
   تحقيقات برق دبيرخانه
  :عنوان 
      تعريف فعاليتهاى تحقيقاتى در صنعت بر قآيين نامه 

  

  ٢٠/٩/١٣٧٤ : تاريخ صدور آ   – ٠٠١ – ٠١ :  شماره سند 

  ٣    از   ١     :صفحه 
  ٢٠/٩/١٣٧٤  : تاريخ بازنگرى            ١:  شماره بازنگرى 

   قات برقدبيرخانه تحقي: تهيه آننده   

   شرآت توانير : تصويب آننده 
 

  
  :هدف  -١

  ح و صريح از فعاليتهاى تحقيقاتى در صنعت برق ضارائه تعريف روشن، وا    

   
  : محدوده اجرا -٢

   صنعت آب و برق، پژوهشگاه نيرو و شرآت متن دانشگاهتحقيقات شرآتهاى تابعه و وابسته وزارت نيرو،  آليه آميته هاى

  

  : تعاریف و مفاهيم -٣
  عه اسناد تحقيقات برق به شرح مندرج در پيوست مقدمه مجمو

  : روش و ضوابط اجرایى -٤
ى      -٤-١ اتى و اجراي اتى ( به طور آلى پروژه هاى تحقيقاتى از دو بخش مطالع شكيل مى  ) عملي اتى   . شوند  ت در بخش مطالع

ورد نظر                        ه م ين در زمين ه توسط محقق عالوه بر بررسى دقيق تئورى و زمينه هاى قبلى موضوع پروژه ، آارهايى آ

  .گردد ه جمع آورى ، تحليل و تدوين مىانجام شد

شر   گروه تحقيق   آارهاى انجام شده    ،  ) عملياتى(در بخش اجرايى     در قالب پروژه و نتايج آنها آه تا آنون در جايى منت

ه صورت    . گردد نگرديده و همچنين پيشنهادهايى در مورد ادامه آا ر و تحقيقات آتى ارائه مى اين بخش ممكن است ب

ستمهاى  ى يا ، شبيه سازى آامپيوترارائه نظريه   ، عالوه بر آن شامل ساخت نمونه آزمايشگاهى و يا آزمايش روى سي

  .موجود باشد

  :گردند   پروژه هاى مشروحه ذيل تحقيقاتى محسوب مى-٤-٢

رد و             -٤-٢-١ ى، عملك الح در طراح ا اص ر ي ا تغيي ه ب ها آ ستمها و روش ازى سي ه س اى بهين روژه ه   پ

  .باشند  شناخته شده يا ابداعى و يا تلفيقى انجام پذير مى بهره بردارى و با روشهاى

) مشابه سازى و نمونه سازى ( پروژه هاى طراحى و ساخت سيستمها و دستگاهها براى اولين با ر در آشور   -٤-٢-٢

  .شوند ، ساخت و تكميل تجهيزات و سيستمها انجام مىىآه با هدف آسب هر گونه دانش فنى طراح

ه هاى سرمايه              پروژه هاى ب   -٤-٢-٣ اهش هزين ستمها، آ ررسيهاى فنى آه با بهبود و تغيير روشها و يا توسعه در سي

  .گذارى و يا بهره بردارى را به دنبال داشته باشند

ند -٤-٢-٤ ورد نظر باش ه م ى در زمين ود و انتخاب روش تلفيق هاى موج ق روش امل تلفي ه ش ايى آ روژه ه ن .  پ در اي

  .لفيقى بر روشهاى موجود نشان داده شودپروژه ها، بايستى برترى روش ت

  

  

  

  



   تحقيقات برق دبيرخانه
  :عنوان 
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  . پروژه هايى آه متضمن آار در مرزهاى دانش و فن باشند-٤-٢-٥

اده مى -٤-٢-٦ زات را پي ستمها و تجهي ده روى سي ناخته ش ا ر روشهاى ش ين ب راى اول ه ب ايى آ روژه ه د  پ از . آنن ف

  .مراه است م با آزمايش هااين پروژه ها با آار عملى تو) عملياتى(اجرايى 

  . پروژه هايى آه براى اولين بار با انجام مطالعات موردى مشكلى از مشكالت صنعت برق را حل نمايند-٤-٢-٧

ستمه        -٤-٢-٨ ر معمول روى سي شهاى خاص و غي ند      پروژه هايى آه شامل آزماي ناخته شده باش ا روشهاى ش ن  . ا ب اي

  .آزمايشها، بايستى استاندارد بوده و يا توسط مرجع معتبرى تاييد شده باشند

رم   -٤-٢-٩ ازى ن بيه س ه صورت ش داعى ب هاى اب ا روش ستمها ب شهاى خاص روى سي امل آزماي ه ش ايى آ روژه ه  پ

  .شوند  روشهاى استاندارد مقايسه مىدر اين پروژه ها روشهاى ابداعى با. افزارى يا سخت افزارى باشند

ا              -٤-٢-١٠ ايج آنه ام شده و نت ار انج ين ب راى اول ه ب اعى آ سائل اجتم سانى و م  مطالعات مرتبط با مديريت، نيروى ان

  .مورد استفاده در صنعت برق باشد

ذارى      -٤-٢-١١ رمايه گ ارى و س اى ج ه ه اهش هزين ت آ صادى در جه الى و اقت سائل  م ا م رتبط ب ات م  در  مطالع

  .صنعت برق آه براى اولين بار انجام گيرد

  :باشند قابل تصويب و انجام به شرح ذيل مى) يا با عناوين مشابه ( پروژه هاى تحقيقاتى تكرارى -٤-٣

   پروژه هاى مشابه با تفاوت اصولى در روش تحقيق، اجرا و يا آاربرد در مناطق مختلف -٤-٣-١

  يل پروژه هاى انجام شده قبلى م و تكمو پروژه هاى با هدف تدا-٤-٣-٢

ون                   -٤-٣-٣ ه فن تيابى ب ان در حصول نتيجه و دس ا اطمين سريع ي ه منظور ت ا ب اال و ي وژى ب ا تكنول  پروژه هاى مشابه ب

  مختلف 

  :گردند   پروژه هاى مشروحه ذيل به عنوان فعاليت تحقيقاتى محسوب نمى-٤-٤

ات ، -٤-٤-١ ع آورى اطالع ور جم ه منظ ه ب ايى آ روژه ه اتى در ه پ ك اطالع شكيل بان فر ت ه تعري    زمين

  .شده باشند

  . پروژه هاى مهندسى، مشاوره اى و آارشناسى آه مبتنى بر علوم و فنون شناخته شده باشند-٤-٤-٢

  . پروژه هايى آه صرفًا خدمات علمى و فنى باشند-٤-٤-٣

اى         -٤-٤-٤ ى ه ا بررٍس ه ب رق آ نعت ب شكالت ص ا و م ه نيازه وط ب اى مرب روژه ه ى  پ ى و آارشناس    فن

  .گردد برطرف مى

رات و        -٤-٤-٥ صب، تعمي تورالعملهاى ن ق دس ه طب رآتها آ ره ش ارف و روزم اى متع ه آاره وط ب اى مرب روژه ه  پ

  .نگهدارى و آزمايشهاى دوره اى قابل انجام باشند

  .ها و تجهيزاتى آه نو آورى در آنها نباشده  فعاليتهاى طراحى و ساخت دستگا-٤-٤-٦

  ژه هاى شامل آزمايشهاى معمولى و نمونه اى شناخته شده  پرو-٤-٤-٧
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  :  اسناد مربوط و پيوست - ٥
___  

  
   : آنترل سند-٦

 شرآت توانير  :    صادر آننده      

  يقات شرآت هاى تابعه و وابسته شرآت توانير آميته هاى تحق  آليه:   دريافت آننده     

  شرآت توانير:    تجديد نظر آننده 

  

  

  

   



  تحقيقات برق دبيرخانه 
  :عنوان 

      آيين نامه تشكيل آميته هاى مرآزى تحقيقات منطقه 

  

  ١٦/٧/١٣٧٥ :   تاريخ صدور  آ – ٠٠٢ – ٠١:  شماره سند 

   ١     از  ١    :صفحه 
  ١٦/٧/١٣٧٥  :تاريخ بازنگرى         ١ :  شماره بازنگرى 

   دبيرخانه  تحقيقات برق: تهيه آننده   

   شرآت توانير : تصويب آننده 
 

  
  : هدف -١

ارات                   ذارى اختي تشكيل آميته اى تحت  عنوان آميته مرآزى تحقيقات منطقه در راستاى اجراى سياست تمرآز زدايى و واگ

   آليه شرآت هاى تابعه به مناطق در مراآز 

  
  : محدوده اجرا -٢

  آليه شرآت هاى تابعه 

  
   :ریف و مفاهيم ا تع-٣

_____   

  : روش و ضوابط اجرایى  -٤

  :ايط ايجاد آميته هاى مرآزى تحقيقات منطقه در مراآز شرآتهاى برق منطقه اى به شرح ذيل مىباشد شر-٤-١

ه             % ٧٠ حداقل   -٤-١-١ ه شرآت تابع ه اى      (آميته هاى تحقيقات اعم از آميت رق منطق سته      ) ب د،  (و شرآتهاى واب تولي
  )توزيع ، مشاور و پيمانكارى 

  ٠ پروژه با گزارش نهايى مصوب باشد٢داقل داراى  آميته تحقيقات شرآت تابعه، بايد ح-٤-١-٢

م داراي                -٤-١-٣ د دست آ ه باي روژه مصوب   ١ حداقل نيمى از آميته هاى تحقيقات شرآتهاى وابسته منطق رارداد  ( پ ق
  .باشند) مبادله شده 

  . منطقه مورد نظر بايد داراى مرآز دانشگاهى در رشته هاى مرتبط با صنعت برق باشد-٤-١-٤

ند      ٨٠ شرآت تابعه و شرآتهاى  وابسته جمعًا بايد داراى حداقل            -٤-١-٥ االتر باش سانس و ب دارك لي  نفر آارشناس با م

  . نفر آنان در رشته هاى مهندسي باشد٥٠به گونه اى آه دست آم مدرك 

  :  اسناد مربوط و پيوست - ٥
_____  

   : آنترل سند-٦

   شرآت توانير :    صادر آننده      

   تابعه و وابسته شرآت توانيرىيقات شرآت ها آميته هاى تحق  آليه:   ت آننده     درياف

  شرآت توانير:    تجديد نظر آننده 



  تحقيقات برق دبيرخانه 
  :عنوان 

آيين نامه تشكيل جلسات آميته هاى تحقيقات و پرداخت 

  حق حضور در جلسات   

  ٢٣/٣/١٣٧٩ :   تاريخ صدور     آ – ٠٠٣ – ٠٤ :سندشماره 

     1  از   ١ :    هصفح

  ٧/٩/١٣٨۵   :  تاريخ بازنگرى       ۴:   بازنگرى   شماره

  دبيرخانه تحقيقات برق :  تهيه آننده         

   شرآت توانير :       تصويب آننده

  
  : هدف -١

روژه               نظم بخشيدن به تشكيل جلسات آميته      شبرد پ ا ، پي روژه ه ابى پ اتى،   هاى تحقيقات به منظور بررسى و ارزي هاى تحقيق

  توسعه تحقيقات در منطقه و همچنين تعيين ميزان حق حضور در جلسات براى اعضاى آميته هاى تحقيقات 

 : محدوده اجرا -٢
  شرآت توانير تابعه و وابسته   شرآتهاى  تحقيقاتآليه آميته هاى

    : تعاریف و مفاهيم -٣
  اد تحقيقات برق نبه شرح مندرج در پيوست مقدمه مجموعه اس

  

  : روش و ضوابط اجرایى  -٤
اتى حوزه عمل      -١-۴ آميته هاى تحقيقات جلساتى را با حضور اآثريت اعضا تشكيل و پيرامون  مسائل و پروژه هاى تحقيق

  . يندخود بحث و بررسى نما

  نحوه تشكيل جلسات  -٢-٤

ى يكبار از اعضاى آميته ادبير آميته تحقيقات مربوطه با توجه به پروژه ها و مسائل تحقيقاتى ، حداآثر هفته -١-٢-٤

  .تحقيقات دعوت به عمل خواهد آورد

  .شد ه توسط دبير آميته تحقيقات صورتجلسه خواهدذپس از تشكيل جلسه ، مذاآرات و تصميمات متخ -٢-٢-٤

  حق الزحمه حضور در جلسات  نحوه پرداخت  مدت و-٣-٤

ررات شرآت                            -١-٣-٤ ا در چارچوب ضوابط و مق وانير مي باشد ت  در اختيار شرآت هاى تابعه و وابسته شرآت ت

  . عمل نمايند

  
  : اسناد مربوط و پيوست -٥

   دستورالعمل صدور حكم اعضاى آميته هاى تحقيقات شرآت هاى تابعه و وابسته وزارت نيرو -١-٥

   آيين نامه تعيين شرايط و ادامه عضويت اعضاى  آميته تحقيقات  -٢-٥

 

   : آنترل سند-٦
  شرآت توانير :  صادر آننده     

   توانير  تحقيقات شرآت هاى تابعه و وابسته شرآتآميته هاىآليه :  دريافت آننده    

   شرآت توانير :  تجديدنظر آننده 



  تحقيقات برقدبيرخانه 
  :عنوان 

  آيين نامه داخلى جلسات آميته تخصصى تحقيقات برق 

  ٢٧/٤/١٣٧٩ : تاريخ صدور   آ – ٠٠٤ – ٠١:  شماره سند 
  ٢   از   ١   :صفحه 

  ٢٧/٤/١٣٧٩  :تاريخ بازنگرى         ١ :  شماره بازنگرى 
  دبيرخانه  تحقيقات برق: تهيه آننده   

   شرآت توانير : تصويب آننده 
 

  : هدف -١
  تدوين ضوابط مشخص براى نحوه اداره جلسات آميته تخصصى تحقيقات برق 

  : محدوده اجرا -٢
  آليه شرآت هاي تابعه 

   :تعاریف و مفاهيم -٣
____   

  : و ضوابط اجرایى   ها روش-٤

سرياست -٤-١ ده  جل ه عه ات و ات ب اون تحقيق ازمان مع ن آورى س ىف وانير م د ت شان، . باش اب اي ديدر غي ر م ر دفت

  . جلسه را عهده دار خواهدبودرياست، هماهنگى پژوهشها و ارتباطات علمى

شخيص خود       . شود  جلسات آميته تخصصى در صورت ضرورت هر هفته تشكيل مى  -٤-٢ ه ت ه ب سه آميت در هر جل

د          شكيل مى ده ارى ت اى آ زوم گروهه سه در صورت ل وارد دستور جل راى بررسى م ايى  . ب تصميمات گروهه

  .جلسه شده و به عنوان مصوبه آميته تخصصى قلمداد مى شودآارى صورت

ده     -٤-٣ ه عه ه تخصصى ب سات آميت ه صورتجل سات و تهي رى جل سه، دبي ه دستورجل سات، تهي شكيل جل اهنگى ت  هم

  .دبيرخانه تحقيقات برق مى باشد

  .استبراى تصميم گيرى الزامى ) ١+ نصف (اعضا در جلسه نسبى  حضور اآثريت -٤-٤

 جلسه غير متوالى در سال ، با تصويب آميته ٥بدون اطالع قبلى هر عضو در سه جلسه متوالى يا حضور  عدم  -٤-٥

  .به منزله انصراف آن عضو از عضويت در آميته تخصصى تحقيقات برق خواهدبود

راد   نتيجه حضور    .استموظف به ثبت ساعت ورود افراد به جلسات         جلسه   دبير -٤-٦ سه   و غياب اف  پيوست صورتجل

  ..مى گيرد  قرار و در اختيار اعضاى آميته تخصصى شوراى تحقيقات برقشده

رق                       تجلسات   صور -٤-٩ ات ب ه تحقيق ا توسط دبيرخان ى آنه به امضاى آليه اعضاى حاضر در جلسه رسيده و سپس آپ

  .گردد مىجهت آليه آميته هاى تحقيقات ارسال 

 ارائه شده و در صورت آفايت وقت           جلسهلسه به دبير    ، در ابتداى هر ج    ى موارد خارج از دستور جلسه اصل      -٤ -١٠

  .و تاييد اعضا مبنى بر فوريت موضوع در آخر جلسه مطرح خواهدشد

  :  اسناد مربوط و پيوست - ٥
____  

  



  تحقيقات برقدبيرخانه 
  :عنوان 

  آيين نامه داخلى جلسات آميته تخصصى تحقيقات برق 

  ٢٧/٤/١٣٧٩ : تاريخ صدور   آ – ٠٠٤ – ٠١:  شماره سند 
  ٢   از   ١   :صفحه 

  ٢٧/٤/١٣٧٩  :تاريخ بازنگرى         ١ :  شماره بازنگرى 
  دبيرخانه  تحقيقات برق: تهيه آننده   

   شرآت توانير : تصويب آننده 
 

   : آنترل سند-٦

 شرآت توانير  :    صادر آننده      

  ته شرآت توانيريقات شرآت هاى تابعه و وابس آميته هاى تحق  آليه:   دريافت آننده     

  شرآت توانير:    تجديد نظر آننده 
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  : هدف -١

رآتهاى تحت پوشش     رق ش ات ب اى تحقيق ه ه ه عضويت اعضاى آميت ونگى ادام رايط و چگ ه ش وط ب دوين ضوابط مرب ت

  وزارت نيرو 

  : محدوده اجرا -٢
  متن  صنعت آب و برق، پژوهشگاه نيرو وشرآت دانشگاهتابعه و وابسته وزارت نيرو، تحقيقات شرآتهاى آليه آميته هاى 

   :تعاریف و مفاهيم -٣
_____   

  : روش و ضوابط اجرایى  -٤

ودن    اعضاى آميته تحقيقات هر شرآت از بين عالقمندان به موضوعات و فعاليتهاى تحقيقاتى در صورت دارا                -٤-١ ب

صى  ه تخص د آميت ديرعامل و تايي شنهاد م ه پي ل و ب رايط ذي ورد/ ش سب م ر ح ه ب ات منطق زى تحقيق   مرآ

  .گردند  انتخاب مى

  ارك تحصيلى ليسانس در رشته هاى مهندسى دارابودن حداقل مد -

   سال سابقه آار٥ دارا بودن حداقل  -

  )باشند اعضاى هيات علمى دانشگاهها از اين شرط مستثنى مى( آارمند تمام وقت شرآت مربوطه باشند  -

ند مشرو        ٢در هر آميته حداآثر  :  ١تبصره   ر مهندسى باش سانس رشته هاى غي ر   نفر مى توانند حداقل داراى لي ط ب

  .اينكه سابقه آا ر تحقيقاتى در صنعت برق داشته باشند

  . گردد١در موارد خاص دارابودن سوابق و مشاغل آليدى و حساس مى تواند جايگزين تبصره  : ٢تبصره 

  :باشد آه ترآيب آن به صورت زيراست   نفر مى٥ تا ٣ تعداد اعضاى آميته تحقيقات -٤-٢

   )رييس آميته(  مدير عامل شرآت - ١

  )دبير آميته ( مدير يا آارشناس تحقيقات شرآت – ٢

   يكى از اعضاى هيات علمى دانشگاه يا مجتمع سازندگى و آموزش منطقه – ٣

   دو نفر از مديران يا آارشناسان خبره – ٤

  .شوند  اعضاى اصلى آميته محسوب مى٢ و ١رديفهاى  : ١تبصره 
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تواند  در موارد استثنا فقط با تصويب آميته تخصصى تحقيقات برق سقف تعداد اعضاى آميته تحقيقات مى : ٢تبصره 

  .تا يك نفر افزايش يابد

ات شرآت مى               سال مى    ٢ مدت عضويت اعضا     -٤ -٣ ه تحيقيق يس آميت د، ري ه تمدي از ب د   باشد و در صورت ني توان

  .ده پيشنهاد نمايدتمديد عضويت اعضا را به مرجع تصويب آنن

ى-٤-٤ ات م ه تحقيق ت آميت ل رياس وارد ذي ع    در م ه مرج ات را ب ه تحقيق ضاى آميت م اع و حك شنهاد لغ د پي   توان

  :تصويب آننده تسليم نمايد

   عدم فعاليت مناسب – ١

  آل جلسات ساليانه % ٢٠ جلسه متوالى و يا ٥ غيبت غير مجاز – ٢

   ترك خدمت عضو از موسسه مربوطه – ٣

  تغيير شغل سازمانى -٤
  
  

  :  اسناد مربوط و پيوست - ٥
____  

  

   : آنترل سند-٦

 شرآت توانير  :    صادر آننده      

  يقات شرآت هاى تابعه و وابسته شرآت توانير آميته هاى تحق  آليه:   دريافت آننده     

  شرآت توانير:    تجديد نظر آننده 
  

  

  



  تحقيقات برقدبيرخانه 
  :عنوان 

آيين نامه چگونگى معرفى، انتخاب و ارزيابى اعضاى هيأت 

   تحقيقات برق  دبيرخانه)يأت داورانه(علمى 

  ٢٧/٤/١٣٧٩ : تاريخ صدور     آ–٠٠٦ – ٠١:  شماره سند 

  ٤    از   ١   :صفحه  
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  : هدف -١

أت علمى                  ابي اعضاى هي أت داوران  (ايجاد رويه يكسان در چگونگى معرفى انتخاب و ارزي رق    ) هي ات ب ه منظور    تحقيق ب

  بررسى و داورى تعاريف پروژه هاو گزارشهاى نهايى پروژه ها

  
  : محدوده اجرا -٢

   تابعه و وابسته وزارت نيروتحقيقات شرآتهاى آليه آميته هاى 

  
   :مفاهيمتعاریف و  -٣

   تحقيقات برق به شرح مندرج در پيوست مقدمه مجموعه اسناد 

  
  : روش و ضوابط اجرایى  -٤

رق -٤-١ ات ب ه تحقيق ق نظامنام رداد ( طب أت علمى  )١٣٧٥مصوب م صويب صالحيت اعضاى هي ه بررسى و ت ، وظيف

رق      ) هيآت داوران ( ات ب ه تخصصى          تحقيق ده آميت ه عه رق      ب ات ب ه هاى مرآزى        از اي  . مى باشد    تحقيق ن رو آميت

تحقيقات منطقه يا آميته هاى تحقيقات شرآت هاى برق منطقه اى و آميته هاى مستقل، مشخصات افراد واجد شرايط 

أت علمى   ا شرآت مربوطه را جهت عضويت در هي ه ي ا متقاضى در منطق أت داوران(و ي رق ) هي ات ب ه  تحقيق ب

رادى         تحقيقات برق    انه  دبيرخ. معرفى مى نمايند   تحقيقات برق    دبيرخانه پس از بررسى مدارك دريافتى مشخصات اف

د    ى نماي اع م ه تخصصى ارج ه آميت د را ب ل باش ا آام دارك آنه ه م ه . آ ين دبيرخان رق همچن ات ب ر  تحقيق الوه ب ع

ت ه تخصصى        فهرس ه آميت ز ب ده را ني ايى ش رايط شناس د ش راد واج رق اف ات ب اى تحقيق ه ه افتى از آميت اى دري  ه

  . معرفى مى نمايدبرق تحقيقات 

ارامتر تخصص      ٢ و   ١مطابق معيارهاى جداول     تحقيقات برق    آميته  تخصصى      افراد معرفى شده را بر اساس دو پ

  .و آيفيت آار داورى مورد ارزيابى قرارمى دهد

راد واجد شرايط د       -٤-٢ ه اى اف رق منطق ر شرآت   آميته هاى مرآزى تحقيقات منطقه يا آميته هاى تحقيقات شرآت هاى ب

برق منطقه اي، شرآت هاى وابسته، دانشگاهها و مراآز صنعتى و پژوهشى منطقه را شناسايى و مشخصات آنها را 

ماره   رم ش ق ف ماره      – ٠٢٣ – ٠١طب رم ش ق ف ر را طب ورد نظ راد م ى، اف س از بررس رده  و پ ع آورى آ    ف جم

  .معرفى مى نمايند تحقيقات برق  به دبيرخانه  ف -٠٠۶ -٠١
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رم شماره             -٤-٣ ق ف راد واجد شرايط شاغل در                – ٠٠٦ -٠١ آميته هاى تحقيقات مستقل نيز طب  ف اسامى و مشخصات اف

  .شرآت متبوعه را به دبيرخانه تحقيقات برق معرفى مى نمايند

ات                            :١تذآر   ه تحقيق ه داراى آميت ا سازمانهايى آ ا و ي د از شرآت ه ه نمى توانن ات منطق   آميته هاى مرآزى تحقيق

  .ل هستند افرادى را معرفى نمايندمستق

از                     -٤-٤  افرادى آه مورد ارزيابى قرارمى گيرند براساس امتياز آسب شده تحت عنوان داور منطقه، داور ملى و داور ممت

