعان

2- تبییــن هــر موضــوع پیشــنهادی و تهیــه گــزارش توجیهــی توســط دبیرخانه )فــرم تبیین 
   عنوان در این مستند قرار دارد(

3- بررسی موضوعات پیشنهادی در دبیرخانه و تهیه فهرست عناوین پیشنهادی

ــب  ــب در قال ــن منتخ ــب عناوی ــه و تصوی ــنهادی در کمیت ــات پیش ــی موضوع 4- بررس
     پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی

ــات منتخــب( توســط  ــا )موضوع ــک از پروژه ه ــرای هــر ی ــه RFP 1 ب ــزی و تهی 5- برنامه ری
     دبیرخانه )فرم RFP در این مستند قرار دارد(

6- طــرح و تأییــد RFP پروژه هــا در کمیته و تصویب RFP پروژه های بزرگ مقیاس در هیأت مدیره
 RFP پروژه هــای مطالعاتــی و تحقیقاتــی بــا مقیــاس کوچــک و متوســط، صرفــا بایــد بــه  

    تأیید رئیس کمیته برسد.

7- تهیــه فهرســتی از مجریــان و ناظــران ذیصــاح و توانمنــد )اعــم از افراد حقیقــی و حقوقی( 

)Request for proposal( تبیین عنوان برای دریافت پیشنهاد )1

     در رابطه با موضوع پروژه، توسط دبیرخانه

8-  تعیین مجری منتخب  
فعالیت های این گام، متناظر با مقیاس پروژه ها، متفاوت و به ترتیب زیر است: 

ب:پروژهبامقیاسبزرگالف:پروژهبامقیاسکوچکیامتوسط

ــای  ــاح )اعض ــان ذیص ــت مجری ــی فهرس  بررس
 انجام فراخوان توسط دبیرخانه  پاره وقت دبیرخانه و یا متخصصین بیرونی(

 برگزاری جلسه توجیهی و تبیین RFP تبیین RFP برای فرد یا افراد متخصص
 دریافــت پروپــوزال و ایجــاد فهــم مشــترک نســبت 
ــتاوردهای  ــام کار و دس ــد انج ــوع، فراین ــه موض    ب

    مورد انتظار

 دریافــت پروپوزال هــا 1 ، ارزیابــی اولیه توســط دبیرخانه 
   و تعییــن ســه پیشــنهاد دهنــده برتــر بــه کمیتــه و 

    معرفی مجری برتر

 معرفــی مجــری برتــر از طــرف کمیتــه بــه  تأیید مجری منتخب توسط رئیس کمیته
   هیأت مدیــره و تعیین مجری منتخب

 فرم های پروپوزال، شیوه ارزیابی و تعیین مجریان برتر در این مستند، قرار دارد.

9- نهایی سازی شرح خدمات
هــدف از نهایــی ســازی در ایــن گام، تنظیــم شــرح خدمــات نهایــی بــا توجــه بــه محتــوای 

RFP، تصمیمــات جلســات بررســی پروپــوزال و مصوبــات کمیتــه و یــا هیــأت  مدیــره اســت. 

10- عقد قرارداد با مجری )فرم قرارداد در این مستند قرار دارد(
معرفــی مجــری بــه بخــش حقوقــی و پیگیــری دریافــت مــدارک و مســتندات و پیگیری طی 

مراحــل عقــد قــرارداد بــر عهــده دبیرخانه اســت. 

11- تعیین ناظر پروژه به پیشنهاد دبیرخانه و تأیید رئیس کمیته
در صورت نیاز با ناظر، قرارداد منعقد می گردد. در غیر اینصورت، خدمات ناظر و روش نظارت، 

تعیین و اباغ می شود. 

مرحلهدوم:اجراونظارت

12-  نظــارت مرحلــه ای، ارائــه گــزارش بــه دبیرخانــه و تحویــل گزارش هــای مرحلــه ای تأییــد 
        شده به دبیرخانه

ــا  ــا ب در صــورت نیــاز گزارش هــای نظارتــی و دســتاوردهای مرحلــه ای بایــد در کمیتــه و ی
صاحدیــد رئیــس کمیتــه در هیــأت  مدیــره ارائــه و تأییــد شــوند. 

)Proposal( پیشنهاد )1

مراحل اصلی فرآیند مطالعاتی و تحقیقاتی کمیته
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13- پیگری امور اداری و پرداخت های مرحله ای مطابق با قرارداد توسط دبیرخانه
14- دریافت گزارش نهایی )در انطباق با قرارداد( 

15- تصویب دستاوردها و نتایج در کمیته و حسب مورد در هیأت  مدیره 
در خصــوص پروژه هــای کوچــک مقیــاس، دســتاوردها پــس از تأییــد ناظــر بایــد بــه تصویــب 

رئیــس کمیته برســد.
16- پیگیری تسویه حساب با مجری و در صورت نیاز با ناظر توسط دبیرخانه

مرحلهسوم:کاربستوتعمیمدستاوردها
17- تهیه کاربست

منظــور از کاربســت، اشــکال نهایــی بهره بــرداری از دســتاوردهای پــروژه اســت کــه می توانــد در 
قالــب دســتورالعمل، آییــن نامــه، روش انجــام کار، نــرم افــزار، ســند تصمیم ســاز و .... تعریــف شــود.

 در زمــان تنظیــم هــر RFP، بررســی پروپــوزال و همچنیــن تحویــل دســتاوردها و نتایــج، نوع 
کاربســت و چگونگــی بهره بــرداری از دســتاوردها بایــد مشــخص باشــد و دســتاوردها متناســب بــا 

موضــوع و در چارچــوب از پیــش تعریــف شــده، بــه صــورت کاربــردی ارایــه شــوند.  

18- اجرای آزمایشی و محدود 
کمیتــه تحقیــق و توســعه در رابطــه بــا پروژه هایــی کــه نتایــج آن هــا تبدیــل بــه یــک مــدل 
اجرایــی و یــا فعالیتــی جدیــد بــرای بنیــاد برکــت می شــود، با توجــه به ماهیــت مدل، مســئولیت 
اجــرای محــدود آن را بــه عنــوان نمونــه و در صــورت مهیــا بــودن منابــع مالــی، انســانی و ... بــر 
عهــده دارد. هــدف از ایــن اقــدام هــم کســب اطمینــان از قابلیــت اجرایــی مــدل و هــم آمــوزش و 

آمــاده ســازی بخش هــای عملیاتــی بنیــاد برکــت بــرای تحویــل و اجــرای گســترده اســت.  

