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 وضعيت كنترل كنندهتصويب كنندهتأييد كنندهتهيه 

       مسئول

    تاريخ 

    ا امضايمهر 

 

محققین العمل ارزیابی مرحله دوم دستور

 فناورانه  هایدانشگاهی جهت واگذاری پروژه
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موجود در  لياز پتانس يمندفناورانه صنعت برق و به منظور بهره يهاطرح يازهايجهت رفع ن رويپژوهشگاه ن هدف: .1

نمودن  خصراستا و به منظور مش ني. در ادينمایم مراکز دانشگاهیبه خود  فناورانه يهاپروژه يکشور، اقدام به واگذار

 شده است. نيحاضر تدو راهنماي یافتيدر شنهاداتيپ یابيارز نديفرآ نييفراخوان، تع يالزم جهت اجرا يهاروال

 

 فناورانه جهت واگذاري به مراکز دانشگاهی هاي پروژهكليه  دامنه كاربرد: .2

 : هاهای تحقيقاتي به دانشگاهژهواگذاری پروفرايند  .3

 ت دريافتياروال اجراي فراخوان و ارزيابي پيشنهاد .أ

هاي فناورانه و نحوه انجام فراخوان و روال ارزيابي پيشنهادات دريافتي مطابق براي پروژه محققروند كلي انتخاب 

 باشد. روندنماي ذيل مي

حداكثر ظرف مدت تعيين اند الزم است تا ا كسب نمودهدر مرحله ارزيابي كيفي حد نصاب الزم ر متقاضياني كه

را تکميل و به  پروژه پيشنهادبه هاي مربوط از طريق پورتال فرم شده از زمان ابالغ كسب حد نصاب الزم،

 ثبت نمايند. پروژه گانت چارت همراه 
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 هیدانشگامراکز های تحقیقاتی به روندنمای واگذاری پروژه

 

 

 رسمی پژوهشگاه نیرو  پرتال انجام فراخوان شناسائی محققین دانشگاهی در 

 پژوهشگاه نیرو تا مهلت مقررپرتال  تکمیل  سوابق محققین دانشگاهی برروی 

 ارزیابی کیفی محقق برای پروژه فراخوان شده 

شدگان ارزیابی کیفی برای اخذ پیشنهاد فنی/ مالی  توسط مکاتبه اعالم پذیرفته

 الکترونیکی با محقق از طریق ایمیل دانشگاهی  

 مطالعه راهنما و ضوابط شرکت در ارزیابی  توسط محقق و قبول شرایط آن   

 عقد قرارداد  

  رسیده توسط پژوهشگاه نیرو یشنهادهایپمالی  / یفن یابیارز

 مالی توسط محققین برگزیده در زمان مقرر  / یفن ارائه پیشنهاد 

 )فرم  پیشنهاد پروژه(  

 توسط پژوهشگاه نیرو برای عقد قرارداد   منتخباعالم 

تکمیل فرم  تشریح پروژه برای پروژه فناورانه  کاندید واگذاری و ارسال به معاونت 

 فناوری جهت اعالم فراخوان 

 بت پروژه در پژوهشگاه و اخذ کد مالیانجام فرایند ث
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  منتخبو اعالم  پيشنهادات پروژه مالي/ فنيارزيابي  .ب

 پيشنهاد "كه از طريق فرم  ماليفني/ فناوري با توجه به پيشنهادهاي هاي توسعه مراکز/ طرحدر اين مرحله 

ابتدا كميته ارزيابي فني در اين مرحله نمايد. ارزيابي مياقدام به  ،ئه شده استاتوسط محققين ار "يواگذار پروژه

/ رئيس مركز و كارشناس كنترل سندير پروژه، يک نفر كارشناس متخصص به صالحديد مجري متشکل از مد

اي امتياز پيشنهادهاي فني ارسال شده را بررسي و امتيازدهي با تشکيل جلسهصالح دفتر فناوري پروژه ذي

كميته واگذاري  پسنمايند. سبه عنوان نظر كميته فني ثبت مي "ارزيابي فني پيشنهاد پروژه"نموده و در فرم 

 پيمان با حضور اعضاي زير: 

 واحد متقاضي )مدير طرح / مدير پروژه(  .1

  سندمجري  .2

 مدير گروه پژوهشي مرتبط با موضوع واگذاري .3

 ناظر(به عنوان عضو )بردار )شركت مادر تخصصي( نماينده كارفرماي اصلي يا بهره  .4

به عنوان عضو  ، قراردادها و رسيدگي به شکاياتحقوقيامور يا  دفتر پشتيباني و امور زيربنايينماينده  .5

 ناظر 

: در صورت عدم حضور مدير گروه پژوهشي مرتبط به موضوع واگذاري و يا درصورتيکه در مورد پروژه آماده 1تذكر 

/رئيس مركز را داشته باشد حضور رئيس سندواگذاري، مدير گروه يکي از سمتهاي  مديرطرح، مدير پروژه، مجري 

 مرتبط به موضوع واگذاري الزامي است.  پژوهشکده

 دعوت و عدم حضور بردار براي جلسه الزامي است و در صورت : دعوت از نماينده كارفرماي اصلي يا بهره2تذكر

  گردد.ايشان در جلسه، تشکيل جلسه بالمانع است و نتيجه به صورت مکتوب به ايشان اعالم مي

 

نتايج ارزيابي براي هر محقق در  و گرددبررسي و امتيازدهي ميسال شده ار /مالي فني پيشنهاداتتشکيل شده و 

تواند شامل ارزيابي پيشنهاد فني حسب مورد مي يمعيارهاگردد. ثبت مي "فني پيشنهاد پروژهارزيابي "فرم 

ا اعالم دقيق پروژه )گام به گام مطابق با برنامه زمانبندي و ب روش اجرايپيشنهاد امتيازهاي وزني ارزيابي كيفي، 

برنامه زمانبندي تفصيلي )ارائه شده توسط نمودار گانت ساختار شکست پروژه و منابع و مراجع بکار گرفته شده(، 

بايد توجه  .باشداطالعات و سوابق كاركنان كليدي ها، روالهاي تائيد صحت و كيفيت خروجيچارت پروژه(، 

تراز شده )تاثير امتياز فني  قيمتامتياز مي باشد و  06برابر با داشت كه حداقل امتياز قابل قبول در ارزيابي فني 

 شده بر اساس فرمول زير محاسبه مي گردد: قیمت ترازدر پيشنهاد قيمت( مالک عمل قرار گيرد. 