  .تقسيم بندى مى شوند

  . را آسب نمايند٥٠افرادى آه امتياز تخصصى حداقل :  داور منطقه -٤-٤-١

  . را آسب نمايند٥٠ و امتياز آيفيت داورى حداقل ٦٥متياز تخصصى حدالقل افرادى آه ا:   داور ملى -٤-٤-٢

ه مدت       :  داور ممتاز    -٤-٤-٣ ه حداقل ب رادى آ وان داور          ٢اف ه عن ند ب ل باش وده و واجد شرايط ذي ى ب  سال داور مل

  .ممتاز شناخته خواهد شد

  . باشد٦٥ حداقل امتياز آيفيت داورى آنها -٤-٤-٣-١

  . باشد٨٠از آيفيت داورى آنها حداقل يمتياز تخصصى و امت ميانگين ا-٤-٤-٣-٢

  . امتياز آيفيت آار داورى براى آليه افراد پس از انجام سه مورد داورى تعيين خواهدشد-٤-٥

ان             .  سال مى باشد   ٢ مدت عضويت اعضا پس از هر ارزيابى         -٤-٦ آميته هاى تحقيقات مربوطه موظف هستند پس از پاي

اير                          زمان عضويت هر عضو       راه س ه هم ذآور را ب رد م رد ف د عضويت، عملك ل تمدي أت علمى ، در صوت تماي هي

ه     ه دبيرخان ه ب ر يافت صات تغيي رق  مشخ ات ب د  تحقيق ال نماين ه . ارس رق  دبيرخان ات ب ال    تحقيق ر س داى ه در ابت

ه پ                          ا ب ه عضويت آنه رد اعضاى معرفى شده آ ان  مشخصات افراد جديد معرفى شده و همچنين مشخصات و عملك اي

  .اعالم مى آند تحقيقات برق رسيده است را جهت ارزيابى به آميته تخصصى 

 .استفاده نمايند) منطقه، ملى و ممتاز(مى توانند از آليه داوران ) اقمارى( آميته هاى تحقيقات شرآتهاى وابسته -4 - ٧

 آميته هاى مرآزى تحقيقات منطقه براى داورى تعريف پروژه يا گزارش نهايى هر پروژه از سه داور آه حداقل دو        -٤ - ٨

د                تفاده مى آنن وده اس از ب از                   (نفر آنها ملى يا ممت ى انتخاب حداقل يك داور ممت ه اى و مل اىفرا منطق روژه ه راى پ ب

ى     ). ضرورى است  رق      همچنين واحد اجراي ات ب اتى از           ب  تحقيق روژه هاى تحقيق ه پ ه منظور بررسى و نظارت عالي

د      ى نماي تفاده م از اس ى و ممت از      (داوران مل داقل دو داور ممت ى از ح ه اى و مل را منطق اى ف روژه ه راى پ   ب

  .) استفاده مى شود

  . مورد  در سال مى باشد٥ حداآثر تعداد داورى  بر هر عضو -٤- ٩

 . زير تعيين مى گردد امتياز آيفيت آار داورى بصورت-٤-١٠

n
Qi∑=Q 

Q=      امتياز آيفيت آار داورى در دوره ارزيابى  

iQ  =   استخراج مى گردد٢امتياز آيفيت آار داورى هر پروژه در دوره ارزيابى آه از جدول .  

n   =    تعداد پروژه هاى داورى شده در دوره ارزيابى  
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  "آيفيت آار داورى " و " تخصصى " تقسيم بندى داوران بر اساس امتياز 

  

 )S(تخصصى 

 Qآيفيت آارداورى 

<≤ S <≤ S <≤ S 

<≤Q - + + 

<≤Q - + ++ 

≤≤Q - +   ++< 
),( SQav

+++≥ 
  

  نمى توانند داور باشند  :   -

  داور منطقه +     :  

  داور ملى ++   :  

  داور ممتاز+++ :  

  
  تخصصىمعيارهاى تعيين امتياز  : ١جدول 

حداآثرامتياز توضيح  معيار ارزش گذارى  مـــــــوارد ردیف

  ليسانس مدرك تحصيلى  ١
  امتياز١٢

  فوق ليسانس
  امتياز١٥

  دآترا
  امتياز٢٠

___ ٢٠ 

ه تخصصى    ٢ ا زمين رتبط ب ار م ابقه آ س
 در زمينه داورى 

رتبط    ار م ابقه آ ال س ر س ه ازاى ه ب
  امتياز٢تخصصى 

ورد     ار م ابقه آ داقل س راى  ح از ب ني
سانس  ال ٥لي سانس – س وق لي   ف

  سال ٢ سال و دآترا ٣

٣٠ 

 ٢٠  امتياز٥به ازاى هر مورد تا  -----مقاالت، تحقيقات يا ابتكار يا اختراعات  ٣

شگاه   ٤ اتيد دان ت صنعتى اس وابق فعالي س
ياتدريس آارشناسان صنعت دردانشگاه 

 5  امتياز١به ازاى هر سال  -----

وابق داورى 5 ارتى در س ات  و نظ  تحقيق
 و آنفرانسهابرق 

ا هر         ----- براى هر نوع به ازاى هرسال ي
  امتياز١آنفرانس 

١٠ 

 15 اشتهار و خبره بودن در تخصص ----- اشتهار ٦

  
  تعيين امتياز آيفيت آار داورى : ٢جدول 

 خوب متوسط ضعيف *آيفيـــت داورى 

 ١٠٠ ٧٠ ٤٠   )iQ( امتياز آيفيت آار داورى پروژه 
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أت علمى             ) داوري(نحوه ارزیابى آيفيت بررسى    "به   * اتى توسط اعضاى هي روژه تحقيق ك پ ایى ی زارش نه روژه و گ رم تعریف پ أت داوران (ف ) هي

ه       " تحقيقات برق  ين نام أت ع            "آه پيوست آي ى اعضاى هي سات فن روژه وحق شرآت در جل زان حق الزحمه داورى پ ين مي أت  (لمى  نحوه تعي هي

  . رجوع شود"تحقيقات برق) داوران

  
   اسناد مربوط و پيوست-٥

    تحقيقات برق ) هيأت داوران( فرم مشخصات متقاضيان عضويت هيأت علمى -٥-١
 تحقيقات  آيين نامه نحوه تعيين ميزان حق الزحمه داورى پروژه و حق شرآت در جلسات فنى اعضاى هيأت علمى -٥-٢ 

 برق 

  
   : آنترل سند-٦

 شرآت توانير  :    صادر آننده      

  يقات شرآت هاى تابعه و وابسته شرآت توانير آميته هاى تحق  آليه:   دريافت آننده     

  شرآت توانير:    تجديد نظر آننده 
  

  

  



  تحقيقات برق دبيرخانه 
  :عنوان 

حق ( محاسبه حق الزحمه ساعتى محققان آيين نامه نحوه

   تحقيقات برق    دبيرخانهپروژه هاى تحقيقاتى ) التحقيق

  

  ١٨/١/١٣٧٦  : تاريخ صدور     آ-٠٠٧– ٠١:  شماره سند 

  2   از   ١صفحه      

  ١٨/١/١٣٧٦: تاريخ بازنگرى         ١ :  شماره بازنگرى 
  انه  تحقيقات برقدبيرخ: تهيه آننده   

   شرآت توانير : تصويب آننده 

 

  
  : هدف -١

    تحقيقات برق   پروژه هاى تحقيقاتى )حق التحقيق(ط مربوط به نحوه محاسبه حق الزحمه ساعتى محققان بتعيين ضوا

  

  : محدوده اجرا -٢
   صنعت آب و برق، پژوهشگاه نيرو وشرآت متندانشگاه تابعه و وابسته وزارت نيرو، تحقيقات شرآتهاى آليه آميته هاى

  
   : تعاریف ومفاهيم -٣

   تحقيقات برق  به شرح مندرج در پيوست مقدمه مجموعه اسناد 

  

  : و ضوابط اجرایى  روش-٤
اتى         -٤-١ رق     حق الزحمه ساعتى محققان پروژه هاى تحقيق ات ب ار        تحقيق ابقه آ براساس دو شاخص مدرك تحصيلى و س

  .گردد مفيد، براساس ضرايب مندرج  در جدول زير محاسبه مى

وقى هر سال     ميزان حقيقى حق الز   رو    (حمه ساعتى با ضرب اعداد داخل جدول در ضريب حق ه از طرف وزات ني آ

  .شود محاسبه مى) گردد اعالم مى

  
    سابقه آارمفيد        

  مدرك تحصيلى
   سال ١٠بيش از    سال ١٠ تا ٥از    سال ٥تا 

  ٩٠  ٧٥  ٦٠  دآترا

  ٨٠  ٦٥  ٥٠  فوق ليسانس

  ٧٠  ٥٥  ٤٠  ليسانس

  

 درصد ضرايب مدرك تحصيلى         ٣٠ و   ٥٠،  ٧٠تحصيلى فوق ديپلم، ديپلم و پايين تر از ديپلم به ترتيب             براى مدارك    -٤-٢

  .گردد ليسانس با توجه به ميزان تجربه ، منظور مى

ا           -٤-٣ ه حداآثر ت ات منطق ه مرآزى تحقيق ل   ٢٠ ضرايب مندرج در جدول فوق طبق شرايط خاص با تاييد آميت  درصد قاب

  .افزايش است 

  

  

  



  تحقيقات برق دبيرخانه 
  :عنوان 

حق ( محاسبه حق الزحمه ساعتى محققان آيين نامه نحوه

   تحقيقات برق    دبيرخانهپروژه هاى تحقيقاتى ) التحقيق

  

  ١٨/١/١٣٧٦  : تاريخ صدور     آ-٠٠٧– ٠١:  شماره سند 

  2   از   ٢صفحه      

  ١٨/١/١٣٧٦: تاريخ بازنگرى         ١ :  شماره بازنگرى 
  انه  تحقيقات برقدبيرخ: تهيه آننده   

   شرآت توانير : تصويب آننده 

 
 

  :  اسناد مربوط و پيوست - ٥ 
_____  

  

   : آنترل سند-٦

 شرآت توانير  :    صادر آننده      

  يقات شرآت هاى تابعه و وابسته شرآت توانير آميته هاى تحق  آليه:   دريافت آننده     

  شرآت توانير:    تجديد نظر آننده 
  

   



   تحقيقات برق دبيرخانه
  :عنوان 

آيين نامه پذيرش پروژه هاى طراحى و ساخت نمونه هاى 

  تحقيقاتى در صنعت برق     

  

     ١١/٥/١٣٧٨    :تاريخ صدور آ   – ٠٠٨ – ٠١ :  اره سند شم

  ٤     از  ١صفحه      
  ١١/٥/١٣٧٨  : تاريخ بازنگرى            ١ :  شماره بازنگرى 

   دبيرخانه تحقيقات برق: تهيه آننده   

  شرآت توانير: تصويب آننده 

 

  : هدف -١
ه                    ران ب ار در اي ين ب راى اول ارائه مقررات ، شرايط و ساير موارد مرتبط با پذيرش پروژه هاى تحقيقاتى آه در نظراست ب

 در داخل آشور به اجرا گذاشته شوند و در حال حاضر            …منظور طراحى و ساخت نمونه قطعات، تجهيزات، سيستمها و          

  .باشد مىتوليد انبوه آنها مطرح ن

  :ده اجرا  محدو-٢
   تابعه و وابسته وزارت نيرو، دانشكده صنعت آب و برق، پژوهشگاه نيرو وشرآت متن تحقيقات شرآتهاى آليه آميته هاى

 

   :تعاریف و مفاهيم -٣
  تحقيقات برق به  شرح  مندرج در پيوست  مقدمه مجموعه  اسناد 

  

  : روش و ضوابط اجرایى -٤
   پروژه هاى قابل طرح -٤-١

زات ، ماشين   / هايى آه به صورت سخت افزارى     پروژه   -٤-١-١ ات، تجهي و  آالت نرم افزارى براى جايگزينى قطع

شگاهها و            مصرفى  مواد ا، آزماي سات ، آارگاهه ه        … در تاسي ا ر ب ين ب راى اول رق و ب  موجود در صنعت ب

  .آارگرفته شوند

د          بهره’ نرم افزارى جهت ارتقا   /  پروژه هايى آه به صورت سخت افزارى         -٤-١-٢ ستم و فرآين ود سي  ورى شامل بهب

  . به آار گرفته شوند…و اصالح تجهيزات و ماشين آالت ، افزايش آارآيى تجهيزات و تاسيسات و 

ار     تأسيس پروژه هايى آه به صورت سخت افزارى و نرم افزارى به منظور احداث               -٤-١-٣ ين ب ات جديد و براى  اول

  .شوند مىطراحى و به آارگرفته 

روژ-٤-١-٤ زارى   پ خت اف اى س ى  / ه ه زارى طراح رم اف ين   ون زات ، ماش ات ، تجهي اخت قطع ه …و  آالت  س  ب

   .منظور توليد نمونه صنعتى براى اولين با ر آه قبًال تحقيقات آزمايشگاهى آنها انجام شده باشند

ار               /  پروژه هايى آه به صورت سخت افزارى         -٤-١-٥ ه آ ل و ب اق ، تكمي ه منظور انطب گيرى طراحى   نرم افزارى ب

اربرده                …قطعات، تجهيزات، مواد،  ماشين آالت و         ه آ شابه ب  آه در گذشته و در ساير واحدها و مصارف م

  .باشند مىشده اند و در يك محيط جديد مورد نياز 

   اهم معيارهاى انتخاب و تاييد پروژه ها-٤-٢

  .داث تاسيسات نباشد پروژه از نوع آارهاى مهندسى و اجرايى معمول بهره بردارى و اح-٤-٢-١

  . و تجربه آافى براى ضرورت جايگزينى يا بهينه سازى وجود داشته باشد مى توجيه عل-٤-٢-٢

ه     پژوهشگر-٤-٢-٣ سات مربوط ورد نظر در تاسي د محصول م ى و فرآين دارك فن ل م ته از قبي وابق گذش ه س سبت ب  ن

  .آگاهى داشته باشد



   تحقيقات برق دبيرخانه
  :عنوان 

آيين نامه پذيرش پروژه هاى طراحى و ساخت نمونه هاى 

  تحقيقاتى در صنعت برق     

  

     ١١/٥/١٣٧٨    :تاريخ صدور آ   – ٠٠٨ – ٠١ :  اره سند شم

  ٤     از  ١صفحه      
  ١١/٥/١٣٧٨  : تاريخ بازنگرى            ١ :  شماره بازنگرى 

   دبيرخانه تحقيقات برق: تهيه آننده   

  شرآت توانير: تصويب آننده 

 
  . الزم برخوردارباشد مىداراى تجربه بوده و يا از صالحيت علدر اجراى پروژه هاى مشابه پژوهشگر  -٤-٢-٤

ا و بان -٤-٢-٥ انى ه تفاده از بايگ ا اس ربط  ك ب دهاى ذي اتى واح اى اطالع ه (ه رق دبيرخان ات ب   /تحقيق

شده باشد، مگر                ) …اى اطالعاتى صنعت برق و      ه شبكه   ام ن ًا انج شنهادى عين روژه  پي ه پ مشخص گردد آ

  .و مشخصات فنى بهتر و آاملتر باشداينكه از لحاظ آيفيت 

  . پروژه متناسب با اولويتها و نيازهاى صنعت برق باشد-٤-٢-٦

  . واحد استفاده آننده و محيط مصرف آن مشخص باشد-٤-٢-٧

  . اهداف و مراحل بعدى استفاده از آن مشخص باشد-٤-٢-٨

  تحقيقات برق  ساير موارد مشابه به تشخيص آميته تخصصى -٤-٢-٩

  سطوح استانداردها -٤-٣

 در چهار سطح به ترتيب زير ًال آه معمو… ، آزمايشها و ىبه آارگيرى استانداردها در مراحل مختلف آار مانند طراح

  : گردد مىاستفاده 

   تعريف شده در صنعت برق ى استانداردهاى صنعت برق ايران، مختص شرايط و مقررات فن-٤-٣-١

تاندارد صنعتى                       استانداردهاى ملى و آشورى م     -٤-٣-٢ ى تعريف شده توسط موسسه اس ررات فن ا شرايط و مق طابق ب

   ذيربط مىايران و ساير سازمانهاى رس

  . و جهان شمول دارند مى استانداردهاى بين المللى آه جنبه عمو-٤-٣-٣

ورد توسط ه                 -٤-٣-٤ ات   استانداردهاى ويژه آه در صورت عدم دسترسى به سطوح فوق و يا الزامات ديگر حسب م ي

  .گردند مىتعيين ) آميته استانداردها، به انتخاب باالترين مقام اجرايى واحد(مسئول 

  .در هر صورت فهرست استانداردهاى مورد توافق بايد در متن يا ضمائم قرارداد آورده شود: تبصره 

   مراحل و ضوابط بازرسى و آنترل آيفى -٤-٤

ستم تضمين آيفيت در واحد مجرى        در مواردى آه پروژه  منجر به ساخت سخت       -٤-٤-١ ه سي افزارى گردد، ضمن توجه ب

  : توجه جدى نمود -٤-٣پروژه ، بايد به نكات زير براساس استانداردهاى مذآور در بند 

  انجام آزمايشهاى  عملكردى الزم جهت حصول اطمينان از صحت عملكرد محصول   - الف 

    انجام آزمايشهاى متداول ، خاص و موردى -ب   

ود   -ج     تفاده در بهب ه منظور اس ردارى ب ره ب ايج به ت نت شى از محصول و ثب ردارى آزماي ره ب   نصب و به

  پروژه 

د                           -٤-٤-٢ ذآور در بن تانداردهاى م ردد، ضمن رعايت اس زارى گ رم اف ه ن ستم    ٤-٣ در مواردى آه پروژه منجر به تهي  و سي

  : تضمين آيفيت واحد مجرى، بايد به نكات زير توجه نمود 

اريف             –الف   ه تع  انجام آزمايشهاى عملكردى الزم جهت حصول اطمينان از عملكرد صحيح نرم افزار با توجه ب

  مل آمده براى نرم افزار به ع

   بهره بردارى آزمايشى از نرم افزار و ثبت نتايج بهره بردارى به منظور استفاده در بهبود پروژه -ب   



   تحقيقات برق دبيرخانه
  :عنوان 

آيين نامه پذيرش پروژه هاى طراحى و ساخت نمونه هاى 

  تحقيقاتى در صنعت برق     

  

     ١١/٥/١٣٧٨    :تاريخ صدور آ   – ٠٠٨ – ٠١ :  اره سند شم

  ٤     از  ١صفحه      
  ١١/٥/١٣٧٨  : تاريخ بازنگرى            ١ :  شماره بازنگرى 

   دبيرخانه تحقيقات برق: تهيه آننده   

  شرآت توانير: تصويب آننده 

 
رارداد           : تبصره   ا ضمائم ق تن ي در هر صورت فهرست استانداردها و دستورالعملهاى آزمايش مورد توافق بايد در م

  .آورده شود

  ج در تعريف و پيشنهاد پروژه  حداقل فعاليتهاى مندر-٤-٥ 

   بيان فلسفه و اهداف اصلى به صورت صريح -٤ -٥ -  ١ 

  ) آنو حتى االمكان مشخصات فنى اجزاى  ( بودن مشخصات فنى آلى پروژه ن روش-٤-٥-  ٢ 

 مشخص بودن نقشه ها و مدارك فنى و در صورت لزوم تهيه تصاوير از جهات و شرايط مختلف محصول             -٤-٥-  ٣

  نظر مورد 

   مشخص بودن محدوده آارى پروژه و فصول مشترك آن با ساير پروژه ها و محصوالت مرتبط-٤-٥-  ٤

   مشخص بودن فعاليتهاى اصلى پروژه و زير مجموعه هاى آن -٤-٥-  ٥

   مشخص بودن فهرست منابع و مراجع مورد استفاده در پروژه -٤-٥-  ٦

  ى و شبكه فعاليتهاى قابل پيش بينى مشخص بودن برنامه زمان بندى ميله ا-٤-٥-  ٧

   مشخص بودن استانداردها و دستورالعملهاى آزمايش و بازرسى-٤-٥-  ٨

   تعيين فهرست و مشخصات آزمايشها و مراحل بارزسى فنى-٤-٥-  ٩

   تعيين ماشين آالت، ابزار مخصوص، مواد و ساير ملزومات قابل پيش بينى و نحوه تامين آنها-٤-٥-١٠

   اقتصادى پروژه –ئه توجيه فنى  ارا-٤-٥-١١

   مشخص بودن محل به آارگيرى پروژه -٤-٥-١٢

  هاى اجرايى بعدى پروژه ز مشخص بودن فا-٤-٥-١٣

   ساير نكات ضرورى-٤-٥-١٤

ود، الزم                           : ١تبصره   ين نم روژه تعي ان تعريف پ ه طور آامل در زم وان ب وق را بت وارد ف در صورتى آه هر يك از م

رارداد     فرم مكن در مدارك اوليه ذآر و چگونگى تكميل آن در   است آه موضوع در حد م      ا ق روژه ي تعريف پ

  .مربوطه ،  منظور شود

يا سازنده قابل تامين نباشد، بايستى توسط واحد مهندسى           پژوهشگر  در صورتى آه موارد فوق راسًا توسط        : ٢تبصره  

 تامين، حمايت و مشاوره فنى      شود مورد  مىح آه به تشخيص رياست آميته تحقيقات مربوطه مشخص          الذيص

  .قرارگيرد

   تحويل و تحول -٤-٦

   تحويل موقت -٤-٦-١

ا                 ارگيرى محصول در محيط واقعى ب ه آ ين        الزم است قبل از ب بيه سازى و همچن ا ش شى ي طى دوره آزماي

مشاهده وضعيت ظاهرى و ابعادى محصول، صحت تحقيق انجام شده مورد نظارت قرارگيرد و در صورت                

  .ن نتايج و اخذ گزارش، نسبت به صدور گواهى تحويل موقت اقدام گرددمثبت بود

   تحويل دائم-٤-٦-٢



   تحقيقات برق دبيرخانه
  :عنوان 

آيين نامه پذيرش پروژه هاى طراحى و ساخت نمونه هاى 

  تحقيقاتى در صنعت برق     

  

     ١١/٥/١٣٧٨    :تاريخ صدور آ   – ٠٠٨ – ٠١ :  اره سند شم

  ٤     از  ١صفحه      
  ١١/٥/١٣٧٨  : تاريخ بازنگرى            ١ :  شماره بازنگرى 

   دبيرخانه تحقيقات برق: تهيه آننده   

  شرآت توانير: تصويب آننده 

 
ه                   ه واقعى ب رارداد در محيط نزديك ب  الزم است محصول با رعايت شرايط و آزمايشهاى پيش بينى شده در ق

ه دوره      ورهد آارگرفته شده و نحوه عملكرد آن مورد نظارت قرارگرفته و پس از طى             ده   ت  معينى آ ضمين نامي

  .شود و در صورت مثبت بودن ، نسبت به صدور گواهى تحويل دائم اقدام گردد مى

  .شرايط اجرايى براى انجام تحويل موقت و دائم ، بايستى در قرارداد پيش بينى گردد:  تبصره 

   مديريت پروژه -٤-٧

روژه                  -٤-٧-١ ديريت طراحى پ ار و نحوه م ه آ ودن برنام ات عل    مشخص آردن آار    ( مشخص ب ا، هي شاور،    مى فرم  م

  )…ناظر، مجرى و 

  )داشتن تاييديه الزم از استفاده آننده ( مشخص بودن استفاده آننده از نتايج پروژه -٤-٧-٢

  پژوهشگر مشخص بودن وضعيت جلسات و بازديدهاى ادوارى از محل آار -٤-٧-٣

  :  اسناد مربوط و پيوست - ٥
_____  

   : آنترل سند-٦

 شرآت توانير  :    صادر آننده      

 يقات شرآت هاى تابعه و وابسته شرآت توانير آميته هاى تحق  آليه:   دريافت آننده     

  شرآت توانير:    تجديد نظر آننده 
  

  



 دبيرخانه تحقيقات برق 

  :عنوان 
آيين نامه نحوه تصويب و پيگيرى پروژه هاى معرفى شده از 
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  : هدف -١
د             ق بن ه از طري سه  ٤تعيين نحوه برخورد با پروژه هايى آ رق     ٩ صورتجل ات ب ه تحقيق ه واسطه ضرورت و    دبيرخان و ب

ه ضوابط مصوب شورا تصويب و               ا توجه ب ربط و ب ه ذي د و توسط آميت ه ان ه را يافت ورى قابليت طرح در آميت ام ف   انج

را  ى اج د م داقل    (گردن ار ح ل اعتب ا از مح روژه ه ن پ داآثر   اي ال و ح ون ري ته   % ٢٥ ده ميلي ال گذش الى س رد م   عملك

