
 ١

ی عا   ه 
  

بررسي و تصويب طرحها و پروژه هاي تحقيقاتي و مراحل انتخاب دستورالعمل 
  در شركت ملي گاز ايرانواحد پژوهشي 

  

  :مقدمه
تحقيقـاتي مـورد     ييپروژه ها پروژه ها طرحها و   به منظور توسعه كمي و كيفي فعاليتهاي پژوهشي و هدايت و حمايت از                 

 ييپـروژه هـا   پـروژه هـا    وطرحهـا طرحهـا  صويب و نظـارت براجـراي     تارزيابي،  ،  عريفتنياز صنعت گاز و ايجاد وحدت رويه براي         
 ايـن دسـتورالعمل در       پيشنهادي بر اساس نظام جامع راهبري پژوهش، نوآوري و فناوري وزارت نفـت،             تحقيقاتي

  .، تدوين گرديده است  و شركتهاي تابعه آنشركت ملي گاز ايران
  

  تعاريف  - 1 ماده
  : باشد  ين دستورالعمل به قرار زير ميتعاريف و اختصارات بكاررفته در ا

  . باشد  شركت ملي گاز ايران ميستاد منظور :  شركت -1-1
  .شركتهاي تابعه شركت ملي گاز ايران است  كليه منظور:  شركتهاي تابعه- 1-2

امالت نـصاب معـ   حـد    برابر   20 بيش از    )مجموع بودجه جاري و سرمايه اي     (شركتهايي كه داراي اعتبار پژوهشي    
   . محسوب مي گردند2 نوعو ساير شركتها  1 نوعبوده جزء شركتهاي  متوسط

منظور نظام جامع راهبري پژوهش، فناوري و نوآوري وزارت نفت ابـالغ شـده توسـط وزيـر                  :  نظام جامع  -1-3
  . مي باشد89 سالمردادمحترم نفت در 

 وزارت نفـت   ردي پـژوهش و فنـاوري     منظور شوراي سياستگذاري و نظارت راهبـ       :شوراي سياستگذاري  -1-4
هاي پژوهش و فناوري شركتها، با توجه به ايده ها          بوده كه با كمك معاونت پژوهش و فناوري وزارت و مديريت          

سبد پژوهش وفناوري و تعيين سياست ها و برنامه هاي كـالن صـنعت نفـت در حـوزه                     و نيازها در قالب تعريف    
 ها، زنجيره پژوهش، فناوري و نـوآوري صـنعت           پروژه  پروژه هت اثربخشي پژوهش، فناوري و نو آوري و نظارت در ج        
  . نفت را به لحاظ ساختاري تكميل مي نمايند

 بـوده   شركت ملي گـاز ايـران   منظور شوراي هماهنگي و برنامه ريزي پژوهش و فناوري        : شوراي پژوهش  - 1-5
ي سياسـت گـذاري و نظـارت        اين شورا براساس سياست ها، راهبردها و برنامه هاي كـالن و مـصوب شـورا                كه

برنامـه ريـزي پـژوهش و        راهبردي پژوهش و فناوري وزارت نفت شكل گرفته و به عنـوان بـازوي همـاهنگي و                
  . فناوري عمل مي نمايد
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  . منظور شوراي پژوهش شركتهاي تابعه شركت ملي گاز ايران مي باشد: شوراي پژوهش تابعه - 1-6
ها كه برخواسته از نيازهاي شركت و شركتهاي         ها و طرح   ي از اولويت  ا مجموعه به: و فناوري   سبد پژوهش  -1-7

  . اطالق مي گردد،هاي چشم اندازي و فرصت هاي پيش روي صنعت نفت مي باشد تابعه و همچنين طرح
فرمهـاي   ، درقالـب  تحقيقـاتي  موضوعمجموعه فعاليتهاي اجرايي جهت تحقق يك        عبارت است از  :    پروژه -1-8

 ،، اقـدامات و فعاليتهـا، مراحـل اجـرا     اهـداف  بيان موضوع، ي كليه اطالعات مربوطه اعم از   حاو كهرسمي شركت   
   .، تدوين مي گرددباشد  مي غيرهها و مدت، هزينه

اي از پروژه ها بصورت متوالي يا همزمان كه به منظور دستيابي بـه اهـدافي                   عبارت است از مجموعه    : طرح -1-9
  .ده زماني اجراي طرح پژوهشي حداكثر پنج سال استمحدو. گردد كامالً مشخص تعريف مي

  : كه به شرح زير تقسيم بندي مي گردندكليه اشخاص حقوقي طرف قرارداد:  واحد پژوهشي-1-10
  مراكــز تخصــصي علمــي، پژوهــشي، آموزشــي): محــل انباشــت دانــش(1 هــاب يــا مجريــان ســطح -1-10-1

نشگاه صنعت نفت، مؤسسه مطالعـات بـين المللـي          پژوهشگاه صنعت نفت، دا   : داخل مجموعه صنعت نفت شامل    
انرژي، پژوهشكده ازدياد برداشت، پژوهشكده سالمت و شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي، كه با ايجـاد يـك                  

با همكاري شركتهاي دانـش بنيـان،       ) متناسب با نتايج قطب بندي دانشگاهها     (ها   تخصصي با دانشگاه   /شبكه علمي 
جهت اجراي طرحها و يا بخشي از طرحهاي واگـذار شـده بـه خـود، تعريـف               ) 2 مجريان سطح (مهندسين مشاور 

  .ميشود
ــطح-1-10-2 ــان س ــاوري (2 مجري ــژوهش و فن ــاي پ ــه) :قطــب ه ــشگاهي، شــامل كلي ــاتي و دان ــز تحقيق    مراك

