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فشكتهغبلؼبتي هأهَسيتي اػت وِ ثب ّذف تَػؼِ ٍ تؼویك داًؾ تجشثِ ٍ اػتالي هؼتوش ػغح ػلوي اػضبي
ّیأت ػلوي داًـگبُ ،كَست هيگیشدّ .وچٌیي اًتظبس هيسٍد وِ اػضبء ّیأت ػلوي ثشاي حل هـىالت ػلوي ٍ
فٌي وـَس ٍ آؿٌبيي ثب صهیٌِّبي جذيذ تحمیمبتي اص ايي فشكت هٌحلش ثِ فشد اػتفبدُ ًوبيٌذ .آگبّي اص اهىبًبت ٍ
پیـشفتّبي ػلوي ٍ ثْشُگیشي اص سٍؽّبي جذيذ آهَصؿي ٍ پظٍّـي ٍ تمَيت ّوىبسيّبي ػلوي ٍ ثیيالوللي
ًیض اص دػتبٍسدّبي ٍيظُ فشكت هغبلؼبتي اػبتیذ هيثبؿذ.
داًـگبُ كٌؼتي اهیشوجیش اًتظبس داسد وِ اػضبي ّیأت ػلوي پغ اص ثبصگـت اص يه فشكت هغبلؼبتي هَفك ،يبفتِ-
ّبي خَيؾ سا چِ دس صهیٌِّبي ػلوي ٍ چِ دس صهیٌِّبي هذيشيتي ٍ اجشايي ثِ ديگش اػضبء ّیأت ػلوي ٍ
هؼئَلیي داًـگبُ هٌتمل ًوبيٌذ .ثبتَجِ ثِ چـناًذاص داًـگبُ دس خلَف تجذيل ؿذى ثِ يه داًـگبُ ًؼل ػَم ٍ
لشاس گشفتي داًـگبُ دس ستجِّبي ثبالي جْبًي ،ايجبد ٍ تَػؼِ استجبعبت ثیيالوللي ًیض هيتَاًذ حبكل فشكت
هغبلؼبتي اػبتیذ ثبؿذ.
ايي سٍيِ ثش هجٌبي آئیيًبهِ هلَة ٍصاست ػلَم ،تحمیمبت ٍ فٌبٍسي تٌظین ٍ ثب اػوبل تغییشاتي ثِ هٌظَس ّوبٌّگي
ثیـتش ثب ػبيش ػیبػتّب ٍ ؿشايظ داًـگبُ كٌؼتي اهیشوجیش ثِ تلَيت ّیأت سئیؼِ داًـگبُ سػیذُ اػت.
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 -1شرايط احراز و كسب اولويت :
 -1-1داسا ثَدى ٍضؼیت اػتخذاهي سػوي لغؼي
 -2-1داسا ثَدى هشتجِ ػلوي اػتبديبس ثِ ثبال
 -3-1حذالل ػبثمِ ثشاي ولیِ اػضبء ّیأت ػلوي ثشاي دسخَاػت فشكت هغبلؼبتي حذالل  5ػبل وبهل اص
تبسيخ اػتخذام سػوي لغؼي ٍ يب حذالل  5ػبل پغ اص ثشگـت اص فشكت هغبلؼبتي لجلي هيثبؿذ.
تبصره  :1هذت اػتفبدُ اص هشخلي ثذٍى حمَق ثِ عَل  5ػبل ػبثمِ فَقالزوش اضبفِ خَاّذ ؿذ.
تبصره  :2ثشاي دسخَاػت ثؼذي فشكت هغبلؼبتي ،هتمبضي ثبيؼتي حذالل ؿؾ تشم تحلیلي دس داًـگبُ
حضَس فؼبل داؿتِ ثبؿذ.
تبصره  :3اًلشاف اص فشكت هغبلؼبتي پغ اص تلَيت دس ّیأت سئیؼِ داًـگبُ تحت ّش ؿشايغي ثِ ػٌَاى
يىجبس اػتفبدُ اص فشكت هغبلؼبتي ثشاي هتمبضي هحؼَة هیگشدد .دس هَاسد اػتثٌبء ٍ اسائِ ػزس هَجِ ٍ ثِ
ؿشط ػذم هتمبضي جذيذ دس داًـىذُ اهىبى عشح تمبضبي فشد دس ّیبت سئیؼِ داًـگبُ ٍجَد داسد.