  .)نمايند مى استفاده 

  
  : محدوده اجرا -٢

   صنعت آب و برق، پژوهشگاه نيرو وشرآت متندانشگاهتابعه و وابسته وزارت نيرو، تحقيقات شرآتهاى آليه آميته هاى 
  
  : تعاریف ومفاهيم -٣

   دبيرخانه تحقيقات برق د به شرح مندرج در پيوست مقدمه مجموعه اسنا

  
  : روش و ضوابط اجرایى  -٤

ه            -٤-١ ه آخرين اطالعات ارسالى از دبيرخان ا توجه ب روژه ب ات   آميته تحقيقات موظف است قبل از تصويب پ تحقيق

رق  روژه را بررسب ام پ ست ىموضوع و هدف از انج ذآور در لي روژه م شابه پ ه م وده ودر صورتى آ  نم

  .وجود نداشته باشد نسبت به تصويب پروژه اقدام نمايديرخانه تحقيقات برق دبپروژه هاى تحقيقاتى 

هايى  نامه گردش مالى و تصويب گزارشهاى مرحله اى و ساير اقدامات تا ارسال گزارش نهايى، براساس آيين: تبصره 

  .رسانند انجام خواهدشدمى آه آميته هاى مربوطه تهيه و به تصويب رييس آميته تحقيقات 

رم                   -٤-٢ رايش ف سخه از آخرين وي ادر، يك ن ات م ه تحقيق راه    تعريف   پس از تصويب پروژه در آميت ه هم روژه ب  ٢پ

روژه    برگ" و آميته تحقيقات مادر وفرمهاى تكميل شده پژوهشگرنسخه اصل قرارداد منعقد شده بين      " خالصه پ

  .گرددمى ارسال  تحقيقات برق  به دبيرخانه"آنترل مدارك پروژه"و 

رق       پروژه و مدارك همراه ،       تعريفپس از دريافت فرم      -٤-٣ ات ب روژه از جهت           دبيرخانه تحقيق ه بررسى پ سبت ب ن

ه          روژه هاى دبيرخان رق   مشابهت يا تكرارى نبودن پروژه با ساير پ ات ب ه     دااق  تحقيق ه آميت وده و نتيجه را ب م نم

  .است ار قرارداد منعقده و انجام پروژه به قوت خود باقىبدر هر صورت اعت. نمايد مى تحقيقات ذيربط منعكس 

ايى آن -٤-٤ زارش نه ال گ روژه و ارس ام پ ان انج اى ( پس از پاي روژه ه اير پ ه س وط ب ا ضوابط مرب مطابق ب

ه و مطابق  ت مورد بررسى قرارگرفدبيرخانه تحقيقات برق   ، گزارش مذآور در جلسه آميته تخصصى        )تحقيقاتى
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  :عنوان 
آيين نامه نحوه تصويب و پيگيرى پروژه هاى معرفى شده از 
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با ) پروژه تكرارى باشد(منفى باشد  ٤ -٣ در صورتى آه نتيجه بند. گرددمى يى بررسى گزارشهاى نها ضوابط

ا     ت ضعيف ب ه حال ى از س ايى، يك زارش نه ت گ ان عملىشدن و آيفي ودن، امك اتى ب ل تحقيق ه عام ه س ه ب توج

 شود و مى  براى گزارش در نظر گرفته )-٦/٠(و خوب با ضريب   )-٨/٠(ب  ، متوسط با ضري) -١(ضريب 

ن ضريب در اعت ضرب اي وان  بحاصل ه عن روژه ب ه "ار پ ه جریم ه  "بودج ده آميت ال آين اتى س ه تحقيق  در بودج

  .منظور خواهدشد

  
  :  اسناد مربوط و پيوست - ٥

_____   

  
   : آنترل سند-٦

 شرآت توانير  :    صادر آننده      

 وابسته شرآت توانيريقات شرآت هاى تابعه و  آميته هاى تحق  آليه:   دريافت آننده     

 شرآت توانير:    تجديد نظر آننده 
  

  

  
  

   



  تحقيقات برق دبيرخانه 
  :عنوان 
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   شرآت توانير : تصويب آننده 
  

  : هدف -١
ه منظور        -١-١ ايجاد انگيزه در دانشجويان و اساتيد دانشگاهها جهت انجام پروژه هاى آاربردى مرتبط با صنعت برق ب

 ت اين صنعت الهمكارى در حل مشك

  استفاده از نتايج پروژه هاى دانشگاهى در صنعت برق  -٢-١

   با دانشگاه  برق تقويت ارتباط صنعت -٣-١

  

  : محدوده اجرا -٢
  شرآت توانير تحقيقات شرآتهاى تابعه و وابسته آليه آميته هاى 

  

      : تعاریف و مفاهيم -٣

   به شرح مندرج در پيوست مقدمه اسناد تحقيقات برق

   

  : روش و ضوابط اجرایى -٤
تورالعمل  -٤-١ ا دس ابق ب شگاهى مط اى دان روژه ه صويب پ د ت ات " فرآين روژه تحقيق صویب تعریف پ ار ت ردش آ وده و "ىگ  ب

  .دنباش مى ىبصورت تكميلبندهاى ذيل 

شگاه                   -٤-٢ ده رسمى دان ق نماين ات علمي، از طري ا سرپرستى يكى از اعضاى هي سئوليت و ي ا م شگاهى ب  پروژه هاى دان

پروژه تحقيقاتى ارائه شده . انجام خواهد گرفتهاى تحقيقات برق و با رعايت آليه آيين نامه ) ىترجيحًا معاون پژوهش  (

ا       مى   روژه هاى مق ه در اينصورت مى                  تواند از پ را باشد آ تن       طع تحصيلى آارشناسى ارشد و دآت رم  بايست در م ف

ف  ود تعري اره ش ه آن اش ه صراحت ب روژه ب از ا  . پ ر مج تفاده غي وان اس ه عن صورت ، ب ر اين ديهى است در غي  زب

  .امكانات تحقيقات برق تلقى شده و آارفرما تصميمات مقتضى در اين خصوص اتخاذ خواهد نمود

  .  و در ريز هزينه ها ذآر شودودنه باالسري دانشگاه بايد حداقل ممكن در نظر گرفته ش هزي-٤-٣

صورت نياز  با درخواست آتبى       و در    باشد  مى آارفرماى پروژه   به  مالكيت تجهيزات ساخته يا خريدارى شده متعلق         -٤-٤

ا      /  رياست  زات ساخت ي شگاه، تجهي تفاده در        معاونت پژوهشى دان راى اس روژه ب اى پ د آارفرم ا تايي دارى شده ب خري

  .شد هاى  تحقيقاتى ديگر به دانشگاه اهدا خواهد پروژه

ه     -٤-٥ ده ب الم ش ان اع دت زم ن و در م ه ممك رين وج ه بهت ا را ب روژه ه دات ، پ ق تعه ت طب ف اس شگاه موظ    دان

د دانشجو و يا نقل مكان اعضاى هيات علمى خللى در  انجام رسانده و ترتيبى اتخاذ نمايد آه فارغ التحصيلى يك يا چن

  .روند پيشرفت پروژه ايجاد ننمايد
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  دانشگاهىآيين نامه پذيرش پروژه هاى 
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   شرآت توانير : تصويب آننده 
  

  

  :  اسناد مربوط و پيوست - ٥
  تحقيقاتى دستورالعمل گردش آار تصويب تعريف پروژه -

   آيين نامه نظارت تحقيقاتى بر پروژه هاى تحقيقاتى -
  
   : آنترل سند-٦

   شرآت توانير :      صادر آننده   

  شرآت توانير تابعه و وابسته تحقيقات شرآتهاى آليه آميته هاى  :    دريافت آننده   

  شرآت توانير :    تجديد نظر آننده 
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  : هدف -١
ه منظور                        اتى ب روژه هاى تحقيق ام پ ر انج تدوين ضوابطى مشخص از چگونگى و نحوه نظارت مستمر ب

   در صنعت برق  اجراى پروژه هاى تحقيقاتىارتقاى آيفيت

  

  : محدوده اجرا -٢
   شرآت توانير   شرآتهاى تابعه و وابستهآليه آميته هاى تحقيقات 

  

  : تعاریف و مفاهيم -٣
  . فرد حقوقى آه متعهد به استفاده از نتايج پروژه شده است : ه آننده واحد استفاد

  .باشد ساير تعاريف به شرح مندرج در پيوست مقدمه مجموعه اسناد تحقيقات برق مى

  
   :و ضوابط اجرایى روش -٤

  : تعيين ناظر براى پروژه هاى تحقيقاتى به شرح زير مى باشد -١-۴

د                براى هر پروژه تحقيقاتى      -١-١-٤ ده و تايي تفاده آنن حداقل بايد يك ناظر با پيشنهاد واحد اس

روژه                      ا تصويب پ ان ب د همزم اظر باي ردد، انتخاب ن ين گ آميته تحقيقات آارفرما تعي

  .   صورت پذيردتىتحقيقا

شخيص   در صورتيكه محقق از اعضاى واحد استفاده آننده پروژه باشد،        ٢-١-٤ آارفرما به ت

رد      / ن نظارت يا ناظر   خود نسبت به انتخاب سازما     د آ دام خواه . ناظرين بر پروژه اق

ارت  ازمان نظ اظرس ا ن اظرين / ي ى   ن وده و حت ده ب تفاده آنن د اس ارج از واح د خ باي

شابه  ارى م ه آ ا زمين ازمانهاى ب ا س ازمان و ي رتبط س دور از ديگر واحدهاى م المق

ن                 .دنانتخاب گرد  ده سازمان نظارت باشد، اي ه عه سازمان  در صورتى آه نظارت ب

اظر اظرين / ن ى     ن ا معرف ه آارفرم د ب ت تايي اب و جه اتى را انتخ روژه تحقيق ى  پ م

  .نمايد

اران      ،روژهپژوهشگر پآه ى  در صورت  -٣-١-٤ ى همك وده ول ده ب تفاده آنن  خارج از واحد اس

سازمان نظارت  واحد استفاده آننده باشند، آارفرما نسبت به تعيين پروژه از آارآنان

  .خيص خود تصميم گيرى مى نمايدشن براساس تناظري/ ناظر يا 
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د حداآثر                          -٤-١-٤ وقى  مى توان اظر حق ده ن ا نماين ى ي   در هر مقطع زمانى ، هر ناظر حقيق

ده   ه عه ه اى  را ب رق منطق ايى شرآت ب ا آارفرم اتى ب روژه تحقيق ر دو پ نظارت ب

  . داشته باشد

  : شدوظايف ذيل به عهده  ناظر پروژه هاى تحقيقاتى مى با -٢-٤
سخه -١-٢-٤ رين ن ه آخ رم "مطالع ف ف روژه تعری شى"،  "پ روژه پژوه رارداد پ و پيوست آن،   "ق

شرفت  "  ،"شرایط عمومى قراردادهاى  پژوهشى " ار گزارشهاى پي روژه   آ دستورالعمل  " ، "پ

ار   شرفت آ ه گزارشهاى پي وه ارائ اتىنح روژه تحقيق ایى  " و "پ زارش نه ه گ تورالعمل تهي دس

ا روژه ه ه "  پ ا وسط تآ ا آارفرم اظري ار ن ازمان نظارت در اختي اظرين قرارمى /  س ن

  .گيرد

ه ممكن است           پژوهشگر و گروه تحقيق     ارتباط مستمر با     -٢-٢-٤ و بررسى مسائل و مشكالتى آ

سائل               ان و در   در مدت زمان انجام پروژه پيش آيد و راهنمايى در حل م در صورت امك

ر در       روژه       صورت لزوم ارائه پيشنهاد جهت تغيي ارات پ روژه ، اعتب دى پ ه زمانبن برنام

  ...و 

ق،   -٣-٢-٤ رر از محق د مق روژه در موع ار پ شرفت آ زارش پي ت گ رى درياف ى پيگي بررس

اى            دوره اى   گزارشهاى پيشرفت آار     سمت مربوطه در فرمه ل ق روژه و تكمي ايى پ و نه

ذآ       به منظور ارائه نظرات و توصيه      مذآور  حداآثر  ورهاى الزم پيرامون  گزارشهاى م

  .دو هفته پس از دريافت گزارش

سات  -٤-٢-٤ رآت در جل ضور    اى ه دوره ش ا ح ى ب سات فن روژه و جل شرفت پ شگر  پي و پژوه

  .و يا نمايندگان ايشان آارفرما 

اى                  -٥-٢-٤ ى فعاليته مراجعه به مراآز اجرا آننده شرح خدمات و بررسى روش و آيفيت اجراي

  .آارفرما ارت يا  سازمان نظپروژه و ارائه گزارش به 

دارك         -٦-٢-٤ وا، ذآر      پژوهشگر  مطالعه و بررسى گزارشها و م ت، محت شايى، آيفي  از نظر ان

  با موضوع و شرح خدمات فنى قراردادباق منابع و مراجع ، انط

ى پروژه و ارائه نظرات و توصيه هاى الزم و همچنين بررسى    ا بررسى نتايج  مرحله       -٧-٢-٤

  . پژوهشگرمطالعات و اقدامات و تاييد نهايى نتايج 

 در مواردى آه پروژه با تاخير در حال انجام باشد، ناظر موظف است علت را بررسى                   -٨-٢-۴

اوى     زارش ح اظر گ وارد ن ل م ن قبي د در اي نعكس نماي ات م ه تحقيق ه آميت ه را ب و نتيج

ه اد -موانع و پيشنهادات را  جهت تسريع روند پروژه و يا توقف آن       ه    در صورتى آ ام

  .نمود  همراه با ذآر داليل به آارفرما اعالم خواهد-پروژه را به مصلحت نداند 
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  ظارت بر پروژه هاى تحقيقاتى آيين نامه ن
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راى       -٩-٢-۴ ف اج ل مختل ل پرداخت در مراح اى قاب ه ه روژه و هزين شرفت پ د پي د درص تايي

  .پروژه 

   نظارت بر تهيه ملزومات و هزينه هاى مسافرت و ساير هزينه هاى پروژه تحقيقاتى  -١٠-٢-۴

ر  -١١-٢-٤ ه ه ه پرداخت ب شگرگون ارت و  پژوه تگاه نظ د دس ه تايي وط ب اظر من ا ن اظرين / ي ن

  .مى باشد پروژه 

   حق الزحمه ناظر -٣-٤

  . براساس قوانين و ضوابط جارى شرآت ها با عقد قرارداد محاسبه و قابل پرداخت است

  

  : اسناد مربوط و پيوست -٥
    قرارداد خدمات نظارتى - ٥  -   ١

   پروژه ريف تعفرم   - ٥  - ٢

   قرارداد پروژه پژوهشى -  ٥  - ٣

  شرايط عمومى قراردادهاى پژوهشى  -  ٥  - ٤

   فرم گزارش مرحله اى پروژه تحقيقاتى-  ٥ - ٥

    دستورالعمل تهيه گزارشهاى نهايى پروژه ها-  ٥ - ٦

  ى پروژه  ا گزارش مرحله  -٥ - ٧

  گزارش نهايى پروژه   -  ٥ - ٨

  زارشهاى پيشرفت آار پروژه هاى تحقيقاتى دستورالعمل نحوه ارائه گ - ٥ - ٩

  

  : آنترل سند-٦
   شرآت توانير :      صادر آننده    

  آليه آميته هاى تحقيقات شرآتهاى تابعه و وابسته شرآت توانير  :     دريافت آننده  

  شرآت توانير :  تجديد نظر آننده   
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  :هدف  -١

ا   رو ب ه وزارت ني سته ب ازمانهاى واب ه س شى آ اى پژوه ل از قرارداده ايج حاص ظ نت ه حف وط ب وابط مرب ين ض تعي

  .نمايند پژوهشگران منعقد مى

   
  : محدوده اجرا -٢

   صنعت آب و برق، پژوهشگاه نيرو وشرآت متندانشگاهآليه آميته هاى تابعه و وابسته وزارت نيرو، 

  

  : تعاریف و مفاهيم -٣
  : در اين آ يين نامه  اصطالحات داراى همان معانى خواهند بود آه ذيًال تعريف مى گردد 

ه -٣-١ ين نام اى پژوهشى را  :  آي ايج حاصل از قرارداده ظ نت ه حف وط ب ه ضوابط مرب ه حاضر است آ ين نام منظور آي

  .گيرد دربرمى

رق             منظور سازمانهاى مختلف وابسته به وزارت نيرو اعم       :  سازمان   -٣-٢ د، ب  از سازمانها، مؤسسات ، شرآت هاى تولي

ه شور منطق رق آ روى ب اتى، آموزشى و خدمات مهندسى ني ى، تحقيق ردارى، تعميرات ره ب ديريت به ع ، م اى ، توزي

  .باشد مى

وقى        :  پژوهشگر -٣-٣ ا حق منظور اشخاص طرف قراردادهاى پژوهشى سازمان است پژوهشگر مى تواند شخص حقيقى ي

  . متعدد و مشترك باشدبه نحو منفرد،

وان               :  موضوع پژوهش     -٣-٤ اء ت ظ و ارتق اد و حف ه درخواست سازمان جهت ايج ه ب  موضوع قرارداد پژوهشى است آ

علمى يا عملى در زمينه هاى مورد نياز صنعت برق از جمله پژوهش در زمينه هاى بنيادى ، توسعه اى ، طراحى،          

  .گردد ساخت ، نوآورى و فن توسط پژوهشگر اجرا مى

شى -٣-٥ رارداد پژوه شگر  :  ق ازمان و پژوه ين س ژوهش ب وع پ ف در موض كال مختل ه در اش ت آ ايى اس   قرارداده

  .شود گردد و حقوق و تكاليف طرفين در آن پيش بينى مى منعقد مى

  .باشدمىافزار و سخت افزار ضروريات الزم براى انجام و اجراى قرارداد پژوهشى اعم از نرم:  ملزومات پژوهش-٣-٦

  .پذيردمى دوره زمانى است آه قرارداد پژوهشى شروع و پايان :  دوره اجرا-٣-٧

  .آندمى   اوجوهى است آه پژوهشگر در قبال اجراى تعهد قرارداد پژوهشى استحقاق دريافت آن را پيد:  حق الزحمه-٣-٨

رارداد پژوهشى           :  نتايج پژوهشى    -٣-٩ ورد نظر سازمان از اجراى ق ه يكى از صور      باشد، مى  هدف م د ب ه مى توان    آ

  : زير باشد

ادى(  علمى -الف   وانين و ) بني ه موجب ق وده و ب داع ب ا اب راع ي ه يكى از مصاديق آشف ، اخت ه اى است آ نتيج

  .باشدمى مقررات مربوط به مالكيت  معنوى  قابل ثبت 
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ى -ب     اربردى( عمل د  ) آ صاديق بن ه از م ه اى است آ ف " نتيج ضم" ال ست و مت ايفني ام وظ سهيل در انج   ن ت

  . باشدمى  صنعت برق آشور 

ژوهش           :  مالكيت نتايج پژوهش   -٣ -١٠ ايج پ ژوهش دارد و چنانچه نت ايج پ ه نت سبت ب ه پژوهشگر ن مالكيتى است معنوى آ

راى مى طبق قوانين و مقررات قابل ثبت باشد، به نام پژوهشگر به ثبت                رسد و هر گاه قابل ثبت نباشد اين اعتبار ب

  .پژوهشگر محفوظ خواهدبود

ژوهش  -٣-١١ ايج پ تفاده از نت ق اس ازمان    :  ح راى س ژوهش ب ايج پ ورد نت صارى در م ور انح ه ط ه ب ت آ ى اس   حق

نمايد و هيچگونه استثنايى مغاير با اين مى تعريف مى شود و سازمان به هر نحوى  آه تشخيص دهد از آن استفاده          

  .باشدمى حق سازمان قابل پيش بينى ن

  .در موارد استثنايى مى توان بخشى از حق استفاده را تحت شرايط قرارداد پژوهشى براى پژوهشگر منظور نمود: صره تب

ع                      :  مشارآت   -٣-١٢ ه تب ه ب منظور مشارآت سازمان و پژوهشگر در مالكيت معنوى نتايج حاصل از پژوهش مى باشد، آ

الى      اعم از امكانات    (سرمايه گذارى مشترك سازمان و پژوهشگر        ر م الى و غي رارداد پژوهشى،        ) م تحت شرايط ق

  .نتايج حاصل از پژوهش به نحو تساوى يا غير متساوى در مالكيت مشترك سازمان و پژوهشگر قرارمى گيرد

از-٣-١٣ رارداد  :  حق االمتي ه در ق ى آ ه ميزان ژوهش و ب ايج حاصل از پ تفاده از نت ه تناسب اس ازمان ب ه س ى است آ   حق

ردد ى مى گ يش بين اى علمى پ ژوهش ه ايج پ ادى( منحصرًا از نت د) بني ه پژوهشگر پرداخت مى نماي   پرداخت. ب

  .حق االمتياز هيچگونه محدوديتى در حق استفاده از نتايج پژوهش سازمان ايجاد نمى نمايد

راى ثبت در                        :  ثبت نتايج پژوهش     -٣-١٤ ررات ب وانين و مق ه موجب ق ه ب مراجع  منظور تمام ترتيبات و تشريفاتى است آ

  .ذيصالح جهت حمايت قانونى نتايج پژوهش مورد نياز مى باشد

راد سخنرانى در مجامع                   :  ارايه نتايج پژوهش     -٣-١٥ شريات، اي االت در ن ه مق ق ارائ ژوهش از طري ايج پ ه نت منظور اراي

  .علمى براى معرفى نتايج پژوهش توسط پژوهشگر مى باشد

واع گزارش    :  گزارش   -٣-١٦ ايى است    منظور ان ه               ه ا موردى در دوره اجرا ب ستمر، دوره اى ي ه طور م ه پژوهشگر ب  آ

  .نحوى آه در قرارداد پيش بينى مى گردد به سازمان ارائه مى نمايد

هيأتى است آه سازمان براى نظارت بر اجراى قرارداد پژوهشى تشكيل و به پژوهشگر آتبًا معرفى  :   هيأت هادى    -٣-١٧

  .مى نمايد

رارداد         : هش   نتايج جنبى پژو   -٣-١٨ اى اجراى ق نتايجى است آه هدف خاص قرارداد پژوهشى نبوده ولى پژوهشگر در اثن

راى            . پژوهشى تحصيل مى نمايد    حقوق سازمان و پژوهشگر در مورد نتايج جنبى پژوهش به نحوى خواهدبود آه ب

  .نتايج پژوهش پيش بينى گرديده است

شگر -٣-١٩ صور پژوه اطى :  ق ى احتي ه ب ا  منظور هرگون ه ورود ضرر و ي ه منجر ب شگر است آ االتى پژوه ى مب ا ب ي

  .خسارت به سازمان مى گردد

ا         :  تخلف پژوهشگر    -٣-٢٠ ه ورود ضرر و ي ه منجر ب عبارت از هرگونه نقص عمدى و يا شبه عمدى پژوهشگر است آ

  .خسارت به سازمان مى گردد
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  : روش و ضوابط اجرایى -٤

ژوهش در چارچوب    سازمانهاى وابسته به وزارت ني   -٤-١ رو مكلفند قراردادهاى پژوهشى خود را از نظر حفظ نتايج پ

  .ضوابط اين آيين نامه تنظيم نمايند

   حفظ نتايج پژوهش -٤-٢

ايج                     -٤-٢-١ تفاده از نت  هدف سازمانهاى مختلف وابسته به وزارت نيرو از انعقاد قرارداد پژوهشى، تحصيل و اس

ن امر در         مى   حفظ نتايج پژوهش براى سازمان       پژوهش بوده و شرط استفاده موآول به       امين اي باشد آه ت

راى سازمان و در و                    ژوهش ب ه دوم   وهله اول مستلزم عمل به تكاليف پژوهشگر در جهت حفظ نتايج پ هل

  .آوردمى آه سازمان اقدامات مقتضى را به عمل  باشدى مراقبت از نتايج پژوهش م

   تكاليف و تعهدات پژوهشگر-٤-٣

شگر در وق       پژوه ا حق اير ب شى مغ رارداد پژوه ه موجب ق ه ب دامى آ شى، اق رارداد پژوه راى ق ان اج دت زم    م

دآورد     ل نخواه ه عم د ب ازمان باش دامات   زا. س ن اق ه اي ى  جمل شروحه   م وارد م ه م وان ب   ت

  : ذيل اشاره نمود 

ه ، ا         -٤ - ٣-١ ين سازمان    پژوهشگر ضمن ايفاى تعهدات قراردادى نسبت به نتايج پژوهش حاصل از هر مرحل م

رارداد پژوهشى           (گردد و مجاز به انتقال نتايج پژوهش        مى  تلقى   ذآور در ق ) به استثناى اشخاص مجاز م

