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کاربرددامنهوهدف
باالدستی میدان  هاي پژوهشی هزینه خدمات پروژهعوامل تخصصی در برآورد  الزحمهحقتعیینبرايدستورالعمل این

ضا محور   پایینو محور ستی تقا ست  د بر مبنايپژوهشی، هايپروژهدرتخصصی فعال  اختصاص عوامل . صنعت نفت ا
.شوددانشگاهی منظور میوتخصص، گروه عامل مورد نظر و سابقه پژوهشی

تعاریف. 1
باشند:میزیرتعاریفدارايدستورالعملایندراستفادهموردهايواژه

کارفرما1-1
ــرکتها، مدیریتمعاونتتمامی ــرکت ها، ش ــلی و ش ــی ءهاي فرعی تابعههاي اص وزارت نفت که داراي پروژه پژوهش

باشند. میو پایین دستی تقاضا محور باالدستی میدان محور 

پژوهشیمشاور2-1
ست حقوقیشخصیت   سئولیت واختیاراتچارچوبدرپژوهشی امورانجامبرايکها سناد درشده تعیینهايم و ا

موظف ) پیمانبهمنضم مداركوعمومیشرایط موافقتنامه،پیمان،شامل (پروژه پژوهشی موضوع بامرتبطمدارك
به انجام خدمات پژوهش و فناوري گردیده است.

ستفاده از شخص     : تبصره  هاي مربوط نامهآیینطبق ضوابط و انجام امور پژوهشی  حقیقی براي یتضوابط مربوط به ا
.باشدمفاد این بخشنامه براي آن قابل استفاده نمیبوده و

:پژوهشیخدماتقرارداد3-1
ست که بین کارفرما و   شی   متنی حقوقی ا شاور پژوه شرح خدمات    پژوهش و فناوري براي انجام خدمات م ساس  برا

شود.تعیین شده در قرارداد مبادله می

:پژوهشیخدمات4-1
ــرح خدمات  ــت که طبق ش ــده و مورد تفاهم طرفین قرارداد مجموعه خدمات و اقداماتی اس و در چارچوب تعیین ش

.گیردانجام میمشاور پژوهشی توسطخدمات پژوهشی قرارداد

:تخصصیعواملالزحمهحق5-1
ساس این        صی مطابق مفاد قرارداد و با رعایت مقررات مربوط بر ا ص ست که به ازاي انجام خدمات عوامل تخ مبلغی ا

گردد.دستورالعمل تعیین و به روش مشخص شده در قرارداد به مشاور پژوهشی پرداخت می
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: پروژهمدیر6-1
سط کهفردي شاور تو شی م سئول عنوانبهپژوه ستقیم نماینده مجاز و م شبرد واجرام شی پروژهپی تعیینپژوه

.گرددمی

:تخصصیعوامل. 2
ستند شرایطی واجدافراد شگر ه ضیحات وکه به عنوان پژوه شی خدماتدر پروژهوشده تعیینزیرتو ضور پژوه ح

:دارند
.باشداستاديعلمیرتبهوتخصصیدکترايمدركدارايکهفردي: استاد1-2
.باشددانشیاريعلمیرتبهوتخصصیدکترايمدركدارايکهفردي: دانشیار2-2
.باشداستادیاريعلمیرتبهیاوتخصصیدکترايمدركدارايکهفردي: دکترا/استادیار3-2
شناس /مربی4-2 شد: فردي کار سی   مدركحداقلباکهار شنا شد کار بامرتبطتجربهیاودانشدارايباالتریاوار

.باشدپژوهشموضوع
موضوع بامرتبطتوان ارایه خدمات فنیکه دارايکارشناسی  مدركباکهفردي: کارشناس پژوهشی/ فنیهمکار5-2

.باشدپژوهش
شی/ همکار6-2 صیلی مدركدارايکهفردي: کاردانفنی پژوه مرتبطتوان ارایه خدمات فنیدارايکهکاردانیتح

