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آییه وامٍ طرح َای تحقیقاتی برين داوطگاَی
داوطگاٌ آزاد اسالمی

مقدمٍ:
یْی اس رعبٙت ٧بی دا١ؾٖب ٥آساد اعالٝی ثب ت٤خ ٦ثٕ ٦غتزدٕی ّٞی ّ ٣یيی آ ٟفال ٥٣ثز تقٚی ٣ ٜآ٤ٝسػ ١یز٣ی ا١غب١ی  ٣تزثیت ٝحَقٌ
ا١دب ٛتحَیٌ  ٣پض٧٣ؼ اعت .در ای ٠راعتب َ١ؼ ٣احد٧بی دا١ؾٖب ٥آساد اعالٝی در ت٤عقّ ٦ؾ٤ر اس عزیٌ تزثیقت ١یقز٣ی ا١غقب١ی ٝت ققـ ٣
ٝتجحز ایدبد ر٣حی ٦تحَیٌ  ٣تيحـ  ٣در ٨١بیت ا١دب ٛپض٧٣ؼ ثز ّغی پ٤ؽید١ ٥یغت٧ .دىدار ث٤د ٟىقبٙیت ٧بی پض٧٣ؾی یْی اس ضقز٣ریب
ت٤عق ٦فحیح ىز ٔ٢٧اختٞبفی  ٣اٍتقبدی ٝحغ٤ة ٝیؽ٤د  ٣دا١ؾٖب ٥آساد اعالٝی ١یش تؾْیال ١ ٣ؾب ٛتحَیَبتی خ٤د را ثز ای ٠اعقبط پبیق٦
٨١بد ٣ ٥در ٞ٧ی ٠راعتب آیی١ ٠ب ٦ٝحبضز ثب ا٧داىی ١ؾیز :
 خ٨ت دار ٤ٞ١د ٟتحَیَب دا١ؾٖب٧ی  ٣رؽد  ٣ت٤عقّ ٦یيی آ.ٟ
 ىزا٤ٞ١ ٜ٧د ٟسٝی ٦٢ا١دب ٛپز٣ص٧ ٥بی تحقیال تْٞیٚی در ارتجبط ثب تحَیَب ّبرثزدی ٤ٝرد ١یبس ّؾ٤ر.
 تغزیـ در ا٤ٝر ٝزث٤ط ث ٦خذة ٢ٝبثـ ٝبٙی خبرج اس دا١ؾٖب ٥اس عزیقٌ ٍزارداد٧قبی تحَیَقبتی ّق ٦در راعقتبی ا٤ٙ٣یت٨قبی تحَیَقبتی
دعتٖب٨٧ب  ٣عبسٝب٨١بی ثز ٟ٣دا١ؾٖب٢ٝ ٥قَد ٝی ٕزدد.
 ؽيبه عبسی ٝزاح٘ ّ٤تب ٥عبسی سٝب ٟتق٤یت عزح٨ب ١ ٣یش اىشایؼ عزفت اداری ّبر٧ب تؾ٤یٌ ٝدیزا ٣ ٟافضبی ٧یب فٞٚی
٣احد٧ب در ا١دب ٛعزح٨بی ثز ٟ٣دا١ؾٖب٧ی تحت عىًان آییه وامٍ طرح َای تحقیقاتی برين داوطگاَی تديیه گردیدٌ است.
مادٌ  : 1تعاریف:
1-1طرح٢ٝ :ؾ٤ر اس عزح عزح ٧بی تحَیَبتی ثز ٟ٣دا١ؾٖب٧ی (میز ٝؾتزُ) اعت ّ ٦افتجبر ای ٠عزح ٧ب تٞبٝبً اس عزیٌ ث٤دخ٧ ٦بی دعقتٖب٥
ٝزاّش تٙ٤ید ف٢قتی  ... ٣خبرج اس دا١ؾٖب ٥تبٝی ٣ ٠پزداخت خ٤ا٧د ؽد.
تبصرٌ :در ٤ٝرد عزح ٧بی تحَیَبتی ٝؾتزُ اس آ١دب ٍّ ٦غٞتی اس ث٤دخ ٦ای ٦١٤ٖ٢عزح٨قب اس ٝحق٘ ث٤دخق ٦پض٧٣ؾقی ٣احقد تقبٝی ٠خ٤ا٧قد ؽقد
ٝیجبیغت فال ٥٣ثز دا٣ری ّبرىزٝب دا٣ری عزح ١یش در دا١ؾٖب ٥آساد اعالٝی ثز اعبط عَو ث٤دخ ٦ت قیقی ّ ٦ت٤عظ دا١ؾقٖب ٥پزداخقت ٝقی
ؽ٤د عجٌ ٕزدػ ّبر پز٣ص٧ ٥بی در ٟ٣دا١ؾٖب٧ی  ٜ٧عغح ف٤ر پذیزد  ٣چ٢ب١چ ٦دا٣ری عزح در ٣احد دا١ؾٖب٧ی ٝزد٣د افالٕ ٛزدد رای ٣
١ؾز ّبرؽ٢بعی دا٣ری در ٝقب١٣ت پض٧٣ؾی عبسٝب ٟاف ٜاس رد  ٣یب ٍجٙ٤ی عزح ٍبث٘ اخزا ٝی ثبؽد.
 1-2کارفرما :ؽ قیت حَیَی یب حٍَ٤ی عزه ٍزارداد اعت ّ ٦افتجبر عزح را تبٝیٝ ٠یّ٢د.
 1-3مجری طرح٣ :احدی اس دا١ؾٖب ٥آساد اعالٝی اعت ّ ٦رئیظ یب ٝقب ٟ٣پض٧٣ؾی ٣احد ثٞ١ ٦بی٢دٕی اس آ٣ ٟاحقد دا١ؾقٖب٧ی ٍقزارداد اخقزای
عزح را ث ٦اٝضبء ٝیزعب١د.
 1-4مدیر طرح :عزپزعت ٝ ٣غئ ٗ٤اخزای عزح ْٝ ٣بتجب اداری ثب ٣احد دا١ؾٖب٧ی اعت  ٣در تٞبٝ ٛزاح٘ ا١دب ٛعزح عزح را عزپزعتی ٝقی
ٞ١بید .در ٧ز عزح ٝدیز عزح (یِ ١يز اس افضبء ٧یب فٞٚی) ت٨٢ب یِ ١يز ث٤د ٣ ٥حتی اَٞٙد٣ر اس افضبی ٧یب فٞٚی تٞقبٍ٣ ٛقت  ٣یقب ١یٞق٦
ٍ٣ت آ٣ ٟاحد دا١ؾٖب٧ی ثبؽد.
تبصرٌ :1افضبء ٧یب فٞٚی حٌ اٙتدریظ  ٣یب ٝدف ٤عبیز دا١ؾٖب٨٧ب ٝ ٣زّش تحَیَبتی ت٨٢ب در ف٤رتی ٝی ت٤ا٢١د ٝدیز عزح تحَیَبتی ٕزد١د ّ٦
عزح تحَیَبتی ت٤عظ آ١ب ٟاخذ ٕزدید١ ٣ ٥یش فالحیت فٞٚی  ٣اخزایی ایؾب ٟث ٦ف٤ر ّتجی ت٤عظ ٝقب ٟ٣پض٧٣ؾی ٣احد تبیید ؽد ٥ثبؽقد در
٧ز ف٤ر ْٞ٧بری یِ ١يز اسافضبی ٧یئت فٞٚی تٞبٍ٣ ٛت  ٣یب ١یٍ٣ ٦ٞت ٣احد در عزح خ٨ت اخزای آ ٟاٙشاٝی اعت.
تبصرٌ :2در ٤ٝارد اعتث٢بء در ف٤رتیْ ٦حغت ضز٣ر عزح تحَیَبتی ١یبس ث ٦ثیؼ اس یِ ٝدیز داؽت ٦ثبؽد ٝدیز ٝغئٝ ٗ٤یجبیغقت اس ٝیقب ٟآ٨١قب
ٝؾ ـ ؽدٝ ٣ ٥غئٙ٤یت تٞبٝی تق٨دا عزح (ٝبٙی فٞٚی  ٣عبیز ٤ٝارد) ثزف٨د ٥ایؾب ٟخ٤ا٧د ث٤د.
