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                                                          مقدمه .1
 وصخص در موجود يهاو دستورالعمل هانامهینآئ يضرورت بازنگر در وزارت نیرو و پژوهشتغییر ساختار  با توجه به

 هايو افزایش میزان انطباق فعالیت پژوهشی هايراستاي گسترش و تعمیق فعالیت درو  محور،تقاضا هايپروژه
که ست امورد بازنگري قرار گرفته  یقاتیتحق هايیتفعال يهاو دستورالعمل هاامهنآیین ،ها نیروگاه نیاز با پژوهشی

فتر نظارت دبا  و پژوهشگاه نیرو یدتول یحوزه تخصص یقاتتحق يرو توسط دفتر راهبربه صورت مجموعه پیش
 ینا .گرددمی تقدیم وتدوین تحقیقات و توسعه ساخت داخل شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی 

 :باشدیم زیرموارد مجموعه شامل 

 پژوهش در صنعت برق يمعمار
 نیرو وزارت فناوري و پژوهش راهبري و مدیریت نامهنظام

 هاچرخه
 هانامهیینآ

 هادستورالعمل
 هافرم

 هایوستپ

هاي پژوهش و بخشی به برنامه انسجام و سازيآسانجهت خدمتی کوچک و راهگشا در  ،امید است این مجموعه
 یمادر تخصص تابعه شرکت يهاشرکت یقاتتحق يهایتهبرداري کمبوده و مورد بهره صنعت تولید برق فناوري

 گیرد.قرار  یبرق حرارت يیرون یدتول

 تقاضامحور در شرکت هاي تحقیقاتیهاي پروژهها و دستورالعملنامهرسانی آیینفرآیند بروزذکر است که ه الزم ب
 دریافت بر اساس ،دوره زمانی یکسالهدر یک چرخه بهبود مستمر در حرارتی  نیروي برق تولید تخصصی مادر

 وراز این .پذیردمیانجام ها  نیروگاه تحقیقات و توسعه فناوريهاي کمیتهو  پژوهشگران و پیشنهادهاي نظرات
وعه مجماین تکمیل براي اصالح و  گرامیمشتاقانه منتظر ارائه نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادهاي مخاطبان 

 .باشیممی
 تحقیقات و توسعه ساخت داخلدفتر 
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 در صنعت برق پژوهشمعماري  .2
ا ههاي محوله، برپایی نهادها و ساختارهاي تخصصی و تدقیق ماموریتگرش نوین وزارت نیرو در انجام ماموریتن

مادر  هايرضایتمندي است. بر پایه این نگرش شرکت چنینوري، توسعه و همو وظایف در راستاي افزایش بهره
 اند. شده ایجادتخصصی 

مود. ن تقسیمهاي تخصصی مورد نظر توان به حوزهبا این نگاه، امور پژوهشی کل صنعت برق کشور را نیز می
هاي مادر تخصصی متولی و پاسخگوي امور پژوهش در حوزه تخصصی مربوطه هر یک از شرکت ،به دیگر روي

هاي توان براي شرکتر حوزه پژوهش، دو رویکرد کلی را میهستند. براي محقق نمودن اهداف مورد نظر د
 مادر تخصصی ترسیم نمود:

 مدیریت مستقیم امور پژوهش  •
 هاي موجود سپاري مسوولیت مدیریت پژوهش و بکارگیري ظرفیتبرون •

 هاي پیشین، انجام مدیریت پژوهش به صورت تخصصی و کارآمد که بتواندهاي موجود در سالبر پایه آزموده
  .هاي گوناگون، گسترده و منسجم دارداهداف مورد نظر را محقق نماید، نیاز به تشکیالت و زیر ساخت

هاي ها و رویکردهاي پژوهشگاه نیرو از انجام پژوهش، نگاه تخصصی به امور، موجب تغییر ماموریترواز این
اي هنیروهاي متخصص در رشتهکاربردي به ایفاي نقش مدیریت پژوهش در صنعت برق کشور شده است. وجود 

چنین وجود دهه و هم 2هاي پژوهشی فراوان طی بیش از گوناگون مرتبط با صنعت برق با پیشینه انجام پروژه
هاي مناسب تشکیالتی، سخت افزاري و نرم افزاري، بیانگر وجود ظرفیت بالقوه قابل توجهی است زیرساخت

هاي مادر تخصصی و همچنین پژوهشگاه تواند شرکتي میکه در صورت ایجاد مدل مناسب تعامل و همکار
 نیرو را در نیل به اهداف مورد نظر یاري رساند.