.باشدپژوهشموضوعبا

وظایف مشاور پژوهشی. 3
قالب شــرح درکارفرما وچارچوب قرارداد پژوهشــی منعقد شــده بادرراخودخدماتاســتمتعهدپژوهشــیمشــاور

. خدمات و اقالم قابل تحویل منضم به قرارداد به انجام رساند

توان فنی و اجرایی عوامل تخصصی:. 4
آموزشهــــايدورهتخصص،علمی، درجه تحصیلی،رتبهتحصیالت، گرفتننظربا در تعداد و کیفیت عوامل تخصصی

مواردرعایتباوپژوهشیمشاوروکارفرماتوافقبراساسدستورالعمل،اینضوابططبقکارسابقهوخدمتضــــمن

صی   عواملازیکهر.شود میتعیینزیر ص ست  شرایط بودنداراضمن بایدتخ جملهازالزمهايتواناییباال، الزم ا

باشند.دارانیزرا)مورد نظرپژوهشگاه/آزمایشگاهشرایطدرکاربراي(جسمانیتوانایی
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تعیینپروژه،موردنیازهايتخصص وخدماتحجمبرحسب پژوهشی خدماتارایهدرنیازموردعوامل تخصصی  1-4

.گردندمی

ــل ازیکیانجامبرايکاريگروههردر2-4 ــرفص ــیخدماتهايس ــاملحداقل(پژوهش اردعهدهنفریک،)نفر3ش

. باشدتخصصی میعواملسرپرستیمسئولیت

ستفاده 3-4 ست   یکخدماتازا شی، فعالیتچندبرايسرپر شنهاد بهبناپژوه شاور پی شی م کارفرما،تاییدوپژوه

واردخدمات پروژهکیفیتبهايلطمهامراینوبودهداراراالزمتواناییپژوهشــیســرپرســتاینکهبرمشــروط

.استبالمانعنسازد،

ستفاده 4-4 پایینترازیکبایادیگر همترازپژوهشگر یکآنکهبرمشروط وقت،پارهپژوهشسرپرست  خدماتازا

صورت  شکده وقتتمامتر به  شگاه، /در محل انجام پژوهش از جمله پژوه شی مراکزدان ستقر پژوه گردد، با م

ست بالمانعکارفرماتایید شی خدماتازمنظور. ا ست   ازگیريبهرهوقتپارهپژوه سرپر بدونپژوهش،خدمات 

ــوربهالزام ــکدهويدایمیحض ــی/در محل انجام پژوهش از جمله پژوهش ــگاه، مراکز پژوهش برتاکیدباودانش

است.پروژهاصلیهايفعالیتاجرايهنگامبهويحضور

ـغلی طبقهبرحسبپژوهشیخدماتبامرتبطعوامل5-4 ـوط، ش ـد مرب ـواهی دارايبای ـه گ ـیلی درج الزمتحص

. باشدپژوهشیموضوعبامرتبطبایستمیتحصیلیرشته. باشـند

شته ودرجهگواهی6-4 صیلی ر سط بایدافرادتح صالح مراجعتو شد شده صادر عالیآموزشذی روگرفتارایه. با

)copy(کارفرماتوسط آناصل نسخه بامطابقتوتحصیلی گواهی)تشخیص باصالح ذيمراکزازاستعالم یاو

.استالزامی،)کارفرما

سابقه کار. 5
تحصیل، ازفراغتازپسکار،انجاممعتبرگواهیارایهبراساس طرح،بهمرتبطتخصصی  عواملکلیهکارسابقه 1-5

سبه  صی  عواملکارسابقه احراز. گرددمیمحا ص شاور عهدهبهتخ شی م ست پژوه سبت تواندمیکارفرماوا بهن

.نمایداقدامکاريسوابقبهمربوطمداركکنترل

مرتبه علمی و یا مدركاخذبهموفقپروژه،اجرايطولدرپژوهشی،خدماتنیازموردتخصصیعواملچنانچه2-5

مدركبا85/0ضــریباعمالباتواندمیآنهاقبلیکارســابقهســنواتشــوند،ذیربطرشــتهدرباالترتحصــیلی

