
امضاء مجری مهر مدیریت پژوهش و تجاریسازی فناوری شناسه طرح

پژوهشگاه استاندارد
مدیریت پژوهش  و تجاری سازی فناوری

فرم پیشنهاد طرح پژوهشی/ فناوری

عنوان فارسی طرح 

عنوان انگلیسی طرح 

مشخصات پیشنهاددهنده:

نام و نام خانوادگی :

محل اشتغال:

نشانی:

شماره تماس- نمابر:

نشانی پست الکترونیکی:
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خالصه اطالعات طرح: -١

  فناوری                    پژوهشی نوع طرح:
                       طرح مشترک  طرح سازمان ملی استاندارد    برون پژوهشگاهی     درون پژوهشگاهی نوع اعتبار طرح: 

عنوان فارسی طرح : 

عنوان انگلیسی طرح :

 تدوین پژوهش محور  توسعهای  کاربردی ماهیت طرح:
غیرموظف  موظف وضعیت:

اعتبار کل (میلیون):
محل تأمین اعتبار:
محل اجرای طرح:

مدت اجرای طرح (به ماه):
تاریخ شروع طرح:

تاریخ پیشبینی اتمام :

٢ - مشخصات مجری طرح 
مجری حقوقی            سمت اجرایی:                            مجری حقیقی

نام و نام خانوادگی

محل اشتغال

 قراردادی  پیمانی  رسمی نوع استخدام

سمت/ مرتبه علمی 

تلفن تماس- نشانی محل اشتغال: نشانی پست الکترونیکی:

سال اخذ مدرک کشور دانشگاه
رشته تحصیلی و گرایش 

تخصصی
آخرین مدرک تحصیلی

رزومه مجری به پیوست ارائه شود.
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٣- مشخصات همکاران 

امضاء
نشانی پست 
الکترونیکی

مدرک و رشته 
تحصیلی

محل اشتغال نوع همکاری نام و نام خانوادگی ردیف

١

٢

٤ – مشخصات ناظر/ ناظران

نشانی پست الکترونیکی مرتبه علمی
رشته 

تحصیلی
مدرک 
تحصیلی

نام و نام خانوادگی ردیف

١
٢

رزومه ناظر به پیوست ارائه شود.

٥- سازمانهای دولتی یا خصوصی همکار طرح:

امضاء مسئول نام مسئول نوع و میزان همکاری نام سازمان ردیف

١

٢

٦- اطالعات تفصیلی طرح:
٦-١ هدف:

٦-٢ واژههای کلیدی:

٦-٣ خالصه طرح:

٦-٤ بیان مسئله، ضرورت و اهمیت انجام طرح:

٦-٥ مطالعات اولیه :

- فهرست سوابق علمی و تحقیقات قبلی در داخل یا خارج کشور، ارتباط این طرح با تحقیقات قبلی با ذکر دقیق مأخذ (شامل: عنوان، تهیه
کننده، محل و تاریخ انتشار)

- در خصوص طرحهای مرتبط با تدوین استاندارد پژوهش محور، ذکر سایتهای اطالعاتی استانداردهای بینالمللی و ملی سایر کشورهای 
موردبررسی بهمنظور اطمینان از عدم وجود استاندارد مشابه الزامی است.
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٧- مشخصات اجرایی طرح:
٧-١- شرح دقیق روشها و فنون اجرائی طرح: (در این قسمت باید روش یا روشهای جمعآوری اطالعات و فنون آماری، تشریح و در 

صورت استفاده از پرسشنامه یك نسخه از آن ضمیمه شود).

٧-٢- نتایج مورد انتظار از انجام طرح:

٨– زمانبندی انجام طرح:

٩-گزارش
زمان ارسال گزارش پس از شروع طرح  شرح گزارش (با ذکر شماره فعالیت بند٨) ردیف

١
٢

١٠- تعهدهای طرح
عنوان ردیف

 گزارش نهایی  ١
 ثبت اختراع / اکتشاف ٢

 ساخت و یا طراحی دستگاه  ٣
ISI چاپ مقاله  ٤

 چاپ مقاله در نشریات علمی پژوهشی داخلی ٥
 راه اندازی آزمون ٦

 تولید قلمPT و برگزاری آزمون مهارت ٧
RM تولید ماده مرجع  ٨

 طرح نوآورنه- توسعه ایده ٩
 طرح نوآورنه- تجاری سازی ١٠

ثبت پیشنهاد تدوین/ تجدید نظر یا اصالحیه استاندارد ملی پژوهش محور در سامانه مرتبط ١١