 شركت هاي مهندسي، شركت هاي دانش بنيان، مراكز تخصصي پژوهش و فناوري و مشاوران داخلي و خـارجي                  
  . نفت مي شوندو در زنجيره ارزش پژوهش و فناوري صنعت نفت نقشي مهم دارندخارج از صنعت

): مجريان فرآيند تجاري سازي دانش و فناوري وشركت هاي توسـعه دهنـده محـصوالت              (3 مجريان سطح  -1-10-3
 از طريـق طراحـي   2و1 سـطوح   مجريـان آماده شده توسـط ) Basic( به شركتهايي اطالق مي گردد كه دانش پايه     

 و محـصوالت فنـاوري شـامل طراحـي و سـاخت      نمـوده يلي و انجام فعاليتهاي مهندسي به دانش فني تبديل  صتف
  .دنمايمي شركت هاي بهره بردار كارخانه، كاالهاي سرمايه اي، تجهيزات و مواد مورد نياز را آماده و تحويل 

در مـورد   ور بررسي و اظهـارنظر      و متخصص كه به منظ     يا چندنفر از افراد صاحب نظر      يك: داوران/ داور  -1-11
 بـراي مـشاوره      )5موضـوع مـاده      (  تخصـصي  هـاي    انتخاب و حسب مورد در كميته      پروژه هاي پيشنهادي  / طرح

  .شوند دعوت مي
 پـروژه  /طـرح  زمينـه موضـوع      متخصص و آگـاه بـه       اشخاص حقيقي يا حقوقي    : هيأت نظارت / ناظـر  -1-12

  .شوند  انتخاب ميپروژه / طرحراياج نظارت برحسن منظور است كه به پژوهشي
 يـا    بين شـركت   پروژه / طرح كه براي انجام يك   تفكيك است    و مدارك غيرقابل   مجموعه اسناد : قرارداد - 1-13

  .گردد  از سوي ديگر منعقد مي واحد پژوهشييك سو و شركتهاي تابعه از
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 قـانون برگـزاري   3مـاده  ) 1 (صرهتبـ  مبلغ معامالت متوسط و بزرگ به استناد    :معامالت متوسط و بزرگ    -1-14
  .مناقصات بصورت ساليانه توسط هيأت وزيران تصويب و ابالغ ميشود

 1383قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب  ) 29(ماده » هـ« بند به استناد  :آيين نامه خريد خدمات مشاوره-1-15
بـه آن اسـتناد     ل  دسـتورالعم شـده اسـت كـه در ايـن           تصويب   1/10/88در تاريخ   نامه خريد خدمات مشاوره      آيين

  .گرديده است
هيات مركب از حداقل سه عضو شامل باالترين مقـام كارفرمـايي يـا نماينـده وي،                : هيات انتخاب مشاور   -1-16

/ به انتخاب مديريت پژوهش و فناوري     ذيحساب يا باالترين مقام مالي دستگاه مناقصه گزار و كارشناس متخصص            
  . شندبامديرعامل شركتهاي تابعه مي

1-17- RFQ )  بين مـشاوران منتخـب      ه به منظور ارزيابي كيفي مشاوران      كاربرگهايي ك  ):استعالم ارزيابي كيفي ،
  . ، توزيع و اطالعات مورد نياز از آنها دريافت مي شود)خريد خدمات مشاوره  آيين نامه 12موضوع ماده (
1-18- RFP )    به طـور يكـسان      يابي فني و مالي پيشنهاد ها     ر ارز  كاربرگهايي كه به منظو    ):در خواست پيشنهاد ،

  .مي شود و اطالعات مورد نياز از آنها دريافت، توزيع )فهرست كوتاه( مشاوران برگزيده بين
  

  هدف   - 2ماده 
و يـا رفـع مـشكالت و        هـدف توسـعه و ارتقـاء فعاليتهـاي پژوهـشي              تحقيقاتي در شركت با    پروژه هاي / طرحها

سازي مـصرف انـرژي،       وري ، بهينه    ، اقتصادي، افزايش بهره     هاي فني   ز كشور در زمينه   صنعت گا تنگناهاي عملياتي   
م ونمودن اين فعاليتها در تعامل با پيشرفت عل        به منظور به روز   نظاير آن   و   زيست محيطي  ايمني، حفاظت صنعتي،  

مـديريت  . وند تعريـف و اجـرا ميـش       و كاهش وابستگي اين صنعت به خارج از كشور         و فناوري در عرصه جهاني    
معاونـت پـژوهش و   پژوهش و فناوري شركت ملي گاز ايران مبتني بر سبد پژوهش و فناوري ابالغ شده از سوي            

اين برنامه  . ، اقدام به تدوين برنامه هاي پژوهش و فناوري شركت و شركتهاي تابعه مي نمايد              ي وزارت نفت  فناور
جرايي پژوهش و فناوري به همراه زمان بندي اجرايي آنهـا           ي ا  و طرحها  ها، در بر گيرنده مجموعه اي از پروژه ها        

 توسط مـديريت ابـالغ       شوراي پژوهش   و بلند مدت است كه پس از تصويب        ، ميان مدت  در افق هاي كوتاه مدت    
  .مي گردند

  

     پروژه  / طرحويژگيهاي  - 3ماده 
و يا نــــيازهاي   شركت فناوري مصوب هاي پژوهش و برنامهبق با ـهاي تحقيقاتي ، بايد منط  پروژه/ طرحها  كليه  
 2 و در راسـتاي اهـداف ذكـر شـده در مـاده      شركتهاي تابعه بوده /  شركت داراي ماهيت رفع تنگنا در    شيــپژوه

  .تعريف شوند 
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      :تصويب سبد پژوهش و فناوريمراحل   - 4ماده 
 تا پايان    ستادي شركت ذيربط /مديريترا بعد از اخذ تاييديه از       خود   سال بعد كت هاي تابعه نيازهاي پژوهشي      شر