 -4-1اسائِ ثشًبهِ هغبلؼبتي وبهالً هـخق ٍ پزيشؽ لغؼي اص يه داًـگبُ هؼتجش خبسج وـَس وِ دس
صهیٌِ هَسد هغبلؼِ ؿبخق ثبؿذ.
ٍ -5-1جَد ػضَ ّیأت ػلوي جبيگضيي دس داًـىذُ ٍ ػذم ايجبد اؿىبل دس ثشًبهِّبي آهَصؿي ٍ
پظٍّـي داًـگبُ.
 -6-1وؼت حذالل  60دسكذ اهتیبصات اص ّش يه اص هَاسد ػِ گبًِ آئیيًبهِ استمبء داًـگبُ كٌؼتي
اهیشوجیش ؿبهل حذالل اهتیبص الصم اص همبالت ًـشيبت هؼتجش ثیيالوللي ثِ ػٌَاى ؿشط الصم ثشاي
اسػبل تمبضبي اػتفبدُ اص فشكت هغبلؼبتي.
تبصره  :4اگش هتمبضي دس  5ػبل گزؿتِ يه استمبء هشتجِ داؿتِ ثبؿذ اص اسػبل هؼتٌذات ايي ثٌذ هؼبف هيثبؿذ.
 -7-1تؼذاد افشاد اػضاهي اص يه داًـىذُ ٍ ًیض دس ول داًـگبُ ًجبيذ اص  5%هجوَع اػضبء ّیبت ػلوي آى
داًـىذُ /داًـگبُ تجبٍص ًوبيذ.
 -8-1دس كَستیىِ تؼذاد ٍاجذيي ؿشايظ ثیؾ اص ػْویِ تؼییي ؿذُ ثبؿذ ،اٍلَيت اًتخبة افشاد سا هيتَاى
ثش اػبع هَاسد صيش تؼییي ًوَد:
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الف -اهتیبصات پظٍّـي ثبالتش حؼت هبدُ هشتجظ دس آئیيًبهِ استمبء ٍ دس كَست اهتیبص يىؼبى ،افشاد ثب
هشتجِ ػلوي ٍ پبيِ ثبالتش
ح -ویفیت تذسيغ ٍ سػبيت لَاًیي آهَصؿي ٍ ػبيش لَاًیي داًـگبُ
ج -افشادي وِ ثشاي اٍلیيثبس هتمبضي فشكت هغبلؼبتي ّؼتٌذ.
چّ -ن ساػتب ثَدى پیـٌْبد وبس تحمیمبتي فشد ثب هأهَسيت ٍ اّذاف يىي اص ٍاحذّبي پظٍّـي داًـگبُ
د -صهبى ثیـتش ػذم اػتفبدُ اص فشكت هغبلؼبتي
ُ -داؿتي هؼئَلیت اجشائي دس پؼتّبي هلَة داًـگبُ يب داًـىذُ دس ثیي دٍ فشكتهغبلؼبتي

 -1-2هذت فشكت هغبلؼبتي ثٌب ثِ دسخَاػت هتمبضي ٍ تأيیذ داًـگبُ هيتَاًذ ثِ كَست
الف -دٍ ًیوؼبل تحلیلي هتَالي ( 9هبُ لغؼي)،
ة -يه ًیوؼبل ٍ يه تبثؼتبى لجل يب ثؼذ آى ( 7/5هبُ لغؼي) ،ثبؿذ.
تبصره  :5صهبى ؿشٍع فشكت هغبلؼبتي ثبيذ هٌغجك ثش يىي اص ًیوؼبلّبي تحلیلي اٍل يب دٍم يب تبثؼتبى دس
ػبل اػتفبدُ اص فشكت ثبؿذ .دس ّش كَست هتمبضي ًويتَاًذ ثیؾ اص دٍ ًیوؼبل دس داًـگبُ حضَس ٍ تذسيغ
ًذاؿتِ ثبؿذ.