زمـانبنـدی (مـــاه)

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١

درصد از 
کل زمان

نفر ساعت 
نیروی 
انسانی

مراحل 
اجرائی

ت
الی

فع
ره 

ما
ش

١
٢

زمان شروع طرح از زمان دریافت پیشپرداخت توسط مجری میباشد.
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١١- هزینهها
١١-١ هزینههای پرسنلی:

١١-٢ هزینه تجهیزات یا نرمافزارهای موردنیاز که باید از محل اعتبار طرح خریداری شوند:
قیمت کل قیمت واحد محل تأمین

ریال ریال
تعداد/ مقدار

خارج داخل
نام تجهیز یا نرمافزار ردیف

١
٢

جمع کل (ریال)

تجهیزات و نرم افزار خریداری شده متعلق به پژوهشگاه می باشد. 

برای تجهیزات/ اموال غیرمصرفی الزم است که فرم پیوست ٩ توسط مجری تکمیل و به همراه گزارش  

نهایی به دفتر پژوهش ارسال گردد.
١١-٣-هزینه خرید مواد مصرفی

قیمت کل قیمت واحد محل تأمین
ریال ریال

تعداد/ مقدار
خارج داخل

نام ماده ردیف

١
٢

جمع کل (ریال)

١١-٤- هزینه خرید خدمت از سایر سازمانها (شامل دستگاه، آزمون)
هزینه (ریال) نام سازمان مشخصات نام دستگاه / آزمون ردیف

١

٢

جمع کل (ریال)

١١-٥- هزینه دستگاهها و وسایل موردنیاز که باید از محل اعتبار طرح ساخته یا طراحی شوند:

هزینه طراحی 
یا ساخت

١زمان طراحی 

یا ساخت
قیمت واحد 

(ریال)
تعداد مشخصات نام دستگاه، وسیله ردیف

١

٢

جمع کل (ریال)

١زمان طراحی یا ساخت باید در کل زمان تعیینشده برای طرح منظور شده باشد.

هزینه
(ریال)

کل ساعات 
کار

برای طرح

کارمزد
هر ساعت

مدرک 
تحصیلی

موظف / 
غیرموظف

نوع همکاری
(مجری/همکار/ناظر)

نام و نام 
خانوادگی

ردیف

١

٢

جمع کل (ریال)
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دستگاههای ساخته شده متعلق به پژوهشگاه می باشد . 
برای دستگاههای ساخته شده الزم است که فرم پیوست ٩ توسط مجری تکمیل و به همراه گزارش نهایی به دفتر  

پژوهش ارسال گردد.

١١-٦- سایر هزینهها 
هزینه (ریال) نوع هزینه ردیف

تایپ و تکثیر ١
ایاب و ذهاب، اقامت ٢

استهالک دستگاه (در مورد طرحهایی که در آزمایشگاههای پژوهشگاه اجرا میشود) ٣
هزینههای پیشبینینشده ٤

جمع کل (ریال)

١١-٧- کل هزینهها 
هزینه (ریال) نوع هزینهها ردیف

حقالتحقیق مجری ١
حقالتحقیق همکاران ٢

حقالزحمه ناظر ٣
هزینه تجهیزات یا نرمافزارهای موردنیاز (١١-٢) ** ٤

خرید مواد(١١-٣) ٥
خرید خدمت (١١-٤) ٦

طراحی یا ساخت (١١-٥) ٧
سایر هزینهها (١١-٦) ٨

باالسری** ٩
بیمه*** ١٠

مالیات **** ١١
جمع کل هزینههای طرح (ریال): ١٢

* باالسری پژوهشگاه برای طرحهای درون پژوهشگاهی صفر و برای طرحهای برون پژوهشگاهی توسط هیاترئیسه تعیین می شود. 

** به هزینه خرید تجهیزات باالسری تعلق نمیگیرد (الزم به ذکر است تجهیز خریداریشده جزء اموال پژوهشگاه محسوب میگردد). 

*** مبلغ بیمه برای طرحهای درون پژوهشگاهی صفر و برای طرحهای برون پژوهشگاهی توسط هیاترئیسه تعیین می شود. 

**** مبلغ مالیات به میزان ٥ درصد مبلغ کل قرارداد برای مجریان هیاتعلمی و ١٠ درصد مبلغ کل قرارداد برای مجریان غیرهیات علمی 

محاسبه میگردد.
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