 مديريت پژوهش و فنـاوري بعـد از انجـام غربـالگري             . به مديريت پژوهش و فناوري ارسال مي نمايند        خرداد ماه 
 پيشنهادي شركتهاي تابعه و با لحاظ طرح هاي توسعه اي، دانش هاي فنـي مـورد نيـاز، طـرح هـاي                       عناويناوليه  

خرج از مطالعات و آينده پژوهي در بخش هاي مختلف صنعت گـاز، سـبد    چشم انداز و موضوعات راهبردي مست     
جهـت طـرح در     به همراه برآورد مالي و مدارك و مستندات مربوطـه           پژوهش و فناوري شركت ملي گاز ايران را         

سبد مذكور پس از تاييد در شوراي پـژوهش جهـت تـصويب نهـايي در     . دنماي ميو ارائه شوراي پژوهش تدوين  
 تصويب در   با به معاونت پژوهش و فناوري ارسال مي گردد كه            حداكثر تا پايان شهريور ماه     تگذاريشوراي سياس 

طرح  و انتخاب مجريان پژوهشي بر اساس مـاده          /شوراي مذكور و ابالغ آن توسط معاونت، مراحل تعريف پروژه         
  .انجام مي پذيرد همين دستورالعمل 6

  

  هاي تخصصي  كميته - 5ماده 
، مديريت پژوهش و فناوري شـركت موظـف اسـت     نظران مختلف ظرات كارشناسي صاحبفاده از ن  به منظور است  

   .برابر ضوابط مربوطه تشكيل دهدهاي تخصصي مورد نياز را  كميته
 در صورت دريافت موضوعات پژوهشي كه مرتبط بـا زمينـه كـاري كميتـه هـاي تخصـصي مـديريت                      :1 تبصره 

گروه وهش و فناوري مي تواند حسب صـالحديد بـا تـشكيل مـوردي كـار               پژوهش و فناوري نباشند، مديريت پژ     
و يا از طريق اخذ نظرات سـه داور متخـصص           ) شامل متخصصين در زمينه موضوع پژوهشي مورد نظر       ( مشورتي  

  . پيشنهادي اقدام نمايدپروژهپروژه/ / طرحها طرحها نسبت به ارزيابي 

، پـژوهش امـور   اعي را راساً و يـا بـه پيـشنهاد            ارج پروژه هاي / طرحها  كميته هاي تخصصي مي توانند      : 2 تبصره
   . و فناوري براي بررسي دقيق تر به داوري نيزارسال نمايندتوسعه 

اخذ ) در شركت و شركتهاي تابعه    ( برابر حد نصاب معامالت متوسط     5براي پروژه هاي با مبالغ باالتر از        : 3 تبصره
  .نظر كميته تخصصي توسط امور پژوهش شركت الزامي است

  

   پيشنهاديتحقيقاتيپروژه هاي / طرحها  تصويب و بررسي  مراحل- 6اده م
 تعيـين   مـالي اعتبـار    مورد تأييد شركت و با توجه بـه          بر اساس مجريان   ، تحقيقاتي پيشنهادي  پروژه هاي / طرحها  

  .گردد  تصويب قرارداد آنها منعقد ميدر صورتبه شرح زير مورد بررسي و شده
از مديريت هماهنگي و نظـارت        براي شركت هاي پااليش گاز        پژوهشي طرح/ م پروژه  اخذ تاييديه انجا   -1تبصره

  .برتوليد و براي شركت هاي گاز استاني از شركت توزيع گاز ايران الزامي است
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طـرح  / پس از بررسـي اوليـه و تأييـد ضـرورت انجـام پـروژه               ملزم هستند امور پژوهش شركتهاي تابعه     : 2 تبصره
 استعالم نمايند كه     نيز  از مديريت پژوهش و فناوري      نهايي عناوين مورد نظر خود     راي تاييد ب ،) فوق تبصرهمطابق  (

   .پروژه، مراحل بررسي به شرح زير صورت مي پذيرد/طرحدر صورت تاييد موضوع 

در حالتي كه واحد پژوهشي يكي از مجريان سطح يك          پروژه  / مراحل بررسي و تصويب طرح     -6-1
  :باشد

طـرح بـه ايـن      / ريان سطح يك جزء مراكز تحقيقاتي داخل وزارت نفت بوده ، واگـذاري پـروژه              از آنجايي كه مج   
  .مجريان خارج از شمول قانون برگزاري مناقصات مي باشد

  در شركت  6-1-1

  :نصاب معامالت متوسطحد پنج برابر  تا پروژه هاي -الف
  هش، توسعه و فناوري امور پژوي توسط كارشناسي و حسب نياز ارجاع به كميته تخصصبررسي - 1
 ريزي و كنترل طرحها  واحد برنامه توسطبررسي  - 2

   پژوهش و فناوري رمديامضاء قرارداد توسط  - 3
  :  نصاب معامالت متوسطحد برابر10بيش از پنج تا  پروژه هاي / طرحها -ب
   بررسي كارشناسي درامور پژوهش، توسعه و فناوري-1
    بررسي موضوع در كميته تخصصي-2
  ريزي و كنترل طرحها  توسط واحد برنامه تكميلي بررسي-3
  و گزارش به دبير محترم شورا توسط رئيس امور پژوهش، توسعه و فناوري بررسي نهايي-4
    پژوهش طرح در شوراي-5
   امضاء و انعقاد قرارداد توسط مدير مالي و مدير عامل -6
  :توسط نصاب معامالت محد برابر10پروژه هاي با بيش از /  طرحها -ج
   بررسي كارشناسي درامور پژوهش، توسعه و فناوري-1
    بررسي موضوع در كميته تخصصي-2
  ريزي و كنترل طرحها  توسط واحد برنامه تكميلي بررسي-3
  و گزارش به دبير محترم شورا جمع بندي و نتيجه گيري توسط رئيس امور پژوهش، توسعه و فناوري -4
  پژوهش طرح در شوراي -5
  شركتدر هيأت مديره  طرح – 6
   امضاء و انعقاد قرارداد توسط مدير مالي و مدير عامل -7