19- تعمیم نتایج 
حســب موضــوع، اجــرای کاربســت پــروژه بــه صــورت گســترده انجــام می پذیــرد. در صــورت 
ضــرورت در ایــن مرحلــه، کمیتــه تحقیــق و توســعه ارزیابــی و پایــش اقدامــات بنیــاد برکــت در 

رابطــه بــا اجــرای گســترده، بهره بــرداری از نتایــج و دســتاوردهای حاصلــه را بــر عهــده دارد.

فــــرم
تبیینعنوانپروژه
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1-عنوانپیشنهادی

2-بیانمسأله
)حداکثر 850 کلمه(

3-ضرورتموضوع
ــا  ــب ب ــه متناس ــط کمیت ــام توس ــرورت انج ــل ض ــان دالی ــا بی ــه ب ــر 900 کلم )حداکث

مأموریتها و ارتباط با ستاد و بنیاد و نیز پیامدهای اجرای آن(

4-مرجعاصلیپیشنهاد 
)برگرفته از مطالعات، چالش مشخص، اسناد فرادست و ... (

5-ارتباطباپروژههایپیشین

6-دستاوردهایموردانتظار
)ذکر دستاوردها و زمینههای بهرهگیری از یافتهها با فرض دستیابی به آنها(

فــــــرم
درخواستبرایانجامپروژه
Request For Proposal

) RFP( 
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 باسالم؛ 

کمیتــه تحقیــق و توســعه بنیــاد برکــت، در نظــر دارد پــروژه پژوهشــی/ مطالعاتــی/ اجرایــی 
ــه شــیوه درون ســازمانی/ مشــارکتی/ برون ســپاری  ــوان »....................................................« را ب ــا عن ب

انجــام دهــد. 
بدیــن منظــور از تمامــی متخصیصــن فعــال در ایــن حــوزه دعــوت می شــود تــا پیشــنهادهای 
خــود را در چارچــوب درخواســت )RFP( پیوســت و در دو پاکــت فنــی و مالــی، حداکثــر تــا روز 
................... تاریــخ ........................... بــه دبیرخانــه ایــن کمیتــه ارســال نماینــد. پیشــنهادهای دریافتی 
در بــازه زمانــی مذکــور بــر اســاس دســتورالعمل کمیتــه تحقیــق و توســعه، بررســی می شــوند و 

در فراینــد مناقصــه قــرار می گیرنــد.

آدرس: .........................................................................................................................................................................

ــه  ــر وب گاه دبیرخان ــه چگونگــی تکمیــل و ارســال پیشــنهاد ب ــوط ب تمامــی اطاعــات مرب
ــود  ــورت وج ــال در ص ــن ح ــا ای ــرار دارد. ب ــه آدرس ............................................................................ ق ب
ــگار  ــه صــورت کتبــی و از طریــق دورن ــا ب ــروژه، می توانیــد ی ــن پ ــا ای پرســش هایی در رابطــه ب
)...................................( و یــا پســت الکترونیکــی بــه آدرس ................................................. و یــا از طریــق 

ــد. ــخ ............................. تمــاس حاصــل فرمایی ــا تاری ــر ت شــماره .................................، حداکث

    
                                                                                         باتشکر

دبیرخانهکمیته

) RFP( فرم درخـواست برای انجام پروژه

1-عنوانپروژه
..........................................................................

2-بیانوتشریحمسأله )حداکثر 200 کلمه(
 این قسمت از دو بخش تشکیل می شود. 

1- بیان تفصیلی عنوان و مسأله اصلی، ذکر پیش فرض ها، استانداردها و ... 
2- شرح ضرورت انجام پروژه در دو سطح عمومی و اختصاصی )مرتبط با اهداف بنیاد(

3-اهداف )حداکثر 100 کلمه(
ــان  ــوند. در بی ــر می ش ــی ذک ــی و فرع ــته اصل ــروژه در دو دس ــرای پ ــل از اج ــداف حاص اه
اهــداف از ذکــر نتایــج پــروژه بایــد پرهیــز شــود، هرچنــد توجــه بــه ارتباط میــان مجموعــه نتایج 
و اهــداف از یــک طــرف و از طــرف دیگــر رابطــه عنــوان و مســأله اصلــی بــا اهــداف، اهمیــت دارد. 

 
4-پیشینه/اسنادفرادست/سوابقپروژههایمرتبط )حداکثر 350 کلمه(

پیشــینه پــروژه بــه مجموعــه اقدامــات انجــام شــده در حوزه هــای مرتبــط بــا پــروژه و اســناد 
ــی، شــفاف  ــروژه، اشــاره دارد. هــدف اصل ــی شــکل گیری پ فرادســت، مراجــع پشــتیبان و مبان
نمــودن موضــوع و حــوزه مــورد توجــه و نیــز پرهیــز از تکــرار فعالیت هــای پیشــین اســت کــه این 
نــوع اطاعــات، تأثیــر ارزشــمندی در ایجــاد شــناخت نســبت بــه عنــوان و ویژگی هــای مــورد 
نظــر پــروژه دارد. عــاوه بــر آن اســناد و مــدارک پیشــنهادی جهــت اســتفاده در تنظیم پیشــنهاد 
در ایــن قســمت ذکــر می شــود کــه بهتــر اســت حداکثــر در 5 عنــوان اصلــی ارایــه شــود و تهیــه 

فهرســت ســایر اســناد مرتبــط بــر عهــده پیشــنهاد دهنــدگان باشــد.

5-قلمروسازمانی،محدودهمکانیوزمانی )حداکثر 50 کلمه(
اطاعــات ایــن قســمت ناظــر بــر دامنــه پــروژه در ابعــاد گوناگــون اســت. بــرای نمونــه در 

ــد باشــد.  ــی بای ــه چــه زمان ــوط ب ــی ذکــر می شــود داده مــورد توجــه مرب محــدوده زمان

6-روشانجامپروژهورئوسشرحخدمات
بیــان نــوع تحقیــق )اعــم از بنیــادی، کاربــردی، توســعه ای(، روش تحقیــق، مــدل مرجــع و 
ــروژه  ــن روش انجــام پ ــرای انتخــاب و تبیی ــی ب ــه راهنمای ــورد توجــه ک ــای م ــا پیش فرض ه ی

ــود. ــر ش ــمت، ذک ــن قس ــد در ای ــد؛ بای ــمار می آی به ش
عــاوه بــرآن در ایــن قســمت بایــد رئــوس شــرح خدمــات، ناظــر بــر شــرح نیــاز و خدمــات 
اصلــی مــورد انتظــار کارفرمــا بیــان شــود. در بیــان رئــوس شــرح خدمــات ضمــن توجه بــه اختصار 
نویســی و تمرکــز بــر خدمــات اصلــی، بهتر اســت به ماهیــت موضــوع، ابهام مســتتر در آن بواســطه 