3
دس ايي ًَع فشكتهغبلؼبتي ػضَ ّیأت ػلوي هٌتخت ثشاي تمَيت ٍ افضايؾ تَاًوٌذيّبي پظٍّـي ٍ يب
اًجبم هغبلؼِ ٍ تحمیك دس يه هَضَع خبف دس ػبيش هَػؼبت ٍ هشاوض آهَصؽ ػبلي وـَس يب دس هحل خذهت
خَد ثِ هغبلؼِ ٍ تحمیك هيپشداصد.
ثذيْي اػت داٍعلت ثبيذ هَافمت هَػؼِ هیضثبى ثشاي اًجبم فشكتهغبلؼبتي سا وؼت ًوبيذ .دس هَسد اػتفبدُ
اص فشكتهغبلؼبت كٌؼتي ثِ سٍيِ هشثَعِ ثب ؿوبسُ  AUT-PR-2207-09هشاجؼِ ؿَد.
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 -1-4تأهیي ّضيٌِّبي فشكت هغبلؼبتي ثٌبثش تمبضبي هتمبضي ٍ تأيیذ داًـگبُ هيتَاًذ اص هحل اػتجبسات
پظٍّـي داًـگبُ ،حمَق سيبلي هتمبضي ،حوبيت كٌبيغ داخلي ٍ ًیض هٌبثغ تأهیي ؿذُ اص ػَي داًـگبُ ٍ
يب ػبيش هٌبثغ ثبؿذّ .وچٌیي هیضاى هجبلغ دسيبفتي دس وـَس هملذ ثبيذ ثلَست ؿفبف گضاسؽ ؿذُ وِ
الجتِ ايي هَسد دس هیضاى پشداختي داًـگبُ ثِ ّیچ ٍجِ هَثش ًخَاّذ ثَد.
تبصره ّ :6ضيٌِّبي هتشتت ثش فشكت هغبلؼبتي ػضَ ّیأت ػلويّ ،وؼش ٍ حذاوثش دٍ فشصًذ ايـبى ؿبهل
ػَاسم خشٍج اص وـَسّ ،ضيٌِ ثلیظ سفت ٍ ثشگـت ٍ ثیوِ دسهبًي دس ػبل 1395تب ػمف  200هیلیَى سيبل
پشداخت هيگشددّ .وچٌیي دس كَست ٍجَد هٌبثغ هبلي دس داًـىذُ ٍ ًیض تلَيت ّیئت سئیؼِ داًـىذُ تب
ػمف  100هیلیَى سيبل ًیض اص هحل اػتجبسات داًـىذُ لبثل پشداخت خَاّذ ثَد.
تبصره  :7هجلغ تؼیي ؿذُ جْت ّضيٌِ ثلیظ ثشاي فشكت هغبلؼبتي دس ّش ػبل ثِ پیـٌْبد هؼبٍى پظٍّؾ ٍ
فٌبٍسي ،پغ اص تلَيت دس ّیأت سئیؼِ داًـگبُ لبثل وبّؾ /افضايؾ هيثبؿذ.

 -1-5صهبى اسػبل تمبضب تَػظ داًـىذُّب ثِ حَصُ پظٍّـي داًـگبُ حذاوثش تب پبيبى آرسهبُ ّش ػبل
اػت .پغ اص ثشسػي ٍ تأيیذ اٍلیِ دسخَاػتّب دس حَصُ پظٍّـي جْت عشح دس ّیأت سئیؼِ آهبدُ
هيگشدد .تلوین ًْبئي ّیأت سئیؼِ داًـگبُ لجل اص پبيبى ػبل ثِ داًـىذُ هشثَعِ ٍ هتمبضي اػالم
هيگشدد.

 -1-6اػتفبدُوٌٌذگبى اص فشكت هغبلؼبتي هَظفٌذ گضاسؽ پیـشفتوبس تحمیمبت اًجبم ؿذُ خَد سا ّش
ػِ هبُ يىجبس ثِ اداسُول اهَس پظٍّـي داًـگبُ اسػبل ٍ حذاوثش ػِ هبُ پغ اص پبيبى دٍسُ هلَة
فشكت هغبلؼبتي ،گضاسؽ جبهؼي دسثبسُ فؼبلیت ػلوي ٍ پظٍّـي خَد اسائِ ًوبيٌذ.
