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 RF06-05كد: 

 ورياپژوهش و فن

 

 » بسمه تعالي «

 طرح/ پروژه پژوهشي پرسشنامه پيشنهاد دهنده

 
 

 

 خالصه اطالعات طرح/ پروژه: -1

 

 عنوان كامل به زبان فارسي: 1-1

 

 

 

 عنوان كامل به زبان انگليسي: 1-2

 

 

 

 خدماتي  ايتوسعه  كاربردي  بنيادي    نوع طرح/ پروژه: 1-3
 

  تاريخ خاتمه:  تاريخ شروع:  ه(:مدت اجراء )ما 1-4

 

 )دالر(  ريال( ميليون )   اعتبارات مورد نياز: 1-5

 

 :ها و پروژه هاي فناورانه()مربوط به طرح سطح آمادگي فناوري 1-6

در  ابتداي   
 پروژه/طرح

در  انتهاي 
 پروژه/طرح

 TRL1 :يك ايده خام( مشاهده اصول پايه و گزارش آنها( 
  

 TRL2 :تبديل ايده به طرح( ها و مفاهيم و / يا كاربرد فناوريتدوين ايده( 
  

 TRL3 :تالش براي پياده سازي( هاي كليدي به صورت نظري و تجربياثبات مفهومي مشخصه( 
  

 TRL4 :سازي آزمايشگاهي( )پياده يا نمونه تابلويي در محيط آزمايشگاه و/ تائيد اجزا 
  

 TRL5 :يا نمونه تابلويي در محيط مرتبط با كاربرد )نمونه اوليه( و/ اتائيد اجز 
  

 TRL6 :)نمايش مدل سامانه / اجزاي سامانه يا نمونه اوليه در محيط مرتبط با كاربرد )نمونه كامل 
  

 TRL7 :ورود به دنياي واقعي( نمايش نمونه اوليه سامانه در محيط كاربرد( 
  

 TRL8 :تكميل( اقعي و بررسي كيفيت آن از طريق آزمايش و نمايشتكميل سامانه و( 
  

 TRL9 :تكرار پذيري( هاي عملياتياثبات عملكرد سامانه واقعي در ماموريت( 
  

   

  :همحل جغرافيايي اجراي طرح/پروژ 1-7
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 RF06-05كد: 

 

 ها تكميل مي شود.اين قسمت توسط امور/ واحد پژوهش و توسعه شركت/ شركت
 

 :شماره ثبت
 :تاريخ

 تاريخ تصويب پيشنهاد اوليه:

 :امور/ واحد پژوهش و توسعه 

 

 
 نظر كميته بررسي كننده: با توجه به تصويب پيشنهاد اوليه، طرح تفصيلي:

 تصويب شد           نياز به اصالح دارد )به شرح پيوست(           تأييد نشد )به شرح پيوست(
 

 
 در صورت تصويب طرح/پروژه:

   تصويب: تاريخ
 

     در سامانه يكپارچه نظام پژوهش و فناوري صنعت نفت:پروپوزال  شماره
 

 اركان اجرايي طرح/پروژه:مشخصات 
  :توسعه دهنده فناوري -1
  :هاي علمي و پژوهشيقطب قطب/ -2
  :توسعه دهنده محصول -3
  :هاب تجميع دانش -4

 

 
    منبع تامين بودجه طرح/ پروژه:

 
 امضاء:     :ور/ واحد پژوهش و توسعهمسئول ام

 
 

 پيوست هاي ضروري:

 (RFPپيشنهاد درخواست پروپوزال ) -1

 پروژه در كارگروه فايل ارائه طرح/ -2

 شوراي پژوهشي شركت تابعه مصوبه -3
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 طرح/ پروژه  انمجريمجري/ مشخصات  -2

 