مديريت پژوهش و فناوري مكلف است گزارشي از پروژه هاي مصوب با مبالغ بيش ازنصاب معـامالت             : 1تبصره
  . برساندپژوهشمتوسط را بصورت فصلي به اطالع شوراي 
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   در شركتهاي تابعه 6-1-2
   1 نوعتابعه  شركت هاي 6-1-2-1

   :نصاب معامالت متوسطحدسه برابر تاپروژه هاي/ طرحها  -الف
   ررسي كارشناسي در امور پژوهش شركتهاي تابعهب - 1
  ازمديريت هاي ذيربط اخذ استعالم هاي الزم - 2

  داد توسط مدير عامل شركت تابعه  امضاء و انعقاد قرار- 3
  : نصاب معامالت متوسطحدبر بيش از سه برابر تا پنج براپروژه هاي/ طرحها  -ب
   كارشناسي در امور پژوهش شركتهاي تابعهبررسي -1
  مديريت هاي ذيربط  اخذ استعالم هاي الزم از-2
  تابعه بررسي و تصويب در شوراي پژوهش -3
  داد توسط مدير عامل شركت تابعه   امضاء و انعقاد قرار-4
   : نصاب معامالت متوسط حدده برابر تا برابر وپنج   بيش از  با مبلغپروژه هاي/ طرحها  -ج
   كارشناسي در امور پژوهش شركتهاي تابعهبررسي -1
   ازمديريت هاي ذيربط اخذ استعالم هاي الزم -2
   بررسي و تصويب در شوراي پژوهش شركت تابعه-3
  و تصويب در شوراي پژوهش شركت در كميته تخصصي شركت  بررسي -4
  وسط مدير عامل شركت تابعه  داد ت امضاء و انعقاد قرار-5
  :  برابر نصاب معامالت متوسط10 بيش از پروژه هاي/ طرحها  -د
   كارشناسي در امور پژوهش شركتهاي تابعهبررسي -1
  مديريت هاي ذيربط اخذ استعالم هاي الزم از -2
   بررسي و تصويب در شوراي پژوهش شركت تابعه -3
  در شوراي پژوهش شركت  و تصويب در كميته تخصصي شركت  بررسي-4
  تصويب در هيئت مديره شركت تابعه بررسي و -5
  داد توسط مدير عامل شركت تابعه  امضاء و انعقاد قرار-6

 از طريـق مـديريت   1نـوع پژوهشي مورد نياز بـه شـركتهاي تابعـه     از طرحهاي واگذاري بعضي   از آنجاييكه  :تبصره
  :الزم است ابتدا مراحل مشروح در زير مد نظر قرار گيردابراين بن، مي گرددريزي برنامه و فناوري شركت پژوهش

) شامل زيرپروژه هاي مربوطه، اهـداف پـروژه هـا و زمانبنـدي            ( تدوين اهداف و شرح خدمات طرح مورد نياز          -
  توسط شركت تابعه به كمك امور پژوهش شركت و عندالزوم اخذ نظر مشورتي كميته تخصصي

  . شركت و انجام اصالحات مورد نياز  طرح موضوع در شوراي پژوهش-
  



 ٧

   2 نوع شركتهاي تابعه 6-1-2-2
  :نصاب معامالت متوسطحد تا پروژه هاي/ طرحها  -الف

   كارشناسي توسط امور پژوهش شركتهاي تابعه  بررسي-1
   از مديريت هاي ذيربطي الزماخذ استعالم ها -2
  هداد توسط مدير عامل شركت تابعامضاء و انعقاد قرار -3
  :  نصاب معامالت متوسط حدتا پنج برابر  بيش از يكپروژه هاي/  طرحها-ب
    كارشناسي در امور پژوهش شركتهاي تابعهبررسي -1
  مديريت هاي ذيربط اخذ استعالم هاي الزم از -2
    شركت تابعه در شوراي پژوهشو تصويب بررسي -3
    داد توسط مدير عامل شركت تابعه امضاء و انعقاد قرار-4
   : نصاب معامالت متوسطحد برابر10پنج برابر تا  با مبلغ بيش از پروژه هاي/ طرح ها -ج
    كارشناسي در امور پژوهش شركتهاي تابعهبررسي -1
  مديريت هاي ذيربط اخذ استعالم هاي الزم از -2
   در شوراي پژوهش شركت تابعه و تصويب بررسي-3
  ر شوراي پژوهش شركت دو تصويبدر كميته تخصصي شركت   بررسي-4
  داد توسط مدير عامل شركت تابعه   امضاء و انعقاد قرار-5
  : برابر نصاب معامالت متوسط10 با مبلغ بيش از پروژه هايپروژه هاي/ طرح ها  -د
    كارشناسي در امور پژوهش شركتهاي تابعهبررسي -1
  مديريت هاي ذيربط اخذ استعالم هاي الزم از -2
  وهش شركت تابعه در شوراي پژوتصويب بررسي -3
   در شوراي پژوهش شركتو تصويب  در كميته تخصصي شركت بررسي-4
  بررسي و تصويب در هيات مديره شركت تابعه -5
  داد توسط مدير عامل شركت تابعه   امضاء و انعقاد قرار-6
  

 هـاي   ي شـركت  پروژه ها   طرحها و  تواند براي داوري    مديريت پژوهش و فناوري حسب صالحديد مي       : 1 تبصره
  .موضوع را به كميته تخصصي مربوطه ارجاع نمايد  برابر نصاب معامالت متوسط،5تابعه با مبالغ كمتر از 