 
 معماري پژوهش صنعت برق کشور   -1

اشد بمعماري پژوهش صنعت برق کشور که دربرگیرنده وظایف اصلی هر یک از ذینفعان و مشارکین اصلی می
 در شکل زیر ارائه شده است:
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 معماري پژوهش صنعت برق کشور: 1جدول 

 
 
 

 هاي معماري پژوهشالیه-2

 گذاريسیاست -2-1
در شوراي آموزش، پژوهش و فناوري وزارت نیرو و بر پایه ساز و  هاي امور پژوهش وزارت نیرو، عموماًسیاست

و وزارت نیرمدیران ارشد  ، وزیر محترم نیرو، معاونین وشود. اعضاي این شوراکارهاي مصوب مربوطه تعیین می
هاي مادر تخصصی و همچنین رئیس هستند. مدیران عامل شرکت و دانشگاه صنعت برق ی ازو خبرگان

 باشند. پژوهشگاه نیرو نیز از اعضاي این شورا می

مسئول ---

ري
ذا

ت گ
اس

سی

 

شوراي آموزش، پژوهش و فناوري 

  ایجاد شبکه متخصصین در صنعت برق

شرکت هاي مادر تخصصی

(کارفرما و راهبر)

             2) اجراي پروژه هایی که بخش خصوصی تمایل و یا امکانات انجام آنها را ندارد.

وظایف

تصویب سیاست هاي کالن و استراتژي هاي ملی
 ابالغ اسناد راهبردي پیشنهادي

  ایجاد شبکه مراکز رشد و پارك هاي فناوري در صنعت برق
  حمایت از توسعه دانش کاربردي و تولید ایده، به ویژه در تعامل با دانشگاهها و تشکل هاي دانش بنیان

  راهبري تدوین استانداردها و شبکه آزمایشگاههاي مرجع صنعت برق و انرژي

  راهبري پژوهش  با رویکرد انجام پروژه هاي مشترك دانشگاه و صنعت

  ایجاد نظام پایش تحوالت فناوري در سطح بین الملل

  حمایت از پژوهشگران صنعت برق براي توسعه فردي در سطح ملی

  تامین و تخصیص منابع مالی

ش
وه

 پژ
اي

جر
ا
دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، شرکت هاي 

دانش بنیان و محققان و . . .

  اجراي پژوهش و ارائه نتایج مربوطه

             3) استفاده حداکثر 30 درصد بودجه در انجام پروژه هاي پژوهش کاربردي

  نظارت عالیه بر اجراي مدیریت تحقیقات
  تدوین اولویت هاي تحقیقاتی و طرح هاي کالن پژوهش و فناوري 

ش
وه

 پژ
ت

یری
مد

پژوهشگاه نیرو 

(مجري)

  انجام مطالعات و برنامه ریزي براي استقرار نظام صالحیت حرفه اي

  توسعه فناوري هاي  نوین صنعت برق و انرژي در سطح ملی

             1) آینده پژوهی، آینده نگاري و سیاست پژوهی، با بهره گیري حداکثري از ظرفیت هاي دانشگاه ها و 
                 تشکل هاي علمی و حرفه اي

  * پژوهشگاه نیرو اجراي پروژه هاي زیر را به عهده می گیرد :

  ایجاد نظام مدیریت دانش و نشر دستاوردهاي پژوهشی
  حمایت از  تجاري سازي نتایج پژوهش و حقوق مالکیت فکري
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 مدیریت پژوهش -2-2
 باشد. زیر الیه می 2الیه مدیریت پژوهش، خود دربرگیرنده 

 الیه راهبري مدیریت پژوهش •
هاي مادر تخصصی است. تامین منابع مالی مدیریت و وظایف این الیه عموما به عهده شرکت

هاي پژوهشی و همچنین نظارت عالیه بر اجراي بهینه مدیریت ها و پروژهها، طرحاجراي برنامه
 باشند.هاي مادر تخصصی میپژوهش از وظایف اصلی شرکت

 الیه اجراي مدیریت پژوهش •
هاي مصوب موما به عهده پژوهشگاه نیرو است. این وظایف منطبق با ماموریتوظایف این الیه ع

