آییه وبمٍ طرحَبی پژيَشی داخلی ثروبمٍ محًر داوشگبٌ صىعتی سُىذ
مقذمٍ
ّذف اص تذٍيي آييي ًبهة عشح ّبي پظٍّـي داخل داًـگبّي استمب ي ويفيت پظٍّؾ ّبي اًدبم ؿذُ دس داًـگبُ ثشاي حشوت ثِ
ػوت پظٍّؾ ّبي دس هشص داًؾ ٍ حل هؼضالت كٌبيغ وـَس ثب اًدبم تحميمبت وبسثشدي

اص عشيك تدويغ فؼبليت ّبي پظٍّـي

اػضبي ّيأت ػلوي ٍ داًـدَيبى تحليالت تىويلي اػت .ثشاي ايي هٌظَس عشح ّبي پظٍّـي دس ساػتبي ثشًبهِ ّبي تحميمبتي
هلَة ٍ دس چبسچَة اػتجبس پظٍّـي (گشًت) اػضبي ّيأت ػلوي تؼشيف هيؿًَذ.

مبدٌ  -1اَذاف
 توشوضثخـي ٍ تدويغ فؼبليت ّبي پظٍّـي اػضبي ّيأت ػلوي ٍ داًـدَيبى تحليالت تىويلي ػشهبيِگزاسي هٌبػت ثشاي دػتيبثي ثِ ًتبيح هغلَة پظٍّـي حَل هحَسّبي هـخق افضايؾ ويفيت ثشًٍذادّبي پظٍّـي -حوبيت اص عشحْبي پظٍّـي هٌغجك ثب اٍلَيتّب ٍ ػيبػتّبي ثبالدػتي ٍ والى

مبدٌ – 2تعبریف
داوشگبٌ :هٌظَس داًـگبُ كٌؼتي ػٌْذ اػت.
طرح پژيَشی :ثِ هدوَػِ فؼبليتّبي پظٍّـي يب فٌبٍساًِ اػضبي ّيأت ػلوي داًـگبُ اعالق هيؿَد وِ دس عي دٍسُ يه
ػبلِ ٍ ثش اػبع ثشًبهِ هلَة تحميمبتي اًدبم هي گيشد ٍ دسثشگيشًذُ پشٍطُ ّبي تحليالت تىويلي (پبيبىًبهِّبي وبسؿٌبػي
اسؿذ ٍ سػبلِّبي دوتشي) تحت ساٌّوبيي ػضَ ّيأت ػلوي اػت.
ثروبمٍ مصًة تحقیقبتی  :ثشًبهِ تحميمبتي پيـٌْبدي اػضبي ّيأت ػلوي داًـگبُ هغبثك ثب اػٌبد ثبالدػتي اػت وِ دس لبلت
فشم ضويوِ اسايِ ؿذُ ٍ پغ اص تأييذ داًـىذُّب ،دس ؿَساي پظٍّؾ داًـگبُ ثشسػي ٍ تلَيت هيؿَد.
مجری مسئًل طرح :ػضَ ّيأت ػلوي ٍ اػتبد ساٌّوبي داًـدَيبى تحليالت تىويلي داًـگبُ اػت وِ هؼئَليت اخشا ،هذيشيت
هبلي ٍ هؼئَليت تؼَيِ حؼبة عشح سا ثب هؼبًٍت پظٍّـي ٍ فٌبٍسي ثشػْذُ داسد  .هيضاى هـبسوت هدشي هؼئَل ،هؼبٍي يب ثيـتش
اص ػبيش هدشيبى اػت.
سبیر مجریبن :افشادي وِ دسكذي اص هـبسوت سا دس اخشاي پظٍّـي عشح ثش ػْذُ داسًذ ٍ اص اػضبء ّيأت ػلوي داًـگبُ ّؼتيد .
َمكبر (َمكبران) :داًـدَيبى تحليالت تىويلي تحت ساٌّوبيي هدشيبى ٍ ػبيش افشادي وِ دس اهَس اخشايي عشحّبي تحميمبتي
اص لتيل وبسّبي آصهبيـگبّي ػولي ٍ غيشُ ثِ هدشيبى ووه هيوٌٌذ (هبًٌذ اػضبي ّيأت ػلوي ،وبسؿٌبػبى ٍ فيٍسصاى).
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تجصرٌ :1اهتيبصدّي ثِ هدشي هؼئَل ٍ ػبيش هدشيبى عشح ّبي پظٍّـي ثش اػبع دسكذّبي تؼييي ؿذُ دس آييي ًبهِ استمبء هي
ثبؿذ ٍ اهتيبص دّي ثِ ّوىبساى عشح ثش اػبع ػبػت ّوىبسي هٌذسج دس پشٍپَصال هحبػجِ هيؿَد.