َ 1-5مکاران طرح :افضبی ٧یب فٞٚی  ٣دا١ؾد٤یب( ٟتزخیحبً َٝبعـ ّبرؽ٢بعی ارؽد  ٣دّتزی)  ٣یب پزع ٘٢داخ٘  ٣خبرج اس ٣احد دا١ؾقٖب٧ی
٧غت٢د ّ ٦در اخزای عزح ثب ٝدیز عزح ْٞ٧بری ٝی ٞ١بی٢د.

تبصرٌ :اعتيبد ٥اس ١یز٧٣بی ٝقزىی ؽد ٥اس ع٤ی ّبرىزٝب خ٨ت پیؾجزد ا٤ٝر پض٧٣ؾی عزح  ٣عپظ پیبد ٥عبسی ١تقبیح آ ٟثق٢ق٤اْٞ٧ ٟقبر عقزح
ثالٝب١ـ اعت.
1-6پیطىُاد ايلیٍ طرح :تْٞی٘ ؽد ٥ىز ٛپیؾ٨٢بدیٝ )Proposal( ٦ق٤ة  ٣یب ىز ٛارعبٗ ؽد ٥ت٤عظ ّبرىزٝقب ٝیجبؽقدّ ٦ت٤عقظ ٝقدیز عقزح
تْٞی٘ ؽد ٣ ٥اس عزیٌ دا١ؾٖب( ٥ریبعت ٣احد دا١ؾٖب٧ی یب ٞ١بی٢دٝ ٥قزىی ؽد ٥ایؾب )ٟثّ ٦برىزٝب ارخبؿ ٝی ٕزدد.
1-7پیطىُاد وُایی طرح٨١ :بئی ؽد ٥پیؾ٨٢بد اٙ٣ی ٦عزح اعت ّ٤ٝ ٦رد ت٤اىٌ ّبرىزٝب ٝ ٣دزی ٍزار ٕزىت ٦اعت  ٣ؽب٤ٝ ٘ٝض٤ؿ ٝزاح٘ ا١دقبٛ
ّبر سٝب١ج٢دی ٧شی٧ ٦٢ب ١ ٣تبیح ا١دب ٛعزح ٝ ... ٣ی ثبؽد ّ ٦ثٍ ٦زارداد ٨١بیی پی٤عت ٝی ٕزدد.
1-8محل اجرای طرحٝ :ح٘ اخزای عزح ثٝ ٦حٚی اعالً ٝیؽ٤د ّ ٦ث ؼ افؾ ٜىقبٙیت٨بی ٝزث٤ط ث ٦عزح در آٝ ٟح٘ ف٤ر ٝیٕیزد.
 1-9قرارداد داخلی :ت٤اىَ٢ب ٦ٝای ٝی ثبؽد ّ ٦ثی٣ ٠احد دا١ؾٖب٧ی ٝ ٣دیز عزح ٢ٝقَد ٝی ٕزدد.
مادٌ  :2سقف اعتبار طرحُا ،محل تائید (بررسی ي تائید حقًقی پیص وًیس قراردادَاا) ي تعاداد آوُاا :عزح٨قبی تحَیَقبتی ثقزٟ٣
دا١ؾٖب٧ی ثز اعبط افتجبر آ٨١ب ث ٦ع ٦دعت٤ّ ٦چِ ٝت٤عظ  ٣ثشرٓ تَغی ٜث٢دی ٝی ؽ١٤د:
 -1طرحُای کًچک (تا سقف  411میلیًن ریال) :ثزرعی  ٣تبئید ای ٦١٤ٖ٢عزح٨ب ت٤عظ ا٤ٝر حٍَ٤ی ٣احد٧بی دا١ؾٖب٧ی ا١دبٝ ٛی پذیزدٙ .قذا در
ف٤رتیْ٣ ٦احد٧بی دا١ؾٖب٧ی ىبٍد ا٤ٝر حٍَ٤ی ثبؽ٢د ٝزخـ تبئید آ٨١ب ٢ٝغَ ٣ ٦ت٤عظ ادار ٥حٍَ٤ی آٝ ٟیجبؽد.
 -2طرحُای متًسط (از  411تا  811میلیًن ریال) :ثزرعی  ٣تبئید ای ٦١٤ٖ٢عزح٨ب ٝی ثبیغت در ٢ٝغَ ٣ ٦ت٤عظ ادار ٥حٍَ٤ی آ ٟف٤ر پذیزد.
 -3طرحُای بسرگ (بیص از  811میلیًن ریال) :ثزرعی  ٣تبئید ای ٦١٤ٖ٢عزح٨ب در ٝقب١٣ت پض٧٣ؾی دا١ؾٖب ٥آساد اعالٝی ق دىتز ارتجبط ثب فق٢قت
 ٣خبٝق ٦ا١دب ٛخ٤ا٧د پذیزىت.
تبصرٌ :1ث٣ ٦احد٧بی خبٝـ اختیبر دادٝ ٥ی ؽ٤د ّ ٦عزح ٧بی تب عَو یِ ٝیٚیبرد ریبٗ را ثب تبئید ادار ٥حٍَ٤ی ٢ٝغَ ٦اخزاء ٞ١بی٢د .ض٢ٞبً ٝزاّقش
تحَیَبتی (دارای ٤ٝاىَت افٙ٤ی اس ٝقب١٣ت پض٧٣ؾی عبسٝبٝ ٟزّشی ٝی ثبؽ٢د) ١یش در ؽ ٗ٤ٞای ٠تجقزٝ ٥ی ثبؽد.
تبصرٌ :2تبئید عزح٨بی ثز ٟ٣دا١ؾٖب٧ی ّ ٦افضبی ٧یئت رئیغ٣ ٦احد٧بی دا١ؾٖب٧ی ٝدیز آ ٟعزح ٧ب ٝی ثبؽ٢د ىَظ ثب تبئید ٝقب١٣ت پض٧٣ؾی
دا١ؾٖب ٥آساد اعالٝی ق دىتز ارتجبط ثب ف٢قت  ٣خبٝق ٦خ٤ا٧د ث٤د.

مادٌ  : 3ريود ضکلگیری طرح:
 -3-1تُیٍ پیطىُاد ايلیٍ طرح :ت٨ی ٦پیؾ٨٢بد اٙ٣ی ٦عزح ت٤عظ افضبی ٧ئیت فٞٚی فالٍ٢ٝ ٦د ث ٦ا١دب ٛآ٨١ب ٝ ٣ق٤ٞالً ثز اعقبط ٤ٝضق٤فب ٣
ا٤ٙ٣یت٨بی تحَیَبتی دعتٖب٨٧بی اخزایی در ٍبٙت پیؾ٨٢بدی ٦عزح پض٧٣ؾی (ىز٧ ٛبی پز٣پز٣ساٗ) تیپ ؽد ٥آ٨١ب  ٣یب ىز٧ ٛقبی ٝؾقبث ٦فق٤ر
پذیزىت ٣ ٦در اختیبر دىبتز ارتجبط ثب ف٢قت ٣احد دا١ؾٖب٧ی ٍزار ٝی ٕیزد عپظ دىتز ارتجبط ثب ف٢قت ٣احد دا١ؾٖب٧ی پیؾق٨٢بد اٙ٣یق ٦را ثٞ٨قزا٥
ٝقزىی ٝدیز عزح ثٝ ٦قب١٣ت پض٧٣ؾی خ٨ت ارائ ٦ثّ ٦برىزٝب ارعبٗ ٝی ٞ١بید.
تبصرٌ :1دىبتز ارتجبط ثب ف٢قت در ٣احد٧بی دا١ؾٖب٧ی ٝغئ ٗ٤ثز١ب ٦ٝریشی ٧ ٣دایت عزح ٧بی پض٧٣ؾی ثز ٟ٣دا١ؾقٖب٧ی ( سیقز ١ؾقز ٝققبٟ٣
پض٧٣ؾی ٣احد) ٝیجبؽ٢د .در ٣احد٧بیی ّ ٦ىبٍد دىتز ٝذّ٤ر ث٤د ٥حغت ١ؾز ٝقب ٟ٣یب رئیظ ادار ٥پض٧٣ؾی ٣احد دىتز یب ىزدی ٝغئٙ٤یت ٝقذّ٤ر
را ثز ف٨د ٥خ٤ا٧د ٕزىت .ای ٠دىتز یب ىزد ٝی ثبیغت ث ٦ف٤ر رعٞی ثٝ ٦قب١٣ت پض٧٣ؾی دا١ؾقٖب ٥آساد اعقالٝی ق دىتقز ارتجقبط ثقب فق٢قت ٣
خبٝقٝ ٦قزىی ٕزدد.