  . مسئوليت تجميع دانش با مجريان سطح يك مي باشد 1-6 در بند در تمامي موارد ذكر شده : 2تبصره
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 يـك جريـان سـطح     كه واحد پژوهـشي از م      پروژه در حالتي  / تصويب طرح  و  مراحل بررسي  -6-2
  :باشدن

 و با مبالغ پايين تر از (Trouble Shooting) مي تواند پروژه هاي با اهداف رفع تنگنا شركتهاي تابعه/  شركت
 واجـد شـرايط     2 پژوهش و  فنـاوري، بـه مجريـان سـطح             يت برابر حد نصاب معامالت متوسط را با نظر مدير         5

 .واگذار كند

  براسـاس  شـركتهاي تابعـه   / از شـركت    درخواسـتي  متناسـب بـا اعتبـار كـل       ،   تحقيقـاتي  پروژه هاي / طرحها  اين  
  .گردد  تصويب قرارداد آنها منعقد مي در صورتبه شرح زير مورد بررسي و خريد خدمات مشاوره آئين نامه 

 معامالت متوسط تا نصاب  -6-2-1

نظر مدير پژوهش و فناوري در شركت و مديرعامل در شركت  آيين نامه خريد خدمات مشاوره با 24مطابق ماده 
  : و روند اجرايي طبق مراحل زير خواهد بود بوده قابل واگذاري به شركتهاي واجد شرايط تابعه

  
  :  پروژه هاي تا نصاب معامالت متوسط به شرح زير مي باشد/ طرحها مراحل بررسي :شركت در  -1 -6-2-1
  ، توسعه و فناوري ور پژوهش توسط امبررسي كارشناسي -1
  ريزي و كنترل طرحها  بررسي توسط واحد برنامه-2
   تصويب مدير پژوهش و فناوري و امضاي قرارداد -3
  
   : )2 و 1نوع  (در شركتهاي تابعه - 6-2-1-2

  : نصاب معامالت متوسط به شرح زير مي باشد تا پروژه هاي/ مراحل بررسي طرحها 

   شركت تابعهپروژه توسط امور پژوهش/ طرح بررسي پيشنهاد -1
  مديريت هاي ذيربط اخذ استعالم هاي الزم از -2
   تأييد و امضاي قرارداد توسط مديرعامل شركت تابعه -3
  
  شركتهاي تابعه/ در شركت متوسط معامالت  بيش از حد نصاب -6-2-2

 آيين نامه   16طابق بند ث ماده      در صورت وجود يكي از شرايط براي انتخاب روش تك گزينه اي م             در اين حالت  
 و  كيفيـت براسـاس روش    خريد خدمات مشاوره مي توان از روش تك گزينه اي استفاده كرد در غير اين صورت                 

  : طي مراحل زير مشاور منتخب برگزيده ميشود(QCBS) قيمت
  شركت هاي تابعه / تهيه شرح خدمات مورد نياز توسط مديريت پژوهش و فناوري  - 1
 مراجعه يق درج آگهي حداقل در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار كشوري دو تا سه نوبت يافراخوان از طر - 2

  مشاورواجد شرايط 12 انتخاب به فهرست مشاوران داراي صالحيت و
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 شركت هاي تابعه / توسط مديريت پژوهش و فناوري  ) RFQ(تهيه و ارسال استعالم ارزيابي كيفي  - 3

شـوراي پـژوهش    / توسـط مـديريت پـژوهش و فنـاوري          )  مـشاور  6 الي   3(ه  امتياز دهي و تهيه فهرست كوتا      - 4
 شركت هاي تابعه

 براي مشاورين منتخب) RFP(ارسال فرم درخواست پيشنهاد  - 5

 توسـط مـديريت پـژوهش و        خريـد خـدمات مـشاوره     ارزيابي فني براساس معيارهاي ذكر شده در آئين نامـه            - 6
 شوراي پژوهش شركت هاي تابعه/ فناوري 

مالي و تعيين پائين ترين قيمت تراز شده براساس فرمول مندرج در آئين نامه مزبور و انتخاب مـشاور،            ارزيابي   - 7
 .شركت هاي تابعه صورت مي پذيرد/ توسط هيأت انتخاب مشاور شركت 

 مدير عامل شركت تابعه  / عاملامضاي قرارداد توسط مدير  - 8
 

حـد   برابـر    5اي قراردادهاي بـا مبـالغ بـاالتر از          درصورت عدم وجود مجري سطح يك واجد شرايط بر         : 1تبصره
 بند   تاييد شوراي پژوهش از خدمات ساير مجريان واجد شرايط مطابق مراحل            مي توان با   نصاب معامالت متوسط  

  .استفاده نمود 6-2-2
ات طـرح در هيـ    /  برابر حدنصاب معامالت متوسط تصويب پروژه      10براي قراردادهاي با مبالغ باالتر از       : 2 تبصره

  .شركت تابعه الزامي است/ مديره شركت
بوده كه اين امـر از       مسئوليت تجميع دانش با مجريان سطح يك         2-6 در بند    در تمامي موارد ذكر شده     : 3 تبصره 

   .طريق  مديريت پژوهش و فناوري برنامه ريزي و پيگيري مي گردد
  

  قراردادها  -7ماده 
 .شـود    براساس ضوابط حقوقي ومالي مصوب، تنظيم و منعقد مـي          ژه ها ژه ها پروپرو/ طرحها  متن كليه قراردادهاي اجرايي     

استفاده از متون و شرايط قراردادهاي مديريت پژوهش و فناوري موجود بر روي پايگاه اطالع رساني شركت كـه                   
 موافقـت نامـه و شـرايط        "با رعايت الگوي پيشنهادي معاونت امور مهندسي و فناوري وزارت نفت تحت عنـوان             