مبدٌ  -3ريوذ تصًیت
 1-3عشحّبي پظٍّـي پغ اص اسائِ پيـٌْبد

(پشٍپَصال) ثِ داًـىذُ ٍ/احذ پظٍّـي هشثَعِ ،تَػظ دٍ داٍس ثِ پيـٌْبد

داًـىذٍُ/احذ پظٍّـي ٍ دس لبلت فشهْبي داٍسي اسصيبثي هيؿًَذ .پغ اص دسيبفت ًظشات ايي داٍساى ٍ دس كَست تلَيت عشح دس
داًـىذٍُ/احذ پظٍّـي  ،پيـٌْبد عشح ثِ هذيشيت پظٍّـي داًـگبُ اسػبل ٍ دس ؿَساي پظٍّؾ /فٌبٍسي داًـگبُ ،دػتبٍسدّب ٍ
ًتبيح هَسد اًتظبس اص عشح اسصؿگزاسي خَاّذ ؿذ.
 2-3هَاسدي وِ دس اهتيبصدّي عشحْب هذًظش لشاس هيگيشد ػجبستٌذ اص:
 تؼشيف عشح دس حَصُّبي اٍلَيت داس وـَس ّوىبسي اػضبي ثيـتش دس اًدبم عشح پظٍّـي دػتبٍسدّبي هَسد اًتظبس (هبًٌذ همبالت ػلوي ،ثجت اختشاع ،هحلَل ًَآٍساًِ ،ايذُ ٍ تَػؼِ فٌبٍسي) چـن اًذاص پظٍّؾ اص ًظش پتبًؼيل خلت ّوىبسي كٌؼتي ٍ ػمذ لشاسدادّبي كٌؼتي اهىبى ّوىبسي ثييالوللي دس اًدبم ثشًبهِ پظٍّـيتجصرٌ :2اػضبي وويتِ داٍسي ثِ تـخيق داًـىذٍُ/احذ پظٍّـي هيتَاًٌذ اص هتخللبى خبسج اص داًـگبُ ّن ثبؿٌذ.
تجصرٌ :3حكالضحوة داٍسي دس هشحلة تلَيت ،لجَل ٍ يب سد عشح ّب ثشاي داٍساى خبسج اص داًـگبُ هتٌبػت ثب ٍػؼت عشح ٍ عجك
ًظش هؼبٍى پظٍّـي اص هحل اػتجبس پظٍّـي هدشي/هدشيبى لبثل پشداخت اػت.
 3-3عَل هذت ّش عشح حذاوثش يه ػبل اػت ٍ اخشاي عشح پظٍّـي ثؼذي هٌَط ثِ تأييذ ٍ اسصؿگزاسي عشح لجلي خَاّذ
ثَد.

ط مبلی
مبدٌ  -4ضًاة
 1-4ثَدخِ عشحْبي پظٍّـي اص هحل ثَدخِ ػوَهي ٍ اختلبكي تحميمبت داًـگبُ ٍ اص تدويغ اػتجبسات گشًت اػضبي ّيأت
ػلوي ،حوبيت اص پبيبىًبهِ/سػبلِ ّب ٍ عشحْبي پظٍّـي داخل داًـگبُ تأهيي هيؿَد.
 2-4وف اػتجبس ػبالًِ عشح ّبي پظٍّـي ثش هجٌبي حوبيت اص ّضيٌِ ّبي يه سػبلِ دوتشي ٍ چْبس پبيبى ًبهِ وبسؿٌبػي اسؿذ
(هؼبدل  60هيليَى سيبل) ٍ ػمف اػتجبس ػبالًِ ثش اػبع ثَدخِ ّبي تخليق يبفتِ دس ًظش گشفتِ هيؿَد .هالن ثشاي تؼييي ايي
ػمف ،آييي ًبهِ ًحَُ هحبػجِ گشًت خَاّذ ثَد.
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ّ 3-4ضيٌِ پشػٌلي دس عشحْبي پظٍّـي ثِ اػضبي ّيأت ػلن ي داًـگبُ ٍ داًـدَيبى تحت ّذايت آًْب تؼلك ًوي گيشد ٍ ثشاي
ػبيش ّوىبساى عشح ثشحؼت تخلق ٍ تدبسة ٍ هذاسن داًـگبّي تب ػمف هـخلي وِ دس ٌّگبم تلَيت عشح تؼييي هيگشدد
لبثل پشداخت خَاّذ ثَد .دس ّش كَست ػمف هدبص پشػٌل ّوىبس ًجبيذ ثيؾ اص  %10اص ول اػتجبسات عشح ثبؿذ.
 4-4دسكذ اختلبف يبفتِ ثِ الالم هلشفي ٍ ػْن تدْيضاتي وِ اهَال داًـگبُ خَاّذ ثَد (الالم غيش هلشفي) ثٌبثش ًَع ٍ هبّيت
عشح دس ٌّگبم تلَيت تؼييي ٍ هـخق هي گشدد.
 5-4وليِ پشداختْب ثش اػبع دسخَاػت هدشي هؼئَل ٍ اسصيبثي سًٍذ پيـشفت عشح ،پغ اص دػتَس هؼبٍى پظٍّؾ ٍ

فٌبٍسي

اًدبم خَاّذ ؿذ.