تبصرٌ :2ت٨ی ٦پیؾ٨٢بد اٙ٣ی ٦عزح٨ب ىبس فيز ٝحغ٤ة ٝی ٕزدد ٙذا ثزرعی ى٢ی  ٣اٍتقبدی ٝغبٙققب آسٝبیؾقٖب٧ی ٝ ٣یقدا١ی  ... ٣عقزح ّق٦
ٝغتٚش ٛفزه ٍ٣ت ٧ ٣شی ٦٢اعت ٝی ت٤ا١د در ٍبٙت یِ عزح پض٧٣ؾی در ٟ٣دا١ؾٖب٧ی ا١دب ٛؽد ٣ ٥اس ٕزدػ ّبر عزح٨قبی ٝقذّ٤ر پیقز٣ی
ٞ١بید.
تبصرٌ :3خ٨ت م٢بی ثیؾتز عزح  ٣ثزرعی  ٦ٞ٧خب١ج ٦اخزای آ( ٟتقیی٧ ٠شی ٦٢سٝب ٣ ٟؽزح خدٝب عزح  )... ٣پیؾ٨٢بد اٙ٣ی ٦عزح ٝی ت٤ا١د اس
عزیٌ ّبرؽ٢بعبٝ ٟزث٤ط ٝ ٣دزة در ح٤سٝ ٥قب١٣ت پض٧٣ؾی ٣احد ٤ٝرد ارسیبثی  ٣ثزرعی ٍزار ٕیزد.
 -3-2در ف٤رتی ّ ٦ثزای یِ ٤ٝض٤ؿ تحَیَبتی چ٢د پیؾ٨٢بدی ٦عزح پض٧٣ؾی (پز٣پ٤ساٗ) اس ع٤ی افضبی ٧ئیت فٞٚی پیؾ٨٢بد ٕقزدد حغقت
ىقبٙیت  ٣ع٤اثٌ فٞٚی آ١ب ٟثب ٤ٝض٤ؿ عزح ١غجت ث ٦ا١ت بة یْی اس آ٨١ب در ؽ٤رای پض٧٣ؾی ٣احد تقٞیٕ ٜیزی خ٤ا٧د ؽد.

 -3-3پیطىُاد وُایی طرح :پظ اس دریبىت ١ؾزا ّبرىزٝب درخق٤ؿ پیؾ٨٢بد اٙ٣یٝ ٦دیز عزح پظ اس افٞبٗ افالحب الس ٛپیؾق٨٢بد ٨١قبیی
عزح را ّ ٦ث ٦تبئید ؽ٤رای پض٧٣ؾی ٣احد رعید ٥اعت اس عزیٌ ٝقب١٣ت پض٧٣ؾی ثّ ٦برىزٝب خ٨ت فَد ٍزارداد ارعبٗ ٝی ٞ١بید.
تبصرٌ :1چ٢ب١چ ٦خ٨ت ؽزّت در ٢ٝبٍق ٦ا١ت بة ٝدزی عزح ّبرىزٝب درخ٤اعت ضٞب١ت ٞ١بید٣ .احقد دا١ؾقٖب٧ی ٝقی ت٤ا١قد اس ٝحق٘ ث٤دخق٦
پض٧٣ؾی افتجبرا الس ٛرا تبٝیٞ١ ٠بید.
تبصرٌ :2در ٤ٝاردی ّ٧ ٦شی٧ ٦٢بی ثزٕ٨بی ٢ٝبٍق ٦ثز ف٨دٝ ٥دزی ثبؽد حغت ٤ٝرد ٝدزی پیؼ ثی٢ی افتجبرا الس ٛرا در پیؾ٨٢بدی٨١ ٦قبئی
عزح ٢ٝؾ٤ر ٞ١بید.
 -3-4مته قرارداد ي وحًٌ تایید آن :پیؼ ٤١یظ ٍزارداد ٨١بئی ثب ت٤خ ٦ث ٦عَو افتجبر عزح ٝی ثبیغت ث ٦تبیید ٝزاخقـ ییققالح یّقز ؽقد ٥در
ٝبد 2 ٥رعب١د ٥ؽ٤د.
تبصرٌ :1ث ٦خ٨ت حيؼ ٢ٝبىـ حٍَ٤ی ٝ ٣ق٤٢ی دا١ؾٖبٝ ٥ی ثبیغت در ٝتٍ ٠زارداد٧بی ىی ٝبثی ٠دا١ؾٖب ٣ ٥عقبسٝب ٟعقزه ٍقزارداد (ّبرىزٝقب)
٤ٝاردی اس خَٝ ٦ٚٞد٤ٝ ٦ٝض٤ؿ ٝد ٍزارداد ٝجٚل ١ ٣ح ٥٤پزداخت آ٤ٝ ٟارد ىغخ  ٣خبتٍ ٦ٞزارداد حق٤اد ىق٤رط ٝقبص٣ر ّغق٤را ٍقب١٤١ی
(ثیٝ ٦ٞبٙیب ) خدٝب  ٣تق٨دا عزىی١ ٣ ٠ؾب١ی  ٣آدرط آ٨١ب ٙحبػ ٕزدد (ث ٦اعتث٢بء ٍزارداد٧بی تیپ ٝ ٣ؾتزُ).
تبصرٌ :2اس آ١دبئیْ ٦ثغیبری اس دعتٖب٨٧بی اخزایی  ٣عبسٝب٨١بی دٙ٣تی دارای ىزٍ ٛزاردا٧قبی پض٧٣ؾقی تیقپ ؽقدٝ ٣ ٥ؾقتزُ ثقب دا١ؾقٖب٨٧ب
٤ٝ٣عغب آ٤ٝسػ فبٙی (دٙ٣تی  ٣میز دٙ٣تی) ٝی ثبؽ٢دٙ .ذا ا١قَبد ٍزارداد٧بی عزح٨بی ثز ٟ٣دا١ؾقٖب٧ی در فق٤رتیْ ٦دارای تبئیدیق ٦دعقتٖب٥
اخزائی یب عبسٝب ٟعزه ٍزارداد ٝج٢ی ثز تیپ یْغبٝ ٟتٍ ٠زارداد عزح٨بی آ ٟعبسٝب ٟثب دا١ؾٖب ٥آساد اعالٝی ثقٞ٧ ٦ب٢١قد عقبیز دا١ؾقٖب٨٧بی
دٙ٣تی  ٣خق٤فی ثبؽ٢د اس ثزرعی حٍَ٤ی ٝقبه  ٝی ثبؽ٢د .ضً ٢ٞب ث ٦خ٨قت آؽق٢بیی ثیؾقتز ٣احقد٧بی دا١ؾقٖب٧ی ثقب ىقز٧ ٛقبی تیقپ ؽقد٥
ٍزارداد٧بی تحَیَبتی دعتٖب٨٧ب اخزایی ١ ٣یش پیؾ٨٢بدی ٦عزح پض٧٣ؾقی (پز٣پق٤ساٗ)  ٣د١٤ٞ١ ٣ق ٦اس ىقز٧ ٛقبی ٝقذّ٤ر در ٣ة عقبیت ٝقب١٣قت
پض٧٣ؾی دا١ؾٖب ٥ق دىتز ارتجبط ثب ف٢قت  ٣خبٝق٤ٝ )WWW.IUI.RVP.IAU.IR( ٦خ٤د ٝی ثبؽد.
تبصرٌٝ :3غئٙ٤یت پیٖیزی عزح  ٣ثٍ ٦زارداد رعب١د ٟآ ٟثب ٝدیز عزح اعت.
 -3-5پظ اس عی ٝزاح٘ تبئید عزح ٍزارداد ثی٣ ٠احد دا١ؾٖب٧ی ثب ّبرىزٝب ٢ٝقَد ٝی ٕزدد .ثدی٢ٝ ٠ؾ٤ر ریبعت ٣احقد ثقٞ١ ٦بی٢قدٕی اس عقزه
٣احد دا١ؾٖب٧ی ٍزارداد را اٝضبء ٤ٞ١د ٣ ٥خ٨ت اٝضبی ّبرىزٝب ارعبٗ ٝی ٞ١بید.
تبصرٌ :1ریبعت ٣احد ٝی ت٤ا١د ٝقب١٣ت پض٧٣ؾی ٣احد را ث ٦ف٤٢اٞ١ ٟبی٢د ٥خ٤د ٝقزىی  ٣اختیبرا الس ٛرا ث ٦ع٤ر ّتجی ث٣ ٦ی تي٤یض ٞ١بید.