 باشد. ها و رویکردهاي شوراي آموزش، پژوهش و فناوري میپژوهشگاه نیرو و همسو با سیاست
-هاي آینده، توسعه فناوريپرداختن به نیازهاي پژوهشی جاري، شناسایی و تدوین برنامه پژوهش

دهند که برق ارکان اصلی وظایف این الیه از معماري پژوهش را شکل میهاي مورد نیاز صنعت 
هاي فناور، برپایی و راهبري نظام متخصصین و شرکتهاي ارزشمند شبکه گیري از ظرفیتبا بهره

هاي دانش بنیان و دیگر موارد اشاره شده محقق خواهد یکپارچه مدیریت دانش، حمایت از شرکت
 شد.

 اجراي پژوهش -2-3
ها و مراکز پژوهشی هاي دانش بنیان، دانشگاههاي شرکتگیري از ظرفیتتاکید اصلی اجراي پژوهش بهره

ي هاي هم افزا براذیصالح است. وظیفه اصلی پژوهشگاه نیرو در این الیه شناسایی این نهادها و ایجاد زنجیره
نگاري، پژوهی و آیندهآینده هاي سیاست پژوهی،باشد. انجام پروژههاي پژوهشی مصوب میاجراي طرح

هاي کاربردي نیز به عهده پژوهشگاه حاکمیتی و داراي ریسک باال و همچنین اجراي بخش کوچکی از پژوهش
داري در راستاي نگهداشت توان دانشی و کارشناسی مدیران پژوهش صنعت برق کشور باشد.  این عهدهنیرو می

 است. براي انجام بهینه وظایف محوله صورت گرفته
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 هاچرخه .4
  روگاهی،یتقاضا محور ن يهاپروژهیب اولویت و تعریف کاري تصوگردشدر خصوص  يبا توجه به ضرورت بازنگر  

ادر شرکت م یو توسعه ساخت داخل یقاتدفتر کل تحق نظارتبا  یدتول یحوزه تخصص یقاتتحق يدفتر راهبر
و  یرق حرارتب يیرون یدتول یشرکت مادر تخصص تیبا اقتباس از اسناد باالدس یبرق حرارت یروين یدتول یتخصص

 قاتییتحق هايلیتفعا يسازو روان یلتسه ،یرسان بروزخصوص با هدف  این در یرموجود شرکت توان گردش کاري
 يهادر انجام پروژه یعتسر يکشور برا یو پژوهش یعلم يها يمند و گسترده از توانمندنظام یريگبهره ي،و فناور

خش این ب که در. اقدام نموده است یقاتیتحق يهایتفعال کاريگردش يبه بازنگرنسبت  يو فناور یقاتیتحق
 :گرددارائه می هاي زیرچرخه

 چرخه تصویب اولویت تحقیقاتی

 اتیچرخه تصویب تعریف پروژه تحقیق

 هاي تحقیقاتی (در دست تدوین)چرخه نظارت بر پروژه

 هاي تحقیقاتی (در دست تدوین)چرخه قرارداد پروژه
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 هاي تحقیقاتیچرخه تصویب تعریف پروژه
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 هاي تحقیقاتیچرخه تصویب تعریف پروژه
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 تعاریف و مفاهیم .5
مادر تخصصی تولید نیروي برق هاي تابعه هاي تحقیقاتی تقاضامحور در شرکتها و پروژها توجه به اولویتب

تري از تحقیق ارائه گردد. براساس تعریف ارائه شده توسط شوراي دقیق تعریف در اینجا حرارتی، ضروري است
هاي علمی و فنی بشر و جراي هرگونه فعالیت منظم درجهت افزایش اندوختها" هاي علمی کشور،پژوهش

شود و از میتحقیق نامیده  "ها و کاربردهاي نویناع روشها براي طراحی یا ابداستفاده از این اندوخته
اي تحقیقات هشوند. اولویتاي تقسیم میي بنیادي، کاربردي و توسعهبه سه دسته تحقیقاتی هايآنجایی که فعالیت

کاربردي  تي تحقیقاهاي تابعه شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی باید جزء دستهارائه شده در شرکت
 شود.در نیروگاه و مشخصات آن در ذیل بیان می کاربرديشوند که بر این اساس تعریف تحقیقات محسوب 

