
  بسمه تعالی
  هاي شوراي اسالمی شهر همدانمرکز مطالعات و پژوهش

 طرح پژوهشیوصول و بررسی  مراحل
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

    

 )2( توسط مجري و تکمیل فرم شماره WORD2010تنظیم و ارسال پروپوزال در قالب فرم مرکز به صورت فایل 

 تطبیق عنوان واصله با عناوین داراي اولویت توسط مرکز 

 خارج از اولویت مرکز  مطابق عناوین داراي اولویت مرکز

 تصویب

 

به  رسانی اطالع
 توسط مرکز مجري

 

 عدم تصویب

 
  توسط مرکز تعیین ناظر و دستیار نظارتی و انعقاد قرارداد با ایشان

 

 ارجاع به کمیته تلفیقی/ تخصصی

 مجري ازبرابر قرارداد توسط مرکز  2 یزاندر قبال أخذ ضمانت به م به مجري طرح قراردادمبلغ % از 20انعقاد قرارداد و واریز 

طرح با  اندستورالعمل توسط کمیته با حضور مجری با اي طرح و گزارش ناظر و دستیار نظارتی به طور منظم و مطابقبررسی دوره
 با توجه به مبلغ طرح اطالع مقتضی به شوراهاي فرادست

 

، ارزیابی تناسب تخصص مجري و پروپوزالي نگارش نحوه ( بررسی اولیه طرح
 و...) ، ارزیابی تناسب طرح با مبلغ پیشنهاديکلیموضوع طرح به صورت 

 عدم تصویب

 رسانی به مجري توسط مرکزاطالع

 بررسی عنوان طرحارجاع به هیئت امنا جهت 

 عدم تصویب تصویب عنوان

رسانی به اطالع
 مجري توسط مرکز 

ادامه مراحل از 
مطابق  "مرحله 

عناوین داراي 
 "اولویت مرکز

 تصویب

 )از لحاظ علمی و کاربردي بودن آن توسط اعضاي کمیته با اطالع مقتضی به شوراهاي فرادست ( شوراي پژوهشی، هیئت امنا و شوراي پروپوزال بررسی محتوایی
شهر ) 9اسالمی

 توسط مرکز ،بینی شدهپیش بنديو زمان و قرارداد پیشرفت کار توسط ناظر و پرداخت مبالغ قرارداد مطابق دستورالعمل ارایه گزارش

 

اعضاي کمیته، شوراي  دعوت ازدر جلسه دفاع مرکز با  ان طرحبندي توسط ناظر و حضور مجریمطابق زمان نهایی تعیین زمان دفاع
 و برخی کارکنان شهرداري پژوهشی و اعضاي هیئت امنا

 

 انجام اصالحات نهایی توسط مجري و انجام کلیه تعهدات مندرج در قرارداد

  مالی تسویه حساب درخواست ارسال طرح به شهرداري و
 

مبلغ پیشنهادي طرح بیش از 
 میلیون تومان 30

کمتر مبلغ پیشنهادي 
 میلیون تومان 15از 

 

مبلغ پیشنهادي طرح مابین 
 میلیون تومان 30تا   15

 

ارجاع به هیئت امنا، شوراي 
پژوهشی و صحن شوراي اسالمی 

 شهر

ارجاع به هیئت امنا و 
 پژوهشیشوراي 

ارجاع به شوراي 
 پژوهشی


