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 تعالی باسمه
 

 

نخبگانملّيبنياددرپژوهشيهايطرحاجراينامةشيوه


مقدمه

 

 همچنري   و كشررر  نخبگراني  اجتمرا   برراي  ريزي برنامه و گذاري سياست بر مبني نخبگان ملّي بنياد اساسنامة 3 مادّة 1 بند استناد به

 بره  نيرا   و ،«نخبگران  امررر  در كشررر  راهبرردي  سرند » اهردا   تحقر   منظررر  به بنياد در شده طراحي فرايندهاي و ها رويه اصالح

 برا  «نخبگران  ملّري  بنيراد  در پژوهشري  هراي  طررح  اجراي» نامة شيره  مينه، اي  در هدفمند و مرتبط هاي پژوهش نتايج ا  گيري بهره

 شرد. مي تدوي  ذيل مرارد مطاب  ،پژوهشي هاي طرح انجام فرايند ي تبي هد 

 
  

تعاریف:1مادّة
 

 شرد:مي رعايت نامه شيره اي  در  ير تعاريف اختصار، رعايت براي

 است. نخبگان ملّي بنياد منظرر :ملّيبنيادالف.

 است. پژوهشي طرح انجام متقاضي كه است ملّي بنياد هاي معاونت ا  يك هر منظرر :متقاضيمعاونتب.

 است. ملّي معاونت ترسعه و مديريت منابع بنياد منظرر توسعه:معاونتج.

 در پرژوهش  نترايج  ا  گيرري   بهرره  منظررر  بره  را ملّي بنياد پژوهشي نيا  چند يا يك كه است متني منظرر :(RFP)نامهسفارش.د

 كند. مي بيان مشابه مرارد و ها رويه اصالح گذاري، سياست ريزي، برنامه

 مشرخ   نامره  سراار   اساس بر را پژوهش اهدا  و مسير پژوهشگر آن، طيّ كه است متني منظرر :(Proposal)پيشنهاده.هـ

   كند. مي

 شرد. مي انجام ملّي بنياد تأييد مررد پيشنهادة اساس بر كه است طرحي منظرر :پژوهشيطرح.و

 مراكرز  يرا  (علمري  هيئرت  غير و علمي هيئت اعضاي ا  )اعم صالح ذي حقرقي يا حقيقي اشخاص ا  يك هر منظرر :پژوهشگر.ز

 شرد.مي انتخاب پژوهشي طرح مجري عنران به كه است پژوهشي و علمي

 است. نامه شيره اي  2 مادّة مااد مطاب  «پژوهشي شرراي» منظرر شورا:.ح

 
پژوهشيشوراي:2مادّة

 

 تركير   برا  «پژوهشي شرراي» عنران تحت شررايي آنها، ا  يك هر پژوهشگران و ها پيشنهاده ها، نامه ساار  بررسي منظرر به

 شرد: مي تشكيل  ير

 شررا( )رئيس ملّي بنياد رئيس مقام قائم الف.

 ربط( ذي معاون معرفي با وي نمايندة )يا ملّي بنياد سا ان آينده معاون ب.
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 ربط( ذي معاون معرفي با وي نمايندة )يا ملّي بنياد نخبگان و سرآمدان معاون ج.

 ربط( ذي معاون معرفي با وي نمايندة )يا ملّي بنياد مستعدان معاون .د

 ربط( ذي معاون معرفي با وي نمايندة )يا ملّي بنياد منابع مديريت و ترسعه معاون . هر

 ربط( ذي مدير معرفي با وي نمايندة )يا نخبگان امرر در كشرر راهبردي سند اجراي راهبري دفتر كلمدير .و
 

 مجا  است. رئيس شررامرتبط، با نظر  )ان(نظر صاح دعرت ا  ، مررد بحثدر هر جلسه بنا به مرضر   :1تبصرة
 

هرا،   جلسره  ها، ثبت صرررت  نامه وظياة تنظيم و ارسال دعرتو  شرد تشكيل مي رئيس بنياد مقام ئمدفتر قادبيرخانة شررا در  :2تبصرة

 ها و پيگيري اجرايي آن را بر عهده دارد. ابالغ مصربه
   

 

اجرافرایند:3ةمادّ


 شرد. مي پيشنهاد شررا، در بررسي براي و تنظيم معاونت در نامه ساار  .1

 گردد. مي پيشنهاد متقاضي معاونت به ال م اصالحات و بررسي شررا در نامه ساار  .2

 لحرا   )ا  انتشرار  در محردوديت  عردم  صرررت  در ال م، مرارد اعمال و پيشنهادي اصالحات بررسي ا  پس متقاضي معاونت .3