  )1کاربردي اتتحقیق(هاي تحقیقاتی تقاضامحور پروژه

ي در نظر گرفته شود اهر نوع کاوش اصیل به منظور کسب دانش علمی و فنی جدید که براي آن کاربرد ویژه
 شود.می تحقیق کاربردي نامیده

 )کاربردي اتتحقیق(هاي تحقیقاتی تقاضامحور پروژه مشخصات

شود. که این هایی که در جهت کسب دانش ساخت ابزار، وسایل و تجهیزات جدید نیروگاهی اجرا میالف) پروژه
 باشد.ها توأم با ساخت یک نمونه از مواد یا وسایل مورد نظر میپروژه

 پذیرد.تعیین و انتخاب پارامترهاي خاص و حساس طراحی نیروگاه انجام میهایی که براي شناخت، ب) پروژه
سازي، مدیریت، نیروي انسانی و مسائل اجتماعی و زیست محیطی هاي بهینههایی که براي تعیین روشج) پروژه

 گیرد.در نیروگاه انجام می
هاي علمی و درك بهتر از پدیدههاي هاي اصیل و بدیع به منظور افزایش اندوختهکاوش: 1تحقیق بنیادي 

 طبیعی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی.
 شود:تحقیق بنیادي خود به دو دسته تقسیم می

 تحقیق بنیادي محض
 تحقیق بنیادي راهبردي

سترش منظور گهاي عملی و بهتحقیق بنیادي محض، آن دسته از تحقیق بنیادي است که بدون توجه به کاربرد
 گیرد. مانند تحقیقات کامال نظري.مرزهاي دانش صورت می

تحقیق بنیادي راهبردي، آن دسته از تحقیق بنیادي است که به منظور فراهم ساختن زمینه علمی و فنی الزم 
 شود مانند تحقیقات نظري که پایه کار مهندسی است. براي حل مسائل جاري و آتی انجام می
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یت منظم مبتنی بر دانش موجود حاصل از تحقیقات و یا اي، هر گونه فعالتحقیق توسعه: 1ايتحقیق توسعه
ها هاي جدید و یا بهبود آنها، ادوات، وسایل، ابزارها، فرآیندها و روشمنظور تولید مواد، فرآوردهتجربیات که به

امل ششود و ها اجرا میصورت گیرد را گویند. این نوع تحقیق معموالً در صنایع یا مراکز تحقیقاتی وابسته به آن
 د.باشمواردي مانند ایجاد فناوري، بهبود فناوري، مهندسی معکوس، مشابه سازي و تحقیق در صنایع مونتاژ می

هاي نیروگاهی بوده که در چارچوب ساختار سازمانی یکی از واحد نیروگاه: تحقیقات و توسعه فناوري  یتهکم
  ”یروگاهن و توسعه فناوري و نحوه اداره جلسات کمیته تحقیقات تشکیل داخلى نامهآیین"مشخص شده مطابق با 

 پردازد.تشکیل و به امور تحقیقات می

 نماید.شخص حقوقی طرف قرارداد پروژه تحقیقاتی است که آن را با پژوهشگر مبادله می کارفرما:

ها و بنیان، دانشگاههاي دانش هاي شرکتگیري از ظرفیتتأکید اصلی اجراي پژوهش بهرهمجري پژوهش: 
 است. مجوز از وزارت علوم يدارا مراکز پژوهشی

شخصیت حقوقی است که نظارت بر اجراي پروژه را بر اساس مفاد قرارداد منعقده با کارفرماي دستگاه نظارت: 
 باشد.دار میپروژه عهده

منعقده با کارفرماي پروژه یا شخص حقیقی است که نظارت بر اجراي پروژه را بر اساس مفاد قرارداد ناظر: 
 باشد.دار میسازمان نظارت عهده

شخص حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد پروژه تحقیقاتی است که فرم تعریف پروژه را ارائه نموده و پژوهشگر: 
 نماید.فرم قرارداد را امضا می

ف پروژه براي شخص حقیقی است که از طرف پژوهشگر در فرم تعری مدیر پروژه/مسئول گروه تحقیق:
ر دامدیریت پروژه معرفی گردیده است و در صورتی که پژوهشگر شخص حقیقی باشد خود این وظیفه را عهده

 خواهد بود.