  نام و نام خانوادگي

  تاريخ تولد  كد ملي

  رشته تحصيلي  ميزان تحصيالت

  دانشگاه  گرايش

  وضعيت استخدامي  مرتبه علمي

  هاي در دست اجرا تعداد طرح  هاي خاتمه يافته تعداد طرح

  آدرس و تلفن تماس منزل

  كارآدرس و تلفن تماس محل

  الكترونيكيپست آدرس 
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 :مشخصات موضوعي طرح/ پروژه -3

 

 اهداف: 3-1

 

 ضرورت تحقيق: 3-2

 

 :)بصورت كمي و كيفي(ميزان اثربخشي  3-3

 

 فرضيه هاي تحقيق: 3-4

 

 خالصه مراحل تحقيق: 3-5

 

 كلمه از مطالب خالصه تحقيق(: 10ليد واژه ها )حداكثر ك 3-6

 

بررسي سابقه مطالعات و تحقيقات موضوع طرح، همراه با ذكر منابع اساسي و همچنين چگونگي  3-7

 :ارتباط آن با تحقيقات قبلي
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 :نتايج آنو مشخصات مراحل اجراي طرح/ پروژه  -4

 

 هاي اصلي تحقيق: تعريف مسئله و بيان سؤال 4-1

 

 هاي جمع آوري اطالعات: روش 4-2

 

 هاي تجزيه و تحليل اطالعات: روش 4-3

 

 نتايج تحقيق پاسخگوي كداميك از نيازهاي صنعت نفت مي باشد؟ 4-4

 

 حقيق متصور است؟چه كاربردهاي از انجام اين ت 4-5

 

عالوه بر شركت ملي نفت چه مؤسساتي )دولتي و غير دولتي( مي توانند از نتايج تحقيق استفاده  4-6

 كنند؟

 

 جنبه جديد بودن و نوآوري طرح در چيست؟ 4-7
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 شرح خدمات تفصيلي طرح/پروژه )تا سطح اليه سوم(: -5
 

 تذكر:

  .مي باشدها ضروري و تعداد آن نوع، بيان تست /در صورت داشتن آزمايش -1

ضروري  مجريتوسط مركز تحليل پتنت )بررسي پتنت هاي موجود و امكان ثبت پتنت( پروژه،  كه امكان اختراع در طرح/ در صورتي -2

 مي نمايد.

 عنوان عمليات در هر مرحله مرحله

1    

1 1   

1 1 1  

1 1 2  

    

    

 
 
 



7 

 RF06-05كد: 

 :زمان بندي اجراي طرح -6

 

 مرحله
دت زمان م

 )ماه(

ساعت 

 در ماه

 )خانه هاي مربوط به هر مرحله را هاشور بزنيد(  شروع و پايان هر مرحله از عمليات بر حسب ماه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1                             

1 1                            

1 1 1                           
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  :در اين پژوهشمشخصات پرسنل  -7

 

 مرتبه علمي مدرك تحصيلي در طرح نوع مسئوليت كد ملي نام و نام خانوادگي
 سابقه خدمت در

 دانشگاه/ مركز تحقيقاتي

      ريمج

      1همكار پژوهشي 

      2همكار پژوهشي 

 ...      
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 :برآورد هزينه هاي اجراي طرح -8

 ارقام ذيل با لحاظ هزينه باالسري محاسبه شده است. تذكر:

 * رصد وزنيد هزار دالر ميليون ريال عنوان عمليات در هر مرحله مرحله

1        

1 1       

1 1 1      

1 1 2      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

     جمع كل

 
 را تعين نماييد. : لطفاً در اين ستون با عالمت )*( مراحل ارائه گزارش*
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 ريال/ دالر( ميليون)ارقام بر حسب  موجودوابط هزينه هاي پرسنلي بر اساس ض -8-1
 

نام و نام 

 خانوادگي

 مرحله

 )اليه سوم(

نقش و وظيفه به 

تفكيك مراحل 

 اجراي طرح

حق التحقيق 

 ساعتي

 )هزار ريال(

تعداد 

ساعت كار 

 در ماه

مدت 

اشتغال 

 )ماه(

مبلغ 

پرداختي 

 در ماه

 جمع هزينه ها

 جمع كل سال دوم سال اول

 مجري

1 1 1         

1 1 2         
           

           
            

همكار 
 1پژوهشي 

           
           

           
           

            

همكار 
 2پژوهشي 

           

           
           

           
            

... 