ابعــاد چندگانــه موضــوع و ... و نیــز ابتــکارات و نــگاه تخصصــی پیشــنهاد دهنــدگان توجه شــود. 
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7-زمانانجامپروژه
مدت زمان انجام پروژه برحسب روز/ ماه/ سال

8-خروجیهایموردانتظار
در ایــن قســمت بایــد محصــوالت و خروجی هــای مــورد انتظــار از انجــام هــر یــک از خدمــات 
اصلــی، متناظــر بــا مراحــل تعییــن شــده و همچنیــن محصــوالت و خدمــات نهایــی حاصــل از 
اجــرای تمــام مراحــل ذکــر شــود. ایــن اطاعــات موجــب می شــود تــا بــا تأکیــد بــر انتظــارات، 
پیشــنهاد دهنــده شــرح خدمــات تفصیلــی متناســب تری را تدویــن و ارایــه نمایــد. همچنیــن بــر 

تعییــن زمــان و قیمــت نیــز مؤثــر اســت. 

9-کاربست )حداکثر 100 کلمه(
خروجی هایــی اســت کــه بواســطه انجــام کامــل پــروژه حاصــل می شــود و بــر قابلیــت اجــرای 
پــروژه داللــت دارد. ماننــد دســتورالعمل ها، بســته های اجرایــی، ضوابــط و مقــررات، راهبردهــای 
حاصــل از تحلیل هــا و .... . مرحلــه کاربســت بایــد بــا عنوان بنــدی مجــزا در قــرارداد ذکــر شــود. 

10-حداقلتخصصهاوتجربیاتموردانتظار )حداکثر 100 کلمه(
در ایــن قســمت صرفــا تخصص هــای اصلــی مــورد نیــاز ذکــر می شــوند. در تعییــن 

تخصص هــا توجــه بــه محیــط واقعــی فراخــوان اهمیــت دارد. 

11-برآوردقیمت 
قیمــت برآوردشــده بــرای انجــام ایــن پــروژه ، ...................... ریــال )معــادل .............. تومان( اســت 

کــه بــا تنظیــم شــرح خدمــات تفصیلــی و ارایــه محاســبات مربــوط، نهایــی می شــود.
 قیمت برآوردی بنا به صاحدید رئیس کمیته، درج می شود.

12-الزامات
 مــوارد معّیــن و ویــژه ای کــه در انجــام پــروژه و یــا ارایــه نتایــج بایــد توســط مجــری، مــورد 
توجــه قــرار گیــرد در ایــن قســمت ذکــر می شــود. بــرای نمونــه در رابطــه بــا پروژه هــای طراحــی 
و اســتقرار نرم افــزار، مــوارد در صــورت نیــاز بایــد بــه تفکیــک بیــان شــود ماننــد؛ الــزام تســت، 
آمــوزش ، اســتقرار و مستند ســازي، تبدیــل اطاعــات از سیســتم قبلــی بــه سیســتم جدیــد و یــا 
مــدت زمــان پشــتیبانی. یــا بــرای پروژه هایــی کــه از تنــوع داده برخوردارنــد؛ یــا نیازمنــد طــی 
فرایندهــای متفــاوت هســتند و یــا ارایــه نتایــج مجــزا و متناســب بــا تنــوع داده اهمیــت دارد، هــر 

یــک از مــوارد بایــد بــه صــورت شــفاف ذکــر شــوند. 

فـــــرم
پیشنهادطـرح
P r o p o s a l
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 عنوانطرح: 

الف-فارسی: ..........................................................................
ب- انگلیسی:..........................................................................

 اطالعاتمربوطبهطرح

1-بیانوتشریحمسأله
ــم،  ــول و مبه ــاي مجه ــان جنبه ه ــق آن، بی ــي دقی ــئله، معرف ــدود مس ــاد و ح ــریح ابع )تش

متغیرهاي مربوط، حداکثر 500 کلمه( 
 پیشنهاد دهنده باید درک خود از مسأله را ارائه نماید و به تکرار مطالب مندرج در RFP 1نپردازد.

    
2-اهداف

)ذکر اهداف اصلی و فرعی متناســب با اهداف مندرج در فرم درخواســت )RFP( ، حداکثر 200 کلمه(
 بسط و تدقیق اهداف باید توسط پیشنهاد دهنده انجام پذیرد.

 
3-پیشینه

)بیــان ســابقه تحقیقــات و اقدامــات انجــام شــده پیرامــون موضــوع و نتایــج حاصل در ســطوح 
ملی و بین اللملی ، حداکثر 500 کلمه(

4-سواالت/فرضیه ها
ــرای انجــام طــرح،  ــا فرضیه هــای مــورد نظــر ب )بیــان ســواالت اصلــی، پیــش فرض هــا و ی

حداکثر 200 کلمه(
 

5-مبانینظری
ــای  ــا موضــوع طــرح کــه مبن ــان نظریه هــای علمــي/ مدل هــا و ... موجــود در رابطــه ب ) بی

پاسخ به مسأله اصلی و دستیابی به نتایج مورد انتظار می شوند، حداکثر 650 کلمه(

6-واژگانکلیدیوتعریفآنها

7-روششناسیوروشانجام)حداکثر 750 کلمه(
الف- روش گردآوری اطاعات، پاسخ به سواالت، طراحی و مدلسازی و یا آزمون فرضیه ها

ب- جامعه آماری و نمونه آماری مورد نیاز
ج- روش تجزیه و تحلیل داده، شیوه استنتاج 

)Proposal( فـرم پیشنـهاد طـرح 

1( درخواست برای انجام پروژه

8-شرحفرایندومراحلاجرايطرح

عنوانتفصیلیفعالیتوزنعنوانمرحلهردیف
هرمرحله

نتایجهرمرحله
)دستاوردهایمرحلهای(

1

2

3

...

9-جنبههايجدیدونوآوريدراجرایطرح)حداکثر 200 کلمه(

10-مالحضات)فنی، اخاقی و ...(

11-برنامهزمانبندی
طول مدت اجرای طرح ..... سال/ ماه است.  

ردیف

زمانانجامهرماه
مرحله

)روز/ماه(

درصد
زمانهر
مرحله
ازکل

وزنهر
مرحله 123456789101112

مرحله
اول

مرحله
دوم

مرحله
سوم

...