ند ااشخاص حقیقی که توسط پژوهشگر جهت انجام پروژه، در فرم تعریف پروژه، معرفی گردیدهگروه تحقیق: 
 دهند.گروه تحقیق را تشکیل می

 نامند.هاي تحقیقاتی پروژه همکاري دارد را محقق میعضاي گروه تحقیق که در فعالیتهر یک از امحقق: 

نیروگاه یا دفتر راهبري  تحقیقات و توسعه فناوري یتهکمشخص حقوقی یا شخص حقیقی که از طرف داور: 
دار دهپروژه را عهاي یا نهایی تحقیقات حوزه تخصصی تولید مسئولیت داوري فرم پیشنهاد پروژه یا گزارش مرحله

  باشد.می
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 حوزه تخصصی تولیددفتر راهبري تحقیقاتی 

هاي تابعه شرکت مادر تخصصی هاي تقاضامحور شرکتریزي و راهبري پروژههماهنگی، برنامه ایجادبه منظور  
ید شرح وظایف ذیل، در پژوهشکده تول حوزه تخصصی تولید بادفتر راهبري تحقیقاتی  تولید نیروي برق حرارتی،

 تشکیل شده است.

  دفتر: وظایف شرح 
  تقاضامحور (نیروگاهی) هاي تحقیقاتیاجراي فرآیندهاي تصویب عناوین اولویت

 محورتقاضا هاي تحقیقاتیهاي تصویب تعریف پروژهاجراي فرآیند
  محورتقاضا هاي تحقیقاتیپروژه نظارت برعقد، پیشرفت و خاتمه قرارداد

 محورتقاضاتحقیقاتی هاي ریزي و بررسی عملکرد ساالنه پروژهبودجه
 محورتقاضا هاي تحقیقاتیهاي گردش کار پروژهنامه و دستورالعملینیاصالح آپیشنهاد 

  و ایجاد بانک اطالعاتی متخصصین در این حوزهشناسایی محققین و پژوهشگران حوزه تخصصی تولید 
 هاي برترانتخاب کمیته و هاي تحقیقاتسالیانه کمیتهارزیابی 

هاي هاي شرکتها و پروژهتایید نهایی اولویت پژوهشی، يهامنظور بررسی فعالیتبه: کمیته تخصصی تولید
ي تخصصی تولید با ترکیب و شرح وظایف ذیل، در برق حرارتی، کمیته نیروي تابعه شرکت مادر تخصصی تولید

 شود.میدفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید تشکیل 

 اعضاي کمیته تخصصی تولید:  
برق حرارتی (رئیس  نیروي تخصصی تولید مدیر کل دفتر تحقیقات و توسعه ساخت داخل شرکت مادر-1

 کمیته)
 رئیس پژوهشکده تولید پژوهشگاه نیرو-2
 رئیس مرکز)/ نماینده معاونت پژوهشی در حوزه تخصصی مربوطه (رئیس گروه-3
 مدیر دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید در پژوهشگاه (دبیر کمیته)-4
 )نیازمتقاضی پیشنهاد پروژه تحقیقاتی (حسب  نیروگاهنماینده -5
 هیک نفر خبره صنعت یا دانشگاه حسب ضرورت به تشخیص رئیس کمیت-6
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 :وظایف کمیته تخصصی تولیدشرح  
هاي تابعه شرکت مادر تخصصی تحقیقات تقاضا محور شرکت هايمشیخط ها وسیاستتدوین و پیشنهاد -1
 چوب مصوبات شوراي آموزش و تحقیقات وزارت نیرودر چهار  در حوزه تخصصی تولید برق حرارتی نیروي تولید
 ها تعریف پروژه و تکراري نبودنتحقیقاتی بودن بررسی -2
 راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولیداسناد  ها باعدم تالقی اولویتبررسی -3
 ها و منابع مالی      تعیین اولویت با توجه به سبد پروژه-4
 همکاري در تعیین و معرفی داوران و ناظر(در صورت نیاز) -5
 هاي تحقیقاتیکار پروژههاي گردش نامه و دستورالعملینیاصالح آاولیه  پیشنهاد -6
 بر اساس دستورالعمل مربوطه هاي برترانتخاب کمیته هاي تحقیقات وارزیابی سالیانه کمیته -7
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نیروگاه و توسعه فناوري جلسات کمیته تحقیقات تشکیل و نحوه اداره نامه داخلىآیین عنوان:  

 

 3از  1 صفحه: شماره سند:
 شماره بازنگري:

 تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی
 21/1/1396  تاریخ صدور:

 ویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید آخرین ویرایش:تاریخ 

 ینیروگاه و توسعه فناوري جلسات کمیته تحقیقات تشکیل و نحوه اداره نامه داخلىآیینعنوان: 
 
 هدف: -1

 .نیروگاهی و توسعه فناوري نحوه اداره جلسات کمیته تحقیقات تشکیل و تدوین ضوابط مشخص براى

 محدوده اجرا: -2
 هاي تولید و مدیریت تولید تابعه شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی.کلیه شرکت

 :تعاریف و مفاهیم -3
 .یمو مفاه یفبه شرح مندرج در تعار

   :و ضوابط اجرایى هاروش -4
 شرح زیر است: به نیروگاهی  تحقیقات و توسعه فناوري یتهکمترکیب اعضاي  -4-1

  .مدیر عامل شرکت تولید برق .1
  .مدیر عامل شرکت مدیریت تولید .2
 .ریزي شرکت مدیریت تولیدمعاون مهندسی و برنامه .3
 .کارشناس خبره .4
 .نیروگاه (به عنوان دبیر جلسات کمیته) تحقیقات و توسعه فناوريکارشناس مسئول  .5

 .باشند)ت علمی دانشگاه (دارندگان رزومه مرتبط نیروگاهی در اولویت میأ. دو نفر از اعضاي هی7،6

 شوند.اعضاى اصلى کمیته محسوب مى 2و  1هاى : ردیف1تبصره           
، ریاست جلسه بر عهده نائب رئیس تحقیقات و توسعه فناوري یتهکمدر صورت عدم حضور رئیس  :2تبصره           

 باشد.کمیته می
مدیریت تولید با حداقل مدرك تولید یا کارمند تمام وقت شرکت ، کارشناس خبره: منظور از3تبصره 

 است. سابقه در رشته مرتبطسال  5سال سابقه یا دکترا با  7لیسانس و سال سابقه یا فوق 10لیسانس و 

 

 شود:یمبه صورت زیر انجام  نیروگاه تحقیقات و توسعه فناوري یتهکمگیري فرآیند شکل -4-2

 ای دیعامل شرکت تول رانیمد نیاز ب تحقیقات و توسعه فناوري تهیساى کمؤکلیه رانتخاب  -4-2-1
 نتعیی حرارتی برقنیروي  دیتول یشرکت مادر تخصص رعاملیتوسط مد طی حکمی دیتول تیریمد
 گردد.می
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نیروگاه و توسعه فناوري جلسات کمیته تحقیقات تشکیل و نحوه اداره نامه داخلىآیین عنوان:  

 

 3ز ا 2 صفحه: شماره سند:
 شماره بازنگري:

 تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی
 21/1/1396  تاریخ صدور:

 دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولیدویرایش کننده:  تاریخ آخرین ویرایش:

در صورت انتخاب یکی از مدیران عامل (شرکت تولید و یا مدیریت تولید) به عنوان رئیس کمیته -4-2-2
 د.گردنیروگاه، مدیر عامل دیگر به عنوان نائب رئیس کمیته منصوب می ه فناوريتحقیقات و توسع

 جد شرایطوا افراد ، سوابق علمی و اجرایینیروگاهتحقیقات و توسعه فناوري  تهیکمرئیس  -4-2-3
 ار، خبره، کارشناس مسوول تحقیقات و توسعه فناوري نیروگاه و اعضاي هیئت علمی) (کارشناس

 یصشرکت مادر تخصنیروگاه به تحقیقات و توسعه فناوري کمیته در  عضویتتایید براي منظور به
 .نمایدمی ارسالنیروي برق حرارتی  دیتول

مدیریت  هاينیروگاه به دلیل ماهیت فنی شرکت توسعه فناوريتحقیقات و  یتهکمجایگاه سازمانی  -4-2-4
 باشد.تولید، در شرکت مدیریت تولید می

 نیروگاهی: تحقیقات و توسعه فناوري یتهکم شرح وظایف -4-3
 .نیروگاههاي کلی تحقیقات در اشاعه فرهنگ پژوهش و تعیین سیاست .1
هاي مختلف شرکت و تدوین اولویتتحقیقات در واحدهاي ي برنامه و تصویب نیازسنجی .2

