
  پژوهشیپروژه هاي تصویب  الگوریتم فرآیند

  

 

  ارسال نامه به شرکت تابعه و درخواست ارسال مدارك

 دریافت پروپزال
  اصالح شده

(درصورت نیاز  فنی مدیریتطرح پروپوزال در کارگروه 
  1به کارگروه هاي تخصصی مربوطه ارجاع داده می شود)

آیا نظر کارگروه درمورد 
  پروپوزال مثبت است؟

  3تخصصی –طرح پروپوزال در کمیته فنی 

آیا پروژه تکراري و 
  غیر قایل قبول است؟

 توسط واحد متقاضی  RFPتکمیل فرم 

  )1(پیوست 

 از شرکت هاي تابعهآیا پروپوزال 

 ؟به مدیریت ارجاع شده است

آیا مدارك الزم شامل مصوبه 
شوراي پژوهش شرکت هاي تابعه و 

RFPارائه شده است؟  

آیا مورد تایید کمیته 
  مجري و اعالم رد پروپوزالتهیه پاسخ به   قرار گرفته است؟

اعالم اشکاالت به 
مجري در قالب 

  صورتجلسه

دریافت پروپزال 
  اصالح شده

آیا نیاز به طرح مجدد در 

  ؟کمیته فنی وجود دارد

آیا مورد تایید شورا 
  قرار گرفته است؟

  5طرح پروپوزال در شوراي هماهنگی و برنامه ریزي پژوهش و فناوري

اعالم اشکاالت به   تهیه پاسخ به مجري و اعالم رد پروپوزال
مجري در قالب 

 دریافت مدارك
  اصالح شده

آیا نیاز به طرح مجدد در 

  ؟وجود دارد شورا

  7بردي پژوهش و فناوري صنعت نفتهپروپوزال در کارگروه پایین دستی شوراي سیاستگذاري و نظارت را تصویب خواهی

اعالم اشکاالت به 
مجري جهت اصالح 

  پروپوزال

  تهیه پاسخ به مجري و اعالم رد پروپوزال

کارگروه آیا مورد تایید 
  قرار گرفته است؟

  اصالح شده دریافت مستندات  اعالم اشکاالت به مجري در قالب صورتجلسه

  دریافت ابالغ مصوبه و اعالن به متقاضیان

   قراردادانعقاد   ارسال جهت معاونت پژوهش و فناوري وزارت نفت  8تکمیل فرم هاي سمات
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  تهیه پاسخ به مجري و اعالم رد پروپوزال
  خیر

2)3(پیوست فرم خالصه مدیریتی توسط مجريتکمیل   

  4مجريتوسط   CPMIS مع اطالعات مدیریت پروژهجا ثبت اطالعات پروژه در سامانه

 دریافت مصوبه از هیئت مدیره شرکت ملی پاالیش و پخش

 اعالم نیازو فراخوان پروپوزال

 )2(پیوست  دریافت پروپوزال

6بررسی و تطبیق پروژه هاي پژوهشی در کمیته پاالیش و پخش در ذیل اداره کل امور فناوري  

 کمیتهآیا مورد تایید 
 قرار گرفته است؟

 دریافت مستندات اصالح شده اعالم اشکاالت به مجري در قالب نامه
 مشروط
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