.شودمیمانده محاسبههاي کاري باقیدر برآورد بستهجدیدتحصیلی
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:الزحمه خدمات پژوهشینحوه محاسبه مبلغ حق. 6
ــبه ــی بابتمبلغ حقبراي محاس ــی برآورد کارکرد هر عاملالزحمه خدمات پژوهش ــص الزحمه پایهحق، ابتدا)iS(تخص

ضرب (رابطه  شمول) صورت در(6nتا1nضرایب درمندرج در جدول شماره یک، ساعتی تعیین شده عامل تخصصی،    

الزحمه عامل تخصصی در   ) و سپس حاصل، در ساعات کارکرد ماهانه و تعداد ماه کارکرد عامل در پروژه، ضرب و حق    1

عمل 3مطابق رابطه )tC(الزحمه عوامل تخصــصــی  براي محاســبه مجموع حق.)2گردد (رابطه میتعیین)it(پروژه 

گردد.می
)iS(امiعاملساعتیالزحمهحق= 6n×5n×4n×3n×2n×1n×B)1(رابطه
)it(م در پروژه اiتخصصی عاملالزحمهحق= iS×ماهدرتخصصیعاملکارکردساعتمتوسط×پروژهدرعاملفعالیتماهتعداد)2(رابطه
)tC(تخصصیعواملالزحمهحقمجموع= ∑it)3(رابطه

یـــکعـــددبـــابرابرضریبآنمقداریاد شده،ضرایبازیکهرتعیینبرايالزمشرایطاحرازعدمدرصورتتذکر:
.شودمیفـرض

):1n(پذیريخطرضریب1-6
وگرادسانتیدرجه90ازباالتردماي(باالفشارودمادارايآزمایشگاهی طیشرا درکهیتخصص  عاملالزحمهحقبه

اســتانداردهايبامطابق(ییایمیشــموادباکارورادیواکتیووســمیموادمعرضدرو) 2000PSIازباالترفشــار
.شودمیاعمال10/1بیضرباشد،می) NFPAقبیلازکارفرماقبولموردایمنیوبهداشت

:)2n(ویژهتخصصضریب2-6
شد، ویژههايتخصص دارايدست و یا پایینباالدست بامرتبطهايزمینهدرکهیتخصص  عاملالزحمهحقبه بهبا

شتن شرط  دراختراعثبتیاوالمللیبینهايکنفرانسدرمقالهارایه/المللیبینمجالتدرمقالهانتشار حداقلدا
وتشخیص بامرتبطهايپروژهاجراي/مدیریتسابقه ایوحوزهآندرالمللیبینايحرفهمدركارایهمربوط،حوزه
.شودمیاعمال15/1ضریبتخصصی،کارگروهتایید

:)3n(عملیاتیکارسابقهضریب3-6
ص   عاملالزحمهحقبهعملیاتیکارسابقه ضریب  ص هايشرکت ازیکهردرعملیاتیتجربیاتدارايکهفنییتخ

05/1ضریبمرتبط،کارسابقههیاراشرطبهباشد،پژوهشبامرتبطموضوعاتدر)المللیبینیاداخلی(گازونفت
.شودمیاعمالسال15ازبیشسوابقبراي10/1بیضروسال15تا5سوابقبراي
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):4n(سرپرستیضریب4-6
نفرهس ازبیشباپژوهشی موضوع هايسرفصل  ازیکیانجامسرپرستی  مسئولیت کهیتخصص  عاملالزحمهحقبه

.گرددمیاعمال05/1زانیمبهیسرپرستضریبدارد،عهدهبررایپژوهشمشاوردرفعالعوامل

):5n(یسرپرستتوامخدماتبیضر5-6
باشد، داشته عهدهبهرامختلفهايتخصص باکاريگروهچندتوامخدماتمسئولیت کهسرپرستی  الزحمهحقبه

.شودمیاعمال05/1میزانبهیسرپرستتوامخدماتضریب
): 6n(پروژهمجري/ریمدبیضر6-6

عهدهبرراپژوهشیپروژهپیشبردواجرامستقیممسئولیتيمجر/ ریمدعنوانبهکهیتخصص  عاملالزحمهحقبه
. شودیماعمال15/1ضریبدارد،