جمع

 از آنجــا کــه ایــن جــدول پــس از تأییــد، مبنــای محاســبه پیشــرفت کار قــرار می گیــرد؛ 
   توجــه بــه هم پوشــانی و ترتیــب فعالیت هــا و ارتبــاط میــان نتایــج حاصــل از انجــام مراحــل 

   و فعالیت ها ضرورت دارد.
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12-دستاوردهایاصلیوکاربست
)موارد کاربرد طرح به صورت دقیق،حداکثر 400 کلمه(

13-مشکالتاصلیوتنگناهاياحتماليدرانجامطرح)حداکثر 200 کلمه(

14-فهرستمنابعاصليمورداستفادهدرطرح

 اطالعاتمربوطبهمجریوهزینهطرح

الف-مشخصاتگروهمدیریتیوکارشناسیانجامطرح

نامونامردیف
خانوادگی

رشته
تحصیلی

مدرک
تحصیلی

شغل
)دولتی/غیردولتی(

مسئولیتدرپروژهتخصص

 حضــور مؤثــر اعضــای گــروه مدیریتــی و کارشناســی پیشــنهادی، در مراحــل انجــام طرح و 
جلســات فنــی - مدیریتــی متناســب بــا موضــوع و درخواســت کارفرمــا، الزامی اســت و از شــرایط 

اختصاصــی قــرارداد قلمداد، میشــود.

 خاصه سوابق مسئولین اصلی باید به پیوست این فرم، ارایه شود. 

ب-اطالعاتمربوطبههزینههايطرح

مبلغ)ریال(نوعهزینهردیف
جمعهزینههاینیرویانسانی1

جمعسایرهزینهها)مانند: ابزار و تجهیزات مورد نیاز، چاپ و ایاب و ذهاب(2

جمع هزینهها3

 هزینه مالیات و بیمه بر اساس مقررات ...... محاسبه می شود. 

 تأییداطالعاتفرم

تاریخوامضاءمجری/مجریاناصلی

ارزیابـیفنیپیشنهـادها
برایپروژههایبزرگمقیاس
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عنوانپروژه:

نامپیشنهاددهنده:

 
حداکثر محوربُعد

امتیازامتیاز

محتوای 
پیشنهاد

میزان آشنایی پیشنهاد دهنده از مبانی علمی و اجرایی موضوع )داشتن مدل 1
14مفهومی( 

12مناسب بودن روش تعیین اطاعات و نحوه جمع آوری اطاعات2

انســجام درونــی پیشــنهاد )بــا توجــه بــه رابطه میــان مســأله اصلــی، روش و 3
14دســتیابی بــه نتایــج مــورد انتظار(

10بهره گیری از روش های نوین و یا راه کارهای ابتکاری4
12پوشش کامل و یا توسعه شرح خدمات و نتایج مورد انتظار مبتنی بر اهداف5
14توجه به نکات علمی و فنی در تهیه پیشنهاد )کیفیت پیشنهاد(6

76جمعامتیازارزیابیمحتواییپیشنهاد
صالحیت
پیشنهاد
دهنده

12کیفیت تیم کارشناسی و اجرایی با توجه به تخصص ها 1

12سابقه اجرای پروژه های مشابه )روش اجرایی( 2

24جمعامتیازارزیابیصالحیتپیشنهاددهنده

100جمعامتیازارزیابیفنی

امضا:تاریخ:نامونامخانوادگیارزیاب:

رویهارزیابی

هــر یــک از پیشــنهادهای دریافتــی بــا توجــه بــه نتایــج دو مرحلــه ارزیابــی فنی و مقایســه ای 
بررســی و ارزیابــی می شــوند. 

ــر دو ارزیابــی محتوایــی پیشــنهاد و ارزیابــی  ــیفنــی: ایــن ارزیابــی مشــتمل ب 1-ارزیاب
ــا جمــع امتیــازی 100 اســت.   صاحیــت پیشــنهاد دهنــده ب

ــه  ــاز مرحل ــاز از 100 امتی ــل 65 امتی ــیمقایســهای: در صــورت کســب حداق 2-ارزیاب
ــنهادی،  ــای پیش ــا قیمت ه ــب ب ــر، متناس ــده برت ــنهاد دهن ــه پیش ــر س ــی، حداکث ــی فن ارزیاب
مقایســه و انتخــاب می شــوند. ســپس، پیشــنهاد دهنــدگان برتــر بــرای ارایــه حضــوری پیشــنهاد، 
پاســخ بــه پرســش های تخصصــی و نیــز بررســی رفتــار حرفــه ای، بــه کمیتــه تحقیــق و توســعه 

ــوند.  ــوت می ش دع

ــاذ  ــور اتخ ــه منظ ــده و ب ــدی ش ــه، پیشــنهادها اولویت بن ــر اســاس نظــر کمیت ــه، ب در ادام
ــوند.  ــام می ش ــط اع ــع ذیرب ــه مراج ــط ب ــوب ضواب ــی، در چارچ ــم نهای تصمی

فـــــرم
صورتجلسهورتبهبندیپیشنهادها
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جلســه ارزیابی پیشــنهادهای دریافتــی بــرای پــروژه بــا عنــوان ............................................................
................................ در روز .......................، مــورخ ....................... از ســاعت ................ تــا ...............  بــا حضــور 
اعضــای مدعــو تشــکیل و هــر یــک  از پیشــنهادها ابتــدا از نظــر فنــی، بررســی گردیــد کــه نتیجه 
بررســی در جــدول شــماره یــک، ارایه شــده اســت. شــایان ذکر اســت در مجمــوع ........... پیشــنهاد 

دریافت شــده اســت. 
ــاز  ــل 65 امتی ــه حداق ــاز و قیمــت پیشــنهادهایی ک ــی پیشــنهادها، ب ــاکات مال ــه پ در ادام
ارزیابــی فنــی را کســب نمودنــد، بــا محتــوای پیشــنهاد ارایــه شــده، بررســی گردیــد. اطاعــات در 

جــدول شــماره یــک درج شــده اســت.
 

جدولشمارهیک-نتیجهارزیابیفنی

قیمتپیشنهادیمیانگینامتیازارزیابیفنیپیشنهاددهندهردیف

بــا توجــه بــه ارزیابــی انجــام پذیرفتــه، ســه پیشــنهاد برتــر تعییــن، کــه بــه ترتیــب در جدول 
شــماره دو ذکــر شــده اند.  