اص آًجب وِ داًـگبُ اًتظبس داسد فشكت هغبلؼبتي اػبتیذ ػالٍُ ثش يبفتِّبي ػلوي ٍ فٌي هَجت
تَػؼِ استجبعبت ثیي الوللي ٍ آؿٌبئي ثیـتش ثب داًـگبّْب ٍ هؤػؼبت پظٍّـي ثیيالوللي گشدد،
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ضشٍسي اػت گضاسؽ ػفش اػضبء ّیأت ػلوي ػالٍُ ثش هغبلت ػلوي ،توبم يب ثخؾ لبثل تَجْي اص
هَاسد ريل سا ًیض دس ثش داؿتِ ثبؿذ:
 ػبختبس ػبصهبًي داًـگبُ ٍ يب هؤػؼِ هحل هأهَسيت اهتیبص ؿبخقّبي پظٍّـي ٍ آهَصؿي داًـگبُ ستجِ جْبًي ٍ هـخلبت هٌحلش ثِ فشد داًـگبُ هشاوض تحمیمبتي ؿبخق دس داًـگبُ يب هؤػؼِ اػضبء ّیأت ػلوي ؿبخلي وِ هبيل ثِ ّوىبسي ثب داًـگبُ كٌؼتي اهیشوجیش هيثبؿٌذ. دٍسُّبي هـتشن لبثل ثشًبهِسيضي فیوبثیي اػضبء ّیأت ػلوي ايشاًي هؼتمش دس داًـگبُ هحل فشكت ػٌبٍيي پشٍطّبي هـتشن وِ هيتَاًذ فیوبثیي دٍ داًـگبُ هغشح گشدد. آصهبيـگبُّبي تخللي لبثل اػتفبدُ ثشاي اػضبء ّیأت ػلوي داًـگبُ كٌؼتي اهیشوجیش. هیضاى آهبدگي داًـگبُ خبسجي ثشاي ايجبد استجبط هؼتوش دسٍع خبف ٍ هٌحلش ثِ فشد وِ تَػظ اػبتیذ داًـگبُ هحل فشكت ثشاي اسائِ دس ايشاى لبثل اسائِاػت.
 هیضاى آهبدگي اػضبء ّیأت ػلوي داًـگبُ هحل فشكت ثشاي گزساًذى فشكتهغبلؼبتي دس داًـگبُكٌؼتي اهیشوجیش
 همبالت هـتشوي وِ دس عي دٍسُ فشكت هغبلؼبتي جْت اًتـبس تذٍيي ؿذُ اػت آهبدگي داًـگبُ هحل فشكت ثشاي هـبسوت دس تجْیض آصهبيـگبُّبي داًـگبُ كٌؼتي اهیشوجیش -2-6ايشاد يه ػخٌشاًي دس گشٍُ  /داًـىذُ حذاوثش  3هبُ پغ اص هشاجؼت
 -3-6اخز پزيشؽ حذالل يه يب دٍ همبلِ دس ًـشيبت هؼتجش ػلوي حذاوثش تب يىؼبل پغ اص خبتوِ فشكت
هغبلؼبتي
 -4-6گضاسؿبت فشكت هغبلؼبتي دس اداسُول اهَس پظٍّـي داًـگبُ ثشسػي ٍ اسصيبثي هيگشدد .ػذم اسائِ
گضاسؽ لبثل لجَل هبًغ ثشسػي دسخَاػتّبي آيٌذُ اػن اص ػفشّبي ػلوي ٍ فشكت هغبلؼبتي خَاّذ
ؿذ.
 -5-6ثِ هٌظَس اػتفبدُ اص تجشثِّبي ػضَ ّیأت ػلوي دس دٍساى فشكت هغبلؼبتي اص ايـبى جْت اسائِ
گضاسؽ دس ؿَساي پظٍّـي داًـگبُ دػَت ثِ ػول هيآيذ.
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