  .باشدمى ن

ژوهش          پژوهشگر در دوره اجراى قرارداد پژوهشى   -٤-٣-٢ ام پ ول و انج ه قب ه هيچ وجه مجاز ب ا اشخاص    ب  ب

  .باشدمى ثالث ن

ى               پژوهشگر در مدت زمان انجام پژوهش      -٤-٣-٣ ه موافقت آتب وده مگر اينك ايج نب ا آل نت ه جز ي ه ارائ  مجاز ب

  . سازمان را تحصيل آرده باشد

ر مجاز                          -٤-٣-٤ ه اشخاص غي رارداد پژوهشى ب شرفت اجراى ق ا پي ژوهش ي ايج پ شاى نت ه اف  پژوهشگر مجاز ب

  .باشد مىن

رارداد      -٤-٣-٥ ه در ق وى آ ه نح ق ب ل و دقي ور آام ه ط ژوهش را ب ايج پ شگر نت شى پژوه    پژوه

ايج    هش هر گاه نتايج پژو. نمايدمى ذآر شده ست به سازمان ارسال    ستلزم ثبت نت  به تشخيص سازمان م

ام خود                ه ن ژوهش ب ايج پ ام خود و      (پژوهش باشد، پژوهشگر نسبت به ثبت نت ه ن در صورت مشارآت ب

تفاده از   ) سازمان ژوهش   با حق استفاده سازمان اقدام نموده و به موجب سند رسمى حق اس ايج پ ه  (نت ورق

  .را به سازمان انتقال خواهدداد) اختراع 

 پژوهشگر نتايج پژوهش غير قابل ثبت را نيز به نحو آامل و با ترتيبى آه در قرارداد پژوهشى ذآرشده                 -٤-٣-٦

  .نمايدمى است به سازمان ارسال 
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شخيص ده      -٤-٣-٧ صلحت ت ازمان م ه س وى آ ه نح ژوهش ب ايج پ ه نت راى ارائ شگر ب ى   پژوه ه معرف دام ب د اق

  .موضوع پژوهش خواهدنمود

ا        ع   هر گاه پژوهشگر در حين اجراى قرارداد پژوهشى مطلع شود آه موضو            -٤-٣-٨ ه ي ام گرفت  پژوهش قبًال انج

  .توسط شخص ثالثى در حال انجام است بايد مراتب را آتبًا به سازمان اطالع دهد

ان  (آارشناسى ارشد و دآترا      در قراردادهاى پژوهشى با دانشجويان مقاطع        -٤-٣-٩ در موضوعهاى مربوط به پاي

صيلى   اى تح ه ه ت و        ) نام د داش ژوهش را خواهن ايج پ تفاده از نت ق اس ه ح شگاه مربوط ازمان و دان س

ه موجب ضوابط              شگاه ب پژوهشگر متعهد است در مقابل سازمان به موجب قرارداد پژوهشى و براى دان

  .وزارت فرهنگ و آموزش عالى اقدام نمايد

صره  ازمان    : تب ى س ت آتب ذ موافق ه اخ ول ب ژوهش، موآ ايج پ اربرد صنعتى نت ورد آ شگاه در م تفاده دان حق اس

  .اشدب مى

   حقوق پژوهشگر– ٤-٤

ژوهش                              ايج پ ا نت اط ب ر در ارتب وق زي ى شده است از حق پژوهشگر عالوه بر حقوقى آه در قرارداد پژوهشى پيش بين

  :برخوردار خواهدبود

ت مع-٤-٤-١ ام               مالكي ه ن د ب ت باش ستلزم ثب ژوهش م ه پ ت و چنانچ شگر اس ه پژوه ق ب ژوهش متعل ايج پ وى نت ن

شگر اران او پژوه يد  و همك ت خواهدرس ه ثب ازمان، ب تفاده س ه حق اس صريح ب ا ت ايج .  ب ه نت در صورتى آ

دبود و    و همكاران وى    براى پژوهشگر    نباشد، اعتبار علمى نتايج پژوهش    ثبت  پژوهش مستلزم    محفوظ خواه

  . هر دو صورت،  حق استفاده انحصارى طبق اين آيين نامه با سازمان خواهدبوددر

ه پژوهشگر      مى   آليه هزينه هاى مربوط به ثبت نتايج پژوهش با سازمان            -٤-٤-٢ ه ب باشد و در قبال ارائه اسناد هزين

  .گرددمى بازپرداخت 

ايد آليه هزينه هاى مترتب براين امر را به          سازمان هرگاه از پژوهشگر درخواست ارائه نتايج پژوهش را نم          -٤-٤-٣

  .نمايدمى پژوهشگر پرداخت 

وق پژوهشگر و سازمان               -٤-٤-٤ ه در ق    مى   توسعه و تكامل نتايج پژوهش از حق ه   راباشد مگر اينك رداد پژوهشى ب

  .نحو ديگرى توافق شده باشد

دايا                        ه -٤-٤-٥ ن ه ه اي رد آلي ق گي ژوهش تعل ايج پ ه نت ر گاه پاداش وجوايزى از طرف سازمانهاى علمى و فرهنگى ب

  .متعلق به پژوهشگر خواهدبود

ه نحو ديگرى در             -٤-٤-٦ ه ب  پژوهشگر حق استفاده از نتايج پژوهش در خارج از آشور را نخواهدداشت مگر اينك

  .قرارداد پژوهشى توافق شده باشد

  ف و تعهدات سازمان  تكالي-٤-٥

ه     ر را ب سازمان عالوه بر تكاليف و تعهدات قراردادى ، به موجب قرارداد پژوهشى در مورد نتايج پژوهش اقدامات زي

  :عمل خواهدآورد
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ه        ك تفكي-٤-٥-١ ه گون ژوهش ب ايج پ ه نت وط ب دارك مرب ناد و م دارى اس دى و نگه ه بن راد   ، طبق ى اف ه دسترس   اى آ

  .ر نباشد غير مجاز به آنها مقدو

ا                       -٤-٥-٢ ام سازمان ب ه ن تفاده ب ال حق اس ند رسمى انتق رارداد و تنظيم س  ثبت نتايج پژوهش در قلمرو تعيين شده در ق

و      ه نح شى ب ايج پژوه ه نت ى و ارائ ز علم ت در مراآ ژوهش ثب ايج پ اير نت ورد س شگر و در م ارى پژوه همك

  .مقتضى

   حقوق سازمان -٤-٦

راردادى    وق ق ر حق الوه ب ازمان ع ر       س شروح زي وق م ژوهش از حق ايج پ ورد نت شى در م رارداد پژوه ب ق ه موج  ب

  :برخورداراست 

وق انحصارى سازمان                    -٤-٦-١ ه از حق ين نام ن آي ه هر     مى   حق استفاده از نتايج پژوهش مطابق شرايط اي ه ب باشد آ

  .نمايدمى نحوى آه مصلحت بداند آنرا اعمال 

ازمان -٤-٦-٢ ى  س ز   م تفاده از ج ق اس د ح ر ش     ءتوان ه ه ژوهش را ب ايج پ ل نت ا آ وقى   خ ي ا حق ى ي   ص حقيق

  .انتقال دهد

ازمان -٤-٦-٣ ى  س رار    م راى ق ه ضرورت اج د آ دا آن شابهى اطالع پي ژوهش م ايج پ ود نت اه از وج ر گ د ه اد دتوان

  .پژوهشى را منتفى نمايد، قرارداد پژوهشى را طبق شرايط قرارداد خاتمه دهد

ه منظور    مى   سازمان   -٤-٦-٤ د ب ه پژوهشگر      توان ژوهش ب ايج پ ا  توسعه و تكامل نت دام       ي  هر شخص ثالث ديگرى اق

  .نمايد

   ضمانت اجرا -٤-٧

ظ    مى  عالوه بر تضمين هايى آه براى تعهدات سازمان و پژوهشگر در قرارداد پژوهشى پيش بينى          ورد حف شود، در م

  :گرددمى نتايج پژوهش ضمانتهاى اجرايى زير مقرر 

ات   مى  از موارد زير  سازمان در هر يك   -٤-٧-١ تواند جريمه اى حداآثر معادل ضرر و زيان حاصل ، از محل مطالب

  :بدون نياز به هر گونه اقدام قضايى و ادارى وصول نمايد) اعم از حق الزحمه و حق امتياز(پژوهشگر 

ژوه              –الف   ايج پ ه نت وط ب ال اطالعات مرب ه انتق ه   هر گونه قصور در انجام وظايف بدون آنكه منجر ب ش ب

  .گرددثالث اشخاص 

  .دقيقًا مشخص ننمايد گزارش ناقصى آه نتايج پژوهش را تا مقطع گزارش به هيات هادى -ب    

   قصور در انجام تشريفات ثبت تا تنظيم سند انتقال حق استفاده به ميزان حداآثر پانزده روز-ج     

شخيص                  -د       ه ت ه ب ى آ ه ترتيب اقص ب ه نحو ن ادى موجب معرفى موضوع       ارائه نتايج پژوهش ب ات ه هي

  .پژوهش نگردد

ه شوراى                    مى    سازمان در هر يك از موارد ذيل         -٤-٧-٢ ام پژوهشگر را ب ه داده و ن رارداد پژوهشى را خاتم د ق توان

  : تحقيقات جهت عدم همكارى با ساير سازمانها اعالم نمايد 

   آتمان اطالعات مربوط به نتايج پژوهش طبق تشخيص هيات هادى–الف 

   عدم توان علمى در تعريف و ارائه نتايج پژوهش به تشخيص هيات هادى-ب   
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  هش به هيات هادى با يك اخطار قبلىو قصور در ارائه گزارش آامل در مورد  نتايج پژ-ج    

راى وصول                      مى   سازمان در هر يك از موارد زير         -٤-٧-٣ رار داد ب سخ ق ژوهش ضمن ف ايج پ ا نت اط ب د در ارتب توان

  :م قضايى و ادارى مبادرت ورزد داان به تشخيص هيات هادى بدون نياز به اقضرر و زي

  . شده باشد٤-٧-١ سه مرتبه تخلف آه منجر به وصول جريمه مندرج در بند -الف 

  . هيات هادى قصور پژوهشگر را آه منجر به انتقال پژوهش گرديده محرز آرده باشد-ب   

راى     ى م سازمان در هر يك از موارد زير         -٤-٧-٤ ات اعالم و ب تواند ضمن فسخ قرارداد مراتب را به شوراى تحقيق

ات و در صورت                وصول ضرر و زيان به تشخيص هيات هادى و حداآثر معادل حق الزحمه از محل مطالب

  :عدم تكافو از طريق مراجع قضايى اقدام نمايد

ادى             تخلف پژوهشگر آه منجر به انتقال يا افشاى نتايج پژوهش گرديده            -الف   ات ه  و اين امر توسط هي

  .محرز شده باشد

 پژوهشگر به تشخيص هيات هادى در ارائه نتايج پژوهش به مدت سه ماه تاخير غير موجه داشته  -ب      

  .باشد

شخيص   ي پژوهشگر از ثبت نتا    -ج         ه ت ج پژوهش و تنظيم سند رسمى انتقال، سه ماه تاخير غير موجه ب

  .هيات هادى داشته باشد

شگر  - ٤-٧-٥ ى  پژوه د در ه م ازمان     رتوان ه س ًا ب شى را آتب رارداد پژوه ه ق ر خاتم وارد زي ك از م    ي

  :  اعالم نمايد

رارداد پژوهشى             -الف     اى ق  هر گاه سازمان در اجراى تعهدات قراردادى خود به منظور شروع فعاليته

ت   ده اس ى ش يش بين را پ ه در دوره اج ه آ دت مربوط ر م يش از دو براب   ب

  .تاخير نمايد

دت دو   -ب    ه م راردادى ب دات ق راى تعه ازمان در اج رارداد پژوهشى ، س راى ق اه در دوره اج ر گ  ه

  .ر زمان مربوطه آه در دوره اجرا پيش بينى شده است تاخير نمايدببرا

ده را     د ش ه تايي ت حق الزحم تحقاق درياف ط اس شگر فق وق، پژوه وارد ف ك از م ر ي ق ه در صورت تحق

  .رى از اين بابت مسموع نخواهدبودت و ادعاى ديگشخواهددا

   وظايف و اختيارات هيات هادى -٤-٨

سازمان همزمان با عقد قرارداد پژوهشى هيات هادى موضوع پژوهش را آتبًا با ذآر اختيارات و وظايف به پژوهشگر 

ر       . نمايدمى  معرفى   ه شرح زي ادى ب ورد      مى  اختيارات و وظايف هيات ه ه اقتضاى م ه ب د  مى  باشد آ رارداد  توان در ق

  :پژوهشى پيش بينى گردد

   وظايف هيات هادى-٤-٨-١

  هيات هادى نسبت به برقرارى جلسات مستمر اعم از چند روزه، هفتگى و ماهانه با پژوهشگر جهت                   -الف  

  .آنترل و نظارت در پيشرفت موضوع پژوهش اقدام نمايد



 دبيرخانه تحقيقات برق 

  :عنوان 
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رارداد      وصول گزارشهاى قرارداد و بررسى و اعالم نظر در مورد تط        -ب         اد ق ا مف ق ب بيق و يا عدم تطبي

  پژوهشى 

   بازديد از اجراى قرارداد پژوهشى جهت اطالع از پيشرفت فعاليتهاى قرارداد پژوهشى -ج    

   اعالم قصور يا تخلف پژوهشگر در اجراى تعهدات قراردادى به سازمان -د     

  شى  نظارت بر اجراى تعهدات سازمان به موجب قرارداد پژوه-ه      

ه      -و       ت ب ورد درخواس ر در م الم نظ ى و اع شگر و بررس وردى از پژوه زارش م ه گ  درخواست تهي

  سازمان 

ه           -ز         وارد استعالم سازمان و ارسال گزارش ب راى م  درخواست تهيه گزارش موردى از پژوهشگر ب

  انضمام نظرات هيات هادى به سازمان 

   اختيارات هيات هادى -٤-٨-٢

  سى و تاييد گزارش و پيشرفت آار پژوهشگر طبق قرارداد پژوهشى و ارسال آن به سازمان  برر-   الف

   بررسى و تهيه پيش نويس اصالحيه يا الحاقيه الزم به قرارداد پژوهشى و ارسال آن به سازمان -ب    

رل و م-ج     رارداد پژو   ر آنت درج در ق رايط من ق ش راردادى  طب دات ق شرفت تعه نظم از پي ت م شى و اقب ه

  اعالم موارد عدم تطابق در پژوهشگر و سازمان 

   مرجع حل اختالف -٤-٩

ه و همچن           ين نام ن آي درجات اي ورد من  در صورت توافق   ين هرگاه در طول دوره اجرا بين سازمان و پژوهشگر در م

  : ل خواهدشدبين پژوهشگر و سازمان در مورد تعهدات قرارداد پژوهشى اختالفى بروز نمايد به شرح ذيل حل و فص

   مذاآره مستقيم -٤-٩-١

تالف ،     روز اخ انزده روز از ب دت پ رفين ظرف م ازمان، ط شگر و س ين پژوه تالف ب روز اخ در صورت ب

ال         ر ارس رف ديگ ه ط ود را ب رارداد خ ستند ق تالف و م وع اخ ى موض الم   م د از اع انزده روز بع دارد و پ

تانه              دنمود    موضوع و مستند اختالف مستقيمًا جهت حل و فصل دوس ذاآره خواهن در صورت عدم   .  اختالف م

  . عمل خواهدشد٤-٩-٢حصول توافق به شرح بند 

   هيات رسيدگى -٤-٩-٢

هيات رسيدگى به اختالف مرآب از يك نفر نماينده به انتخاب سازمان، يك نفر نماينده به انتخاب پژوهشگر و         

دارك اختالف را از            ناد و م ات، اس ه انتخاب شوراى تحقيق ر ب  طرفين دريافت و ظرف مدت سى روز      يك نف

  .نمايدمى  از بررسى اعالم نظر سنسبت به تشكيل جلسه حل و فصل اختالف اقدام و پ

ات رس     ر هي اى نظ ر مبن رفين ب اه ط ر گ تالف   يدگى،ه صل اخ ل و ف ق در ح ابق  ن تواف د مط   نماين

  . عمل خواهدشد٤-٩-٣بند 

د       مى   سازمان و پژوهشگر      : تبصره   ه جاى نماين د ب ر سوم را از يكى از مراآز علمى و               توانن ات، نف ه تحقيق

  .پژوهشى آشور انتخاب نمايند

   مرجع قضايى -٤-٩-٣
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توانند براى مى هر يك از طرفين اختالف چنانچه از طرق فوق الذآر ظرف مدت سه ماه توافق حاصل ننمايند 

  .احقاق حق به مراجع دادگسترى مراجعه نمايند

  :گرددمى گى در حل و فصل اختالف به شرح زير تأمين هزينه هاى مربوط به هيئت رسيد -٤-٩-٤

   هزينه هاى اختصاصى مربوط به هر يك از طرفين توسط طرف ذينفع –الف 

   هزينه نفر سوم توسط طرفين با سهم مساوى-ب    

 مراحل رسيدگى به حل اختالف به نحوى آه ين  هزينه مربوط به انجام تحقيقات جهت رسيدگى در ح-ج     

  .نمايدمى سيدگى تعيين هيات ر

  

  :  اسناد مربوط و پيوست - ٥
   فرم قرارداد پروژه  پژوهشى– ٥ -١

  

   : آنترل سند-٦

 شرآت توانير  :    صادر آننده      

 يقات شرآت هاى تابعه و وابسته شرآت توانير آميته هاى تحق  آليه:   دريافت آننده     

 شرآت توانير:    تجديد نظر آننده 
  



  تحقيقات برق دبيرخانه 
  :عنوان 

ــين ــه آي ــزان     نام ــين مي ــوه تعي ــقنح ــه  ح ــر  الزحم ــار نظ اظه

 و حق شرآت درجلسات فنى تحقيقاتى پروژهآارشناسى 

  تحقيقات برق

  

  ٢٦/٢/١٣٧٩ : تاريخ صدور     آ – ٠١٣ – ٠٣:  شماره سند 

   �1    از 1  : صفحه 

  ٧/٩/١٣٨۵: تاريخ بازنگرى            ٣ :  شماره بازنگرى 
   حقيقات برقدبيرخانه ت: ه آننده   نهي

   شرآت توانير   :تصويب آننده 

  

  :هدف  -١
  برق  پروژه و حق شرآت در جلسات فنى  تحقيقاتاظهارنظر آارشناسىتعيين ضوابط مربوط به نحوه محاسبه حق الزحمه 

   
  : محدوده اجرا -٢

  شرآت توانير  وابستهآليه آميته هاى تحقيقات شرآتهاى تابعه و

  
  : تعاریف و مفاهيم -٣

   برق به شرح مندرج در پيوست مقدمه مجموعه اسناد تحقيقات

  
  : روش و ضوابط اجرایى -٤

ار نظر آارشناس             -٤-١ ه بررسي و اظه ا        ىميزان حق الزحم روژه ه رم تعريف پ ات  ى ف وانين و ضوابط        ى تحقيق  براساس ق

  . شودى شرآت ها با عقد قرارداد محاسبه و پرداخت مىجار

ار نظر آارشناس       ىميزان حق الزحمه بررس    -٤-٢ اي  ى و اظه روژه تحقيق   ى گزارش نه وانين و ضوابط    براساس  ىات يك پ ق

  . شودىجارى شرآت ها با عقد قرارداد محاسبه و پرداخت م

روژه  -٤-٣ ه پ ا دفاعي ى ي سه فن ه شرآت در جل زان حق الزحم اي(مي زارش نه ا گ روژه ي ه تعريف پ براساس ) ىدر مرحل

  .  شودى شرآت ها  با عقد قرارداد محاسبه و پرداخت مىقوانين و ضوبط جار

  

  :  اسناد مربوط و پيوست - ٥ 
  
   : آنترل سند-٦

  شرآت توانير    :   صادر آننده    

  شرآت توانيرتابعه و وابسته شرآت هاى   تحقيقاتآليه آميته هاى:     آننده  دريافت 

  شرآت توانير :  تجديد نظر آننده  



 دبيرخانه تحقيقات برق 

  :عنوان 
  دستورالعمل آد گذارى اسناد و مدارك     

  

  ٢٣/١٢/١٣٧٨   : تاريخ صدور     ـ د ٠٠١ـ ٠١:  شماره سند 

  ٢   از   صفحه     
   ٢٣/١٢/١٣٧٨  :تاريخ بازنگرى         ١ :  شماره بازنگرى 

  دبيرخانه تحقيقات برق: نده   تهيه آن

  شرآت توانير: تصويب آننده 
 

١

  : هدف -١
درك، چگونگى      ايجاد سيستم آد گذارى اسناد و مدارك به منظور دستياٍبى سريع به مشخصه        وع م ه شناسايى ن هاى مربوط ب

  ترتيب و توالى آنها و همچنين اعتبار از نظر شماره بازنگرى 

  

  : محدوده اجرا -٢
 يقات شرآت هاى تابعه و وابسته شرآت توانير آميته هاى تحق   آليه

  

  :عاریف و مفاهيم  ت-٣
ردار   ١عناوين اسناد قيد شده در جدول   د،بهره ب ه تولي ازنگر ى بر اساس تعاريف مندرج در آيين نام ناد ادار ى و ب  مصوب  ى اس

  .باشد  مىوزارت نيرو 

  

  : دستور انجام آار -٤
د هر    . باشد   مى  سيستم آدگذارى اسناد و مدارك شامل ترآيبى از اعداد و حروف    -٤-١ ا آ ا مدرك از سه     شماره  ي ند ي   س

  .شود   مىقسمت تشكيل شده آه  به شكل زير  از چپ به راست نوشته 

                                                                                                           

 مولفه آدگذارى براى هر يك از     ٦و نحوه تعيين     مشخص شده اند     ١ مدارك مشمول اين دستورالعمل در جدول شماره         -٤-٢

  :باشد  مىآنها به شرح ذيل 

  . گردد مى استخراج ١ باشد از جدول شماره  مى مولفه  اول  از سمت چپ آه معرف نوع مدرك -٤-٢-١

دارك     -٤-٢-٢ ناد و م والى اس ب و ت ماره ترتي رف ش ه مع ارم آ وم و چه اى دوم، س ه ه ى مولف دد   م ك ع ا ي ند ب   باش

  .شوند  مى مشخص مى  رقسه

ه-٤-٢-٣ دارك         مولف ناد و م ازنگرى اس ماره ب رف ش ه مع شم  آ نجم و ش اى پ ىه دد دو رق     م ك ع ا ي ند ب ىباش    م

  . شوند  مىمشخص 

  .باشد  مىمعرف ويرايش دوم فرم شماره يك "  ف – ٠٠١ – ٠٢" به عنوان مثا ل آد 

  .شود  مى شروع ٠٠١ شماره ترتيب و توالى هر يك از اسناد مندرج در جدول از مى رق٧ در آد -٤-٢-٤

  .گردد  مى شماره يا آد فرمها در قسمت پايين  صفحه و در قسمت راست  فرم درج -٤-٢-٥

  

  

   
  



 دبيرخانه تحقيقات برق 

  :عنوان 
  دستورالعمل آد گذارى اسناد و مدارك     

  

  ٢٣/١٢/١٣٧٨   : تاريخ صدور     ـ د ٠٠١ـ ٠١:  شماره سند 

  ٢   از   صفحه     
   ٢٣/١٢/١٣٧٨  :تاريخ بازنگرى         ١ :  شماره بازنگرى 

  دبيرخانه تحقيقات برق: نده   تهيه آن

  شرآت توانير: تصويب آننده 
 

٢

    ١جدول شماره 

  آد نوع سند یا مدرك  عنوان سند یا مدرك  ردیف  آد نوع سند یا مدرك   عنوان سند یا مدرك  ردیف 

  

١  

٢  

  

  

  نظامنامه 

  دستورالعمل 

  

  

  ن  

  د

  

  

٣  

٤  

  

  آيين نامه 

  فرم  

  

  

  آ

  ف

  

  
  :  اسناد مربوط و پيوست - ٥

___  
  

   : آنترل سند-٦

 شرآت توانير  :    صادر آننده      

 يقات شرآت هاى تابعه و وابسته شرآت توانير آميته هاى تحق  آليه:   دريافت آننده     

   شرآت توانير:  تجديد نظر آننده 
  



  رق ب تحقيقات دبيرخانه

دستورالعمل تعريف و انجام پروژه :عنوان 

  تحقيقاتى      

  