 -3-6اوعقاد قرارداد داخلی :پظ اس فَد ٍزارداد دعتٖب ٥اخزایی ثب دا١ؾٖب٣ ٥احد ٚٝش ٛث ٦فَد ٍزارداد داخٚی ثب ٝدیز عزح ٝی ثبؽد .ثدی٢ٝ ٠ؾق٤ر
ثبید اس ىزٍ ٛزارداد داخٚی اعتيبد٤ٞ١ ٥د ٥ىزٝ ٛذّ٤ر در د١ ٣غ  ٦تْٞی٘  ٣پظ اس اٝضبء یِ ١غ  ٦در اختیبر ٝدیز عزح  ٣یِ ١غ  ٦در اختیبر
ٝقب١٣ت پض٧٣ؾی ٣احد ٍزار خ٤ا٧د ٕزىت.
تبصرٌٍ :ج٘ اس ؽز٣ؿ عزح ٝح٘ اخزای آ ٟث ٦پیؾ٨٢بد ٝدیز عزح  ٣تبئیدّبرىزٝب ٝ ٣قب١٣ت پض٧٣ؾی ٣احد تقییٝ ٠ی ؽ٤د.
مادٌ  :4مراحل اجرای طرح:
 -4-1ضريع طرح :ؽز٣ؿ عزح ٤٢ٝط ث ٦تبیید  ٣تبٝی ٠افتجبر آ ٟیب پزداخت ٍغظ ا ٗ٣عزح اس عزه ّبرىزٝب ٝی ثبؽد.
 -4-2معرفی مدیر طرحٝ :قب ٟ٣پض٧٣ؾی ٣احد ٤ٝؽو اعت عی یِ ١ب ٦ٝرعٞی ٝدیز عزح را ثّ ٦برىزٝب ٝقزىی ٞ١بید.
 -4-3جسئیات اجرایی طرحٝ :دیز عزح ثبیغتی در اٙ٣ی ٠ىزفت  ٣حداّثز پظ اس یْٞب ٥اس اٝضبء ٍزارداد خشئیب ثز١ب٦ٝریشی  ٣عقبسٝب ٟاخقزای
عزح را ثٝ ٦قب ٟ٣پض٧٣ؾی ٣احد ث ٦ف٤ر ّتجی ارائ ٦د٧د.
 -4-4گسارش پیطرفت کارٝ :دیز عزح ٕشارػ پیؾزىت عزح را ٧ز عٝ ٦ب ٥یْجبر ٝغبثٌ ىز ٛپی٤عت  1در اختیبر ٝقب١٣ت پض٧٣ؾقی ٣احقد ٍقزار
ٝید٧د.
تبصرٌ :ثغت ٦ث ٦ؽزایظ عزح  ٣تؾ یـ ٝقب ٟ٣پض٧٣ؾی ٣احد ىبف ٦ٚسٝب١ی ارائٕ ٦شارؽب پیؾزىت ّبر ٝی ت٤ا١د تنییز یبثد.
 -4-5پیگیری امًر مالی طرحٝ :دیز عزح ثبیغتی پیٕیزی ا٤ٝر ٝبٙی ٝزث٤ط ث ٦عزح اف ٜاس دریبىت افتجبرا اس ّبرىزٝب دریبىقت ت ٢ق٤ا ٥خزیقد
تد٨یشا  ٣ارائ ٦اع٢بد تغ٤ی ٦حغبة ٝغبثٌ َٝزرا دا١ؾٖب ٥را ا١دب ٛد٧د.

تبصرٌ :ح٤سٝ ٥قب١٣ت پض٧٣ؾی ٣احد ٝیجبیغت ت٨ٞیدا الس ٛرا ثزای ّ ِٞثٝ ٦دیز عزح در ا١دب ٛا٤ٝر ى ً٤ىزا ٜ٧آ٣رد.
 -4-6ارائٍ گسارش پیطرفت کار بٍ کارفرمإ :شارؽب پیؾزىت ّبر ثزاعبط ٝيبد ٍزارداد ٢ٝقَد١ ٣ ٥یش ٕشارؽب ى٢ی حغت درخ٤اعت ّبرىزٝقب اس
عزه ٝدیز عزح ثّ ٦برىزٝب تح٤ی٘ داد ٥خ٤ا٧د ؽد.
 -4-7گسارش َای طرحٝ :دیز عزح ٤ٝؽو اعت ّٚیٕ ٦شارػ ٧بی ٝزح٦ٚای ٨١ ٣بیی عزح را ثز اعبط ٝيبد ٍزارداد ثٝ ٦قب١٣ت پض٧٣ؾقی ٣احقد
خ٨ت ارعبٗ ثّ ٦برىزٝب تح٤ی٘ ٞ١بید.
تبصرٌٕ :1شارؽب ٝزح٦ٚای ٨١ ٣بیی عزح ثبیغتی ثزاعبط ٤ٝاسی٢ٝ ٠درج در ٝبدٞ٧ 12 ٥ی ٠آیی١ ٠ب ٦ٝت٨ی ٦ؽ٤د.
تبصرٌ٨ٖ١ :2داری یِ ١غ  ٦اس ٕشارؽب ٝزح٦ٚای ٨١ ٣بیی ٧ز عزح در ح٤سٝ ٥قب١٣ت پض٧٣ؾی ٣احد اٙشاٝی اعت.
 -4-8خاتمٍ طرح :خبت ٦ٞعزح ثز اعبط ٝيبد ٍزارداد ٢ٝقَد ٥ثی٣ ٠احد دا١ؾٖب٧ی  ٣دعتٖب ٥اخزایی  ٣ثز اعبط ٝبد 11 ٥ای ٠آیی١ ٠بٝ ٦ٝی ثبؽد.
مادٌ  : 5امًر مالی طرح:
ّٚ -5-1ی ٦دریبىت ٧بی ٝزث٤ط ثٍ ٦زارداد عزح ٧ب ثبیغتی اس عزیٌ ٝقب١٣ت پض٧٣ؾی ٣احد ث ٦حغبة خدإب ٦١ای ثقب ف٢ق٤ا " ٟذخیارٌ ناىدي
پژيَطی ياحد داوطگاَی" ٣اریش  ٣پظ اس ّغز حٌ اٙشحٝ ٦ٞدیز ْٞ٧ ٣برا ٟعزح ٝبساد آ ٟفزه ت٤عقْٞ٧ ٦بری ٧بی ثز ٟ٣دا١ؾٖب٧ی  ٣ا٤ٝر
تحَیَبتی ٞ٧ ٣چ٢ی٧ ٠شی٧ ٦٢بی ٝزتجظ ثب عزح ١ؾیز ٤ٝاردی ٞ٧چقٝ ٟ٤ق٤اد ٝققزىی ٧شی٢ق ٦ا١دقب ٛآسٝبیؾقب سیقزاّظ َٚ١یق٣ ...٣ ٦احقد
دا١ؾٖب٧ی ٝی ٕزدد .ض٢ٞبً إز در یخیز ٥ف٢د ً٣پض٧٣ؾی ٣احد دا١ؾٖب٧ی ٝجٚنی ثبٍی ٝب١د ٥ثبؽد ٝجٚل ٝذّ٤ر ثبیغقتی اس ٍیٞقت تٞقب ٛؽقد٥
عزح ّغز ؽ٤د.
تبصرٌ  :1تٞب ٛض٤اثظ َٝ ٣زرا ٝبٙی ٝزث٤ط ث ٦حغبة ٝذّ٤ر ٞ٧ب٢١د حغبة ف٢د ً٣پض٧٣ؾی ٣احد٧بی دا١ؾٖب٧ی ٝی ثبؽد.
تبصرٌ ٝ :2د٤س ٤ٝارد ٧شیّ ٦٢زد اس ٝح٘ افتجبرا ای ٠حغبة اس عزیٌ ٝق٤ثب  ٣تبئید ؽ٤رای پض٧٣ؾی ٣احد٧ب (در ٣احد٧بی ّ٤چقِ ؽق٤رای
٣احد) فبدر ٝی ٕزدد ٕ ٣شارػ فْٚٞزد آ٧ ٟز ؽؼ ٝب ٥یِ ثبر ثٝ ٦قب١٣ت پض٧٣ؾی دا١ؾٖب ٥آساد اعالٝی ق دىتقز ارتجقبط ثقب فق٢قت  ٣خبٝقق٦
ارعبٗ ٕزدد.