):1QC(سربارهايهزینه. 7
ست یپشرح بهپروژه،سربار هايهزینه ص  ویعمومسربار يهانهیهزشامل (ک،یو صا صد 20میزانبه) یاخت در
1Q=01.2.باشدیمقلمکیصورتبهالزحمهحقبرآوردمبلغ

عوامللیقبازهابخشریســا. باشــدیمیرانیایتخصــصــعواملمختصشــدهنییتعســرباريهانهیهز: تبصــره
.گرددینمنهیهزنیامشمولیمصرفموادوزاتیتجهدیخر،یالمللنیبیتخصص

):2QC(يباالسرهايهزینه. 8
آموزشمراکز،)یپژوهش یتخصص  مراکزوتویانست پژوهشکده، دانشکده، دانشگاه، (هادانشگاه يباالسر هايهزینه

با اعمال الزحمهحقبرآوردمبلغدرصــد15میزانبهدو،وســتیپشــرحبهنفتصــنعتیپژوهشــمراکزویعال
2Q=1.15.باشدمیقلمکیصورتبه،)1Q(هاي سربارضریب هزینه

:ماهانهکارساعات. 9
ص   عاملهرماهانهکارکردساعات حداکثر ص ساب بایتخ کاريساعت ازنبایدمتبوعمراکزدرموظفساعات احت
. نمایدتجاوزماهدرآنبرمازادساعت120اضافهبه) ساعت176(موظف
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:(B)یساعتپایهالزحمهحق. 10
.استشدهدرج1399ساليبرایتخصصعواملیساعتالزحمهحق»کیشماره«درجدول

)الیر(1399سالدریتخصصعواملیساعتالزحمهحق–کیشمارهجدول
سابقه( سال)

و باالتر3031-2526-2021-1516-1112-78-45-0شرح

621،998677،286746،397815،506884،619953،730----استاد
472،593525،104577،614643،250708،890774،528840،165--دانشیار

362،573400،078450،088500،099562،611625،124687،636750،147استادیار/ دکترا
258،385290،687333،746376،810430،642484،471538،301592،129مربیکارشناس ارشد/ 
211،639240،500278،977317،460365،559413،658461،757509،857کارشناس

192،398221،259259،739298،218346،317394،419442،518490،618کاردان فنی

:یپژوهشخدماتالزحمهحقمبلغ. 11
)1T(الزحمه خدمات پژوهشیحقاولیه مبلغ 1-11

ش خدماتالزحمهحقاولیه مبلغ سط کارفرما    )1T(یپژوه شده تو سبه  صل ،محا عواملالزحمهحقمجموعضرب حا
.بودخواهد) 4(رابطهمطابق)1Q(سرباربیضردر)tC(یتخصص

1Q×tC =1T)4(رابطه

)T(الزحمه خدمات پژوهشیحقکلمبلغ 11-2
خدمات الزحمهحقمبلغ اولیهضرب حاصل ،محاسبه شده توسط کارفرما   )T(یپژوهش خدماتالزحمهحقکل مبلغ

.بودخواهد) 5(رابطهمطابق)2Q(باالسريبیضردر)1T(پژوهشی
2Q×1T=T)5(رابطه

مندرج در پیوســت دو، پروژه،الزحمه خدمات پژوهشــیحق)2QC(باالســري هزینهبه منظور محاســبه ســهمتوضــیح:
ست  می ش خدماتالزحمهحقکل مبلغابتدا بای سري  )T(یپژوه ضریب باال صل از مبلغ   )2Q(را بر  سیم نموده و رقم حا تق

.باشدمی)2QC(پروژههزینه باالسريسهم . مبلغ به دست آمده گرددکسر )T(الزحمه خدمات پژوهشینهایی حق
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دستورالعمل تعیین حق الزحمه عوامل 
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11از  9صفحه
شماره 
تاریخ

سبه  براي سربار سهم  محا ست یک )1QC(هزینه  سیم  ،مندرج در پیو صل از  با تق خدماتالزحمهحقاولیه مبلغعدد حا