:   تاريخ صدورـ د٠٠٢ـ ٠٢ :  شماره سند 
١٨/١١/١٣٧٨  

  ٣   از  ١صفحه     
: تاريخ بازنگرى      ٢  :شماره بازنگرى 

۵/١٠/١٣٨۵  
   دبيرخانه تحقيقات برق: تهيه آننده   

   شرآت توانير : تصويب آننده 
          

  ٢١/٣ -٢٧۵٨الف

  : هدف -١
ه و     ى ا رويه ـ ايجاد ١-١ ه    يكسان درنحوه تهي روژه و  تعريف   اراي ام فعاليت      پ ين انج ا    هاى همچن روژه ت  پ

  مرحله تصويب گزارش نهايى 

  آماده سازى پژوهشگران با نحوه آسب اطالع از آيين نامه ها و دستورالعمل هاى تحقيقات برق   -٢-١

  
  : محدوده اجرا -٢

  شرآت توانير ات شرآتهاى تابعه و وابسته آليه آميته هاى تحقيق 

  
  :  تعاريف و مفاهيم -٣

  به شرح مندرج در پيوست مقدمه مجموعه اسناد تحقيقات برق 

  
  : روش  ا نجام آار -٤

ا فرمت      "پروژه  فرم تعريف   " پروژه تحقيقاتى الزم است     تعريف  براى  -١-٤ امپيوتري آن ب به همراه فايل آ

Word ه           توسط  پژوهشگر تكمي سته ب ا واب ه ي ات شرآت هاى تابع ه هاى تحقيق ل و به يكى از آميت

  . ارايه شودشرآت توانير

ق دستورالعمل        تعريف -٢-٤ روژه طب اتى             "  پ روژه هاى تحقيق ار تصويب پ  بررسى شده و      "گردش آ

  .ودشاعالم مى پژوهشگر نتيجه به 

ه        تعريف شده    پروژه هاى    -٣-٤ ين نام ه آي اتى  فعاليت تعريف  "  بايد با توجه ب د و   " هاى تحقيق  تعريف گردن

شرآت  از عناوين اولويت هاى تعيين شده  و يا برنامه تحقيقات شرآت هاى تابعه و وابسته                  ًاترجيح

  . بوده و براى آن استفاده آننده مشخصى تعيين شده باشدتوانير

ذيرش پ  "   چنانچه هدف پروژه در جهت ساخت وسيله اى باشد رعايت آيين نامه     -٤-٤ اتى   روژهپ هاى تحقيق

توسط پژوهشگر الزامى است و الزم است اين        " نمونه هاى تحقيقاتى در صنعت برق        طراحى و ساخت  

روژه        آيين نامه ضميمه فرم      رارداد  پژوهشى پ د پژوهشگربرسد        ق ه تايي ده و ب ين الزم  .  گردي همچن

تانداردهاى مشخص   مطابق اس   پروژه هاى تحقيقاتى     است نرم افزارهاى محاسباتى حاصل از انجام      

  . مورد آزمايش و تاييد قرار گيردو معتبر 



  رق ب تحقيقات دبيرخانه

دستورالعمل تعريف و انجام پروژه :عنوان 

  تحقيقاتى      

  

:   تاريخ صدورـ د٠٠٢ـ ٠٢ :  شماره سند 
١٨/١١/١٣٧٨  

  ٣   از  ٢صفحه     
: تاريخ بازنگرى      ٢  :شماره بازنگرى 

۵/١٠/١٣٨۵  
   دبيرخانه تحقيقات برق: تهيه آننده   

   شرآت توانير : تصويب آننده 
          

  ٢١/٣ -٢٧۵٨الف

ام             در صورت    -٥-٤ رده و انج ر را رعايت آ وارد زي تصويب انجام پروژه ، پژوهشگر موظف است م

  :دهد 

ه -١-٥-٤ ين نام ق آي اتى "   طب اى تحقيق روژه ه ر پ رادى " نظارت ب ا اف رد ي ا ف ( از طرف آارفرم

وقى    ا حق ى ي ارت  ) حقيق ت نظ ود      جه ى ش ى م شگر معرف ه پژوه روژه  ب ام پ ر انج . ب

روژه  ه پ وط ب ات مرب ه اطالع اظر  پژوهشگر موظف است آلي ار ن تگاه / را در اختي دس

  . پروژه قرار داده و با ايشان همكارى نمايدنظارت

  

   

  
محقق "گردش آار تاييد گزارش نهايى " پس از پايان آار پروژه و تاييد گزارش نهايي مطابق دستورالعمل          -٦-٤

تورالعمل  ق دس مينارى طب مينار"س زارى س روژه جهت برگ د و خالصه اى از " انتخاب پ ه مى نماي ارائ

ا فرمت     پروژه بصورت مقاله چهار صفحه  روژه ب اى و فرم هاى چهار صفحه اى ارزيابى اقتصادى پ

word  و دو نسخه از گزارش نهايى و CD درج الزم به ذآر است  ( آنرا به آارفرما تحويل مى دهد 

ا    ا موافقت آارفرم ر ب شريات علمي معتب اير ن ه در س ان يافت روژه پاي زارش پ ستخرج از گ االت م مق

ه                ايج   "بالمانع مى باشد و هر نوع استفاده ديگر از نتايج پروژه هاى تحقيقاتى بايد طبق آيين نام حفظ نت

  )باشد"پژوهش

ا            پروژه اى آه وفق مفاد قرارداد مربوطه به انجام مى رسد،             -٧-۴ ايى و اعالم آنه پس از تاييد گزارشات نه

دستگاه نظارت و تصويب آميته مرآزى تحقيقات شرآت تابعه  ذيربط  پايان يافته قلمداد            / توسط ناظر 

  . مى گردد

  
  :  اسناد مربوط و پيوست - ٥

   پروژه تعريففرم   -١-۵

  دستورالعمل گردش آار تصويب پروژه هاى تحقيقاتى  -٢-۵

   تعريف فعاليتهاى تحقيقاتى آيين نامه  -٣-۵

  آيين نامه پذيرش پروژه هاى تحقيقاتى طراحى و ساخت نمونه هاى تحقيقاتى در صنعت برق  -۵-۴

  آيين نامه نظارت بر پروژه هاى تحقيقاتى -۵-۵



  رق ب تحقيقات دبيرخانه

دستورالعمل تعريف و انجام پروژه :عنوان 

  تحقيقاتى      

  

:   تاريخ صدورـ د٠٠٢ـ ٠٢ :  شماره سند 
١٨/١١/١٣٧٨  

  ٣   از  ٣صفحه     
: تاريخ بازنگرى      ٢  :شماره بازنگرى 

۵/١٠/١٣٨۵  
   دبيرخانه تحقيقات برق: تهيه آننده   

   شرآت توانير : تصويب آننده 
          

  ٢١/٣ -٢٧۵٨الف

    آيين نامه حفظ نتايج پژوهش -۵-۶
  دستورالعمل تهيه گزارشهاى نهايى پروژه  -٧-۵
   تاييد گزارش نهايى گردش آاردستورالعمل   -٨-۵
  دستورالعمل انتخاب پروژه جهت برگزارى سمينار -٩-۵

  دستورالعمل تهيه مقاله از پروژه تحقيقاتى پايان يافته  -١٠-۵

  دستورالعمل نحوه ارزيابى پروژه هاى تحقيقاتى -١١-۵

  
   : آنترل سند-٦

   شرآت توانير :   صادر آننده         

  آميته هاى تحقيقات شرآتهاى تابعه و وابسته شرآت توانير آليه :   دريافت آننده      

   شرآت توانير :   تجديد نظر آننده   

 



   تحقيقات برق دبيرخانه

 دستورالعمل گردش آار تصويب تعريف پروژه :عنوان 

  تحقيقاتى    

    

:    د  تاريخ صدور   – ٠٠٣ – ٠٣شماره سند     
٣/١٠/١٣٧٥  

     ٣ از ١:  صفحه  

:              تاريخ بازنگرى ٣:  شماره بازنگرى 
٩/٨/١٣٨٥  

   دبيرخانه تحقيقات برق :  تهيه آننده        

   شرآت توانير :   آننده    تصويب
          

  21/3-2752الف

  : هدف -١
ه  اد روي ونگى  اايج ورد چگ سان در م ى و يك صويب / ى منطق وه ت ف نح اتى و  تعري اى تحقيق روژه ه پ

ه                   ه ارائ اى مربوطه از مرحل ار و دستورانجام فعاليته روژه     مشخص نمودن گردش آ ه    تعريف پ ا مرحل ت

  .تصويب آن 

  
  : محدوده اجرا -٢

  آت توانير هاى تابعه و وابسته شر هاى تحقيقات شرآت آليه آميته

  

  : تعاریف و مفاهيم -٣
  به شرح مندرج در پيوست مقدمه مجموعه اسناد تحقيقات برق 

  

  :انجام آار روش  -٤
ام     تعریفدستورالعمل  "پروژه از طرف پژوهشگر با رعايت مفاد        تعريف   -٤-١ اتى   و انج روژه تحقيق " پ

  .مى شودتهيه و تنظيم گرديده و جهت بررسى به آميته تحقيقات ذيربط ارسال 

ات     به   پروژه   تعريف فرم   -٤-٢ ات شرآت          آميته تحقيق ه مرآزى تحقيق ه آميت ا دبيرخان سته ي شرآت واب

ه اصالح           تعريفدر صورتى آه    . تابعه ارائه مى شود    از ب ل داشته باشد    /  پروژه ارائه شده ني تكمي

روژه   تعريف گر  ا. اقدام نمايد  تكميل آن / مراتب به پژوهشگر اعالم مى گردد تا نسبت به اصالح             پ

  .مورد تاييد قرارگيرد، نتيجه به پژوهشگر اعالم مى گردد

ه  -٤-٣ ه آميت ق ارجاع ب روژه از طري ه جهت بررسى پ ات شرآت تابع ه مرآزى تحقيق ه آميت  دبيرخان

دام مى                         ار نظر آارشناسى اق ا اخذ اظه تحقيقات شرآت هاى وابسته يا طرح در آميته تخصصى ي

  . نمايد

ه       آخرين ويرايش فرم تعريف پروژه جهت    يك نسخه از   -٤-٤ ار نظر آارشناسى از طرف آميت اخذ اظه

ر از                           راى حداقل سه نف ه ب ات شرآت تابع ه مرآزى تحقيق ه آميت ا دبيرخان تحقيقات شرآت وابسته ي

شگاه و                    ا ترآيب متناسب از دان روژه ب ه پ افى در زمين افراد صاحب صالحيت و داراى تخصص آ

ردد     س     آا. صنعت ارسال مى گ ره ن رر                رشناسان خب روژه در مهلت مق رم تعريف پ ه بررسى ف بت ب

رم  "در بررسى   اقدام آرده و نظرات خود را در پايان          ار نظر آارشناسى    ف روژه   اظه "   تعریف پ



   تحقيقات برق دبيرخانه

 دستورالعمل گردش آار تصويب تعريف پروژه :عنوان 

  تحقيقاتى    

    

:    د  تاريخ صدور   – ٠٠٣ – ٠٣شماره سند     
٣/١٠/١٣٧٥  

     ٣ از ٢:  صفحه  

:              تاريخ بازنگرى ٣:  شماره بازنگرى 
٩/٨/١٣٨٥  

   دبيرخانه تحقيقات برق :  تهيه آننده        

   شرآت توانير :   آننده    تصويب
          

  21/3-2752الف

ات شرآت              .  نمايند ىدرج و  اعالم م     ه مرآزى تحقيق آميته تحقيقات شرآت وابسته يا دبيرخانه آميت

ه  رات   تابع اس نظ ر اس د  ب ه ش ضور        هارائ ا ح ى ب سه فن شكيل جل ه ت سبت ب زوم ن ورت ل  در ص

ربط و          آارشناسان خبره   پژوهشگر،   ات ذي ه مرآزى        ، دبير آميته تحقيق ر آميت ات شرآت    دبي تحقيق

د     تابعه ه             در نهايت    .  اقدام مى نماي ات شرآت تابع ه مرآزى تحقيق ر آميت ه       دبي روژه را ب موضوع پ

ده از   سب ش ايج آ راه نت ى هم ر آارشناس ار نظ زى    اظه ه مرآ سه آميت ين جل ى در اول سه فن  و جل

روژه         .تحقيقات منطقه مطرح مى نمايد      در صورت تشكيل آميته تخصصى جهت بررسى تعريف پ

 نظرات آميته تخصصى در قالب صورتجلسه تنظيم و توسط      )به جاى اخذ اظهار نظر آارشناسى         (

ه مطرح مى           دبير آميته مرآزى تحقيقات شرآت تابعه در اولين         جلسه آميته مرآزى تحقيقات منطق

  . شود

ايج           -٤-٥ ه نت ات منطق ار نظر، آارشناسى         آميته مرآزى تحقيق روژه      صورت  و( اظه ى پ سه فن   در  جل

ودن ود ب ه تخصصى ) صورت موج ا آميت ىي د  را بررسى م ه اصالح . نماي از ب / در صورت ني

  .تكرار مى شودبررسى مجدد رد تكميل موا/  تا اصالح يا بررسى مجدد اين عمل تكميل 

ا د       -٤-٦ ق مف ا طب شگر، آارفرم ا پژوه رارداد ب د ق س از عق اى     "  پ روژه ه ر پ ارت ب ه نظ ين نام آی
  .ناظرين اقدام مى نمايد/  نسبت به انتخاب ناظر"تحقيقاتى

اظر -٤-٧ رارداد و انتخاب ن اد ق رارداد مبا/  پس از انعق سخه اصل ق ك ن اظرين ي ده دن ه ش اد (ل ق مف طب

ل و اصالح     )"دستورالعمل گردش آار مالى پروژه هاى تحقيقاتى      " همراه با آخرين نسخه فرم تكمي

اتى       رم      شده تعريف پروژه تحقيق راه ف ه هم روژه   "ب ات شرآت      "برگ خالصه پ ر تحقيق  توسط دفت

  .مى گردد   به دبيرخانه تحقيقات برق ارسالتابعه

  
  :  اسناد مربوط و پيوست - ٥

    پروژه تحقيقاتى و انجام مل تعريفدستور الع  - ٥ -١ 

    فرم تعريف  پروژه -٥ - ٢ 

  )شرايط عمومى قراردادهاى پژوهشى(و پيوست آن  قرارداد پروژه پژوهشى   فرم-٥ -٣ 

  گردش آار مالى پروژه هاى تحقيقاتى   دستورالعمل -٥ -٤

  يين نامه نظارت بر پروژه هاى تحقيقاتى آ  -٥ -٥

  ه   برگ خالصه پروژ-٥ -٦

    فرم اظهار نظر آارشناسى  تعريف پروژه  -٥ -٧



   تحقيقات برق دبيرخانه

 دستورالعمل گردش آار تصويب تعريف پروژه :عنوان 

  تحقيقاتى    

    

:    د  تاريخ صدور   – ٠٠٣ – ٠٣شماره سند     
٣/١٠/١٣٧٥  

     ٣ از ٣:  صفحه  

:              تاريخ بازنگرى ٣:  شماره بازنگرى 
٩/٨/١٣٨٥  

   دبيرخانه تحقيقات برق :  تهيه آننده        

   شرآت توانير :   آننده    تصويب
          

  21/3-2752الف

  
   : آنترل سند-٦

  شرآت توانير :  صادر آننده         

  ، شرآتهاى تابعه و وابسته شرآت توانير آليه آميته هاى تحقيقات:  دريافت آننده       

   شرآت توانير :  تجديد نظر آننده   

  

  

   
 



 دبيرخانه تحقيقات برق 

  :عنوان 
  دستورالعمل آد گذارى پروژه هاى تحقيقاتى     

  

  ١/٤/١٣٧٩ : تاريخ صدور د   - ٠٠٤-٠١ :  شماره سند 
  ٢   از      :صفحه 

  ١/٤/١٣٧٩ : تاريخ بازنگرى         ١:  شماره بازنگرى 
  دبيرخانه تحقيقات برق: تهيه آننده   

  شرآت توانير: نده تصويب آن
 

 

١

  : هدف -١
ه                    ه تخصصى          تعيين آد منحصر به فرد براى هر يك از پروژه هاى تحقيقاتى تصويب شده توسط آميت ات و آميت هاى تحقيق

  تحقيقات برق

  : محدوده اجرا -٢
   صنعت آب و برق، پژوهشگاه نيرو و شرآت متن گاههاى تحقيقات شرآتهاى تابعه و وابسته وزارت نيرو، دانش آليه آميته

  

  :ف و مفاهيم   تعاری-٣
  به شرح مندرج در پيوست مقدمه مجموعه اسناد تحقيقات برق

  : روش انجام آار -٤
  :شود   آد هر پروژه تحقيقاتى از سه قسمت به شرح ذيل تشكيل مى-٤-١

     آد علمى- پروژه    شماره  رديف -آد آميته  

ه     -٤-٢ ه آميت ه اينك ه ب ا توج ه ب د آميت سله مرا    آ اختار سل ا داراى س ى ه ى م زء      تب دين ج ود از چن ت خ ن اس ند ممك   باش

د ده باش شكيل ش ه.ت دادى از آميت ورد تع ر در م اختاردرخت  اگ ات س اى تحقيق ود ىه ى وج سله مراتب صورت سل ر ب    زي

  :داشته باشد

  ١آميته تحقيقات 

  ) ٣آد (صلى ى اواحد مرآزتحقيقات منطقه                    مرآزى                  آميته ٢آميته تحقيقات

   ٣ آميته تحقيقات

د  ر آ صورت اگ ددر اين دد واح زى اصلى ع د٣ مرآ اه آ د آنگ ين باش ه  اول زى  آميت ه مرآ ات منطق د ٣-١تحقيق  و آ

روژه    اما در هر ح .  خواهند بود٣ -١-٣و  ٣-١-٢ ، ٣-١-١هاى تحقيقات زير مجموعه آن به ترتيب     آميته د پ ال در آ

  .باشد منظور از آميته ، همان آميته آارفرماى پروژه مى

  .آد آميته ها منحصر به فرد است 

  .يابد  شروع و به ترتيب افزايش مى١عددى صحيح است آه براى هر آميته از پروژه  شماره رديف -٤-٣

ت و ب      -٤-٤ ده اس ه ش ر گرفت ا در نظ روژه ه ك موضوعى پ ور تفكي ه منظ ى ب د علم ه   آ اس آتابچ دهاى  "راس ت آ فهرس

  .گردد تعيين مى" تخصصى براى تحقيقات و توسعه در صنعت برق ايران

ذآر  رم   در:  ت و         ن ت عن ات تح اى تحقيق ه ه ك از آميت ر ي اتى، ه اى تحقيق روژه ه ات پ ت اطالع ه ثب وط ب زار مرب   ن ااف

  .  در نظرگرفته شده اند"واحد تحقيقات"

  

  

  

 



 دبيرخانه تحقيقات برق 

  :عنوان 
  دستورالعمل آد گذارى پروژه هاى تحقيقاتى     

  

  ١/٤/١٣٧٩ : تاريخ صدور د   - ٠٠٤-٠١ :  شماره سند 
  ٢   از      :صفحه 

  ١/٤/١٣٧٩ : تاريخ بازنگرى         ١:  شماره بازنگرى 
  دبيرخانه تحقيقات برق: تهيه آننده   

  شرآت توانير: نده تصويب آن
 

 

٢

  : اسناد مربوط و پيوست -٥ 
   آتابچه فهرست آدهاى تخصصى براى تحقيقات و توسعه در صنعت برق ايران -٥-١

  

   : آنترل سند-٦

 شرآت توانير  :    صادر آننده      

 هاى تابعه و وابسته شرآت توانير يقات شرآتهاى تحق  آميته  آليه:   دريافت آننده     

 شرآت توانير:    تجديد نظر آننده 
  

   



   تحقيقات برق دبيرخانه
  :عنوان 

هاىهاى پيشرفت پروژهدستورالعمل نحوه ارائه گزارش

  تحقيقاتى    

  

  ١/٤/١٣٧٩ : تاريخ صدور د    – ٠٠٥ – ٠٣ :  شماره سند 

  2   از   ١صفحه      

  ٩/٨/١٣٨۵ : تاريخ بازنگرى            ٣ :  شماره بازنگرى 
   دبيرخانه تحقيقات برق: تهيه آننده   

   شرآت توانير : تصويب آننده 

  

  : هدف -١
  ى تحقيقاتى پيشرفت پروژه هاىايجاد رويه يكسان در تهيه گزارشها

  

  : محدوده اجرا -٢
  ات شرآتهاى تابعه و وابسته شرآت توانيرهاى تحقيق  آليه آميته

  
  : تعاریف و مفاهيم  –٣

  به شرح مندرج در پيوست مقدمه مجموعه اسناد تحقيقات برق 

  
  : روش انجام آار -٤

  شرفت آار پروژه  تحقيقاتى  گزارش پي-٤-١

انى              پژوهشگر   -٤-١-١ روژه در فواصل زم ر    يك موظف است از تاريخ شروع پ ه ف زارش    "   هاى  مماه شرفت   گ پي
ار   و  زمانبندى  " و "پروژه تحقيقاتى    شرفت آ اتى    پي روژه تحقيق ل و      "پ ه           را تكمي ه آميت اظر ب د ن پس از تايي

زى    ه مرآ ه آميت ا دبيرخان سته ي رآت واب ات ش ه  تحقيق رآت تابع ات ش دتحقيق ل نماي د  .تحوي درصورت تايي

ه  روژه، پژوهشگر دبيرخان ه ماهيت پ ه ب ا توج امين نظر وى و ب ه و ت ات شرآت تابع ه مرآزى تحقيق   آميت

  . را به صورت سه ماهه تنظيم و اقدام نمايدىمى تواند گزارش پيشرفت آار پروژه تحقيقات

ك از  -٤-١-٢ ان هري رم پژوهشگر موظف است در پاي سخه ف ه در آخرين ن اتى" مراحل آ روژه تحقيق " تعریف پ
اتى       " مشخص گرديده است، فرم هاى       روژه         " و  " گزارش مرحله اى پروژه تحقيق شرفت پ دى و پي ان بن زم

ات شرآت         " تحقيقاتى ه تحقيق ه آميت سخه را ب را به همراه گزارش آامل آن مرحله در دو نسخه تنظيم و يك ن

دامات بعدى ارسال                     دبيرخانه آميت  / وابسته   اظر جهت اق ه ن ه مرآزى تحقيقات شرآت تابعه و يك نسخه را ب

  .نمايد

  :  گزارش پيشرفت پروژه تحقيقاتى به دبيرخانه تحقيقات برق -٤-٢

اى        روژه ه ك از پ روع هري اريخ ش د از ت ه موظفن اى تابع رآت ه ه ش ات آلي زى تحقيق ه مرآ ه آميت دبيرخان

رات در اطالعات موجود در        برگ  "تحقيقاتى خود در فواصل زمانى سه ماهه درصد پيشرفت و آخرين تغيي
  .را در قالب جدول زير تنظيم و به دبيرخانه تحقيقات برق ارسال نمايد" خالصه پروژه 

  
  )آخرین تغييرات در اطالعات پروژه(توضيحات  درصدپيشرفت  عنوان پروژه  ردیف

        



   تحقيقات برق دبيرخانه
  :عنوان 

هاىهاى پيشرفت پروژهدستورالعمل نحوه ارائه گزارش

  تحقيقاتى    

  

  ١/٤/١٣٧٩ : تاريخ صدور د    – ٠٠٥ – ٠٣ :  شماره سند 

  2   از   ٢صفحه      

  ٩/٨/١٣٨۵ : تاريخ بازنگرى            ٣ :  شماره بازنگرى 
   دبيرخانه تحقيقات برق: تهيه آننده   

   شرآت توانير : تصويب آننده 

  

  : اسناد مربوط و پيوست -٥ 
  پروژه تحقيقاتىتعريف  فرم -٥-١

   فرم گزارش پيشرفت پروژه تحقيقاتى-٥-٢

   فرم گزارش مرحله اى پروژه تحقيقاتى-٥-٣

   فرم زمانبندى و پيشرفت پروژه تحقيقاتى-٥-۴

  

   :نترل سند آ-٦

   شرآت توانير :    صادر آننده         

  شرآت توانيرآليه آميته هاى تحقيقات شرآتهاى تابعه و وابسته :   دريافت آننده      

   شرآت توانير  :   تجديد نظر آننده   

  

  

   



 دبيرخانه تحقيقات برق 

  : عنوان 
       دستورالعمل گردش آارمالى پروژه هاى تحقيقاتى

  

  ٣٠/٧/١٣٧٥   :تاريخ صدور       د -٠٠٦-٠١ :  شماره سند 

    2  از   صفحه   

  ٣٠/٧/١٣٧٥  : تاريخ بازنگرى            ١:  ماره بازنگرى ش
  دبيرخانه تحقيقات برق: تهيه آننده   

  شرآت توانير: تصويب آننده 
 

١

  : هدف -١
  هاى تحقيقاتى  مشحص نمودن مراحل اجرايى فعاليتهاى مالى مرتبط با پروژه

  