مبدٌ  -5مًارد َزیىٍ کرد اعتجبر تخصیص یبفتٍ
 ّضيٌِ خشيذ تدْيضات ،هَاد هلشفي ٍ خذهبت آصهبيـگبّيّ -ضيٌِ اًدبم تؼبهالت ػلوي ٍ پظٍّـي دس لبلت ثجت ًبم ٍ ؿشوت دس ّوبيـْب ٍ وبسگبّْبّ ،ضيٌِ چبح همبالت ػلوي

،

هؼبفشت ٍ هَاسد هـبثِ
 ؿشوت دس ّوبيـْب ،وبسگبّْب ٍ ًوبيـگبّْبي خبسخي ثشاي اػضبي ّيبت ػلوي هغبثك ثب آييي ًبهِ هشثَط ٍ ثب تلَيتهؼبًٍت پظٍّؾ ٍ فٌبٍسي هدبص اػت.
 خشيذ لَاصم اداسي ٍ وبهپيَتش ٍ ثشٍصسػبًي آى اص ايي اػتجبس هدبص ًيؼت. -ػبيش هَاسدي وِ ضشٍست آى ثِ تأييذ هؼبًٍت پظٍّـي ثشػذ.

مبدٌ  6تعُذات مجری
  -1ثشاى پيـٌْبد عشح پظٍّـى ،فشم پيَػت دس دٍ ًؼخِ تىويل ٍ ثِ هذيش گشٍُ  /داًـىذُ ٍاثؼتِ اسائِ ؿَد.  -2اگش عشح دٌّذُ يه ًفش ثبؿذ ًبم ٍى ثِ ػٌَاى هؼئَل اخشاى عشح هؼشفى گشدد ٍ دس كَستى وِ عشح دٌّذُ ثيؾ اصيه ًفش ثبؿذ يىى اص عشح دٌّذگبى ثِ ػٌَاى هؼئَل اخشاى عشح هؼشفى ؿَد.
  -4 -3هؼئَل اخشا پغ اص ؿشٍع ثبيذ ثشاػبع تمَين صهبى ثٌذى ؿذُ ،گضاسؽ ػلوى ٍ ػٌذالضٍم ،گضاسؽ هبلى عشح سا ثِهؼبٍى پظٍّـى داًـىذُ اسػبل ًوبيذ.
  -5هؼئَل اخشا ثبيذ پغ اص پبيبى عشح گضاسؽ وبهل آى سا ثِ هؼبٍى پظٍّـى داًـىذُ اسػبل داسد.  -6حبكل تحميمبت ٍ ّش گًَِ دسآهذ ًبؿى اص اخشاى عشحْب ٍ فؼبليتْبى پظٍّـى وِ ّضيٌِ آى اص هحل اػتجبساتپظٍّـى داًـگبُ پشداخت ؿذُ اػت والً هتؼلك ثِ داًـگبُ خَاّذ ثَد ٍ داًـگبُ هىتَاًذ لؼوتى اص دسآهذ حبكلِ سا عجك
همشسات ثِ عشح دٌّذگبى پشداخت ًوبيذ.
  -7دس همبلِ حبكل اص عشح ،ضوي دسج خولِ هَسد اؿبسُ دس ريل وِ ثؼتگي ثِ صثبى ًگبسؽ همبلِ خَاّذ داؿت هؼئَلاخشاى عشح هَظف اػت يه ًؼخِ اص آى سا پغ اص چبح ثِ اداسُ ول ثشًبهِ سيضي ٍ ًظبست پظٍّـي داًـگبُ اسػبل داسد.
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 دس آثبس فبسػي  :ايي پظٍّؾ دس لبلت عشح پظٍّـي ؿوبس ُ .............ثب اػتفبدُ اص اػتجبسات پظٍّـي داًـگبُ تْشاى اًدبمؿذُ اػت.
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 هٌتـش ًوبيٌذ.  -8هؼئَل اخشاى عشح ثبيذ لتل اص ّضيٌِ ًوَدى ثَدخِ عشح همشسات ٍ آئيي ًبهِّبى هشثَط ثِ ّضيٌِ وشدى ثَدخِتحميمبتى سا هغبلؼِ ٍ دس حيي اخشاى عشح سػبيت ًوبيذ.
 -9 -ػبل هبلى عشحْبى پظٍّـى هٌغجك ثش ػبل هبلى داًـگبُ اػت ،لزا هٌظَس اص

"ػبل خبسى " فبكلِ صهبًى اص تبسيخ

اثالؽ تلَيت عشح تب پبيبى اػفٌذهبُ ّوبى ػبل خَاّذ ثَد.
  -10پيـٌْبد تغييش هؼئَل اخشا ٍ ّوىبساى اكلى عشح ٍ ّوچٌيي تغييش دس الالم ّضيٌِ هٌَط ثِ تلَيت ؿَساىپظٍّـى پشديغ /داًـىذُ هؼتمل خَاّذ ثَد.

ايي آييي ًبهِ دس تبسيخ  1396/04/02دس  6هبدُ ثِ تلَيت ؿَساي پظٍّؾ ٍ فٌبٍسي داًـگبُ سػيذُ اػت وِ اص
تبسيخ تلَيت لبثل اخشا اػت.
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