 .نمايد مي منتشر مرتبط هاي سامانه طري  ا  عمرمي صررت به را نامه ساار  محرمانگي(،


 اسرت،  مشخصري  پژوهشرگران  اختيرار  در صررفا   كره  يخاصر  تخصر   به نيا  يا محرمانگي مانند خاص، مرارد در :1ةتبصر

 د.نماي ارائه خرد مرردنظر پژوهشگر)ان( به را نامه ساار  تراند مي متقاضي معاونت
 

 كنند. مي ارسال ملّي بنياد در ربط ذي معاونت به را خرد هاي پيشنهاده ،مندعالقه پژوهشگران .4

 كند. مي پيشنهاد شررا به نظر اعالم براي را مناس  (ي)ها گزينه و بررسي را ها پيشنهاده ربط، ذي معاونت .5

   دهد.مي پيشنهاد ربط ذي معاونت به را اصالحي نكات و بررسي را )ان( پژوهشگر و )ها(    پيشنهاده ،شررا .6

 نمايد. مي منعقد منتخ  پژوهشگر با قراردادي ترسعه، معاونت ،ربط ذي معاونت نظر با پيشنهاده شدن نهايي ا  پس .7


 و مراحرل  انجرام  بنردي   مان جدول پرداخت، ةنحر و مبلغ اجرا، مدت خدمات، شرح مرضر ، بر مشتمل ،قرارداد :2تبصرة

 حرل  چگررنگي  فسر،،  و خاتمره  ةنحرر  نظرارت،  دسرتگاه  ضرمانت،  نرر   و ميرزان  قرارداد، ضمائم ها،گزار  ةارائ

 است. قرارداد طرفي  تراف  مررد اختصاصي مرارد ساير و طرفي  نشاني اختال ،
 

 معاونرت  ،دارد عهرده  برر  را پايراني  و ايمرحلره  هايگزار  ييدأت و بررسي مسئرليت كه راردادق بر نظارت دستگاه :3تبصرة

 محررل  ملّري  بنيراد  خرارج  يا داخل حقرقي يا حقيقي اشخاص به را امر اي  تراند مي متقاضي معاونت است. متقاضي

   نمايد.
 

 قررارداد  نراظر  بره  مقررر   مراني  هاي با ه در را آن گزار  و دهد مي انجام را پژوهشي طرح قرارداد، مااد اساس بر ،پژوهشگر .8

 كند. مي ارسال

 را مكتررب  نهرايي  گرزار   و دهد مي ارائه شررا به اي جلسه طيّ را طرح اجراي ا  حاصل نتايج پژوهشگر طرح، پايان ا  پس .9

 كند. مي تقديم قرارداد ناظر به ،شااهي ةارائ ةجلس در پيشنهادي اصالحات لحا  با
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 مقرررات  چرارچرب  در و قررارداد  مااد مطاب  را قرارداد مبلغ ترسعه معاونت قرارداد، ناظر سري ا  گزار  تأييد صررت در .11

 نمايد. مي پرداخت ربط ذي

 

 نظارتومفادتفسير:4مادّة
 

 و تشرخي   و ملّري  بنيراد  رئيس مقام قائم عهدة بر ،نامه شيره مااد صحيح اجراي بر نظارت و مااد تاسير مسكرت، مرارد شرح

   است. ملّي بنياد معاونان شرراي عهدة بر خاص، مرارد در گيري تصميم

 

نظارتوارزیابي:5ةمادّ



هاي  ير، ار يابي و گزار   و نتايج آن را بر اساس شاخ  نامه شيرهحُس  اجراي اي  مرظف است ساليانه  ترسعهمعاونت 

ي ارائه كند:آن را به رئيس بنياد ملّ

 هاي پژوهشي انجام شده و تنر  مرضرعات آنها؛ طرح تعدادالف. 

 در بنياد ملّي؛ها و...  گذاري، اصالح رويه ريزي، سياست هاي پژوهشي در برنامه نتايج حاصل ا  اجراي طرحب. 

 هاي پژوهشي انجام شده ترسط پژوهشگر؛ ا  كيايت طرح ميزان رضايت ناظرانج. 

 هاي پژوهشي و پژوهشگران. بانك اطالعاتي طرحد. 

 
 اجراوتصویب:6مادّة

 

نخبگران  بره تصرري  رئريس بنيراد ملّري       21/5/1411تبصره در تاري،  پنج و مشتمل بر يك مقدمه، شش مادّه نامه شيرهاي  

 شرد. اجرا ميا  تاري، تصري   رسيد و

 
 

ستاريسورنا

جمهوررئيسفناوريوعلميمعاون

نخبگانمليبنيادرئيسو