  : محدوده اجرا -٢
    صنعت آب و برق، پژوهشگاه نيرو و شرآت متندانشگاه هاى تحقيقات شرآتهاى تابعه و وابسته وزارت نيرو،  آليه آميته

  

  : تعاریف و مفاهيم  –٣
  تحقيقات برقموعه اسناد به شرح مندرج در پيوست مقدمه مج

  
  : روش انجام آار -٤

روژه در      تعريف  پس از تصويب پروژه طبق دستورالعمل گردش آار تصويب        -٤-١ رارداد پ اتى ، ق روژه تحقيق سخه  ٥ پ  ن

ه تصويب      ن فرم روزترياصل و در به      ه ب رق  هاى موجود آ ات ب د      تحقيق ه خواه يده است امضا و مبادل نحوه  . شد  رس

  :باشد مىح ذيل توزيع نسخ به شر

    يك نسخه آميته تحقيقات شرآت ذيربط- ١

   يك نسخه آميته مرآزى تحقيقات منطقه – ٢

   تابعه يك نسخه امور مالى شرآت – ٣

  تحقيقات برق يك نسخه دبيرخانه -٤

  پژوهشگر يك نسخه -٥

رارداد        -٤-٢ رم ق ق ف روژه طب ه پ ق الزحم ت ح وه پرداخ زان و نح ت    مي شى و پيوس روژه  پژوه و (آن پ رايط عم  مىش

  .باشد مى )قراردادهاى پژوهشى

روژه            -٤-٣ ه  مصوب پ  آميته هاى تحقيقات و آميته هاى مرآزى تحقيقات منطقه ذيربط محق به دريافت درصدى از هزين

رتبط                  (به عنوان باالسرى     ه هاى م اير هزين ند  مى ) به منظور پرداخت هزينه هاى نظارت ، آنترل ، داورى و س . باش

ا حداآثر      مجموع اين    ا              ٢٠هزينه ه ه شده ب رارداد مبادل غ ق ا تخصيص           مى  پژوهشگر  درصد مبل ان ب ه همزم باشد آ

  .شود مىداريتامين و پاتابعه اعتبار پروژه از محل بودجه تحقيقاتى شرآت 

 رييس آميته مرآزى  تعيين سهم هر يك از آميته هاى تحقيقات از هزينه هاى باالسرى به تشخيص و تصويب   -٤-٣-١

  .بود خواهدشرآت تابعه تحقيقات 

  

  



 دبيرخانه تحقيقات برق 

  : عنوان 
       دستورالعمل گردش آارمالى پروژه هاى تحقيقاتى

  

  ٣٠/٧/١٣٧٥   :تاريخ صدور       د -٠٠٦-٠١ :  شماره سند 

    2  از   صفحه   

  ٣٠/٧/١٣٧٥  : تاريخ بازنگرى            ١:  ماره بازنگرى ش
  دبيرخانه تحقيقات برق: تهيه آننده   

  شرآت توانير: تصويب آننده 
 

٢

با آليه اختيارات  تابعه در مناطقى آه آميته مرآزى تحقيقات منطقه شكل نگرفته است آميته تحقيقات شرآت : تبصره 

  . باشدمىمنطقه مسئول اجراى اين دستورالعمل  شرآت تابعه آميته مرآزى تحقيقات

  

  :  اسناد مربوط و پيوست - ٥
  ) قراردادهاى پژوهشىمىشرايط عمو( فرم قرارداد پروژه پژوهشى و پيوست آن -٥-١

  

   : آنترل سند-٦

 شرآت توانير  :    صادر آننده      

 هاى تابعه و وابسته شرآت توانير يقات شرآتهاى تحق  آميته  آليه:   دريافت آننده     

 شرآت توانير:    تجديد نظر آننده 
   



 دبيرخانه تحقيقات برق 

  :عنوان 
   پروژه     دستورالعمل تهيه گزارشهاى نهايى

   

  ٢٠/١١/١٣٧٦   :تاريخ صدور   د   – ٠٠٧ – ٠١:  شماره سند    

  4  از   ١ :  صفحه  

  ٢٠/١١/١٣٧٦   :     تاريخ بازنگرى         ١:    شماره بازنگرى 

  دبيرخانه تحقيقات برق: تهيه آننده   

  شرآت توانير: تصويب آننده 
 

  
  : هدف -١

  ى منطقى و يكسان در شكل گزارشهاى نهايى پروژه هاى تحقيقاتى آميته هاى تحقيقات برق اايجاد رويه

  

  : اجرا محدوده  -٢ 
   صنعت آب و برق، پژوهشگاه نيرو و شرآت متن دانشگاهآليه آميته هاى تحقيقات شرآتهاى تابعه و وابسته وزارت نيرو، 

  
  :تعاریف و مفاهيم  -٣

   مندرج در پيوست مقدمه مجموعه اسناد تحقيقات برق به شرح

  
  : انجام آار  روش -٤

در نوشتن  گزارش   . ملزم به ارائه گزارش نهايى به آميته تحقيقات مربوطه مى باشد   پژوهشگر  پس از اتمام پروژه،     -٤-١

  پروژه مربوط است و    نهايى الزم است تا حد امكان از طرح مطالب تئوريك جز آنچه آه به طور مستقيم به موضوع                 

روژه           . دارى شود دمقدمه ضرورى آن محسوب مى گردد خو       ه پ بررسى مختصر نتايج آار ساير پژوهشگران در زمين

ود                    اضرورى بوده و بايستى به گونه        ك نم ق تفكي روه تحقي ار گ وارد را از آ ن م گزارش  .  ى مطرح شوند آه بتوان اي

راى آارش              تفاده ب ل اس ق نظر مرجع            بايد به صورت آامل و قاب ه طب ردد و در صورتى آ ه گ رق تهي ناسان صنعت ب

هاى فنى و يا موارد مندرج در اين دستورالعمل داراى اشكال و يا نقايصى باشد  تصويب آننده پروژه، گزارش از جنبه   

  . ملزم به رفع نواقص و اشكاالت خواهدبود گروه تحقيقپژوهشگر و 

  :تى حاوى مطالب و مشخصات علمى و فنى ذيل باشدعالوه بر موارد آلى فوق الذآر گزارش بايس

   تعريف جامع پروژه، اهداف و خط مشى هاى اجرايى با ذآر فرضيه هاى علمى و تجربى مربوطه -٤-١-١

ا ذآر                 ا ارائه مطالعات و بررسى هاى آتابخانه        -٤-١-٢ شابه آن ب ا م روژه و ي ى و تجربيات حاصله از به آارگيرى پ

  ربوطه منابع و تحليل نتايج م

ى نوشته شود آه تصويرى از آنچه    ا پروژه همخوانى داشته باشد و به گونه تعريف با مطالب مندرج در فرم     -٤-١-٣

ك              قبال در زمينه پروژه انجام شده و همچنين فعاليت         ه تفكي ها و دستاوردهاى گروه تحقيق را بطور آامل و ب

  .ارائه دهد

  يارها و استانداردهاى انتخاب شده و ارائه دليل براى انتخاب گزينه نهايى  استدالل براى تعيين انتظارات و مع-٤-١-٤

   تشريح خدمات انجام شده و نتايج حاصله با ذآر منابع و مواخذ مربوطه -٤-١-٥

ى و         ) ىبا راهنماى طراح (هاى تفصيلى  حى ارائه طرا-٤-١-٦ ا ذآر مشخصات فن ارى مجموعه ب ر آ ين جزاي و تعي

  محدوده هاى آارى



 دبيرخانه تحقيقات برق 

  :عنوان 
   پروژه     دستورالعمل تهيه گزارشهاى نهايى

   

  ٢٠/١١/١٣٧٦   :تاريخ صدور   د   – ٠٠٧ – ٠١:  شماره سند    

  4  از   ٢ :  صفحه  

  ٢٠/١١/١٣٧٦   :     تاريخ بازنگرى         ١:    شماره بازنگرى 

  دبيرخانه تحقيقات برق: تهيه آننده   

  شرآت توانير: تصويب آننده 
 

  

ايج      -٤-١-٧ ه نت وس و ارائ ى معك اى مهندس روژه ه راى پ ازنده اصلى ب ات س ر روى قطع شات ب ام آزماي وه انج  نح

ه اى       (حاصله ،  ارائه نتايج آزمايشهاى        ر مخرب         –عادى و نمون ه اى و عملكردى     – مخرب و غي )  آارخان

اي                          ه نت الم  مصرفى و ساخته شده و ارائ اير اق زات و س واد، مصالح، تجهي ايى     مربوط به م شهاى نه ج آزماي

  مربوط به هر يك از جزاير و مجموعه پروژه 

   تهيه دستورالعملهاى بهره بردارى ، نگهدارى و تعميرات -٤-١-٨

  :  مشخصات عمومى گزارش به شرح ذيل مى باشند -٤-٢

  . تايپ شده و مجلد باشد-٤-٢-١

ام              -٤-٢-٢ روژه ، ن دير    عنوان گزارش ، آد پروژه ، عنوان پ ات مربوطه و          مسئول   / م ه تحقيق وان آميت روژه ، عن پ

  .تاريخ پروژه بر روى جلد گزارش درج گردد

  . ترتيب صفحات گزارش به صورت زير رعايت گردد-٤-٢-٣

   يك صفحه سفيد-٤-٢-٣- ١

   يك صفحه مشابه روى جلد-٤-٢-٣-  ٢

   پيش گفتار-٤-٢-٣-  ٣

  ) مطالب، جداول و اشكال( فهرست مندرجات -٤-٢-٣-  ٤

   چكيده -٤-٢-٣-  ٥

   مقدمه -٤-٢-٣-  ٦

   فصول گزارش -٤-٢-٣-  ٧

   نتيجه گيرى -٤-٢-٣-  ٨

   پيشنهاد ادامه يا استفاده از نتايج پروژه در برنامه هاى آتى -٤-٢-٣-  ٩

   ضمايم -٤-٢-٣-١٠

   مراجع -٤-٢-٣-١١

  . گروه تحقيق نوشته مى شودمسئول/ پژوهشگر يا مدير پيش گفتار توسط -٤ -٢-٤

  : مقدمه شامل قسمتهاى زيراست -٤-٢-٥

   تاريخچه پروژه -٤-٢-٥-١

   چگونگى شروع مطالعه مشتمل بر مشخصات و نياز درخواست آننده -٤-٢-٥-٢

   شرح آلى از تمامى فصول گزارش به تفكيك -٤-٢-٥-٣

 در صورتى آه اعضاى گروه(ى شامل معرفى اعضاى گروه تحقيق ا ذآر نام و يا شماره ضميمه -٤-٢-٥-٤

  .) نفر باشند نام آنها در مقدمه ذآر شود٣تحقيق حداآثر 
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  :عنوان 
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  : فصول گزارش آه بايستى به صورت زير آورده شوند-٤-٢-٦

  . هر فصل با شماره و عنوان مشخص مى گردد-٤-٢-٦-١

ه در آ ن فصل                           -٤-٢-٦-٢ ه فصل و مطالبى آ  هر فصل داراى مقدمه اى آوتاه است آه اهداف ، علت ارائ

  .قراردارند  را به طور مختصر بيان مى نمايد

  . چنانچه يك فصل از بخشهاى مختلف تشكيل شود هر بخش بايستى داراى يك عنوان باشد-٤-٢-٦-٣

ذارى ،          -٤-٢-٦-٣-١ ه ترتيب از شماره               در صورت نياز به شماره گ " ١"بخشهاى هر فصل ب

  .شماره گذارى شوند

د                 -٤-٢-٦-٣-٢ ا بن وان آن فصل ، بخش  ي د در سمت راست عن ا بن  شماره هر فصل ، بخش ي

  .نوشته شود

ه  .  شماره بخش بايد شماره فصل مربوطه را نيز در سمت چپ خود داشته باشد                  -٤-٢-٦-٣-٣ ب

ا عن    نجم ب صل پ ش دوم از ف ال بخ وان مث بكه  " وان عن اميكى ش ار دین    "رفت

  .نوشته شود"  رفتار دیناميكى شبكه -٥-٢"به صورت 

  :شماره شكل در زير شكل و در وسط صفحه به ترتيب زير نوشته شود .  شكلها بايستى داراى شماره باشند-٤-٢-  ٧

  "شماره فصل _ شماره شكل " 

ند   -٤-٢-  ٨ ماره باش ستى داراى ش داول باي دول د .  ج ماره ج ر     ش ب زي ه ترتي فحه ب ط ص دول و در وس االى ج   ر ب

  :نوشته شود

  "  شماره فصل -شماره جدول " 

ند      -٤-٢-  ٩ ستى داراى شماره باش اى سمت راست صفحه و در       .  فرمولها، معادالت و روابط باي ا در انته شماره آنه

  : داخل پرانتز به ترتيب زير نوشته شود 

  " شماره فصل –شماره معادله " 

رى  نت-٤-٢-١٠ ه گي ود : يج رى اختصاص داده ش ه گي ه نتيج زا ب سمت مج ك ق روژه ، ي زارش پ ان گ ن . در پاي در اي

ه             سائلى آ ده و م قسمت عالوه بر ارائه نتايج پروژه به موضوعات قابل انجام در ادامه فعاليتهاى به عمل آم

  .بايستى در آينده مورد بررسى و توجه قرارگيرند نيز اشاره شود

سى پس                     براى لغ  -٤-٢-١١ ادل انگلي ات فنى داراى معادل فارسى حتى المقدور از معادلهاى فارسى استفاده شود و مع

  .از معادل فارسى در داخل پرانتز آورده شود

م   -٤-٢-١٢ از ، عالئ ورت ني ه         ) notations( در ص فحه جداگان ك ص ا در ي وم  آنه ا مفه راه ب ت ، هم د از فهرس   بع

  .بيان شوند

ه هاى              آليه نرم افزا   -٤-٢-١٣ ا ، برنام ا ، خروجيه ه شده شامل دستورالعمها ، فهرست وروديه ه اى تهي رهاى رايان

ا                     …نوشته شده و     ه ه  با ذآر منابع مربوطه ضميمه گزارش شده و يك نسخه از ديسكت حاوى اصل برنام

  .و اطالعات مربوطه به همراه گزارش تحويل آميته تحقيقات ذيربط گردد
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  ).ضمائم نيز بايستى داراى شماره صفحه باشند(پايين هرصفحه و در وسط تايپ شود  شماره صفحات در -٤-٢-١٤

ل عالمت  -٤-٢-١٥ ع داخ ماره مراج ز پس از ضمائم    [ ] ش زارش ني اى گ ردد و در انته زارش درج گ تن گ  در م

  .فهرست مراجع آورده شود

  : براى پروژه هايى آه به ساخت دستگاهى منجر شده باشد الزم است -٤-٢-١٦

ايج تست و           -٤-٢-١٦-١ تانداردهاى مربوطه ، نت ى ، اس شه هاى ساخت ، روش اجراي  مشخصات فنى ، نق

  .مشخصات مراآز تست آننده دستگاه به طور مشخص در گزارش آورده شود

ن آورى -٤-٢-١٦-٢ تورالعمل و ف وژى( دس ه   ) تكنول ك قطع اخت ي تفاده در س راى اس اخت ب د (س مانن

  .ارائه گردد ) …آارى، عمليات حرارتى و مشخصات ريخته گرى، ماشين 

ا ذآر مواخذ علمى مربوطه            -٤-٢-١٦-٣ بيه سازى ب  طراحيهاى مفهومى ، مدلهاى رياضى و محاسبات ش

  .ارائه شوند

  

  : اسناد مربوط و پيوست -٥
   نظارت بر پروژه هاى تحقيقاتى آيين نامه  -٥-١

   دستورالعمل گردش آار تاييد گزارش نهايى-٥-٢

  پروژه  تعريف رم  ف-٥-٣

  
   : آنترل سند-٦

 شرآت توانير  :    صادر آننده      

 يقات شرآت هاى تابعه و وابسته شرآت توانير آميته هاى تحق  آليه:   دريافت آننده     

 شرآت توانير:    تجديد نظر آننده 
  



   تحقيقات برق دبيرخانه
  :عنوان 

  دستورالعمل گردش آار تاييد گزارش نهايى 

  

  ١٨/١/١٣٧٦    : تاريخ صدور        د– ٠٠٨ –٠٢ :  شماره سند   

  ١  از  ١:  صفحه 

  ٥/١٠/١٣٨٥    :اريخ بازنگرى ت              ٢:    شماره بازنگرى  
   دبيرخانه تحقيقات برق   :تهيه آننده         

   شرآت توانير :    تصويب آننده     

 
  

  : هدف -١
  تابعهايجاد رويه يكسان براى نحوه تاييد گزارش نهايى پروژه هاى تحقيقاتى در آليه آميته هاى مرآزى تحقيقات شرآتهاى 

  

  : محدوده اجرا -٢
   شرآت توانيرآليه آميته هاى تحقيقات شرآتهاى تابعه و وابسته 

  

  : تعاریف و مفاهيم  -٣
   اسناد تحقيقات برق به شرح مندرج در پيوست  مقدمه مجموعه 

  

  : انجام آار  روش  -٤
ه  CD محقق دو نسخه از گزارش نهايى به همراه   -١-٤  آن و تاييد ناظر را به آميته تحقيقات شرآت وابسته يا دبيرخانه آميت

ات  . تحقيقات شرآت تابعه ارائه مى نمايد   ىمرآز ه تحقيق ق     /آميت ات در صورت صالحديد از طري ر تحقيق شكيل    دفت  ت

رارداده    بررسى مورد    گزارش نهايى را   ىلسه فنى يا اخذ نظرآارشناس    ج  ه مرآزى             ق ه آميت د ب ات    و پس از تايي  تحقيق

  . نمايد مى  ارسال  نهايى  جهت تصويبمنطقه 

ات شرآت                  گزارش تصويبآليه مراحل و       پس از اتمام   -٢-٤ ر تحقيق ه، دفت ات منطق ه مرآزى تحقيق ايى توسط آميت ه نه  تابع

راه         تصويب   بصورت مقاله، فرم خالصه نتايج پروژه با ذآر تاريخ          را  از پروژه   خالصه اى    ه هم ه مرآزى ب در آميت

ال   رق ارس ات ب ه تحقيق ه دبيرخان روژه را ب ده پ ل ش صادى تكمي ابى اقت اى ارزي روژه و فرمه ان پ شرفت پاي درصد پي

  . دارد مى
 

  : اسناد مربوط و پيوست -٥
  دستورالعمل تهيه گزارشهاى  نهايى  پروژه  -١-٥

  آيين نامه نظارت بر پروژه هاى  تحقيقاتى    -٢-٥

  ى گزارش نهايى پروژه اظهار نظر آارشناسفرم  -٣-٥

  برگه خالصه بررسى  گزارش نهايى  پروژه  -٤-٥

  ى ارزيابى اقتصادى پروژه فرم ها  -٥-٥
  

  : آنترل سند-٦
   انير شرآت تو:  صادر آننده       

  شرآت توانير وابسته  آليه آميته هاى تحقيقات شرآتهاى تابعه و:  دريافت آننده    

  شرآت توانير :  تجديد نظر آننده   



 دبيرخانه تحقيقات برق 

  : عنوان 
دستورالعمل صدور حكم اعضاى آميته هاى تحقيقات 

  شرآتهاى تابعه وزارت نيرو
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  دبيرخانه تحقيقات برق: تهيه آننده   

  شرآت توانير: تصويب آننده 

 

١

  : هدف -١
  مشخص نمودن مراجع تاييد و صدور احكام اعضاى آميته هاى تحقيقات شرآتهاى تابعه وزارت نيرو

   

  : محدوده اجرا -٢
   صنعت آب وبرق، پژوهشگاه نيرو وشرآت متن دانشگاه آليه آميته هاى تحقيقات شرآتهاى تابعه ووابسته وزارت نيرو،

  
  : تعاریف و مفاهيم -٣

  تحقيقات برقيوست مقدمه مجموعه اسناد به شرح مندرج در پ

  
  :انجام آار  روش  -٤

ه تخصصى     -٤-١ د آميت س از تايي اطق پ ات من زى تحقيق اى مرآ ه ه ام اعضاى آميت رق احك ات ب يس  تحقيق ط ري توس

  . صادر مى گردد) معاون وزير نيرو در امور برق( تحقيقات برق

ات -٤-٢ اى تحقيق ه ه ه روساى آميت ام آلي ديران ع( احك ه اى م رق منطق يس ) امل شرآتهاى ب رقتوسط ري ات ب  تحقيق

  .صادر مى شود

ه      -٤-٣ ام اعضاى آميت ده است احك شكيل ش ه ت ات منطق ه مرآزى تحقيق ه آميت اطقى آ رق   در من ات شرآت ب   هاى تحقيق

ه ه        ا منطق ن آميت يس اي ط ري ه توس ات منطق زى تحقيق ه مرآ د آميت س از تايي ه آن پ سته ب رآتهاى واب ه ش ى و آلي

  .صادر مى گردد)  مديرعامل شرآت برق منطقه اى(

صنعت آب و برق و همچنين آليه       دانشگاه   احكام اعضاى آميته هاى تحقيقات شرآتهاى مستقل نظير آارخانجات و            -٤-٤

ه تخصصى      د آميت ات  آميته هاى  تحقيقات شرآتهايى آه در منطقه آميته مرآزى تحقيقات ندارند، پس از تايي تحقيق

ادر                  برق ات شرآتهاى م ه هاى تحقيق ستقل و روساى آميت به ترتيب توسط روساى آيمته هاى تحقيقات شرآتهاى م

  .صادر مى شود

   ساير موارد-٤-٥

  . مدت عضويت در آميته هاى تحقيقات براى آليه اعضا دو سال مى باشد-٤-٥-١

شنهاد تغ-٤-٥-٢ د پي ك از شرآتها مى توانن ات هر ي ه هاى تحقيق ات  روساى آميت ه هاى تحقيق ر اعضاى  آميت يي

  .شرآت يا شرآتهاى وابسته را به مراجع تاييد ارائه نمايند

  

  : اسناد مربوط و پيوست -٥
____  



 دبيرخانه تحقيقات برق 
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  ٣٠/١١/١٣٧٤  : تاريخ صدور       د– ٠٠٩ – ٠١: شماره سند       
  ٢   از :     صفحه  

  ٣٠/١١/١٣٧٤  :  تاريخ بازنگرى               ١    : شماره بازنگرى 
  دبيرخانه تحقيقات برق: تهيه آننده   

  شرآت توانير: تصويب آننده 

 

٢

  
  : آنترل سند-٦

 شرآت توانير  :    صادر آننده      

 يقات شرآت هاى تابعه و وابسته شرآت توانير آميته هاى تحق  آليه:   دريافت آننده     

 شرآت توانير:     آننده تجديد نظر
  



 دبيرخانه تحقيقات برق 

  : عنوان 
دستورالعمل برگزارى گردهمايى آميته هاى تحقيقات برق  

  

  ٧/١٢/١٣٧٤: تاريخ صدور    د  -٠١٠-٠١ :  شماره سند 
  ٢   از   صفحه      

   ٧/١٢/١٣٧٤  :تاريخ بازنگرى         ١ :  شماره بازنگرى 
  دبيرخانه تحقيقات برق: تهيه آننده   

  شرآت توانير: تصويب آننده 
 

١

  
  : هدف -١

  تحقيقات برق تشريح سياستها، آيين نامه ها و دستورالعملهاى  -١-١

  ارائه پيشنهادها و مشكالت از طرف آميته هاى تحقيقات برق  -١-٢

     معرفى پروژه هاى تحقيقاتى به نتيجه رسيده نمونه -١-٣

  
  : محدوده اجرا -٢

  ه صنعت آب و برق، پژوهشگاه نيرو و شرآت متن گادانشابسته وزارت نيرو، تحقيقات شرآتهاى تابعه و و هاى آليه آميته

  

  : تعاریف و مفاهيم  – ٣
  تحقيقات برق به شرح مندرج در پيوست مقدمه مجموعه اسناد 

  
  : روش انجام آار -٤

ه      تحقيقات برق  به عهده      مسئوليت برگزارى گردهمايى موضوع اين دستورالعمل      -٤-١ شنهاد آميت ه پي ان ب مى باشد و ميزب

  .گردد تعيين مىتحقيقات برق و با تاييد رييس يقات برق تحقتخصصى 

ا و دستورالعملهاى                  عمده   -٤-٢ ه ه رق      مواردى آه بايد در گردهمايى مطرح شود، سياستها، آيين نام ات ب ين   تحقيق و همچن

  .باشد مى) به صورت ميزگردهاى تخصصى(پيشنهادها و مشكالت آميته ها ى  تحقيقات برق 

شويق    -٤-٣ ين   به منظور ت ه            محقق يده نمون ه نتيجه رس اتى ب روژه تحقيق ه    ي توسط محقق  ،، حداآثر سه پ ا معرفى و ارائ ن آنه