  .تحقیقاتی سالیانه
 .هاي تحقیقاتیبررسی و تصویب پیشنهاد پروژه .3
 .هاي تحقیقاتیاي پروژهمرحله هايبررسی گزارش .4
 .هاي تحقیقاتیبررسی و تصویب گزارش نهائی پروژه .5
 .هاناظرین پروژه تعیین .6
 .پیگیري و نظارت بر عقد قراردادهاي تحقیقاتی .7
 . هاي تحقیقاتیروند پیشرفت پروژه نظارت بر .8
 .رارتیبرق ح نیروي شرکت مادر تخصصی تولید کمیته پژوهش و فناورياجراي مصوبات پیگیري  .9

 .سالیانه تحقیقات شرکتفصلی و  عملکردو ارائه تهیه گزارش  .10
 .تشکیل بانک اطالعاتو  هاي علمی موجود در استانشناسایی و بکارگیري ظرفیت .11
 به روش مناسب. نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده در شرکتنشر و ترویج  .12
 .هاداوران جهت بررسی نتایج پروژه تعیین .13
  .سازيفرهنگ ها در جهتصی، سمینارها، کنفرانسهاي تخصریزي مناسب براي گردهمائیبرنامه .14
 هاها و پروژها مسؤولین طرحببررسی پیشرفت پروژه تشکیل جلسات  .15
 .ها با شرح مواد هزینهپرداختکنترل و نظارت در  .16
  .داده شده صیو تخص ینظارت، کنترل و هماهنگی الزم در ارتباط با اعتبارات پژوهش .17
 .یو توسعه ساخت داخل شرکت مادر تخصص قاتیبه دفتر تحق يساالنه و مورد يهاگزارش هئارا .18
 .ینامه بودجه با شرکت مادر تخصصتفاهم میو تنظ قاتیبودجه ساالنه تحق میتنظ .19
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نیروگاه و توسعه فناوري جلسات کمیته تحقیقات تشکیل و نحوه اداره نامه داخلىآیین عنوان:  

 

 3ز ا 3  صفحه: شماره سند:
 بازنگري:شماره 

 تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی
 21/1/1396  تاریخ صدور:

 ویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید تاریخ آخرین ویرایش:

ر، دفتر داور یا ناظ معرفی نیروگاه به تحقیقات و توسعه فناوري یتهکمتبصره: در صورت اعالم نیاز 
 راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید در این رابطه همکاري خواهد نمود.

نیروگاهی در صورت نیاز به تشخیص رئیس  تحقیقات و توسعه فناوري یتهکمجلسات  -4-4
 شود.تشکیل مى تحقیقات نیروگاهکمیته 

هماهنگى تشکیل جلسات، تهیه دستور جلسه، دبیرى جلسات و تهیه صورتجلسات  -4-5
 اشد.بنیروگاه می توسعه فناوريي کارشناس مسئول تحقیقات و کمیته تخصصى به عهده

 .استگیرى الزامى ) براى تصمیم1نصف + اعضا در جلسه (نسبى حضور اکثریت  -4-6

 ها توسطنو سپس کپى آ در جلسه رسیده به امضاى کلیه اعضاى حاضرتجلسات صور -4-7
 کمیته تخصصى تحقیقاتي اعضاي به کلیه وسعه فناوري نیروگاهتمسئول تحقیقات و 

 .گرددمىارسال نیروگاه 

ارائه شده و در  جلسه، در ابتداى هر جلسه به دبیر ىاصل يموارد خارج از دستور جلسه -4-8
 .خواهد شددر آخر جلسه مطرح  ،صورت کفایت وقت و تایید اعضا مبنى بر فوریت موضوع

ه اعضاى کمیتهر یک از تواند پیشنهاد لغو حکم کمیته تحقیقات مى ئیسدر موارد ذیل ر -4-9
اه نیروگ تحقیقات و توسعه فناوري  یتهکم در گیريتصمیمبررسی و جهت  تحقیقات را

 نماید: مطرح

 .عدم فعالیت مناسب - 1
  .کل جلسات سالیانه %20جلسه متوالى و یا  3غیبت غیر مجاز  - 2
  شرکت مربوط. باعضو  قطع همکاري - 3
 .سازمانىسمت تغییر  -4

 اسناد مربوط و پیوست:  -5
- 

 کنترل سند:  -6
 دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید -پژوهشگاه نیرو  :/ ویرایش کنندهکننده تهیه