           
           

           
           

            

 

 

 
 

]1Commented [H : 

با توجه به اينكه اعضاي اصلي تيم اجراي پروژه داراي  تذكر:
باشند، ضروري است وظايف آموزشي و پژوهشي در دانشگاه مي

هاي كار در هر ماه با مالحظه ساعات كار فعاليت تعداد ساعات
آنها در دانشگاه  هايآموزشي اعضاي هيات علمي و مسئوليت

 تنظيم گردد.
التحقيق يك ساعت تحقيق تيم پرسنلي همچنين مناسب است حق

آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي  62مطابق با ماده 
ها و موسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري وزارت دانشگاه

 ، تحقيقات و فناوري محاسبه گردد.علوم
التحقيق يك ه مذكور حقالزم به ذكر است بر اساس آيين نام

ساعت تحقيق عضو هيات علمي بر اساس يك پنجاهم مجموع 
 گردد.حقوق مرتبه، پايه و فوق العاده شغل )مخصوص( تعيين مي
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 ريال/ دالر( ميليونهاي اجراي طرح )ارقام بر حسب  هزينه مواد الزم مصرف شدني به تفكيك سال -8-2
 

 ذكر گردد. «  عدم نياز به اعتبار»  يا «  صفر»  ها، نياز به اعتبار نباشد، چنانچه در بعضي از ستون تذكر:

 

  مرحله

 )اليه سوم(
 مواد نوع

تعداد يا مقدار 

 مصرفي

 جمع كل جمع هزينه ها قيمت واحد 

 ارزي ريالي
 سال دوم سال اول

 ارزي ريالي
 ارزي ريالي ارزي ريالي
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 ريال/ دالر( ميليون)ارقام بر حسب هاي  اجراي طرح  هزينه لوازم و تجهيزات مصرف نشدني به تفكيك سال -8-3
 تذكر: 

 ذكر گردد. « عدم نياز به اعتبار»  يا  «  صفر» ها، نياز به اعتبار نباشد، چنانچه در بعضي از ستون -1

 مي باشند. لوازم و تجهيزات مصرف نشدني تحت مالكيت شركت ملي نفت -2

 مرحله

 )اليه سوم(

و  نام لوازم

 تجهيزات

 تعداد

 مورد نياز

 قيمت واحد

 )براي خريد(

 هزينه سفارش

 )×(خدمات علمي 

 جمع كل جمع هزينه ها

 سال دوم سال اول

 ارزي ريالي
 ارزي ريالي ارزي ريالي

             

             

             

             

             

 اي ساير مراكز علمي و پژوهشي كمك گرفت.پروژه مي توان از خدمات علمي و مشاوره چنانچه در اجراي طرح/*  
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 (يليون ريال)ارقام بر حسب مهزينه هاي ماموريت كاري )اداري(/تحقيقاتي و علمي مربوط به طرح/پروژه  -8-4
 

 ذكر گردد. » عدم نياز به اعتبار « يا  «  صفر» نباشد،  ها، نياز به اعتبارچنانچه در بعضي ستون تذكر:

 

 مرحله

 )اليه سوم(

نام و نام 

 خانوادگي

محل 

 ماموريت

 جمع كل جمع هزينه ها مدت ماموريت )به روز(

 سال دوم سال اول سال دوم سال اول سال دوم سال اول
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 )ارقام بر حسب ميليون ريال/ دالر( هاي اجراي طرحمراكز هزينه و سالجمع كل هزينه ها به تفكيك  -8-5