تبصرٌ  :3ت٤عقْٞ٧ ٦بری ٧بی ثز ٟ٣دا١ؾٖب٧ی ؽب٤ٝ ٘ٝاردی ٞ٧چ٧ ٟ٤شی ٦٢ثبسدید افضقبی ٧یقب فٞٚقی  ٣دا١ؾقد٤یب ٟاس ٝزاّقش فق٢قتی ٣
فٞٚی ّؾ٤ر عٞی٢بر٧بی ٝؾتزُ ثی ٠ف٢قت  ٣دا١ؾٖب ٥خؾ٤٢ار ٥ا١ت بة پز٣ص٧ ٥بی ثز ٟ٣دا١ؾٖب٧ی ثزتز تد٨یقشا آسٝبیؾقٖب٧ی ٝقزتجظ ٣
عبیز ىقبٙیت ٧بیی ّ ٦سٝی ٦٢ت٤عق ٦ارتجبط ف٢قت  ٣دا١ؾٖب ٥در اٝز پض٧٣ؼ را ٝیغز ٝی عبسد ٝی ثبؽد.
ٝ -5-2جٚل ثبالعزی عزح اس  10تب  30درفد ٝجٚل میز تد٨یشاتی ٍزارداد اعت .ایٝ ٠جٚل ٝزث٤ط ث ٦ع ٜ٨افتجبری دا١ؾٖب ٥آساد اعقالٝی اعقت ٣
٧شی٧ ٦٢بی ٝزث٤ط ث ٦اعتيبد ٥اس ّتبث بّ ٦١برٕبٝ ٥زّش اعالفب ( )ITآسٝبیؾٖب ٥ا١دب ٛا٤ٝر اداری ٝشرف ٣ ٦حٌ اٙشحٞقّ ٦برؽ٢بعقب( ٟحغقت
اْٝب١ب در اختیبر ٍزار ٕزىت ٣ )٦ت٤اىٌ عزىی ٠اعت ٝی ثبیغت ث ٦تبئید ؽ٤رای پض٧٣ؾی ٣احد ١یش ثزعد.
تبصرٌٝ :1دیز عزح ٤ٝؽو اعت ٝجٚل ثبالعزی را حغت ٤ٝرد در افتجبرا عزح ٢ٝؾ٤ر ٞ١بید.
تبصرٌ :2درفد ثبالعزی ثب ت٤خ ٦ث ٦ؽزایظ ٤١ ٣ؿ ٍزارداد ١ ٣یش ٤ٝارد یّز ؽد ٥درث٢د ( ٣ )5-2تجقز3 ٥قق ٣ 3یقب عقبیز تق٨قدا دا١ؾقٖب ٥ت٤عقظ
ٝقب ٟ٣پض٧٣ؾی ٣احد دا١ؾٖب٧ی تقیی٤ٝ ٣ ٠ارد ٧شیّ ٦٢زد ٝجٚل ثبالعزی ١یش ؽب٤ٝ ٘ٝارد ٝغز٣ح ٦در تجقز 1 ٥ث٢د (ٝ )5-1ی ثبؽد.
 -5-3حغت اعتيبد ٥اس ٤ٝاد ٝقزىی  ٣اْٝب١ب ٤ٝخ٤د در دا١ؾٖبٝ ٥دیز عزح ٤ٝؽو ث ٦پزداخت ٧شی٧ ٦٢ب اس ٝحق٘ افتجقبرا عقزح ثق٣ ٦احقد
دا١ؾٖب٧ی اعت (ثدی٨ی اعت ٝجٚل ای٧ ٠شی٧ ٦٢ب (ٝغبثٌ ث٢د 1قٍ )5جالً اس پزداخت ٧بی ٝدیز ْٞ٧ ٣برا ٟعزح ت٤عقظ ٣احقد دا١ؾقٖب٧ی ّغقز
خ٤ا٧د ؽد)١ .ؾبر ثز ا١دب ٛای ٠اٝز ثز ف٨دّ ٥برؽ٢بعبٝ ٟزث٤عٝ ٣ ٦قب ٟ٣پض٧٣ؾی ٣احد اعت.
ّ 5-4غز ّٚیّ ٦غ٤ر ٍب١٤١ی ؽب ٘ٝثیٝ ٦ٞبٙیب  ... ٣ثز ف٨د٣ ٥احد دا١ؾٖب٧ی ٝی ثبؽد٣ .احد دا١ؾٖب٧ی ثبید ٝجٚل ّغ٤ر ٍقب١٤١ی را اس افتجقبرا
عزح ّ ٦ت٤عظ عبسٝب ٟاخزایی عزه ٍزارداد ث ٦حغبة ٣احد ری ت ٦ؽد ٥اعت ث ٦اضبىٝ ٦جٚل ثبالعزی ّغز ٝ ٣بثَی را عجٌ ٝزاح٘ ٤ٝرد ت٤اىٌ
٢ٝ ٣درج در ٍزارداد داخٚی ىی ٝبثی ٠در اختیبر ٝدیز عزح ٍزار د٧د.
تبصرٌٝ :1بٙیب ثز درآٝد تقٝ ٌٚی ٕیزدٙ .ذا ثب ت٤خ ٦ث ٦ای ٦ْ٢ىَظ حَ ً٤پزعٚ٢ی در ٍزارداد٧بی تحَیَبتی درآٝد ٝحغ٤ة ٝی ٕزدد الس ٛاعقت
ىَظ ثزای ٝجٚل حَ ً٤پزعٚ٢ی عزح ٝحبعج ٣ ٦اخذ ٕزدد.

تبصرٌ :2در ف٤ر ّغز ّغ٤ر ٍب١٤١ی ؽب ٘ٝثیٝ ٦ٞبٙیب  ... ٣ت٤عظ ّبرىزٝب ثز اعبط ٍزارداد ٢ٝقَد١ ٥یبس ثّ ٦غز ٝددد ایّ ٠غ٤ر ت٤عظ اٝق٤ر
ٝبٙی دا١ؾٖبٞ١ ٥ی ثبؽد  ٣در ٧ز حبٗ ایٝ ٠جبٙل ىَظ یْجبر ّغز ٝی ٕزدد .در ف٤رتیْٝ ٦زاخقـ ٍقب١٤١ی رعقید٧بی ٝثجتقٝ ٦قذّ٤ر را درخ٤اعقت
ٞ١بی٢د ٝدزی ٝی ثبیغت ٝدارُ ٝزث٤ط را اس ّبرىزٝب خ٨ت ٝيبفب حغبة دریبىت ٞ١بید.
تبصرٌٝ :3حبعجّٚ ٦یّ ٦غ٤ر ٍب١٤١ی تبثـ ٍ٤ا١ی ٠رایح ّؾ٤ر ٝی ثبؽد .ایّ ٠غ٤ر ؽبٝ ٘ٝبٙیب عجٌ دعت٤راٙق ٘ٞپزداخت ٝبٙیب ٧بی ٝغتَی ٜدر
عزح ٧بی پض٧٣ؾی (ٝق٤ة ٧یب ٣سیزا ٣ )ٟثی ٦ٞعجٌ دعت٤راٙق ٘ٞثیٍ ٦ٞزارداد٧بی تحَیَبتی  ٣پض٧٣ؾی ثب دا١ؾٖب٧ ٥ب ٝ ٣زاّش فٞٚقی (ٝق٤اد
ٍب١٤١ی ٝزتجظ ثب پیٞب٨١بی ٝؾٝ ٗ٤ٞبدٍ 33 ٥ب ٟ٤١تبٝی ٠اختٞبفی ٝق٤ث ٦ؽ٤رای فبٙی تبٝی ٠اختٞبفی) ٝی ثبؽقد عقی ث ؾق٢ب٧ ٦ٝقبیی ت٤عقظ
دا١ؾٖب ٥اثالك ٝی ٕزدد.
 -5-5پزداخت ٧بی ٝبٙی ْٞ٧برا ٟعزح حغت ٤ٝرد ثز ف٨دٝ ٥دیز عزح ٝی ثبؽد.
ٍ -5-6زارداد ٝزث٤ط ث٧ ٦ز عزح اس ٙحبػ ٝبٙی ١غجت ثٍ ٦زارداد ٧بی دیٖز ٝغتَ٘ ث٤د ٣ ٥السٝغت ٕزدػ ٝبٙی آ ٟثق ٦فق٤ر ٝدقشا فق٤ر
پذیزد.