جدولشمارهدو-نتیجهرتبهبندیپیشنهادها

قیمتپیشنهادیمیانگینامتیازارزیابیفنیپیشنهاددهندهرتبه

توضیحــات: )مشــتمل بــر زمــان انجــام فراخــوان، روش و نــکات مــورد توجــه در ارزیابــی فنی 
و انتخــاب پیشــنهاد دهنــدگان برتــر و یــا نهایی(

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

امضاءنامونامخانوادگیاعضاء

فرم صورت جلسه و رتبه بندی پیشنهادها
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فــــــرم
قـراردادپـژوهشـی

ایــن قــرارداد بیــن بنیــادبرکــت ثبــت شــده بــه شــماره 21952 در اداره ثبــت 
ــه  ــادی 411366658936 و شناس ــد اقتص ــا ک ــران ب ــاری ته ــر تج ــات غی ــرکت ها و مؤسس ش
ــد ــاناحم ــانی تهران-خیاب ــه نش ــتی 1514716711 ب ــد پس ــی 10103504240 و ک مل
قصیر)بخارســت(،خیابــانهشــتم،شــماره6، بــه نمایندگــی آقایــان .............................. بــه 
عنــوان مدیرعامــل و عضــو هیــأت مدیــره و ............................ بعنــوان رئیــس هیــأت مدیــره و رئیس 
کمیتــه تحقیــق و توســعه بنیــاد که به اختصــار طــرف اول نامیــده مــی شــوند و  .................... فرزند 
......................، شــماره شناســنامه ..............، صــادره از .........................، شــماره کارت ملــی .........................، 
متولــد ...............................، بــه نشــانی: ......................................................................، تلفــن ثابــت ......................، 
تلفــن همــراه .........................، کــه بــه اختصــار طــرف دوم نامیــده مي شــود، بشــرح مــواد و شــرایط 

ــه اجــراي کامــل مفــاد آن مي باشــند. ــزم ب ــر منعقــد مي گــردد و طرفیــن مل زی

ماده1-موضوعقرارداد
 .............................................

ــه عنــوان  مطابــق شــرح خدمــات موضــوع پیوســت )1( ایــن قــرارداد کــه ایــن پیوســت ب
مشــروط ضمــن عقــد قــرارداد حاضــر، معتبــر اســت.

ماده2-مدتقرارداد

مــدت اجراي موضوع قرارداد؛ ............................... ماه از تاریخ انعقاد قرارداد)پیش پرداخت( اســت. 

ماده3-مبلغقرارداد

مبلغ کل قرارداد: ............................... ریال 

تبصره1: کلیه مبالــغ در وجه بانک ...................، شــعبه ...............، شــماره حســاب ...........................، 
بــه نــام ................................................ واریــز مي گردد.

تبصــره 2: کلیــه کســورات قانونــی بــر عهــده طــرف دوم می باشــد و مبلــغ قــرارداد پــس از 
کســر کســورات قانونــی در وجــه طــرف دوم پرداخــت می گــردد.

ماده4-تعهداتطرفدوم
4-1- طــرف دوم متعهــد مي گــردد کــه پــروژه را طبــق شــرح خدمــات منــدرج در پیوســت 
)1(، مطابــق شــرایط و الزامــات تعییــن شــده منــدرج در پیوســت )4( و راهنمــاي کلــي نــگارش 
و ارایــه طرح هــاي مطالعاتــي )پیوســت 5( بــه نحــوی کــه بــه تأییــد کمیتــه منــدرج در مــاده 6 

برســد، انجــام دهــد و حــق انتقــال آن را جزئــاً یــا کًا بــه غیــر نخواهــد داشــت.

فـــرم قـرارداد پـژوهشـی
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تبصــره4: در خصــوص روش و ترتیــب اجــراي شــرح خدمــات مــورد تعهد، طرح پیشــنهادي 
طــرف دوم )پیوســت 6( کــه مبنــاي انتخــاب وي بــوده اســت، مــاک عمــل و ارزیابــي خواهــد بود.

4-2- طــرف دوم متعهــد مي گــردد کــه از اســاتید و کارشناســان مجــرب دانشــگاه طبــق 
ــاد  ــخ انعق ــد و ظــرف 3 روز از تاری ــد طــرف اول اســتفاده نمای ــورد تأیی ــي و م ــوزال اعام پروپ

ــه معرفــي تیــم اجرایــي اقــدام نمایــد. قــرارداد نســبت ب

4-3- طــرف دوم متعهــد مي گــردد کــه در جلســاتي کــه طــرف اول جهــت ارایــه گــزارش 
ــم  ــه مســتندات مصاحبه هــاي انجــام شــده تنظی ــه همــراه ارای ــج آن ب ــروژه و نتای پیشــرفت پ

ــد. ــد، شــرکت نمــوده و همــکاري الزم را بنمای مي نمای

4-4- طــرف دوم متعهــد مي گــردد کــه گزارش هــای پــروژه را مطابــق بــا مراحــل منــدرج 
در شــرح خدمــات در پیوســت )1 و 3( و طبــق زمان بنــدی اباغــی، بــه طــرف اول ارایــه نمایــد.

4-5- طــرف دوم متعهــد مي گــردد کــه اصاحــات مــورد درخواســت طــرف اول را بــر اســاس 
شــرح خدمــات در اســرع وقــت بــه طــرف اول ارایه شــود.

4-6- طــرف دوم متعهــد مي گــردد در پایــان پــروژه، دو نســخه از گــزارش نهایــي را بــه صــورت 
صحافــي گالینگــور بــه همــراه CD حــاوي فایل هــاي Word ، PDF و PPT و ســایر فرمت هــای مــورد 
نظــر کارفرمــا بــه همــراه خاصــه مدیریتــي )از هــر یــک از گزارش هــا و مراحــل طــرح( به طــرف اول 

تحویــل نماید.

ــه اطاعــات منــدرج در اســناد و  ــه اي و کلی ــد اســرار حرف 4-7- طــرف دوم تعهــد مي نمای
مــدارک و پرونده هــاي مربــوط بــه طــرف اول را محرمانــه تلقــي نمــوده و تحــت هیــچ شــرایطي 
ــد و اســناد و مــدارک مربوطــه را از دســترس اشــخاص  ــه افشــاي آن هــا اقــدام ننمای نســبت ب
متفرقــه مصــون نگــه دارد. در غیــر ایــن صــورت وي مســئول جبــران هرگونــه خســارتي اســت 

ــه طــرف اول وارد مي شــود. ــت ب ــن عل ــه بدی ک

4-8- طــرف دوم تعهــد مي نمایــد ضمــن اجــراي کلیــه مقــررات و ضوابــط جــاري در طــول 
مــدت اجــراي طــرح، مصالــح و منافــع طــرف اول و کلیــه شــئونات اجتماعــي و اداري را رعایــت و 

بــر عملکــرد تیــم اجرایــي خــود نظــارت نماید.