  .خواهدشد

  .باشد  مدت برگزارى گردهمايى يك روز مى-٤-٤

  :باشد در گردهمايى به شرح ذيل مى) مدعوين ( تعداد و ترآيب شرآت آنندگان -٤-٥

  :يقات منطقه با ترآيب ذيل  نفر از اعضاى آميته مرآزى تحق٥ حداآثر -٤-٥-١

  ) در صورت مقدور نبودن دبير آميته مرآزى تحقيقات منطقه (رييس آميته مرآزى تحقيقات منطقه  -١

   يك نفر از شرآتهاى توزيع فعال  -٢

   يك نفر از شرآتهاى مديريت توليد فعال  -٣

  ار فعال و يا امور انتقال ك يك نفر از شرآتهاى مشاور يا پيمان -٤

  ى هيات علمى دانشگاه  يك نفر از اعضا -٥

  

  



 دبيرخانه تحقيقات برق 

  : عنوان 
دستورالعمل برگزارى گردهمايى آميته هاى تحقيقات برق  

  

  ٧/١٢/١٣٧٤: تاريخ صدور    د  -٠١٠-٠١ :  شماره سند 
  ٢   از   صفحه      

   ٧/١٢/١٣٧٤  :تاريخ بازنگرى         ١ :  شماره بازنگرى 
  دبيرخانه تحقيقات برق: تهيه آننده   

  شرآت توانير: تصويب آننده 
 

٢

  

اى       ا  ٢يكى از چهارنفر رديفه وق مى  ٥ ت ان            ف ه از مي ات منطق ه مرآزى تحقيق يس آميت شنهاد ري ه پي د ب توان

ردد        ه مرآزى          . ساير اعضاى آميته مرآزى انتخاب و معرفى گ يس آميت ده ري ه عه وق ب راد ف ه اف ين آلي تعي

  .باشد تحقيقات منطقه مى

داآثر -٤-٥-٢ ى      ٤ ح ات م زى تحقيق ه مرآ د آميت ه فاق ه اى آ ر منطق ر از ه د  نف رح    . باش ه ش راد ب ن اف ب اي   ترآي

  :باشد ذيل مى

  )در صورت مقدور نبودن دبير آميته تحقيقات شرآت مادر(رييس آميته تحقيقات شرآت مادر  -١

  ع فعال منطقه ي يك نفر از شرآتهاى توز -٢

  د فعال منطقه  يك نفر از شرآتهاى مديريت تولي -٣

   يك نفر از اعضاى هيات علمى دانشگاه  -٤

  .تعيين افراد فوق به عهده رييس آميته تحقيقات شرآت مادر مىباشد

ر                 ( نفر از آليه آميته هاى تحقيقات مستقل         ١٠ حداآثر   -٤-٥-٣ ا دبي يس ي ًا ري ه ترجيح ر آ از هر آميته تحقيقات يك نف

  )آميته تحقيقات شرآت باشند

  )ترجيحًا مدير عامل، معاونين مديرعامل و مديران ارشد( نفر از مرآز تحقيقات نيرو ٤ حداآثر -٤-٥-٤

ه تخصصى                         ١٦ حداآثر   -٤-٥-٥ وانير، آميت وژى شرآت ت ات و تكنول رق، معاونت تحقيق ات ب ر از اعضاى تحقيق  نف

  تحقيقات برق و دبيرخانه تحقيقات برق 

ان  تحقيقات برق  زمانى و مكانى توسط  شرايطس زمان برگزارى گردهمايى در سال، براسا -٤-٦ و ضمن هماهنگى با ميزبان

  .تعيين خواهدشدتحقيقات برق و آميته تخصصى 

  

  :  اسناد مربوط و پيوست - ٥
___  

  

   : آنترل سند-٦

 شرآت توانير  :    صادر آننده      

  توانيريقات شرآت هاى تابعه و وابسته شرآت آميته هاى تحق  آليه:   دريافت آننده     

 شرآت توانير:    تجديد نظر آننده 
  

   



 حقيقات برق دبيرخانه ت

  : عنوان 
       دستورالعمل انتخاب پروژه جهت برگزارى سمينار

  

   ١٤/٢/١٣٧٧   :تاريخ صدور      د  - ٠١١ - ٠١:  شماره سند 

  ٢   از   ١صفحه      
  ١٤/٢/١٣٧٧   :تاريخ بازنگرى             ١ :  شماره بازنگرى 

  دبيرخانه تحقيقات برق: تهيه آننده   

  شرآت توانير: تصويب آننده 
 

  : هدف -١
  ايجاد رويه اى يكسان در انتخاب پروژه جهت برگزارى سمينار از نتايج پروژه هاى تحقيقات برق 

  

  : محدوده اجرا -٢
   صنعت آب و برق، پژوهشگاه نيرو و شرآت متن ، دانشگاه هاى تحقيقات شرآتهاى تابعه و وابسته وزارت نيرو آليه آميته

  

 :تعاریف و مفاهيم   -٣
  ر پيوست مقدمه مجموعه اسناد تحقيقات برقبه شرح مندرج د

   

  :روش انجام آار  -٤
ایى         "پس از تاييد پايان آار پروژه مطابق دستورالعمل             زارش نه د گ ار تایي ه در       " گردش آ ات منطق ه مرآزى تحقيق  آميت

رى مى              زارى سم        خصوص برگزارى سمينار از پروژه هاى تحقيقاتى پايان يافته تصميم گي اهنگى برگ د و هم ينارى را نماي

ام                                ار را انج ه آ وارد ادام ين م ايج آسب شده و آاربردهاى آن و همچن ق موضوع ، نت در سطح منطقه پيرامون روش تحقي

پس از برگزارى سمينار، داوران و نمايندگان آميته مرآزى تحقيقات منطقه ارزيابى خود را از سمينار برگزارشده   . دهد مى

ه            ه ارائ ات منطق ه سمينارهاى                  مى به آميته مرآزى تحقيق روژه هاى موفق را آ ا بررسى هاى الزم پ ه ب ن آميت د و اي دهن

  .نمايند معرفى مىتحقيقات برق مطلوبى نيز داشته اند به دبيرخانه 

روژه معرفى شده در سطح                  در صورت تاييد در آميته تخصصى تحقيقات برق، هماهنگى برگزارى سمينار تخصصى از پ

  .گيرد انجام مىقيقات برق تحتوسط دبيرخانه ) ملى(آشور 

ات                    -٤-١ ه تحقيق ده آميت ه عه ه ب زارى سمينار در منطق ه برگ ين هزين  هزينه اعزام محققين و آارشناسان به سمينار و همچن

  .باشد مربوطه مى

  .باشد مىتحقيقات برق  هزينه برگزارى سمينارهاى ملى به عهده دبيرخانه -٤-٢

ه                     -٤-٣ ه اطالع دبيرخان زارى ب ل از برگ رق      الزم است آميته هاى تحقيقات سمينارهاى خود را قب ات ب ا در     تحقيق انده ت رس

ى شورا جهت شرآت در           تحقيقات برق   صورت نياز به صالحديد آميته تخصصى        ، نمايندگانى از طرف واحد اجراي

  .سمينار اعزام گردند

وفقى را               ، در پ  تحقيقات برق    آميته تخصصى    -٤-٤ ه سمينارهاى م ايان هر سال به محققين سه پروژه تحقيقاتى پايان يافته آ

  .نمايد در سطح ملى برگزار آرده باشند جوايز ارزنده اى اهدا مى

ايگزين آن                      -٤-٥ ادر ج  در شرآتهايى آه آميته  مرآزى تحقيقات منطقه وجود ندارد آميته تحقيقات شرآت برق منطقه اى م

  .گردد مى

  

  



 حقيقات برق دبيرخانه ت

  : عنوان 
       دستورالعمل انتخاب پروژه جهت برگزارى سمينار

  

   ١٤/٢/١٣٧٧   :تاريخ صدور      د  - ٠١١ - ٠١:  شماره سند 

  ٢   از   ١صفحه      
  ١٤/٢/١٣٧٧   :تاريخ بازنگرى             ١ :  شماره بازنگرى 

  دبيرخانه تحقيقات برق: تهيه آننده   

  شرآت توانير: تصويب آننده 
 

  : سناد مربوط و پيوست  ا- ٥
   دستورالعمل گردش آار تاييد گزارش نهايى-٥-١

  

   : آنترل سند-٦

 شرآت توانير  :    صادر آننده      

 يقات شرآت هاى تابعه و وابسته شرآت توانير آميته هاى تحق  آليه:   دريافت آننده     

 شرآت توانير:    تجديد نظر آننده 
  

   



 دبيرخانه تحقيقات برق 
  :عنوان 

  دستورالعمل تعيين محورها وپروژه های تحقيقاتی و

   تابعهرد نياز شرکت های برق  فن آوری های مو
  

  ٢٧/٩/١٣٧٩  : تاريخ صدور     ـ د ٠١٣ـ ٠١:  شماره سند 

  �   از   صفحه     

  ٢٧/٩/١٣٧٩   :تاريخ بازنگرى         ١ :  شماره بازنگرى 

  دبيرخانه تحقيقات برق: تهيه آننده   

  شرآت توانير: تصويب آننده 
 

1

  : هدف -١
ه منظور                        رق ب ات صنعت ب ی تحقيق اتی و روشهای اجراي ا ، محورهای تحقيق تعيين سياستها ، خط مشی ها ، اولويت ه

  ساليانه و پنجساله تحقيقات در کليه مناطق تهيه و تدوين برنامه های

  
  : محدوده اجرا -٢

  کليه شرکتهای برق منطقه ای و شرکتهای تابعه و  وابسته وزارت نيرو

  

   : تعاریف و مفاهيم -٣
----  

  
  : روش انجام کار -۴

صنعت برق و   طبق نظامنامه تحقيقات برق، تحقيقات برق، سياستها،  خط مشی ها ، روش های اجرايی تحقيقات-١– ۴

های تحقيقات منطقه  تحقيقات برق  به کميته) دبيرخانه ( محورها را تدوين واز طريق واحد اجرايی تحقيقات برق 

. م نظر ارسال می نمايد و پس از دريافت نظرات و جمعبندی ، آنرا به تحقيقات برق پيشنهاد می نمايدجهت اعال

وخط مشی های کالن تحقيقات ومحورهای تحقيقاتی توسط تحقيقات برق وابالغ آنهابه  پس از تصويب سياستها

  :بصورت زير عمل نمايند شرکتــــهای بــــرق منطقه ای  الزم است  کميته های مرکزی تحقيقات منطقه 

  تشکيل جلسه کميته مرکزی تحقيقات منطقه -١ -١ -۴

 در صورت نياز وتشخيص رييس کميته مرکزی تحقيقات منطقه ، می توان  از ساير افراد صاحب :١تبصره 

  .نظر در صنعت برق و آشنا به برنامه های صنعت برق دعوت به عمل آورد

 که فاقد کميته مرکزی تحقيقات منطقه هستند ، کميته تحقيقات مادر در شرکتهای برق منطقه ای: ٢تبصره 

 .جايگزين آن می شود

 برنامه ريزی و تدوين سياستهای اجرايی و راهکارها براساس سياستها ، خط مشی ها و محورهای -٢ -١ -۴

ه دبيرخان(مصوب تحقيقات برق و همچنين پيشنهاد محورهای جديد به واحد اجرايی تحقيقات برق 

  ).تحقيقات برق

   

  



 دبيرخانه تحقيقات برق 
  :عنوان 

  دستورالعمل تعيين محورها وپروژه های تحقيقاتی و

   تابعهرد نياز شرکت های برق  فن آوری های مو
  

  ٢٧/٩/١٣٧٩  : تاريخ صدور     ـ د ٠١٣ـ ٠١:  شماره سند 

  �   از   صفحه     

  ٢٧/٩/١٣٧٩   :تاريخ بازنگرى         ١ :  شماره بازنگرى 

  دبيرخانه تحقيقات برق: تهيه آننده   

  شرآت توانير: تصويب آننده 
 

2

و ) مطالعات اقتصادی و اجتماعی(  تشکيل کميته های کار در زمينه های توليد، انتقال، توزيع، فروش -٣ -١ -۴

اعضای کميته های کار را معاونت های ( مديريت، مالی و اداری منطبق با نيازها و فعاليتهای شرکت 

  ات، معاونين و مديران شرکتهایستادی ذيربط در شرکت برق، دبيران کميته های تحقيق

اقماری، کارشناسان صاحب نظر در زمينـــه های مربوطه و اعضای هيأت علمی دانشگاهها که توسط 

 ).کميته مرکزی تحقيقات منطقه انتخاب می گردند تشکيل خواهند داد

  .يی تحقيقات برق بررسی و تصويب گزارش ها و نتايج کاری کميته های کار جهت ارايه به واحد اجرا-۴ -١-۴

  وظايف کميته های کار  -٢ -۴

  . لزوم  صورت در حقيقات منطقه به محورهای فرعیت مرکزی شده توسط کميته محورهای اصلی انتخاب تجزيه -١-٢-۴

 تعيين فهرست افراد خبره و متخصصين صنعت برق و دانشگاه جهت همکاری و توجيه آنها -٢-٢-۴

 و درخواست  تکميل فرم های دو ٢-٢-۴درج در بند   اعالم فهرست محورها ی تعيين شده به افراد من -٣-٢-۴

 .صفحه ای تعريف پروژه در چار چوب محورهای اعالم شده و يا تعريف محورهای جديد پيشنهادی

 . پيشنهاد پروژه و محورهای جديد و حذف يا اصالح پروژه های پيشنهادی قبلی -۴-٢-۴

 : راجع اجرا آنها در سطوح زير طبقه بندی و پيشنهاد پروژه های تحقيقاتی و مطالعاتی بر حسب م -۵-٢-۴

  پروژه های قابل اجرا توسط مراکز دانشگاهی و پژوهشی منطقه و کشور-الف 

   پروژه های قابل اجرا توسط اشخاص حقيقی و حقوقی يا مشارکت های بين المللی-ب 

   پروژه های قابل اجرا در شرکت های برق منطقه ای و شرکتهای اقماری  -ج  

  . ی که از طريق انتقال تکنولوژی محقق می شوند  پروژه هاي-د  

  ارايه ليست پروژه ها و محورهای پيشنهادی به کميته مرکزی تحقيقات منطقه  -۶-٢-۴ 

  :  يادآوری  - ٣ -۴

 کميته های مرکزی تحقيقات منطقه می توانند به منظور جمع آوری نيازهای تحقيقاتی و تنظيم برنامه  -١-٣-۴

و پرداخت حق ( ريق انعقاد قراردادهای تحقيقاتی به جای تشکيل کميته های کارتحقيقات پيشنهادی خوداز ط

 .اقدام نما يند) الزحمه مربوط به اين کميته ها 

الزم است در پيشنهاد محورهای جديد و پروژه های تحقيقاتی عالوه بر جمع آوری نظرات افراد صاحبنظر،  -٢-٣-۴

 نظير بانک های اطالعاتی مراکز علمی، شبکه اينترنت و نظام پيشنهادها ، اعالن عمومی،  از ساير مستندات

 .استفاده  به عمل آيد ...

ال    -٣-٣-۴ ر س دای ه رق  در ابت ات ب ی تحقيق د اجراي اه  (واح روردين م ان ف داکثر پاي ا،) ح ت ه   سياس

 . خط مشی های کالن تحقيقات کشور و محورها را به کليه کميته های تحقيقات اعالم می نمايد

تحقيقات منطقه الزم است حداکثر تا پايان مرداد ماه برنامه تحقيقات، محورها و پروژه های کميته های مرکزی 

  واحد اجرايی تحقيقات . تحقيقاتی مورد نياز خود را  برای سال آينده به  واحد اجرايی تحقيقا ت برق اعالم نمايند



 دبيرخانه تحقيقات برق 
  :عنوان 

  دستورالعمل تعيين محورها وپروژه های تحقيقاتی و

   تابعهرد نياز شرکت های برق  فن آوری های مو
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رنامه تحقيقات هر شرکت را جهت برق الزم است تا پايان مهر ماه  نتايج بررسی های انجام شده در خصوص ب

  . مبادله موافقت نامه بودجه اعالم نمايد
  

 

 

 

 

 

 

                  
  پروژه های پيشنهادی و محورهای جديد

                           محورهای منطبق با

                         فعاليت شرکتها و سياستهای اجرايی شورا

               

 
    پروژه های پيشنهادی         درخواست                 

             فرم تک برگی     اطالعات                

               اعالن عمومی         
       پروژه های      پروژه های                        

 پيشنهادی        پيشنهادی           

  

 

  :اسناد مربوط و پيوست  -۵
   فرم دو صفحه ای تعريف پروژه-١-۵

   گردش جريان دستورالعمل نمودار-٢-۵

  

  :کنترل سند -۶
 شرآت توانير  :    صادر آننده      

 يقات شرآت هاى تابعه و وابسته شرآت توانير آميته هاى تحق  آليه:   دريافت آننده     

 شرآت توانير:    تجديد نظر آننده 
  

  تحقيقات برقدبيرخانه

 )دبيرخانه (یی تحقيقات برق واحد اجرا

 کميته مرکزی و یا کميته مادر

  Aکميته کار Bکميته کار  Cکميته کار 

نظام پيشنهادا ت  بانک افراد خبره  اعالن عمومی 



 

  :تعاریف 
ق برای حرکتهای فعلی و آتی اين صنعت تعيين می نمايند گرايش های عمده ای است که مديران عاليه صنعت بر: محورها ) ١

  . و بايد بيشترين فعاليتهای تحقيقاتی و مطالعاتی حول آنها انجام گردد

  : مثال 

  اصالح ساختار و ايجاد رقابت در جلب بخش خصوصی  -

 توسعه سيستمهای مخابراتی فيبرنوری  -

 توسعه نيروگاههای گازی و سيکل ترکيبی  -

 ت فن آوری اطالعا -

- ... 

- . 

- . 

مطا لعات به عنوان قسمتی از فعاليت های يک پروژه  تحقيقاتی يا نوعی پروژه تحقيقاتی  :مطالعات در پروژه های تحقيقاتی  ) ٢

  :عبارتست از 

و ) آمپريک ( بررسی هايی که بر مبنای سوابق ، طراحيها ، آمار ، عکس ها ، معادله های مقايسه ای و معادله های تجربی 

انجام شده و در مراحل بعدی پروژه قرار می گيرد و يا  نتيجه نهايی يک پروژه بوده و به عبارت ...  يک حادثه و بقايای

  .ديگر ، بدون آزمايش ،مدل سازی ، اندازه گيری نتايج قابل قبولی را  ارائه می دهد

ی روش تحقيق آن را تحقيقات تشريحی می دانشگاهيان اين قسمت از تحقيقات را مطالعات کتابخانه ای می گويند و در کتابها

  .گويند

کاوشهای اصيل و بديع به منظور افزايش اندوخته های علمی و درک بهتر پديده  ) :بنيادی یا زیر بنایی( تحقيقات پایه )٣

  .های طبيعی، اجتماعی و فرهنگی می باشد

  .ر گسترش مرزهای دانش صورت می گيردکه بدون توجه به کاربردهای عملی و به منظو: تحقيقات بنيادی محض ) ٣-١

  .به منظورفراهم ساختن زمينه های علمی الزم برای حل مسائل جاری وآتی انجام ميگيرد: تحقيقات بنيادی راهبردی ) ٣-٢

  

  :مثال 

  تبديل انرژی با بازده باال با استفاده از فرآيندهای بيوتکنولوژی  -

 کسب فرآيند خنثی سازی يا حذف زباله های اتمی  -

 )با استفاده از روش بيوتکنولوژی(کسب فرآيندهای حذف آلودگی هوا، خاک و آب به طريق غير معمول  -

 کسب فن آوری و دانش ساخت المپهای به مراتب کم مصرف تر و بادوام تر از المپهای موجود -

 يافتن راه کارهای متنوع به منظور تشويق مردم در مصرف انرژی  -
  :تحقيقات  کاربردی ) ۴

ع کاوش اصيل به منظور کسب دانش علمی و فنی جديد که برای آن کاربرد ويژه ای در نظر گرفته شده تحقيقات هر نو

  .کاربردی ناميده می شود

  :مثال 

  توليد برق با استفاده از انرژی خورشيدی 

   ساخت غشاهای اسمز معکوس يا الکترودياليز-



 

  ازيابی واناديم و نيکل  تعيين فرآيند حذف واناديم از پس آب نيروگاهها و ب-

امپيوتری     -  تعيين و يافتن پارامترهای مهم دخيل در طراحی، محاسبات و ساخت دستگاههای مختلف و يا تهيه نرم افزار های ک

  مربوطه 

 هرگونه فعاليت منظم مبتنی بر دانش موجود حاصل از تحقيقات و يا تجربيات که به ):توسعه تجربی ( تحقيقات توسعه ای ) هـ 

  نظور توليد مواد، فرآورده ها، وسايل، ابزار ، فرآيندها و روشهای جديد و يا بهبود و افزايش کارآيی  و بهره وری آنها م

  .صورت گيرد تحقيقات توسعه ای ناميده می شود

  :مثال 

  بهينه سازی کليدهای فشارقوی  -

در يک " فزايش رضامندی کارکنان ا" به کارگيری  و پياده کردن عملی روشهای به دست آمده از نتايج پروژه  -

  و رفع نواقص آن به منظوراستفاده درکليه شرکتهای برق منطقه ای    ) مثال در يک شرکت برق منطقه ای (واحد 

  



  تحقيقات برق دبيرخانه 
  :عنوان 

  دستورالعمل نحوه ارزيابى پروژه هاى تحقيقاتى  
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  : هدف -١
  تعيين ميزان منافع حاصل از پروژه هاى تحقيقاتى  در جهت اجراى سياستهاى راهبردى صنعت برق در بخش تحقيقات   

  

  : محدوده اجرا -٢ 
  آليه آميته هاى تحقيقات شرآتهاى تابعه و وابسته شرآت توانير

  

   : تعاریف و مفاهيم -٣
  ارزیابى  -

  . ع حاصل از پروژه هاى تحقيقاتى را طبق اين دستورالعمل تعيين مى آندارزيابى ؛ فرآيندى است آه ميزان مناف

  شاخص ارزیابى و امتياز ارزیابي  -
عددى است آه براساس اين دستورالعمل تعيين مى شود وميزان اقتصادى بودن پروژه و يا غير اقتصادى بودن آن را 

ي بدست مي آيد و  به عنوان مبناى مقايسه منافع نشان مى دهد، امتياز ارزيابي عددي است آه براساس شاخص ارزياب

  . حاصل از پروژه هاى تحقيقاتى مورد استفاده قرار مى گيرد

  آميته ارزیابى  -
آميته اى متشكل از متخصصين مسائل فنى و اقتصادى و منتخب از سوى شرآت مادر تخصصى توانير است آه در 

  . ف مقرر در اين دستورالعمل را بر عهده دارندمحل دبيرخانه تحقيقات برق مستقر خواهد بود و وظاي
  

   : روش انجام کار ارزیابى پروژه ها -۴
 اين ۴روش آار ارزيابى اقتصادى بودن پروژه هاى تحقيقاتى آه بصورت نمودار گردش آار در پيوست شماره 

  :دستورالعمل آمده است به شرح زير مى باشد

مل حاضر را همراه با پيوستها ، جداول و فرمها در اختيار محقق پروژه اعم  دفتر تحقيقات شرآتهاى برق  دستورالع-١-۴

از پروژه هاى خاتمه يافته و يا پروژه هاى تازه تعريف شده قرارداده و همكاريها و پيگيرى هاى الزم را براى 

  . تكميل آن به عمل مى آورد

ات مورد نياز اقدامات مشروحه زير را انجام  محقق پروژه با بهره گيرى از  اين دستورالعمل و ساير اطالع-٢-۴

  : دهد مى

بروزآورى منافع و هزينه ها يا (، نوع منافع و هزينه ها ١    نوع پروژه با استفاده از پيوست شماره  -١-٢-۴

 تعيين مى ٣ و روش ارزيابى با استفاده از پيوست شماره ٢با استفاده از پيوست شماره ) روش تنزيل 

ژه در نظر داشته باشد از روش ارزيابى غير از روش نسبت منافع به هزينه ها چنانچه محقق پرو. گردد

استفاده نمايد الزم است به منظور امكان مقايسه منافع پروژه ها با يكديگر عالوه بر ) ١روش شماره (

 . روش مورد نظربااستفاده از نسبت منافع به هزينه ها نيز محاسبات را انجام دهد
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 .  ج  تعيين مى گردد-٠١-٠١م منافع با استفاده از جدول نحوه محاسبه و اقال -٢-٢-۴

  .  ج تعيين مى گردد-٠٢-٠١ضرايب ثابت با استفاده از جدول  -٣-٢-۴

هزينه ها و منافع پروژه با استفاده از اطالعات و داده هاى بندهاى فوق و يا ساير منابع موجود با توجه  -۴-٢-۴