مادٌ  : 6يظایف مدیر طرح:
ٝ -6-1دیز عزح ٤ٝؽو اعت ٝيبد ٍزارداد ٨١بئی عزح ١ ٣یش آیی١ ٠ب٧ ٦ٝبی ٝزث٤ط در دا١ؾٖب ٥را ث ٦دٍت ٝغبٙق ٣ ٦اس ٕزدػ ّقبر ا١دقب ٛعقزح
ٍ٤ا١یٝ ٠بٙی عزح  ٣عبیز َٝزرا ٝزتجظ إٓب٧ی یبىت ٣ ٦ثب ث٨زٕ٥یزی فحیح اس اْٝب١ب  ٣ثز١ب٦ٝریشی ٢ٝبعت عزح را ث١ ٦ح٤ی ٧دایت ّ٢قد ّق٦
در سٝبَٝ ٟزر  ٣ثب ٧شی٧ ٦٢بی پیؼ ثی٢ی ؽد ٥ثب ّیيیت ٝغ٤ٚة ث ٦ا١دب ٛثزعب١دٝ .دیز عزح در ٍجبٗ تق٨قدا عقزح ثق ٦ف٢ق٤اٞ١ ٟبی٢قد٣ ٥احقد
دا١ؾٖب٧ی در َٝبث٘ ّبرىزٝب ٝغئ ٗ٤اعت.
ٝ -6-2دیز عزح در ٍجبٗ ٤١اٍـ  ٣اؽتجب٧بتی ّ ٦در ف ٘ٞپیؼ ٝی آید پبع ٖ٤ی دا١ؾٖبّ ٣ ٥برىزٝب ث٤د ٣ ٥ثبید ٝؾْال اخقزای عقزح را در
اعزؿ ٍ٣ت ث ٦اعالؿ دا١ؾٖب ٥ثزعب١د.
تبصرٌٞ٧ :چ٢ی ٠تٞبٝ ٛغبئ٘ ٝزتجظ ثب ْٞ٧برا ٟعزح ثز ف٨دٝ ٥دیز عزح ث٤د٣ ٣ ٥ی ٤ٝؽو اعت ْٞ٧برا ٟخ٤د را اس اىزاد ٣اخد ؽزایظ ثب رفبیت
ؽئ١٤ب دا١ؾٖب ٥آساد اعالٝی ا١ت بة ٞ١بید.
ّٚ -6-3یْٝ ٦بتجب ٝزث٤ط ث ٦عزح ّ ٦در ارتجبط ثب ا٤ٝر ٝبٙی آ ٟث٤د ٣ ٥یب تق٨دا خدیدی ثزای دا١ؾٖب ٥در ثزدارد ثبیغقتی اس عزیقٌ ٝقب١٣قت
پض٧٣ؾی ٣احد ف٤ر ٕیزد  ٣عبیز ْٝبتجب ٝیت٤ا١د اس عزیٌ ٝدیز عزح ٝغتَیٞبً ثب ّبرىزٝب ف٤ر پذیزىت ٣ ٦یِ ١غ  ٦اس آ ٟخ٨ت اعالؿ ثق٦
ٝقب١٣ت پض٧٣ؾی ٣احد ارعبٗ ٕزدد.
٧ -6-4زٕ ٦١٤اعتيبد ٥اس ١تبیح حبف٘ اس عزح ىَظ ثب ٝد٤س ّبرىزٝب َٝقد٣ر ٝقی ثبؽقد ٝ ٣قدیز عقزح ٤ٝؽقو اعقت در َٝقبال ٕ ٣شارؽقب ٣
ع ٢زا١ی ٧بی ثزٕزىت ٦ؽد ٥اس عزح ١ب ٛعبسٝب ٟاخزایی عزه ٍزارداد ٣ ٣احد دا١ؾٖب٧ی را ث ٦ف٤٢ا ٟحبٝیب ٟعزح یّز ٞ١بید.
ٝ -6-5دیز عزح درف٤ر ١یبس ث ٦اعتيبد ٥اس اْٝب١ب  ٣تد٨یشا  ٣دعتٖب٧ ٥بی داخ٘ ٣احد دا١ؾٖب٧ی ٤ٝؽو اعت ٖ٢٧ب ٛت٢ؾیٍ ٜزارداد ١ؾز
ٝغبفد ٝغئٙ٤یٝ ٠زث٤ع ٦را خ٨ت اعتيبد ٥اس ای ٠دعتٖب٧ ٥ب  ٣اْٝب١ب اخذ ٤ٞ١د٧ ٣ ٥شی ٦٢اعتيبد ٥اس ای ٠اْٝب١ب را در ث ؼ پیؼ ثی٢قی ٧شی٢ق٦
٧ب در پیؾ٨٢بد ٨١بیی عزح ٢ٝؾ٤ر ٞ١بید.
 -6-6تٞبٝی اع٢بد  ٣اعالفبتی ّ ٦اس ع٤ی ّبرىزٝب ثزای ا١دب ٛعزح در اختیبر ٝدیز ْٞ٧ ٣برا٣ ٟی ٍزار ٝی ٕیزد ٝحزٝب ٦١تَٚی ؽقدٝ ٣ ٥قدیز
عزح ٤ٝؽو ث ٦حيؼ ٨ٖ١ ٣داری آ٨١ب ٝی ثبؽد.
 -6-7ىغخ ٍزارداد داخٚی ىی ٝبثی ٠دا١ؾٖبٝ ٣ ٥دیز عزح فزىبً ثز اعبط ؽزایظ ٢ٝدرج در آ ٟاْٝب ٟپذیز ٝی ثبؽقد  ٣ىغقخ ٍقزارداد اس عقزه
ٝدیز عزح  ٣ث ٦ع٤ر یْغزىٝ ٦غتٚش ٛپزداخت ّٚی ٦خغبر ٣ارد ٥ث٣ ٦احد دا١ؾٖب٧ی اعت.
ٝ -6-8دیز عزح ٤ٝؽو اعت ٕشارػ پیؾزىت عزح را در ىز٨ٝبی ٝزث٤ط ٧ز عٝ ٦ب ٥یْجقبر ٕ ٣شارؽق٨بی ٝزحٚق ٦ای ٨١ ٣قبیی را ثقٝ ٦قب١٣قت
پض٧٣ؾی دا١ؾٖب ٥خ٨ت ارعبٗ ثّ ٦برىزٝب تح٤ی٘ ٞ١بید.
مادٌ  :7يظایف ياحد داوطگاَی (مجری طرح):
١ -7-1ؾبر ثز اخزای عزح٨ب ٝ ٣يبد ٍزارداد٧ب.
 -7-2تقییٝ ٠دیز عزح یب ٞ١بی٢د ٥دا١ؾٖبٖ٢٧ ٥ب ٛت٢يیذ ٍزارداد در ف٤ر ١یبس.
ٝ -7-3قزىی ٞ١بی٢د ٣ ٥یب ٝدیز خدید عزح ثزای ادا ٦ٝا١دب ٛعزح در ف٤ر ثز٣س ٝؾْال .

 -7-4ارسیبثی عزح ٧بی تحَیَبتی خبت ٦ٞیبىت ٣ ٦تؾ٤یٌ ٝدیزا٤ٝ ٟىٌ در ٧ز عبٗ.
 -7-5ىزا٤ٞ١ ٜ٧د ٟت٨ٞیدا الس ٛثزای ا١دب٢ٝ ٛبعت  ٣ثٍ٤ٝ ٦ـ ا٤ٝر ٝبٙی  ٣اداری عزح  ٣در اختیبر ٍزارداد ٟاْٝب١ب  ٣رىـ ٝؾْال ٤ٝخق٤د
عزح در چبرچ٤ة ٍزارداد.
تبصرٌ  :در ف٤ر ثز٣س ٝؾْال ثیٝ ٠دیز عزح ْٞ٧ ٣برا ٟحْٞیت ثب ریبعقت ٣احقد دا١ؾقٖب٧ی  ٣در فق٤رتی ّقٝ ٦قدیز عقزح رئقیظ ٣احقد
دا١ؾٖب٧ی ثبؽد حْٞیت ثب ٝزخـ ثبالتز ٝی ثبؽد.
مادٌ  :8وظارت ي کىترل طرح:
١ -8-1ؾبر اخزایی عزح ٧ب ت٤عظ ح٤سٝ ٥قب١٣ت پض٧٣ؾی ٣احد ف٤ر ٝیٕیزد.
تبصرٌ :ای١ ٠ؾبر ٝزث٤ط ث٣ ٦احد دا١ؾٖب٧ی ث٤د ٣ ٥فال ٥٣ثز ١ؾبر ف٤ر ٕزىت ٦اس عزه ّبرىزٝب ا١دبٝ ٛی ؽ٤د.