و مطابق با نظام جامع راهبري پژوهش،         تهيه شده  "مسان قرارداد هاي خدمات پژوهشي در صنعت نفت       عمومي ه 
فناوري و نوآوري وزارت نفت در سه نوع قرارداد به شرح زير و يك تفاهم نامـه كلـي مـستند سـازي و تجميـع                          

  .الزامي مي باشد،  بسته به نوع و چگونگي تعامل مجريان با كارفرما HUB) (دانش با مجريان سطح يك
  
برابرحـد   5منظور پروژه هاي پژوهشي با ماهيت رفع تنگنا اسـت كـه مبـالغ آنهـا كمتـر از                    : قرارداد نوع يك       *

. نصاب معامالت متوسط بوده و مجري اصلي پروژه از قطبهاي پژوهشي و مجريان خارج از صنعت نفت ميباشـد                  
طح يك داخل وزارت نفت بوده كـه در قالـب تفـاهم نامـه               مستند سازي اين پروژه ها بر عهده يكي از مجريان س          

  .منعقده فيمابين، مسئوليت تجميع دانش اين قبيل پروژه ها به آنهاواگذار مي گردد
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برابر حد نصاب معـامالت     5پروژه هاي پژوهشي با ماهيت رفع تنگناو با اعتبار مالي كمتر از             : قرارداد نوع دوم      *
در اين قبيل پروژه ها مجـري       .ز مجريان سطح يك داخل وزارت نفت مي باشد        متوسط، كه مجري اصلي آن يكي ا      

عالوه بر انجام پروژه، مسئوليت مستند سازي و تجميع دانش پروژه را نيز در قالب همين قرارداد بر عهده خواهـد             
  .داشت

بوده و بـا يكـي      اين قرارداد مختص طرحهاي پژوهشي كه شامل بيش از يك پروژه هستند             : قرارداد نوع سوم       *
در اين حالت مجري با هماهنگي كارفرما نـسبت         . از مجريان سطوح يك داخل وزارت نفت عقد قرارداد مي شود          

به واگذاري تمام يا بخشي از پروژه ها به سايرمجريان سطح دو و سه توافق شده، در قالب قرارداد هاي جداگانـه                      
  جميع دانش اين طرحها نيز بـر عهـده مجـري سـطح يـك               بديهي است مسئوليت مستند سازي وت     . اقدام مي نمايد  

  .   مي باشد
  .از متن قرارداد نوع يك استفاده خواهد شد 2-6 بند 1بيني شده در تبصره در صورت وقوع شرايط پيش: 1تبصره 
اي پژوهـشي عقـد قـرارداد شـده         پـروژه هـ   / شركتهاي تابعه موظف به ارائه گزارش پيـشرفت طرحهـا            : 2تبصره

  . باشند به مديريت پژوهش و فناوري ميانهماهيبصورت 
صورت مي گيـردو بـه   پژوهش شركت تابعه و تاييد شوراي /  با پيشنهاد شركت  1انتخاب مجريان سطح     : 3تبصره

و با تاييـدكارفرما    1با پيشنهاد مجري سطح   3 و سطح  2غير از پروژه هاي با ماهيت رفع تنگنا، انتخاب مجريان سطح          
  .انجام مي گيرد

كليه شركتهاي تابعه موظفند يك نسخه از قراردادهاي پژوهشي منعقد شده خود را به مديريت پـژوهش                  :4 تبصره
  .و فناوري شركت ارسال نمايند

  
   پروژه ها/ طرحها نظارت بر اجراي  -8ماده 
  مـدير /هيأت نظارت حسب مورد توسط مـدير پـژوهش و فنـاوري         / مصوب ناظر    پروژه  پروژه  / طرح  براي هر    -الف

  .معرفي مي گرددواحد پژوهشي كت تابعه انتخاب شده و به عامل شر

 نـسبت بـه     اپروژه بايستي برنحوه پيشرفت كـار نظـارت داشـته و نظـر خـود ر               / طرح هيأت نظارت هر  /ناظر -ب
شـركت تابعـه      مـديرعامل  /ع مديريت پژوهش و فنـاوري     حسب مورد به اطال    تهيه شده بصورت كتبي    گزارشهاي

  .برساند 

 دردسـت اجـراء و يـا        پروژه هـاي   موظف است اطالعات كليه      به عنوان هاب تجميع دانش    مجري سطح يك     -ج
  .خاتمه يافته را در بانك اطالعاتي تحقيقاتي ثبت و به هنگام داشته باشد 

واحـد   از نحوه پيـشرفت كـار و گزارشـهاي ارائـه شـده توسـط                 هيأت نظارت / در صورت عدم رضايت ناظر     -د
حسب مورد به مديريت پژوهش و فناوري شركت يـا           هيأت نظارت / توسط ناظر  موارد به صورت كتبي      پژوهشي

  .گيري به عمل آيد  شود تا طبق مفاد قرارداد تصميم مدير عامل شركت تابعه گزارش مي
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دستورالعمل حق الزحمـه هـاي ويـژه        "پژوهشي براساس  پروژه هاي / طرحها   )افراد حقيقي  ( به ناظرين   :1 تبصره
  .شود  نظارت پرداخت ميحق "موضوعات پژوهشي

 نظارت بر آن دسته از پروژه هاي طرح كه توسط مجري سطح يك برون سـپاري مـي شـوند بـر عهـده                         :2 تبصره
  .مجريان سطح يك بوده ونظارت عاليه برعهده كارفرما مي باشد

  

   از نتايج تحقيقات   استفادهپيگيري – 9ماده 
  : و فناوري شركت موظف است  مديريت پژوهش