4-9- پــس از انقضــاي مــدت قــرارداد، رابطــه قــراردادي طرفیــن خاتمــه مي یابــد و طــرف 
دوم حــق هیچ گونــه ادعــا و اعتراضــي را بعــد از اتمــام مــدت قــرارداد نــدارد.

4-10- مســئولیت کلیــه پرســنل طــرف اول در حیــن انجــام موضوع قــرارداد حاضــر، از قبیل 

کلیــه حقــوق و مزایــا و ســایر مطالبــات، حــوادث حیــن کار، بیمه هــاي الزمــه ، ایــاب و ذهــاب، 
خــوراک و غیــره کًا بــه عهــده ی طــرف دوم خواهــد بــود و طــرف اول نیــز طبــق مــاده 38 قانون 
ــاي  ــه نیروه ــوان علي الحســاب حــق بیم ــه عن ــرارداد را ب ــغ ق ــي 5% از کل مبل ــن اجتماع تأمی
شــاغل کســر و پــس از تســویه حســاب بــا طــرف دوم وارایــه مفاصــاي بیمــه مبلــغ 5% مکســوره 

را بــه طــرف دوم مســترد خواهــد نمــود.

ــر  ــرارداد، در ه ــوع ق ــدات موض ــراي تعه ــرف دوم در اج ــر ط ــر روز تأخی 4-11- در ازاي ه
ــي از  ــر در پرداخــت نهای ــال جریمــه تأخی ــغ ......................... ری ــد مبل ــه، طــرف اول مي توان مرحل
ــده و طــرف دوم  صورتحســاب وي کســر نمایــد در صورتیکــه مبلــغ جریمــه از اقســاط باقی مان
تشــخیص ایشــان را قبــول نمــوده و حــق هــر گونــه اعتــراض را از خویــش ســلب و ســاقط نموده 

اســت. 

ــرارداد را بعنــوان تضمیــن تأخیــر و  4-12- طــرف دوم مکلــف اســت چکــی معــادل کل ق
پیش پرداخــت و حســن انجــام کار بــه طــرف اول تودیــع نمایــد تــا در صورتی کــه تخلــف طــرف 
دوم در هــر مرحلــه احــراز شــود، طــرف اول بتوانــد از ســند مذکــور بعنــوان جبران خســارت وجه 

التــزام و خســارات تأخیــر بــه نفــع خــود اســتفاده نمایــد. 

ماده5-تعهداتطرفاول
5-1- طــرف اول متعهــد مي گــردد تســهیات الزم از جملــه هماهنگــي بــا حراســت، ورود 
و خــروج تجهیــزات مــورد نیــاز جهــت اجــراي موضــوع قــرارداد )رایانــه، تلفــن همــراه و ...( بــرای 
تــردد پرســنل معرفــی شــده از طــرف طــرف دوم را در محــل اســتقرار طــرف اول جهــت ارایــه 

خدمــات منــدرج در مــاده 1، ایجــاد نمایــد.

ــه، در  ــاي تابع ــاد و واحده ــان بنی ــران و کارشناس ــردد مدی ــد مي گ ــرف اول متعه 5-2- ط
جلســات تخصصــي و کارشناســي کــه بــه پیشــنهاد طــرف دوم تشــکیل مي گــردد، مشــارکت فعــال 

ــته باشند. داش

ــب و  ــع، مطال ــه مناب ــی ب ــاد دسترس ــه ایج ــبت ب ــود نس ــد مي ش ــرف اول متعه 5-3- ط
ــد. ــدام نمای ــاده 1 اق ــدرج در م ــدات من ــام تعه ــرای انج ــرف دوم ب ــاز ط ــورد نی ــات م اطاع

5-4- طــرف اول متعهــد مي گــردد طــي 15 روز پــس از ارایــه گــزارش از طــرف دوم در هــر 
مرحلــه، نظــر خــود را مبنــي بــر تأییــد یــا اصــاح در صــورت لــزوم )بــا ذکــر مــوارد( اعــام نماید.

5-5- طــرف اول متعهــد مي شــود مبالــغ ذکــر شــده در مــاده 3 قــرارداد را حداکثــر یــک 
هفتــه پــس از تأییــد خدمــات انجــام شــده طــرف دوم از ســوي نماینــده ی خــود، پــس از کســر 

کســورات قانونــی )مالیــات و ...( بــه طــرف دوم پرداخــت نمایــد.

فـــرم قـرارداد پـژوهشـی
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ماده6-نظارتبرقرارداد
نظارت بر این قرارداد به عهده  کمیته تحقیق و توسعه بنیاد می باشد.

ماده7-حلاختالف
در مــورد اختافاتــي کــه ممکــن اســت بــر اثــر اجــراي ایــن قــرارداد یــا تغییــر مندرجات یــا در 
رابطــه بــا فســخ یــا انطبــاق بــا قــرارداد خــاص آن بیــن طرفیــن رخ دهــد و نتــوان آن هــا را از طریق 
مذاکــره و یــا مکاتبــه حــل و فصــل نمــود، موضــوع توســط کمیتــه اي متشــکل از یک نفــر نماینده 
از هــر طــرف و یــک نفــر داور مرضي الطرفیــن )کــه طرفیــن، معــاون حقوقــی ســتاد اجرایــی فرمان 
ــد.(،  ــن نمای ــن تعیی ــا ایشــان داور مرضی الطرفی ــد ت ــزل می دهن ــت باع ــام )ره( وکال حضــرت ام

تصمیم گیــري خواهــد شــد و رأي صــادره بــراي طرفیــن الزم االجــرا خواهــد بــود.  

تبصــره5: طــرف دوم موظــف اســت تــا حــل نهایــي اختــاف، کلیــه تعهــدات موضــوع این 
قــرارداد را اجــرا نمایــد. بدیهــي اســت کــه طــرف اول نیــز در طــي ایــن مدت تعهــدات خــود را بر 

اســاس قــرارداد نســبت بــه طــرف دوم انجــام خواهــد داد.

ماده8-مالکیتاسناد
کلیــه حقــوق مــادي و معنــوي حاصــل از مطالعــات، گزارش هــا، و طرح هایــي کــه توســط 
طــرف دوم بــه موجــب ایــن قــرارداد تهیــه مي شــوند ، متعلــق بــه بنیــاد برکــت اســت و طــرف 
دوم حــق واگــذاري، فــروش و یــا نقــل و انتقــال آن را بــه غیــر اعــم از حقیقــي یــا حقوقــي نــدارد .