ٝ -8-2غئٙ٤یت ا٤ٝر ٝبٙی عزح ( پرداختُای مالی بٍ َمکاران طرحَ ،سیىٍ َای مربًط بٍ استفادٌ از تجُیسات داوطگاٌ ي خرید اقالم ماًرد ویااز ي
 )...ثز ف٨دٝ ٥دیز عزح ث٤د١ ٣ ٥ؾبر ٝبٙی آ ٟثز ف٨دٝ ٥قب١٣ت پض٧٣ؾی ٣احد دا١ؾٖب٧ی ٝی ثبؽد.
مادٌ  :9مالکیت مادی ي معىًی طرح:
ٝ -9-1بْٙیت ٝق٤٢ی ١تبیح پض٧٣ؼ ثزای ّبرىزٝب اعت  ٣چ٢ب١چ١ ٦تبیح پض٧٣ؾی ٍبث٘ ثجت حٍَ٤ی  ٣فٞٚی ثبؽد ثبیغتی حغقت ت٤اىقٌ ثق١ ٦قبٛ
ّبرىزٝب ٣ ٣احد دا١ؾٖب٧ی ثجت ٕزدید ٣ ٥ض٢ٞبً افتجبر فٞٚی آ ٟثزای ٝدیز عزح ْٞ٧ ٣برا١ؼ ٝحي٤ػ خ٤ا٧د ث٤د.
 -9-2در ف٤ر ارائ١ ٦تبیح پض٧٣ؼ ث ٦ف٤ر ع ٢زا١ی عٞی٢بر َٝب ... ٣ ٦ٙت٤عظ ٝدیز ْٞ٧ ٣برا ٟعزح یّز ١بّ ٛبرىزٝب ٣ ٣احد دا١ؾٖب٧ی ث٦
ف٤٢ا ٟحبٝیب ٟعزح اٙشاٝی اعت.
 -9-3حٌ اعتيبد ٥اس ١تبیح پض٧٣ؾی (حغت ت٤اىٌ) در اختیبر ّبرىزٝب ٣ ٣احد دا١ؾٖب٧ی ث٤د ٣ ٥چ٢ب١چ ٦پز٣ص ٥ای ٢ٝدز ث ٦تٙ٤ید فق٢قتی (ا١جق)٥٤
ٕزدید ٣ ٥یب اخزای ١تبیح آ٨١ب ٢ٝبىـ ٝبدی خ٢جی داؽت ٦ثبؽد ٢ٝبىـ ٝبدی ّغت ؽدٝ ٥تق ٌٚثّ ٦برىزٝب ٣احد دا١ؾٖب٧ی ٝدیز ْٞ٧ ٣برا ٟعقزح
٤ٝ ٣اردی ٝی ثبؽد ّ ٦در ٍزارداد ىی ٝبثی ٠یّز ؽد ٥اعت.
مادٌ : 11طرح َای محرماوٍ:
 -11-1ثزرعی پیؾ٨٢بد عزح ّ٢تزٗ پز٣صٝ ٣ ٥زاح٘ خبت ٦ٞعزح ٧بی ٝحزٝبٝ ٦١غبثٌ ٝيبد ای ٠آیی١٠ب١ ٦ٝج٤د ٣ ٥ای ٦١٤ٕ ٠عزح ٧ب ٝغقتَیٞبً اس
عزیٌ ٝقب ٟ٣پض٧٣ؾی دا١ؾٖب ٥پیٕیزی ٝی ؽ١٤د.
 -11-2تٞبٝی ٕشارؽب ای ٠عزح ٧ب ٝحزٝب ٦١تَٚی ؽد ٣ ٥ثدّ ٟ٣غت اخبسٝ ٥زاخـ ییقالح ا١تؾبر آ٨١ب ٤٢ٞٝؿ ٝی ثبؽد.
مادٌ  :11خاتمٍ طرح:
 -11-1در ف٤ر احزاس ّٚی ٦ؽزایظ سیز عزح خبت ٦ٞیبىت ٦تَٚی ٝی ٕزدد:
ا ارائٕ ٦شارػ ٧بی ٝزح ٦ٚای ٨١ ٣بیی ٝغبثٌ ىزٝت تقیی ٠ؽد ٥ثٝ ٦ح٘ تق٤یت ّ٢٢د ٥عزح (اف ٜاس ٢ٝغَ٣ ٣ ٦احد دا١ؾٖب٧ی).
ا افالّ ٛتجی ّبرىزٝب ٝج٢ی ثز ا١دبّ ٛب ٘ٝتق٨دا ٢ٝدرج در ٍزارداد اس ع٤ی ٝدزی عزح.
ا ارائٕ ٦شارػ ى٢ی ٞ٧زا ٥ثب ثیالٝ ٟبٙی پز٣ص ٥ثٝ ٦قب١٣ت پض٧٣ؾی دا١ؾٖب ٥آساد اعالٝی ق دىتز ارتجبط ثب ف٢قت  ٣خبٝق.٦
تبصرٌ :در ف٤ر فد ٛاخذ ٤ٝاىَت ّبرىزٝب عجٌ ٝيبد ٍزارداد فٝ ٘ٞی ؽ٤د.
مادٌ  :12گسارش َای مرحلٍ ای ي وُایی:
ٕ -12-1شارػ ٨١بیی ثبید ؽب ٘ٝخالفَٝ ٦د ٦ٝر٣ػ ّبر ١تبیح ثحث ٝ ٣زاخـ ثبؽد.
 -12-2الس ٛاعت ٕشارؽب ٝزح ٦ٚای ٨١ ٣بیی عزح ثبیغتی ثزاعبط ىزٝت ارائ ٦ؽد ٥اس ع٤ی ّبرىزٝب ت٨ی ٦ؽ٤د .در ف٤رتی ّّ ٦برىزٝب ىزٝقت
خبفی تقییْ١ ٠زد ٥ثبؽد الس ٛاعت ثز اعبط ىزٝت ارائ ٦ؽد( ٥پبیٖب ٥ای٢تز١تی ٝقب١٣ت پض٧٣ؾی ق دىتز ارتجبط ثب ف٢قت  ٣خبٝق )٦ت٨یٕ ٦زدد.
 -12-3درج آر ٛدا١ؾٖب ٥آساد اعالٝی ١ ٣ب٣ ٛاحد دا١ؾٖب٧ی ر٣ی خٚد ٕشارؽب ٝزح ٦ٚای ٨١ ٣بیی اٙشاٝی اعت.

ٕ -12-4شارػ ٧بی ٝزح ٦ٚای ٨١ ٣بیی ثبید حداٍ٘ در د١ ٣غ  ٦تح٤ی٘ ٝقب١٣ت پض٧٣ؾی ٣احد ٕزدد .یِ ١غ  ٦اس آ٨١ب در ٝقب١٣قت پض٧٣ؾقی
ثبٍی ٝب١د ٣ ٥یِ ١غ  ٦ثزای ّبرىزٝب ارعبٗ خ٤ا٧د ؽدٞ٧ .چ٢ی ٠الس ٛاعت یِ ٝدٚقد خالفق ٦پقز٣ص( ٥در د١ ٣غق  )٦ؽقب ٘ٝا٧قداه ر٣ػ
تحَیٌ ١تبیح حبف ... ٣ ٦ٚث ٦ع٤ر ٝدشا ت٤عظ ٝدیز ت٨ی ٣ ٦در اختیبر ٝقب١٣ت پض٧٣ؾی ٣احد ٢ٝ ٣غٍَ ٦زار ٕیزد.
تبصرٌ :ث ٦خ٨ت تْٞی٘ ثب ِ١اعالفبتی عزح ٧بی ثز ٟ٣دا١ؾٖب٧ی دثیزخب٢ٝ ٦١بعٌ ٕ12ب ٦١دا١ؾٖب٧ی (رئیظ ؽ٤رای پض٧٣ؾی ٢ٝبعٌ) ٤ٝؽو
٧غت٢د ض ٠ٞارعبٗ ٤ٙح ىؾزدٕ )CD( ٥شارػ ٨١بئی ٧ز عزح (ت٤عظ ٝدیز عزح ت٨ی ٦ؽد ٥اعت) خالف ٦پز٣ص ٥ؽب ٘ٝا٧قداه ر٣ػ تحَیقٌ
١تبیح حبف ... ٣ ٦ٚثق٤ر یِ ٤ٙح ىؾزدٝ ٥دشا ثٝ ٦قب١٣ت پض٧٣ؾی دا١ؾٖب ٥آساد اعالٝی ق دىتزارتجبط ثب ف٢قت ٣خبٝق ٦ارعبٗ ٞ١بید.