ريزي نمـوده و باعنايـت بـه حـدود            ، برنامه  تحقيقاتي پروژه هاي پروژه هاي / طرحها  گيري از نتايج حاصل از        هرهجهت ب  - 1
/ طرح را جهت بكارگيري نتايج كاربردي       ، مراتب را پيگيري و هماهنگي الزم      يارات مسئولين ذيربط  وظايف و اخت  

 .  بعمل آورد3 و استفاده از خدمات مجريان سطح پروژه ها

 را حسب مورد از واحـدهاي ذيـربط         پروژه ها / طرحها  ت و يا عدم پيشرفت استفاده از نتايج          چگونگي پيشرف  -2
  . شركت گزارش نمايد  پژوهشاستعالم و به شوراي

/ شركتهاي تابعه حسب مورد با نظر مدير پـژوهش و فنـاوري             /  در شركت    پروژه ها پروژه ها / طرحها  مالكيت معنوي    -3
  .تعيين خواهد شد ي پژوهش تابعهشورا/ راي پژوهشي تابعه و يا تشخيص شومديرعامل شركتها

   
   مرجع رسيدگي – 10

  .مرجع رسيدگي به هر گونه ابهام، موضوع اين دستورالعمل مديريت پژوهش و فناوري خواهد بود
  

    17/5/88 و    12/8/86 مـورخ شـوراي پـژوهش     ات  جلس  كه قبالً در   تبصره 18ماده و    10آئين نامه مشتمل بر     اين  
 جلـسه شـوراي     صت و شـشمين   شـ   در  پس از انطباق با مفاهيم نظام جـامع        ييد و بازنگري قرار گرفته بود     مورد تا 
مطـرح و مـورد      هيأت مديره شركت ملي گاز ايران        30/11/90 مورخ   1489و در جلسه     15/11/90 مورخ   پژوهش
  .باشد  االجرا ميالزمزمان تصويب  و از  قرار گرفتتصويب

  
  
  
  
  



 ١٢

  پژوهشيپيشنهاد

تاييد امور پژوهش توسعه و
فناوري و واحد برنامه ريزي و 

   شوراي پژوهش  كنترل طرحها 

  مديرپژوهش و فناوري

   كميته تخصصي 

توسط مدير مالي و تاييد و امضاي قرارداد
 مدير عامل

سي برحسب اعتبار مورد نياز تفكيك روند برر

  بررسي كارشناسي   بررسي كارشناسي  بررسي كارشناسي 

  كميته تخصصي

  توسعه و فناوري امور پژوهش

 معامالت متوسطنصاب برابر پنجتا 

 

معامالت   نصاب برابرده برابر و كمتر ازپنجبيش از 
  متوسطمعامالتبرابر نصاب  ده بيش از متوسط

  هيات مديره 

 خصصيتكميته 

  امضاي قرارداد توسط مدير 
 پژوهش و فناوري

تاييد امور پژوهش توسعه و 
فناوري و واحد برنامه ريزي و 

  كنترل طرحها 

  شوراي پژوهش

توسط مدير مالي و تاييد و امضاي قرارداد 
  مدير عامل

   در شركت مجريان سطح يكپروژه هاي تحقيقاتي پيشنهادي / نمودار گردش كار بررسي و تصويب طرحها
  )دستورالعمل بررسي و تصويب پروژه هاي تحقيقاتي 1 -1-6موضوع بند(



  

  
  ) 1 ( نوع  در شركتهاي تابعه مجريان سطح يكپروژه هاي تحقيقاتي پيشنهادي / طرحها نمودار اجرايي  بررسي و تصويب  

  )دستورالعمل بررسي و تصويب پروژه هاي تحقيقاتي 1-2-1-6موضوع بند (
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 پيشنهادپژوهشي 
  

 كارشناسي توسطبررسي
  امور پژوهش شركتهاي تابعه 

شوراي بررسي و تصويب در
   پژوهش شركت تابعه

شركت ذيربط ستادي و /استعالم از مديريت
  اوري پژوهش و فنمديريت

امضاي قرارداد توسط مدير 
  عامل شركت تابعه 

شوراي بررسي و تصويب در
  پژوهش شركت 

هيات بررسي و تصويب  در
  مديره شركت تابعه  

 

شورايبررسي و تصويب در
 پژوهش شركت تابعه

  

  ده برابر نصاب معامالت متوسط  بيش از    نصاب معامالت متوسط برابر10ا  برابر و ت5 بيش از برابر نصاب معامالت متوسط5برابر تا3بيش از    برابر نصاب معامالت متوسط 3تا

امضاي قرارداد توسط مدير عامل
 شركت تابعه

امضاي قرارداد توسط مدير 
  عامل شركت تابعه 

شوراي بررسي و تصويب در
    پژوهش شركت تابعه

شوراي بررسي و تصويب در
  پژوهش شركت 

امضاي قرارداد توسط مدير 
  عامل شركت تابعه 

  تفكيك روند بررسي برحسب اعتبار مورد نياز پروژه

  شركت تخصصيكميته 



  

   
  ) 2 (نوع  در شركتهاي تابعه مجريان سطح يكي تحقيقاتي پيشنهادي پروژه ها/ طرحها مودار اجرايي  بررسي و تصويب 

  )دستورالعمل بررسي و تصويب پروژه هاي تحقيقاتي 2-2-1-6موضوع بند (
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 پيشنهادپژوهشي
 

 ي توسطكارشناسبررسي
  امور پژوهش شركتهاي تابعه 

شوراي بررسي و تصويب در
   پژوهش شركت تابعه

شركت ذيربط ستادي و /استعالم از مديريت
   پژوهش و فناوريمديريت

امضاي قرارداد توسط مدير 
  عامل شركت تابعه 

شوراي بررسي و تصويب در
  پژوهش شركت 

هيات بررسي و تصويب  در
  مديره شركت تابعه  

 

شورايبررسي و تصويب در
 پژوهش شركت تابعه

  