 .  مى شود ج محاسبه-٠۶-٠١به مدت حيات پروژه و استفاده از جدول 

 ف درج و تكميل -٠٢۵-٠١مشخصات موضوعى پروژه با استفاده از اطالعات پروژه در فرم شماره  -۵-٢-۴

 . گردد مى 

 ف درج و -٠٢۶-٠١منافع پروژه و محاسبات آن با استفاده از اطالعات و داده هاى بدست آمده در فرم  -۶-٢-۴

 .تكميل مى گردد

 ف -٠٢٧-٠١عات و داده هاى بدست آمده در فرم هزينه هاى پروژه و محاسبات آن با استفاده از اطال -٧-٢-۴

 . درج و تكميل مى گردد

 . ف درج و تكميل مى گردد-٠٢٨-٠١مقدار شاخص اقتصادى پروژه و محاسبات آن در فرم  -٨-٢-۴

موارد فوق آنترل و درصورت اطمينان از صحت و آامل بودن آن براى دفتر تحقيقات شرآت برق  -٩-٢-۴

 . گردد ارسال مى

 برق پس از اطمينان از آامل بودن آليه فرم هاى ارزيابى پروژه تحقيقاتى آنها را جهت دفتر تحقيقات شرآت -٣-۴

اظهار نظر و بررسى صحت اطالعات ترجيحًا به حداقل دو نفر از داوران پروژه آه با مسائل اقتصادى آشنا 

  . باشند، ارجاع مى دهد

شده توسط محقق نظرات نهايى خود را داوران پس از مطالعه و بررسى صحيح و آامل بودن فرم هاى تكميل  -۴-۴

از طريق صحه گذارى بر نظرات محقق و يا در صورت نياز ذآر نظرات خود و تغيير در امتيازات داده شده 

نتايج حاصل از داورى به همراه آليه فرم هاى ارزيابى به دفتر تحقيقات . از سوى محقق اعالم مى دارند

 . شرآت برق برگشت داده مى شود

 را  به  آميته ها   قيقات شرآت برق منطقه اى اطالعات جمع آورى شده و همچنين فرم هاى ارزيابى پروژهدفتر تح -۴-۵

  . ارزيابى ارسال مي نمايد

 :محاسبات اقتصادي پروژه ها توسط آميته ارزيابي  -۴-۶

 . ابتدا آليه اطالعات مورد نياز از لحاظ آامل و آافى بودن در فرمهاي ارزيابى بررسى مى گردند -١-۴-۶

 از محقق پروژه درخواست تابعهرصورت ناقص بودن اطالعات از طريق دفاتر تحقيقات شرآت د -٢-۴-۶

 . شود اطالعات را تكميل نمايد مى

 . اين دستورالعمل، آنترل مي شود١نوع پروژه تحقيقاتي تعيين شده بر اساس پيوست  -٣-۴-۶

             

 . رالعمل، آنترل مي شود اين دستو٣روش مناسب ارزيابي پروژه تعيين شده براساس پيوست  -۴-۶-۴
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 با ذآر دليل استفاده شده باشد آه در اين ٣ممكن است روش ديگرى به غير از روش پيشنهادى در پيوست 

صورت الزم است به منظور مقايسه منافع اقتصادى پروژه ها با يكديگر روش نسبت منافع به هزينه ها هم 

  .  ارائه شده باشد آه از اين بابت موارد آنترل مى شود

 اين دستورالعمل شامل منافع و ٢محاسبه مقادير و ميزان منافع و هزينه هاى پروژه براساس پيوست  -۴-۶-۵

 . هاى يكباره يا ساليانه و به روز آورى آنها آنترل مى شود هزينه

 .  اين دستورالعمل محاسبه مقدار شاخص پروژه آنترل مى شود٣ و ٢براساس پيوست  -۴-۶-۶

با همكارى دفتر تحقيقات شرآت برق و محقق پروژه بر روى فرمها در صورت لزوم اصالحات الزم و  -٧-۴-۶

 . انجام و تكميل مى گردد

دبيرخانه تحقيقات برق پيگيرى الزم را از آميته ارزيابى براى اخذ نتايج ارزيابى پروژه به عمل آورده و  -٧-۴

  . نتيجه را به دفتر تحقيقات شرآت برق اعالم مى نمايد

گهدارى اطالعات،  با استفاده از آنها و با اعالم دوره و برنامه ارزيابى از دبيرخانه تحقيقات برق ضمن ن -٨-۴

سوى معاونت توسعه و امور اقتصادى شرآت مادر تخصصى توانير نسبت به مميزى و ارزيابى امتياز پروژه 

ر ارسال هاى تحقيقاتى مربوط به دوره  فوق الذآر اقدام الزم را به عمل آورده و نتايج را براى معاونت مذآو

 .مى نمايد

 

  : شرایط تكميل فرمهاى ارزیابى و ارائه نتيجه -۵

 فرم هاى ارزيابى اين دستورالعمل را همراه موارد زير براى دبيرخانه تحقيقات برق تابعه دفتر تحقيقات شرآتهاى -١-۵

  : ارسال مي نمايند

   گزارش نهايى پروژه براى پروژه هاى خاتمه يافته –الف 

  روژه براى پروژه هاى جديد  تعريف پ-ب  

 شرآتهاى برق به نحو مقتضى وظيفه تكميل فرمهاى ارزيابى ، ارائه مستندات و موارديكه در اين دستورالعمل آمده -٢-۵

است را در قراردادهاى تحقيقاتى و مراحل تعريف پروژه منظور نموده و شرط پذيرش پروژه هاى جديد را منوط به 

  .حقق اعالم مي نمايندارائه موارد فوق از سوى م

  .  پروژه هايى آه در چند فاز جداگانه اجرا شده اند الزم است منافع و هزينه آن بصورت يكجا صورت پذيرد-٣-۵

 محقق مى تواند براى تكميل فرمها و انجام محاسبات از آمار، اطالعات و مستندات موجود و قابل دسترسى در -۵-۴

  . شرآتهاى برق استفاده نمايد

 . محقق موظف است اطالعات درخواستى در فرمها را در آمال دقت و صحت ارائه نمايد-۵-۵

 



  تحقيقات برق دبيرخانه 
  :عنوان 

  دستورالعمل نحوه ارزيابى پروژه هاى تحقيقاتى  
  

  ١/۴/١٣٨٣: تاريخ صدور د         – ٠١۴ – ٠١: شماره سند 

  ۶  از    فحه    ص

     :تاريخ بازنگرى               :شماره بازنگرى 

  دبيرخانه تحقيقات برق: تهيه آننده   

  شرآت توانير: تصويب آننده 
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  .  ارسال فرمها مى بايستى همراه با مستندات مربوطه صورت پذيرد-۵-۶

 حق الزحمه بررسى و تكميل فرم ها براى محقق و داوران براساس نرخ داورى تعريف پروژه تعيين شده درآيين نامه -٧-۵

) هيات داوران(ين ميزان حق الزحمه داورى پروژه و حق شرآت در جلسه فنى اعضاى هيات علمى نحوه تعي

  .   آ از مجموعه اسناد تحقيقات برق پرداخت مى شود– ٠١٣ -٠١تحقيقات برق به شماره 

 برق  مدت زمان بررسى اقتصادى بودن پروژه ها توسط آميته ارزيابى و اعالم آن از سوى دبيرخانه تحقيقات-٨-۵

  . باشد درصورت آامل و آافى  بودن موارد حدود يكماه مى

  .   پذيرش پروژه هاى جديد منوط به اقتصادى بودن آنها مى باشد-٩-۵

 ج با  نرخ بهره هاى مختلف مى توان به جداول -٠۵-٠١ براى اطالع ازمقادير مندرج در جدول فاآتورها به شماره -١٠-۵

  .  با استفاده از روابط زير محاسبه شده اند مراجعه نمودمذآور در آتب اقتصاد مهندسى آه
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 آليه جداول ، پيوستها و فرمهاى اين دستورالعمل با آسب اطالعات و تجارب جديد و نظرات اصالحى و تكميلى از -١١-۵

ى در هر دوره ارزيابى،  بازنگرى و به روزگرديده و براى آليه شرآتهاى برق سوى شرآتهاى برق منطقه ا

  . ارسال خواهد شد

ج و يا از مقادير -٠٢-٠١  درصورت استفاده محقق از ضرايب ثابت ديگرى به غير از مقادير مندرج در جدول -١٢-۵

ات مربوطه را براى دبيرخانه ج مى بايستى دالئل و مستند-٠۶-٠١ديگرى به غير از مقادير مندرج در جدول 

  . تحقيقات برق ارسال نمايد

 جهت تسهيل و راهنمايى براى ١ج و پيوست شماره -٠۴-٠١ج ، -٠٣-٠١ج ، -٠١-٠١ اطالعات موجود در جداول -١٣-۵

  . تكميل فرمهاى ارزيابى بوده و مى تواند اطالعات ديگرى به آن اضافه و تكميل شود

جام آار آمارى بر مقادير شاخص پروژه هاى تحقيقاتى در يك دوره زمانى و توسط آميته  مقدار شاخص مبنا با ان-١۴-۵

ارزيابى محاسبه و تعيين مى شود و مبين مناسبترين مقدار شاخص نرمال شده مى باشد آه توسط پروژه ها آسب 

  .  شده است

 

بايستى در هزينه هاى ... رگيرى عملى و  هزينه هاى اطمينان از آيفيت مانند آزمونها ، صدور گواهى ها، به آا-١۵-۵

  . پروژه منظور نمود



  تحقيقات برق دبيرخانه 
  :عنوان 

  دستورالعمل نحوه ارزيابى پروژه هاى تحقيقاتى  
  

  ١/۴/١٣٨٣: تاريخ صدور د         – ٠١۴ – ٠١: شماره سند 

  ۶  از    فحه    ص

     :تاريخ بازنگرى               :شماره بازنگرى 

  دبيرخانه تحقيقات برق: تهيه آننده   

  شرآت توانير: تصويب آننده 
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 در صورتيكه منافع پروژه قطعي نباشد به عنوان منافع احتمالى تلقى شده و در احتساب آن مى بايستى ميزان احتمال -١۶-۵

  . تحقق آن را در نظر گرفت

  

  : اسناد و مدارك مرتبط -۶
    ف -٠٢۵-٠١   فرم مشخصات موضوعى پروژه-١-۶

      ف -٠٢۶-٠١   فرم محاسبات منافع پروژه-٢-۶

   ف -٠٢٧-٠١   فرم محاسبات هزينه هاى پروژه -٣-۶

   ف -٠٢٨-٠١   فرم محاسبه شاخص اقتصادى پروژه-۶-۴

   ج -٠١-٠١   جدول اقالم منافع و نحوه محاسبه آنها -۶-۵

   ج -٠٢-٠١   جدول ضرايب ثابت -۶-۶

   ج -٠٣-٠١   روش ارزيابى - جدول نوع پروژه  -٧-۶

   ج -٠۴-٠١   اقالم منافع – جدول نوع پروژه -٨-۶

   ج -٠۵-٠١   جدول فاآتورها -٩-۶

  ج-٠۶-٠١   استفاده شده  در پروژه (n)  جدول مدت حيات يا عمر تكنولوژى -١٠-۶

  دسته بندى پروژه ها: ١ پيوست -١١-۶

  روش تنزيل يا بروز آورى منافع و هزينه ها : ٢ پيوست -١٢-۶

  انواع روشهاى ارزيابى : ٣ت  پيوس-١٣-۶

  نمودار روش آار ارزيابى پروژه ها  : ۴ پيوست -١۴-۶

  

  :آنترل سند  -٧
 شرآت توانير  :    صادر آننده      

 يقات شرآت هاى تابعه و وابسته شرآت توانير آميته هاى تحق  آليه:   دريافت آننده     

 شرآت توانير:    تجديد نظر آننده 
  
  
  



 

 

  : پروژه هاسته بندى د :   ١پيوست 
  

  : پروژه هاى تحقيقاتى از نظر اهداف و نتايج به گروه هاى زير تقسيم بندى مى شوند

  :  مستند سازى يك موضوع يا مسئله تشريحى و تحقيقات -١
دى مانند سوختن ، ترآيدن و خرابى يك تجهيز يا سيستم بدون پيش بينى اوليه به وقوع بپيوندد الزم است هرگاه اتفاقى غير عا

ه هايى آه با اين ژدرباره جزييات حادثه و علل آن و راهكارهاى جلوگيرى از آن بررسى و تحقيقات الزم صورت پذيرد پرو

  .هدف انجام مى شود در اين گروه قرار مى گيرند

  تجهيزات ، قطعات و مواد توسعه -٢
  .ه هاى ساخت داخل در اين گروه قرار مى گيرندژپرو

  :  توسعه و اصالح فرايند ها ، روش ها و مدل ها-٣
. براى بهره بردارى و مديريت تجهيزات و سيستم ها نياز به مدل ها ، روشهاى خاص  و طراحى فرآيند هاى مناسب مى باشد 

و يا ) برقى مانند روش نرخ گذار( آيندها ، روش ها يا مدل هاى فعلى مورد استفاده هر پروژه اى آه هدف آن اصالح فر

  .طراحى فرآيندها، روش ها يا مدل هاى جديدى آه تاآنون در سيستم موجود نبوده است ، مى باشد در اين گروه قرار مى گيرد

  :  بهينه سازى تجهيزات ، سيستم ها و قطعات -٤
زات و قطعات فعلى به منظور باالبردن عملكرد يو اضافه آردن مواردى به تجهى  و بهينه سازهرگاه هدف پروژه اى اصالح

  . آنها باشد در اين گروه قرار مى گيرد 

  : محاسبه عمر باقيمانده تجهيزات توسعه روشهاى  -٥
  . ه هايى با هدف تخمين عمر باقيمانده و افزايش آن مى باشدژاين گروه شامل پرو

  : يريتى  موضوعات مد-٦
تمام پروژه هايى آه موضوع آنها اصالح و بهبود روش هاى مديريتى و افزايش بهره ورى نيروى انسانى مى باشد در اين 

  . گروه قرار مى گيرند

  تلفات انرژى و دیماند-٧
  .رند پروژه هايى با هدف آاهش تلفات انرژى و ديماند در سطوح توليد ، انتقال و توزيع در اين گروه قرار مى گي

  )پایه آاربردى (  تحقيقات پایه -٨
تحقيقاتى به منظور فراهم آردن زمينه علمى الزم برا ى پروژه هاى تحقيقات توسعه اى و آاربردى اجرا مى شود و نتيجه 

  .مستقيم محسوس براى صنعت برق ندارد 

  .العمل ارزيابى نمى شوند همچنين در اين دستور. اين تحقيقات اصوال در دانشگاه ها انجام مى شود : تبصره 

   بررسيها و مطالعات مربوط به احداث خط توليد و توليد انبوه-٩
احداث خط توليد پروژه اى مهندسى است اما مطالعات و بررسيهايى آه جهت توليد انبوه براى بار اول صورت مى گيرد 

  .  فوق منظور شود٣ و ٢آه اين بخش مى تواند در رديف آارى تحقيقاتى است 

   برنامه ریزى و تصميم گيرى -١٠
... پروژه هايى آه نتيجه آنها آسب اطالعات الزم براى آگاهى ، ارتقاء دانش فني، برنامه ريزى آارها، انجام تصميم گيرى و 

  . مى باشد از جمله وظايف شرآتها بوده و جنبه تحقيقاتى ندارد

  

  



 

 

  

  ع و هزینه هافروش تنزیل یا بروز آورى منا : ٢پيوست 
 

 واحد پولى در سال گذشته با نرخ ١بدين معنى آه . نكته مهم در محاسبه منافع و هزينه هاى پروژه ارزش زمانى پول است 

پول به علت تورم و رشد اقتصادى زمانى اين افزايش ارزش . واحد پولى در امسال مى باشد ١٨/١داراى ارزش % ١٨بهره 

  : غيرهاى زير تعريف مى شودجهت انجام محاسبات تنزيل ابتدا مت. مى باشد 

i : (Interest Rate)  نرخ تنزيل يا بهره با توجه به تورم ، رشد اقتصاد و ريسك سرمايه گذارى تعيين مى شود در اين

  . نمايد و دبيرخانه تحقيقات برق با تغيير آن ميزان مربوطه را اعالم ميشود  فرض مي% ١٨دستورالعمل نرخ تنزيل 

P : (Present worth)  همان سال هزينه هايى آه در ابتداى پروژه بصورت يكباره صرف مى شود و يا منافعى آه در 

  . پروژه بصورت يكباره عايد مى شود اول اجراى 

F:  (Future worth)  پروژه انتهاى  هزينه هايى آه در انتهاى پروژه بصورت يكباره صرف مى شود و يا منافعى آه در

   . بصورت يكباره عايد مى شود

A: (uniform annual cost)  هزينه هايى آه بطور ساليانه در طول مدت مطالعات و يا اجراى پروژه صرف مى شود و 

  . يا منافعى آه بصورت ساليانه و يكنواخت پس از اجراى پروژه عايد مى گردد

n: (Number of interest period)  ر پروژه مى باشد  پروژه يا عمر تكنولوژى استفاده شده دحيات طول مدت .  

  : جهت تبديل هزينه ها و منافع يكباره به ساليانه و يا بالعكس بايد از فاآتورهاى تنزيل زير بصورت ضريب استفاده نمود 

 دوره n جهت تبديل هزينه اوليه يا منافع اوليه در مدت ):Capital – Recovery Factor(  فاآتور بازیافت سرمایه -١

در .  استفاده مى شود )A/P,i,n ( براى نمايش اين فاآتور از رابطه. افت هاى مساوى به آار مى رودبه پرداخت ها يا دري

  . تعداد سالها مى باشد nنرخ بهره و   i ، متغير A به P نشاندهنده تبديل A/Pاين رايطه نماد 

راى سالهاى مختلف محاسبه شده است  فاآتور ديگر ببقيهاين فاآتور به همراه %  ١٨در جدول فاآتورها با نرخ بهره مشخص 

بنابراين براى استخراج هر فاآتور از جدول . فاآتورها ستونهاى جدول و تعداد سالها سطرهاى جدول را تشكيل مى دهند . 

سپس محل تقاطع سطر مربوطه آه تعداد سالها را مشخص مى آند با . آافيست ابتدا ستون مربوط به آن را از جدول پيدا آنيم 

  .ستون مقدار فاآتور را به ما مى دهد اين 

 سال بايد به طريق ٥ ريال  به هزينه هاى ساليانه در طول مدت ١٠٠٠٠٠٠٠به عنوان مثال براى تبديل هزينه اوليه معادل 

  A = ١٠٠٠٠٠٠٠) A/p ،١٨%  و ٥(                                                                       :زير عمل آرد

      A/Pو ستون ) n = ٥(در سطر پنجم % ١٨با نرخ بهره ( مقدار فاآتور بازيافت سرمايه با مراجعه به جدول فاآتورها 

  A = ١٠٠٠٠٠٠٠ * ٣٢/٠=٣٢٠٠٠٠٠      :  است ٣٢/٠بدست مى آيد آه در اين مثال ) فاآتور بازيافت سرمايه (

   مى باشدA/P بر عكس فاآتور P/A فاآتور : تذآر 

جهت تعيين ارزش فعلى هزينه ها و يا منافعى ) Single Payment Factor(  : )F/P,i,n ( هخت یكبارااآتور پرد ف-٢

  .  سال گذشته تحقق يافته است به آار مى رود nآه در 

 سال پيش صرف شده است بايد به ٥ ريال هزينه اى آه در ١٠٠٠٠٠٠٠بعنوان مثال جهت محاسبه ارزش فعلى هزينه اى 

  F = ١٠٠٠٠٠٠٠) * F/P، ١٨، %۵ = (١٠٠٠٠٠٠٠ * ٣/٢ = ٢٣٠٠٠٠٠٠                          .ير عمل آردطريق ز

  

  

  



 

 

P 
EUAB - EUAC 

  
  

  انواع روشهاى ارزیابي  :٣پيوست 
   منافع به هزينه ها ت روش نسب-١

ه و يا ساليانه تبديل  بصورت يكبار٢پيوست در اين روش آليه منافع و هزينه ها با استفاده از فاآتورهاى تنزيل معرفى شده در 

  . مى شوند ، سپس نسبت آنها محاسبه مى شود

قابل جمع جبرى با يكديگر هستند در غير ) يكباره و يا ساليانه ( نكته مهم آنست آه منافع و هزينه هايى از يك جنس : تذآر

  . اينصورت ابتدا بايد تنزيل شده و سپس با هم جمع شود

  ك باشد پروژه اقتصادى است گتر از يردر صورتيكه اين نسبت بز

  : فرمول محاسبه اين روش بصورت زير است 

B/C=                 ويا  B/C =  

  : متغيرهاى بكار رفته در اين فرمولها به شرح زيرند

PWB : ارزش آنونى منافع  Present worth of Benefit    

PWC : ارزش آنونى هزينه ها Present worth of cost      

EUAB : منافع يكنواخت ساليانه  Equivalent uniform Annual Benefit    

EUAC : هزينه هاى يكنواخت ساليانه  Equivalent uniform Annual cost     

 B :منافع  Benefit 

C : هزينه Cost 

  

  NPW (net present worth)  روش ارزش فعلى خالص-٢
  . نافع و هزينه ها محاسبه شده و سپس تفاضل آنها بدست مى آيد  ارزش آنونى مروش قبلدر اين روش ابتدا مشابه 

NPW = PWB –PWC  

  پروژه عددى مثبت باشد پروژه اقتصادى است ) NPW(در صورتيكه ارزش فعلى خالص 

  

  : دوره بازگشت سرمايه-٣
، منافع ساليانه اى را در قابل توجهى ) سرمايه(اين روش براى ارزيابى پروژه هايى بكار مى رود آه با صرف هزينه اوليه 

   .سالهاى آتى عايد خواهد آرد

  :  بدست مى آيدP/Aه اوليه بر تفاضل منافع و هزينه هاى ساليانه فاآتور يدر اين روش ابتدا با تقسيم سرما

(P/A,i,n) =  

 P/Aك به فاآتور   بدنبال مقدار نزديP/Aبا مراجعه به جدول فاآتورها در ستون ) i% = ١٨(سپس با نرخ بهره مفروض 

  .مى باشد) n(محاسبه شده مى گرديم ، سطر مربوطه همان دوره بازگشت سرمايه 

P : ارزش آنونى  Present worth  

A :هزينه ساالنه يكنواخت uniform Annual cost  

I : نرخ بهره  يا تنزيل  Interest Rate  

N: دوره عمر يا دوره حيات پروژه  Number of Interest period 

PWB  
PWC 

EUAB 
EUAC 



 

 

   نمودار روش آار ارزيابى پروژه ها-٤پيوست   

 شرآت برق  محقق پروژه شرآت برق  داوران و یا آاربران آميته ارزیابى دبيرخانه تحقيقات برق معاونت توسعه و امور اقتصادي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 شروع

 ارسال فرمها

ارائه اطالعات 
 مربوطه

همكاريهاى  ارائه
 الزم

انجام پيگيريهاى 
 الزم

 تعيين نوع پروژه،منافع،
 هزينه و روش ارزيابي

 تعين نحوه محاسبه  

تعيين ضرايب ثابت   

تعيين هزينه ها و منافع  

 ف -٠٢۵-٠١تكميل فرم 

 ف -٠٢۶-٠١تكميل فرم 

 ف -٠٢٧-٠١تكميل فرم 

 ف -٠٢٨-٠١تكميل فرم 

 ارسال    

 ناقص

 آامل

بررسى آامل بودن 
فرمها 

 آامل 

 ناقص

عودت به محقق پروژه 

 ارسال  

 بررسى 

ناقص 

 آامل

 عودت

 ارسال 

بررسى صحت 
و آامل بودن 
 اقالم فرمها

ناقص 

 آامل

 تاييد و ارسال 

اعالم نظرات تكميل 
 و ارسال  

آنترل تعيين نوع 
پروژه

 عودت    

تعيين  روش  آنترل
 ارزيابى   

 به روز آورى آنترل
 هزينه ها منافع و 

آنترل مقدار شاخص 
 ارزيابى 

 تكميل فرمها

تعيين مقدار امتياز  

ناقص 

 آامل

بررسى و آامل و آافى 
 بودن 

اخذ نتايج ارزيابى و 
 اعالم به شرآت  

ارزيابى مميزى و 
ساليانه پروژه ها  

نگهدارى اطالعات 

 بررسى

اعالم نتيجه به 
اشرآت ه

 خاتمه

اعالم دوره و 
برنامه ارزيابى   

تعيين امتياز پروژه ها 
و رتبه شرآتها  

 ارسال    

تعيين ميزان اعتبار 
ساليانه شرآتها    
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