مادٌ  : 13تطًیق مدیر طرح ي ياحدَای داوطگاَی:
 -13-1اس آ١دب ّ ٦عزح ٧بی تحَیَبتی ثز ٟ٣دا١ؾٖب٧ی فٝ٤ٞبً عجت رىـ ١یبس٧ب ٝ ٣قضال خبٝق ٣ ٦ف٢قت ؽد ٣ ٥سٝی٢ق ٦ىقبٙیقت ٝ ٣ؾقبرّت
افضبی ٝحتز٧ ٛیب فٞٚی  ٣دا١ؾد٤یب ٟتحقیال تْٞیٚی را در ح٘ ٝغبی٘ ف٢قتی  ٣خبٝق ٦ث٣ ٦خ٤د آ٣رد ٣ ٥ثبفث افتالی ١ب ٛدا١ؾقٖب ٥آساد
اعالٝی ٝی ٕزدد ١ ٣یش ث ؾی اس ٢ٝبثـ ٝبٙی ٤ٝرد ١یبس ثزای تد٨یش  ٣تْٞی٘ عبختبر  ٣اْٝب١ب پض٧٣ؾی ٣احد ٧قبی دا١ؾقٖب٧ی را ىقزاٝ ٜ٧قی
آ٣رد الس ٛاعت ث٢ٝ ٦ؾ٤ر تزمیت افضبی ٝحتز٧ ٛیب فٞٚی ٤ٝاردی ث ٦ف٤ر تؾ٤یَی در ١ؾز ٕزىت ٦ؽ٤د ّ ٦تبثـ ٍ٤ا١ی ٠خبری دا١ؾقٖب ٥آساد
اعالٝی  ٣ث ٦ؽزح سیز خ٤ا٧د ث٤د:
الف -دریبىت یِ تب د ٣اٝتیبس پض٧٣ؾی در ٝحبعج ٦حٌ اٙتدریظ ث ٦ف٤٢ا ٟعزح پض٧٣ؾقی (ثق ٦اتٞقب ٛرعقید )٥ثق ٦ؽقزط تبییقد آ ٟدر ؽق٤رای
پض٧٣ؾی ٣احد ٞ٧ ٣بٖ٢٧ی ثب ٝقب١٣ت آ٤ٝسؽی دا١ؾٖب.٥
ة ق اىشایؼ ٝیشا ٟحٌ اٙتحَیٌ ٝدیزا ٟعزح ٧بی ثز ٟ٣دا١ؾٖب٧ی ثٝ ٦یشا 1/5 ٟثزاثز در عزح ٧بی ٝقق٤ة در ٟ٣دا١ؾقٖب٧ی (ثق ٦اسای ٧قز
عزح ثز ٟ٣دا١ؾٖب٧ی در یِ عزح در ٟ٣دا١ؾٖب٧ی ٝی ت٤ا٢١د ث٨ز٢ٝ ٥د ٕزد١د).
ج -ث٣ ٦احد٧بی دا١ؾٖب٧ی ٝدزی عزح٨بی ثز ٟ٣دا١ؾٖب٧ی ّ ٦عزح٨بی آ٨١ب خبت ٦ٞیبىتٕ ٣ ٦شارػ ٨١بیی آ ٟثّ ٦برىزٝب ارائٕ ٦زدید ٥اعقت
حغت افتجبرا عزح (ٝبد 2٥ای ٠آئی١ ٠ب )٦ٝاٝتیبسا پض٧٣ؾی خ٨ت ارتَبء درخ٣ ٦احد ث ٦ؽزح یی٘ ث ٦آ٨١ب تق ٌٚخ٤ا٧د ٕزىت:
ا عزح٨بی پض٧٣ؾی ثز ٟ٣دا١ؾٖب٧ی تب عَو افتجبر ٝ 400یٚی ٟ٤ریبٗ ١غجت ثٝ ٦جٚل عزح اس  2اٙی  4اٝتیبس.
ا عزح٨بی پض٧٣ؾی ثز ٟ٣دا١ؾٖب٧ی تب عَو افتجبر ٝ 300یٚی ٟ٤ریبٗ ١غجت ثٝ ٦جٚل عزح اس  4اٙی  6اٝتیبس.
ا عزح٨بی پض٧٣ؾی ثز ٟ٣دا١ؾٖب٧ی ثب افتجبر ثیؼ اس ٝ 300یٚی ٟ٤ریبٗ ١غجت ثٝ ٦جٚل عزح اس  6اٙی  10اٝتیبس.
تبصرٌ -اختقبؿ اٝتیبسا عزح٨بی ثز ٟ٣دا١ؾٖب٧ی ثب ٣س ٟثیؾتزی ١غجت ث ٦عزح٨بی در ٟ٣دا١ؾٖب٧ی در ارتَبء افضب ٧یئت فٞٚی ت٤عظ
٧یئت ٧بی ٞٝیش٢ٝ ٥ؾ٤ر ٝ ٣حبعج ٦خ٤ا٧د ؽد.
 -13-2در پبیب٧ ٟز عبٗ ٝبٙی ٣احد٧بیی ّ ٦در خق٤ؿ عزح ٧بی پض٧٣ؾی ثز ٟ٣دا١ؾٖب٧ی فْٚٞقزد عقبالٝ ٦١غٚق٤ثی داؽقت ٦ثبؽق٢د ٝق٤رد
تؾ٤یٌ  ٣تَدیز ٍزار ٝی ٕیز١د .ثزای ای٢ٝ ٠ؾ٤ر ٝقب١٣ت پض٧٣ؾی دا١ؾٖب ٥آساد اعالٝی ق دىتز ارتجبط ثب ف٢قت  ٣خبٝق ٦تب پبیب ٟاردیج٨ؾقت ٧قز
عبٗ فْٚٞزد عزح ٧بی ثز ٟ٣دا١ؾٖب٧ی ٣احد٧بی  ٝتٚو دا١ؾٖب ٥آساد اعالٝی را تب پبیب ٟاعي٢د عقبٗ ٍجق٘ ثزرعقی  ٣عق٣ ٦احقد ثزتقز را ثق٦
خؾ٤٢ار ٥پض٧٣ؾی دا١ؾٖب ٥آساد اعالٝی خ٨ت تَدیز ٝقزىی ٝی ٞ١بید.
مادٌ  : 14فسخ قرارداد:
ٝ -14-1دیز عزح پظ اس اٝضبء ٍزارداد ٞ١ی ت٤ا١د ث ٦دٙی٘ فد ٛف ٣ ٜٚإٓب٧ی اس ؽزایظ ّبر درخ٤اعت ىغخ ٍزارداد ٞ١بید.
 -14-2درف٤رتی ّٝ ٦دیز عزح ١غجت ث ٦ىغخ ٍزارداد ث ٦ف٤ر یِ عزى ٦اٍداٞ١ ٛبید ّٚی ٦خغبر ٧بی ٣ارد ٥ث ٦عزح ثزاعقبط ٝحبعقجب
ّبرىزٝب ثز ف٨د٣ ٥ی خ٤ا٧د ث٤د.
تبصرٌ :إز ىغخ ٍزارداد اس ع٤ی ٝدیز ثبفث تحٞی٘ ضزر  ٣سیب ٣ ٟخغقبرا ثق٣ ٦احقد دا١ؾقٖب٧ی ٕقزدد ٝقدیز عقزح ٤ٝؽقو ثق ٦خجقزا ٟآٟ
ٝی ثبؽد .تقییٝ ٠یشا ٟضزر  ٣سیب ٣ ٟخغبرا ٣ارد١ ٥بؽی اس ىغخ ٍزارداد ث٣ ٦احد دا١ؾٖب٧ی ثز ف٨دٝ ٥قب١٣ت پض٧٣ؾی دا١ؾٖب ٥آساد اعقالٝی ق
دىتز ارتجبط ثب ف٢قت  ٣خبٝق ٣ ٦ثب ٞ٧بٖ٢٧ی دىتز حٍَ٤ی ٝی ثبؽد.
 -14-3ىغخ ٍزارداد ثبید ثب ت٤خ ٦ثٝ ٦يبد ٍزارداد ٢ٝقَد ٥ثیّ ٠برىزٝب ٣ ٣احد دا١ؾٖب٧ی ف٤ر پذیزد.