  ده برابر نصاب معامالت متوسط  بيش از     نصاب معامالت متوسط برابر10 برابر و تا 5 بيش ازامالت متوسط برابر نصاب مع5برابر تا1بيش از   نصاب معامالت متوسط تا

امضاي قرارداد توسط مدير عامل
  شركت تابعه 

امضاي قرارداد توسط مدير 
  عامل شركت تابعه 

شوراي بررسي و تصويب در
    پژوهش شركت تابعه

شوراي ي و تصويب دربررس
  پژوهش شركت 

امضاي قرارداد توسط مدير 
  عامل شركت تابعه 

  شركت تخصصيكميته 

  تفكيك روند بررسي برحسب اعتبار مورد نياز پروژه



  

  
  مجريان در شركتمجريان در شركتيقاتي پيشنهادي ساير يقاتي پيشنهادي ساير تحقتحقهاي هاي پروژه پروژه / / نمودار اجرايي بررسي و تصويب طرحها نمودار اجرايي بررسي و تصويب طرحها 

  ) دستورالعمل بررسي و تصويب پروژه هاي تحقيقاتي  2-2-6موضوع بند (
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  ده برابر نصاب معامالت متوسط  بيش از                           نصاب معامالت متوسطبرابر10 برابر و تا 5 بيش از                        معامالت متوسط برابر نصاب 5برابر تا  1بيش از                                     
  
 

  
  
  
  
  

  تا نصاب معامالت متوسط 

  )(QCBS روش كيفيت قيمت   روش تك گزينه اي

  

    مشاورين منتخبي  براRFPارسال 

  (RFQ) ي كيفيارسال استعالم ارزياب

  از دهي و تهيه  فهرست كوتاه  تيام

تأييد امور پژوهش، توسعه و 
ريزي و فناوري و واحد برنامه
  كنترل طرحها 

   ي فنيابانجام ارزي

توسط هيأت انتخاب (ي ماليانجام ارزياب
  )مشاور

  

 

 آيين نامه 16انتخاب يكي ازموارد بند ث ماده 
 ات مشاورهخريد خدم

  تفكيك روند بررسي برحسب اعتبار مورد نياز پروژه

امضاي قرارداد توسط مدير 
 پژوهش و فناوري

  

  شركت موضوع در هيات مديره تصويب

    پژوهشي پيشنهاد / نياز

 يا  در جرايديفراخوان از طريق درج آگه
 از طريق  مجري واجد شرايط12انتخاب 

     سامانه اطالع رساني مناقصات

  پروژه اعتبار مالي  برحسبتاييد و امضاتفكيك روند

توسط مدير مالي و تاييد و امضاي قرارداد 
  مدير عامل

توسط مدير مالي و تاييد و امضاي قرارداد
  مدير عامل

پژوهش و امضاي قرارداد توسط مدير 
 فناوري

  مذاكره فني و مالي با مشاور منتخب

 بررسي توسط امور پژوهش، توسعه و فناوري

 باالتر از نصاب معامالت متوسط

 *تهيه شرح خدمات و اخذ موافقت مدير پژوهش و فناوري

 برابر نصاب معامالت متوسط5چنانچه اعتبار مالي مورد نياز پروژه بيش از*
 راي پژوهش الزامي استباشد اخذ تاييديه شو



  

  
  ))22 و و11نوع نوع ((بعه بعه تحقيقاتي پيشنهادي ساير مجريان در شركتهاي تاتحقيقاتي پيشنهادي ساير مجريان در شركتهاي تا   هاي هاي پروژه پروژه/ /  طرحها  طرحها نمودار اجرايي بررسي و تصويبنمودار اجرايي بررسي و تصويب
  )دستورالعمل بررسي و تصويب پروژه هاي تحقيقاتي2-6موضوع بند  (

  
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  

  ده برابر نصاب معامالت متوسط  بيش از                           نصاب معامالت متوسطبرابر10 برابر و تا 1 بيش از                                                                                                                                   
  
 

  
  
 برابر نصاب معامالت متوسط باشد اخذ تاييديه 5چنانچه اعتبار مالي مورد نياز پروژه بيش از*  

 شوراي پژوهش ستاد الزامي است

  

    مشاورين منتخبي  براRFPارسال 

  (RFQ) ي كيفيارسال استعالم ارزياب

  از دهي و تهيه  فهرست كوتاه  تيام

   ي فنيانجام ارزياب

توسط هيأت انتخاب (ي ماليانجام ارزياب
  )مشاور

 آيين 16انتخاب يكي ازموارد بند ث ماده    
امور پژوهش  تاييد توسط  نامه خريد خدمات مشاوره

 شركت تابعه

    امضاي قرارداد توسط 
 املعمدير 

 شركت موضوع در هيات مديره تصويب
  تابعه

 يا  در جرايديفراخوان از طريق درج آگه
 مجري واجد شرايط از طريق 12انتخاب 

     فهرست مشاوران داراي صالحيت

  پروژهمبلغ برحسب تاييد و امضاتفكيك روند

ر عامل توسط مديتاييد و امضاي قرارداد 
  شركت تابعه

توسط مدير عامل تاييد و امضاي قرارداد
  شركت تابعه

  مذاكره فني و مالي با مشاور منتخب
 

شركت ذيربط ستادي و /استعالم از مديريت
   پژوهش و فناوري مديريت

  تا نصاب معامالت متوسط 

  )(QCBS روش كيفيت قيمت   ه ايروش تك گزين

  

 

  تفكيك روند بررسي برحسب اعتبار مورد نياز پروژه

  

    پژوهشي پيشنهاد / نياز

 اوليه توسط امور پژوهش بررسي كارشناسي
 شركت تابعه

 نصاب معامالت  حدباالتر از

  *تهيه شرح خدمات و اخذ موافقت شوراي پژوهش شركت تابعه 