. آیدبدست می)1QC(پروژه هزینه سربارسهم،)1Q(بر ضریب سربار،)1T(ی پژوهش

صی برابر   کنیم مجموع حق: فرضمثال ص کل مبلغ ) 5و4میلیون ریال و در نتیجه مطابق با رابطه (100الزحمه عوامل تخ
شی حق سبه        تبادلمیلیون ریال برآورد و 138، برابر با الزحمه خدمات پژوه ساس فرمول باال، محا ست. بر ا سهم  شده ا

به شرح زیر خواهد بود:سهم هزینه سربارو هزینه باالسري

T=138,000,000

Q2= 1.15 )2QC(يباالسرنهیهزسهم = − 2 = 138,000,000 − 138,000,0001.15 = 18,000,000
Q1= 1.20 )1QC(سربارنهیهزسهم = 1 − 11 = 120,000,000 − 120,000,0001.20 = 20,000,000
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): 1QC(سرباريهانهیهزشرح–کیشمارهوستیپ
. باشدیمریزواردمبهمنحصرنهوشاملدستورالعملنیا7مادهدرمندرجپروژهالزحمهحقسرباريهانهیهزشرح

:شاملیعمومسربارنهیهز1
ستمزد نهیهز سان يرویند سان يروینشامل پروژه،دفاتریان ویمالامورپروژه،تیریمدت،یریمدیان

خدماتوتدارکات،يحسابدار،يادار
يکاریبمهیبنهیهزانضمامبه،)کارفرماسهم(پروژهدفاترکارکنانمهیبحقویعموممهیبيهانهیهز

پروژهدفاترکارکنان
پروژهعواملازینموردهینقللیوسانهیهز
پروژهدفاتراجارهایيگذارهیسرمانهیهز
پروژهدفاترينگهدارنهیهز
پروژهدفاترسوختوگازبرق،وآبنهیهز
پروژهپستونترنتیامخابرات،نهیهز
پروژهآبدارخانهوییرایپذنهیهز
پروژهملزوماتوریالتحرلوازمنهیهز
پروژهنتیپرویفتوکپنهیهز
آنهامانندومجامعدرتیعضوات،ینشر،ییقضاویحقوقيهانهیهزشاملمتفرقه،يهانهیهز

:شاملیاختصاصسربارنهیهز2
استکارفرمانزدکهکارانجامحسنازقسمتآنينقدوجوهوگردانتنخواهیماليهانهیهز
کارانجامحسنوجوه/ پرداختشیپ/ تعهداتانجاميهانامهضمانتنهیهز
تدارکاتویمال،يادار،یفندفتر،یعمومیسرپرستیانسانيرویندستمزدنهیهز
ردیگیمقرارشگاهیآزماوپروژهمحلکارکناناریاختدرکهیخدماتیانسانيرویننهیهز
پروژهمحلازوپروژهعوامليدهایبازدوسفرتدارکاتنهیهز
مانیپمداركواسنادیاضافيهانسخههیتهنهیهز
پروژهعواملتیمامورحقنهیهز
پروژهکنترلويزیربرنامهيهانهیهز
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): 2QC(يباالسريهانهیهزشرح-دوشمارهوستیپ
سر يهانهیهزشرح  ستورالعمل نیا8مادهدرمندرجپروژهالزحمهحقيباال صر نهوشامل د ریزواردمبهمنح
:  است

نفتصنعتیپژوهشمراکزویعالآموزشمراکز،دانشگاهیپژوهشتیصالحواعتبار
ــهم ــابدار،يادار،یمالخدماتيهانهیهزسـ ــگاهتدارکات،يحسـ مراکزویعالآموزشمراکز،دانشـ

نفتصنعتباالدستهشی پژو
قرارداداتیمالحسابمفاصا
قراردادیاجتماعنیتاممهیبحسابمفاصا
ضا یاجتماعنیتاميهامهیب شگاه یعلماتیهياع ش مراکزویعالآموزشمراکز،دان صنعت یپژوه

نفت