ماده9-اسنادومدارکپیوست
کلیــه اســناد و مــدارک زیــر که به امضای طرفین رســیده جــزء الینفک قرارداد حاضر می باشــد:

پیوست1شرحخدماتپروژهومراحلانجامطرح
پیوست2خروجيهاوگزارشهایپروژه

پیوست3زمانبنديانجامپروژه
پیوست4مدلتعیینشده

پیوست5راهنمايکلينگارشوارایهطرحهايمطالعاتي
پیوســت6طــرحپیشــنهاديطــرفدوم)جهــتشــرحتفصیلــیاصالحــات

مندرجدرپیوستهای3،2،1و4(پسازمتناسبسازیباالزاماتکارفرما

ماده10-فورسماژور
ــورس  ــاً ف ــه اصطاح ــن ک ــرل طرفی ــارج از اراده و کنت ــي خ ــروز حوادث ــر ب ــه در اث چنانچ
مــاژور نامیــده مي شــود، ایفــاي تعهــدات هریــک از طرفیــن ممکــن نباشــد، اجــراي آن بخــش از 
تعهــدات تــا رفــع مانــع بــه حالــت تعلیــق در مي آیــد و طــرف اول مي توانــد نســبت بــه فســخ 
قــرارداد و تســویه حســاب بــا طــرف دوم و یــا افزایــش مــدت بــا توافــق طــرف دوم بــه تناســب 

موضــوع، اقــدام نمایــد.

ماده11-فسخقرارداد
ــاف  ــه حــل اخت ــه تشــخیص کمیت ــا ب ــذر موجــه بن ــدون ع ــرگاه طــرف دوم ب 11-1- ه
منــدرج در مــاده 7 ایــن قــرارداد، مــدت قــرارداد را رعایــت ننمایــد و یــا  آنکــه تمــام یــا قســمتي 
ــا  ــرارداد ب ــاد ق ــه اجــراي مف ــادر ب ــا ق ــدازد ی ــر ان ــه تأخی ــدي ب ــه زمان بن ــا را نســبت ب از کاره
کیفیــت مطلــوب نباشــد و یــا در انجــام تعهــدات خــود جدیــت الزم را نداشــته و کوتاهــي نمایــد، 
طــرف اول محــق بــه تقلیــل مبلــغ قــرارداد یــا فســخ یــک جانبــه آن بــوده و طــرف دوم  ملــزم 

ــه تشــخیص طــرف اول مي باشــد. ــان وارده ب ــه جبــران ضــرر و زی ب

11-2- در صورتي کــه طــرف اول بــدون وجــود دالیــل کافــي مذکــور در بنــد 1- 11 همیــن 
مــاده، ادامــه  کار را متوقــف کنــد، ملــزم اســت بــه میــزان کار انجام شــده حقــوق قــراردادی طرف 

دوم را بپــردازد.

11-3- در صــورت هرگونــه نقــض یــا عــدم انجــام تعهــد و یــا ایــراد هرگونــه خســارت بــه 
ــر ایجــاد حــق فســخ  ــه حــل اختــاف، عــاوه ب ــه تشــخیص کمیت طــرف اول از طــرف دوم ب
بــراي طــرف اول، وي مي توانــد کلیــه خســارات خــود را بــه هــر میزانــي از محــل تضمین هــاي 
قــراردادي و هــر محــل مقتضــي دیگــر بــه تشــخیص خــود وصــول نمایــد و طــرف دوم از ایــن 
لحــاظ بــه هیــچ وجــه حــق اعتــراض نداشــته و تشــخیص طــرف اول را بــه عنــوان نظــر قاطــع و 

نهایــي، قبــول خواهــد نمــود.

11-4- بــا فســخ قــرارداد، طــرف دوم بایــد اقدامــات الزم جهــت خاتمــه کار را بــا بهتریــن و 
ســریع ترین روشــي کــه حداقــل هزینــه را در برداشــته باشــد بــا تأییــد طــرف اول انجــام دهــد، 
اســناد و مــدارک تهیــه شــده توســط طــرف دوم و همچنیــن وســایلي کــه توســط طــرف اول در 
اختیــار وي قــرار گرفتــه یــا بــه هزینــه طــرف اول خریــداري شــده، بایــد ســالم و بصــورت کامــل 

بافاصلــه بــه طــرف اول تحویــل گــردد.

ــس از آن  ــا پ ــرارداد ی ــد ق ــگام عق ــه هن ــرف دوم ب ــود ط ــوم ش ــه معل 11-5- درصورتي ک
ــا عقــد قــرارداد را  ــه موجــب آن صاحیــت امضــاء ی ــا حکمــي گــردد کــه ب ــون ی مشــمول قان
ــا اعــام فســخ قــرارداد  نداشــته باشــد طــرف اول یــک جانبــه اختیــار فســخ قــرارداد را دارد. ب

ــد. ــا طــرف اول تســویه حســاب نمای ــه موظــف اســت ب طــرف دوم بافاصل

ــی  ــغ دریافت ــرارداد توســط طــرف اول فســخ شــود، چنانچــه مبال ــه ق 11-6- در صورتی ک
طــرف دوم بیــش از خدمــات انجــام گرفتــه باشــد، دریافتــی اضافــی را طــرف دوم بایســتی فــوراً 
بــا طــرف اول مســترد نمایــد و بــه ازای هــر روز تأخیــر در اســترداد بایســتی روزانــه مبلــغ .................... 

ریــال بابــت وجــه التــزام در حــق طــرف اول عــاوه بــر اصــل مبلــغ پرداخــت نمایــد .

فـــرم قـرارداد پـژوهشـی
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ــف  ــه دلیــل تخلــف طــرف دوم باشــد، طــرف دوم مکل تبصــره6: در صورتی کــه فســخ ب
اســت منابــع دریافتــی را بعنــوان وجــه التــزام بــه طــرف اول پرداخــت نمایــد.   

ماده12-نشانيطرفین
ــد  ــن تعه ــده و طرفی ــام گردی ــرارداد اع ــن ق ــه در مت ــت ک ــان اس ــن هم ــگاه طرفی اقامت
ــه  ــه تغییــري در نشــاني آن هــا پیــش بیایــد بافاصلــه مراتــب را ب مي نماینــد، چنانچــه هرگون
طــرف مقابــل اعــام نمایــد. در غیــر این صــورت کلیــه مکاتبــات و اعامیه هــا و اخطاریه هــا بــه 
نشــاني متــن قــرارداد قانونــي بــوده و هیــچ یــک از طرفیــن حــق اعتــراض و ادعایــي را در ایــن 

مــورد ندارنــد.