 
 ها، نياز به اعتبار نباشد، » صفر «  يا » عدم نياز به اعتبار «  ذكر گردد.چنانچه در بعضي ستون تذكر:

 

 نوع هزينه

 جمع هزينه ها
 جمع كل

 مسال دو سال اول

 ارزي ريالي ارزي ريالي ارزي ريالي

       هزينه پرسنلي 

هاي هزينه مواد الزم مصرف شدني به تفكيك سال

 اجراي طرح/ پروژه
      

هزينه لوازم و تجهيزات مصرف نشدني به تفكيك 

 هاي اجراي طرح/ پروژه سال
      

 صفر  فرص  صفر  هزينه هاي ماموريت كاري )اداري(/تحقيقاتي و علمي

 صفر  صفر  صفر  (  هزينه هاي باالسري )      %

       جمع كل هزينه ها
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 )ارقام بر حسب ميليون ريال/ دالر(به تفكيك مراحل اجراي طرح  جمع كل هزينه ها -8-6
 

 .ها، نياز به اعتبار نباشد، » صفر «  يا » عدم نياز به اعتبار «  ذكر گرددچنانچه در بعضي ستون تذكر:

 

 ترتيب مراحل
 پرسنلي

مواد الزم مصرف 

 شدني

لوازم و تجهيزات 

 مصرف نشدني
 جمع كل باالسري ماموريت

 درصد وزني

 ارزي ريالي ريالي ريالي ارزي ريالي ارزي ريالي ارزي ريالي

1              
1 1             

1 1 1            
1 1 2            

              
              

 100           جمع كل
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 پروژه جهت اكتساب دانش فني: نقشه راه طرح/ -9
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 پروژه: طرح/اجراي آناليز ريسك  -10

 
 سازي تنظيم گرديده استدانش فني و مهندسي پايه خريداري و برنامه انتقال و بومي

 و طرح داراي ريسك اجراي بسيار پاييني است

 
 ي پايه خريداري شده قابل دسترسي استدانش فني و مهندس

 و ريسك اجراي طرح كم است

 
 دانش فني و مهندسي پايه وجود دارد

 و ريسك اجراي طرح متوسط است

 
 دانش فني و مهندسي پايه وجود دارد ولي امكان دسترسي فراهم نيست

 و ريسك اجراي طرح نيز باال است

 
 شوددانش فني و مهندسي پايه خلق مي

 يسك اجراي طرح بسيار باال استو ر

 

 توضيحات:
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 پيوست هاي الزامي:

تفكيك نقش و وظايف هر يك از اعضاي تيم پروژه و ساعات همكاري ايشان بمنظور طرح / پروژه  MSPفايل  -1
 .هاي ذكر شده در ساختار شكستدر هر بخش از فعاليت

 پروپوزال. PDFو  WORDفايل  -2

 دي در اين پژوهشپرسنل كلي فيش حقوقي -3
 

 مالحظات:

در صورتيكه نتايج طرح در يك از واحدهاي تابعه شركت ملي نفت ايران قابل اجرا مي باشد، نام واحد و شركت  -1
 ذيربط را بنويسيد.

 تكميل اين پرسشنامه دليلي بر تصويب طرح نمي باشد. -2

دستگاه اجرايي كه مجري در /تائيد و امضاي تمامي صفحات پروپوزال توسط مجري و همچنين مسئول سازمان -3
 آن مشغول به فعاليت است بمنظور تائيد صحت مندرجات ضروري مي باشد.

 
 
 

 نام سازمان/ دستگاه اجرائي:
 آدرس:

 كد پستي:
 تلفن:

 شماره ثبت:
 شناسه ملي:

 كد اقتصادي:
 پست الكترونيكي:

 نام و نام خانوادگي مسئول سازمان/ دستگاه اجرائي:
 
 

 امضاء:

 تاريخ:

]2Commented [H : 
مدرك / نامه اي دال بر ميزان حقوق مرتبه، پايه و فوق العاده شغل 

 )مخصوص(