L=100*c/ (100-i(100-t)) 

Lقيمت تراز شده = 
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C پيشنهادي )مبلغ مندرج در پاكت قيمت(= قيمت 

i( 6.7تا  6.4= ضريب تاثير فني )در نظر گرفته شده است 

tامتياز فني پيشنهادها = 

ها و در زمان تحويل درخواست فراخوان به تعيين و قبل از ارزيابي 6.7تا  6.4: ضريب تاثير فني در بازه 3تذكر

 گردد. / رئيس مركز  اعالم ميسندمعاونت فناوري توسط مجري 
 

جهت انجام فرآيند  ،"اري خدمات تحقيقاتي و فناوريمصوبه كميته واگذ"فرم با تکميل و  شده مشخص منتخب

 گردد.معرفي ميو رسيدگي به شکايات قراردادها حقوقي، عقد قرارداد به امور 
 

هاي فناورانه مکاتبات الزم را با هاي توسعه فناوري موظفند از طريق دبيرخانه واگذاري پروژهمراكز و طرح

اند انجام دهند. محققيني كه در مرحله ارزيابي فني/مالي پيشنهادهاي پروژه، حد نصاب الزم را كسب نکرده

  گردد.از طريق همين دبيرخانه اعالم ميمنتخب نهايي، همچنين 



 

 

 مشخصات پروژه

  پروژهعنوان 

  نام طرح توسعه قناوري

  نام مركز/طرح توسعه فناوري

  نام محقق

  نام دانشگاه

 

 امتیازات کسب شده توسط محقق  -2

ف
ردي

 

 سقف امتياز معيار ارزيابي
امتياز كميته 
 ارزيابي فني

ميته امتياز ك
 واگذاري پيمان 

   7 ها، ...( تسلط دارد؟ )شامل شرح خدمات، خروجي تا چه حد محقق بر ابعاد و جوانب پروژه 1

2 
-هاي علمي و مستدل  ميتا چه حد متدلوژي انتخاب شده مناسب بوده و بر پايه روش

 باشد؟
6   

3 
متناسب با نيازهاي پروژه تا چه حد استانداردهاي مورد استفاده در پروژه به طور دقيق و 

 اند ؟بيان شده
5/3   

   7 هاي پروژه دقيق، معتبر و كارآمد است؟هاي تائيد صحت و كيفيت خروجيتا چه حد روال 4

5 
تا چه حد ساختار  شکست پروژه دقيق و متناسب با شرح خدمات و اهداف پروژه ارائه 

 شده است؟
12   

   5/3 )گانت چارت( پروژه متناسب با شرح خدمات است؟ تا چه حد برنامه زمانبندي تفصيلي 0

   5/3 تا چه حد اطالعات و سوابق كاركنان كليدي متناسب با ابعاد فعاليتهاي پيشنهادي است؟  7

8 
-بيني شده براي پروژه و تخصص آنها با حجم فعاليتتا چه حد شرح نيروي انساني پيش

 ها و شرح خدمات پروژه تناسب دارد؟
5/3   

   2 ؟اي و تجهيزات متناسب با نياز پروژه استتا چه حد اقالم سرمايه 9

   2 ؟تا چه حد اقالم مصرفي و خدماتي متناسب با نياز پروژه برآورد شده است 16

   55 امتياز اخذ شده در ارزيابي كيفي 11

   155 امتیاز  مجموع

 

 پیمانواگذاری کمیته اعضای نام و امضای                                                   ارزیابی فنیکمیته نام و امضای اعضای 

 : بررسی تاریخ بررسی:                                                                                                   تاریخ 
 
 
 
 
 

 /رئیس مرکز سندمجری نام و امضای 

 تاریخ تائید : 

 

 
 فنی پیشنهاد پروژه ارزیابیفرم 

 تاریــخ ویرایش:

 

 شمـاره ویرایش :
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 مصوبه کمیته واگذاری خدمات تحقیقاتی و فناوری

 شماره:

 تاريخ:

 واحد متقاضي: موضوع قرارداد:

 نام طرح:

 نام پروژه طرح:

 ليست كوتاه  فراخوان عمومي          برآورد قيمت اوليه:

 اي        يک مرحله ايدو مرحله    

 شماره فراخوان/دعوت نامه:

 اطالعات محققان:

ف
ردي

 

 امتياز فني مبلغ پيشنهادي دانشگاه/مركز پژوهشي 

كميته واگذاري 

 پيمان

تراز قيمت 

 به حروف به عدد شده

1      

2      

3      

4      

5      
 

.....................  به با توجه به مشخصات فنی و قیمت های پیشنهادی و بررسی های به عمل آمده پیشنهاد دهنده بنام .......................

 مناقصه بنام ...................................................... در الویت بعدی قرار دارد. 2، رتبه تعیین می گردد. در صورت اعراض منتخبعنوان 

 توضيحات:

 نام و امضاي اعضاء كميته واگذاري پيمان:

1- 
 

4- 

2- 
 

5- 

3- 
 

0- 