ماده13-شرایطعمومي
کلیــه مــواردي کــه در ایــن قــرارداد ذکــر نشــده اســت، تابــع قوانیــن جمهــوري اســامي 

ــد.  ــی می باش ــاده قانون ــج م ــا پن ــر ب ــرارداد حاض ــد و ق ــران مي باش ای

ماده14-تاریخونسخقرارداد
ایــن قــرارداد در تاریــخ ............................. در دو نســخه شــامل 14 مــاده، 6 تبصــره و 6 پیوســت 
ــه  کــه جــزء الینفــک ایــن قــرارداد مي باشــد، تنظیــم و منعقــد گردیــد و هــر یــک از نســخ ب

تنهایــي داراي ارزش و اعتبــار واحــد و یکســان مي باشــد. 

ناموامضایطرفدوم ناموامضاینمایندگانقانونیطرفاول  

پیوستشماره1-شرحخدماتپروژهومراحلانجامطرح

وزنفعالیتهاوزنمراحلاصلیشمارهمرحله

1

2

...

*100جمع

*مجموعوزنفعالیتهایهرمرحلهبرابربا100است

پیوست2-خروجيهاوگزارشهایپروژه
     )بایــد مشــخص شــود کــه هــر یــک از خروجی هــا متناظــر بــا کــدام مرحلــه و فعالیــت 

      از انجام طرح هستند(

.............................................

.............................................

.............................................
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پیوست3-زمانبنديانجامپروژه

...دوماولمراحل

....................................................................... )1

....................................................................... )2

....................................................................... )3

....................................................................... )4

پیوست4-مدلتعیینشده

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

پیوستشماره5-راهنمايکلينگارشوارایهطرحهايمطالعاتي

1- گــزارش طــرح بایســتي منطبــق بــا آییــن نــگارش فارســي و در چارچــوب ســاختار زیــر 
     تدوین گردد:

جلــد، عنــوان صفحــه، بســم اهلل، شناســنامه طــرح، تقدیــر و تشــکر، پیشــگفتار، فهرســت 
مطالــب، فهرســت جــداول و اشــکال ، فهرســت نمادهــا، عایــم و حــروف اختصــاري، متــن اصلــي 
ــي و  ــذ )فارس ــع و مأخ ــت مناب ــا(، فهرس ــر بخش ه ــماره گذاري زی ــا ش ــده و ب ــدي ش )فصل بن

ــم ــت ها و ضمای ــن(، پیوس التی

2- شماره گذاري صفحات در گوشه سمت چپ باالي صفحه بدین شکل انجام شود:
     از صفحه عنوان تا انتهاي گزارش از حروف استفاده شود.

     از ابتداي متن اصلي تا انتهاي گزارش از اعداد استفاده گردد.

ــوي  ــا از الگ ــي گزارش ه ــکال در تمام ــداول و اش ــرفصل ها، ج ــماره گذاري س ــراي ش 3- ب
     واحد استفاده شود.

4- جلــد گزارش هــا بایــد بــه ترتیــب شــامل آرم بنیــاد )در قســمت وســط و بــاالي صفحــه(، 
ــا فاصلــه در زیــر آرم بنیــاد( ، دانشــکده فنــي طــرح، کــد گــزارش )بــا ذکــر  عنــوان گــزارش )ب

شــماره ویرایــش(، تاریــخ ارایــه گــزارش )روز/ مــاه/ ســال( باشــد. 

5- شناســنامه طــرح شــامل: عنــوان طــرح، ارفرمــا، ناظــر علمــي، ناظــر اجرایــي، 
ــک  ــرح( در ی ــه از ط ــر مرحل ــا در ه ــک نقش ه ــه تفکی ــي )ب ــم اجرای ــاوران و تی      مش

     صفحه تهیه شود.

6- در متن اصلي هر گزارش:
ــت ــن انگلیســي از فون ــراي مت ــم 14( و ب ــت B Mitra )قل ــن فارســي از فون ــراي مت      ب

       Time  New Roman )قلم 13( استفاده گردد.
    براي سرفصل اصلي از قلم 14 و Bold و براي زیر فصل ها از قلم 13 و Bold استفاده شود.

    براي متن داخل جداول از قلم 13 یا 12 استفاده شود.
    فاصله سطر ها 1/15 باشد.

     عناوین جداول در باالي هر جدول و عناوین اشکال در زیر هر شکل با قلم 12 و Bold ذکر شود.

7- پیشــگفتار به عنــوان مقدمــه کلــي گــزارش طــرح، جهــت بیــان روند کلــي انجام پــروژه در 
      هر مرحله بوده و ساختار گزارش محتواي آن باید حداکثر در یک صفحه تهیه شود.

ــا  8- مقدمــه بایــد بــراي هــر فصــل جداگانــه تهیــه شــود ، طــوري کــه ارتبــاط فصــل را ب
     مطالب فصل قبل روشن کرده و محتواي فصل جاري را بیان کند.

9- نحــوه ارجاعــات : منابــع و مأخــذ مــورد اســتفاده )کتــاب، مقالــه و ...( بایــد بصــورت درون 
     متني و همچنین در پایان گزارش بر اساس استاندارد A.P.A ذکر شود .

ــب Visio ،PDF ،Word2007 و  ــي )در قال ــکل الکترونیک ــه ش ــد ب ــزارش بای ــه گ 10- ارای
       )...( و چاپي که کامًا مطابق هم مي باشد ، در سه نسخه صورت گیرد .

11- خاصه پروژه در هر مرحله با رعایت قواعد و قوانین باال، باید شامل موارد زیر باشد:
       مقدمه شامل هدف از انجام پروژه

       متــن اصلــي شــامل خاصــه اي از اطاعــات جمــع آوري شــده ، تحقیقــات انجــام شــده 
         قبلي ، شیوه و روند انجام تحقیق فعلي

       جداول ، اشکال و نمودارهاي اصلي
       نتایج و دستاوردهاي حاصل از پژوهش )بصورت کمي و کیفي(

       منابع و مراجع
        خاصه گزارش خاتمه یافته در حدود 6 الي 8 صفحه در صفحه A4 با رعایت ضوابط بند 

12- الزم است، کلیه گزارش ها در قالب Word2007 و باالتر ارایه گردد.
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پیوســت6-طــرحپیشــنهادیطــرفدومپــسازاعمــالاصالحاتمتناســب
باالزاماتکارفرما
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