 ساخت داخلکنترل کننده: دفتر تحقیقات و توسعه 
 شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتیکننده:  تصویب

 هانیروگاه هاى تحقیقات و توسعه فناوريکلیه کمیته دریافت کننده:
 

_
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هاي شرکت هاى تحقیقاتى درهاى طراحى و ساخت نمونهنامه پذیرش پروژهآیین  عنوان:

 تابعه شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی

 

 4ز ا 1  صفحه: شماره سند:
 تخصصی تولید نیروي برق حرارتیتصویب کننده: شرکت مادر  شماره بازنگري:

 21/1/1396  تاریخ صدور:

 ویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید تاریخ آخرین ویرایش:

شرکتهاي  تحقیقاتى درهاى اى طراحى و ساخت نمونههنامه پذیرش پروژهنآییعنوان: 
  تابعه شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی

 
 هدف: -1

هاى تحقیقاتى که در نظراست براى اولین بار به منظور ، شرایط و سایر موارد مرتبط با پذیرش پروژهارائه مقررات
در حال حاضر  در داخل کشور به اجرا گذاشته شوند و ...ها و طراحى و ساخت نمونه قطعات، تجهیزات، سیستم

 شود.ها در کشور انجام نمیتولید انبوه آن

 محدوده اجرا: -2
 .یبرق حرارت يروین دیتول یتابعه شرکت مادر تخصص دیتول تیریو مد دتولی هايکلیه شرکت 

 :تعاریف و مفاهیم -3
 . یمو مفاه یفعارتبه شرح مندرج در  

 اجرایى:روش و ضوابط  -4
  :هاى قابل طرحپروژه -4-1

و براى  نیروگاه در مصرفى و موادآالت براى جایگزینى قطعات، تجهیزات، ماشین هایى کههپروژ -4-1-1
 شوند.تعریف میاولین بار 

ساختار و اصالح ، فرآیند و شامل بهبود سیستم نیروگاه ورىبهره يهایى که جهت ارتقاپروژه -4-1-2
تعریف   ...و نیروگاهی  آالت، افزایش کارآیى تجهیزات و تاسیساتو ماشین تجهیزاتعملکرد 

 شوند. می
کارگرفته اولین بار طراحى و بهنیروگاهی که  ات جدیدتأسیسمنظور احداث هایى که بهپروژه -4-1-3

 شوند.مى
قبالً تحقیقات  که .... آالت، مواد و، ماشینساخت قطعات، تجهیزات وهاى طراحى پروژه -4-1-4

 وند.شتعریف میمنظور تولید نمونه صنعتى براى اولین بار بهاست و  ها انجام شدهآزمایشگاهى آن
 ،منظور انطباقبهو اند کاربرده شدههایى که در گذشته و در سایر واحدها و مصارف مشابه بهپروژه -4-1-5

جدید مورد  نیروگاهآالت و در یک اشینکارگیرى طراحى قطعات، تجهیزات، مواد، متکمیل و به
 باشند.نیاز مى
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هاي شرکت هاى تحقیقاتى درهاى طراحى و ساخت نمونهنامه پذیرش پروژهآیین  عنوان:

 تابعه شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی

 

 4ز ا 2  صفحه: شماره سند:
 تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی شماره بازنگري:

 21/1/1396  تاریخ صدور:

 ویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید تاریخ آخرین ویرایش:

 :هااهم معیارهاى انتخاب و تایید پروژه -4-2

نبوده و  بردارى و احداثمهندسى و اجرایى معمول بهره هاي خدماتفعالیتاز نوع  اي کهپروژه -4-2-1
 قبالً مورد مشابه آن در داخل انجام نشده باشد.

 .توأم باشدو تجربه کافى  توجیه علمىقطعه یا تجهیز با  سازىبهینه -4-2-2
محصول مورد نظر در ساخت  ذشته از قبیل مدارك فنى و فرآیندنسبت به سوابق گ پژوهشگر -4-2-3

 داشته باشد. کافی مربوطه آگاهىگاه نیرو
  د.باش برخوردارصنعتی مرتبط و متناسب با محدوده پروژه  تجربهپژوهشگر از صالحیت علمی و  -4-2-4 
دفتر راهبري تحقیقات حوزه هاى اطالعاتى واحدهاى ذیربط (کها و بانبا استفاده از بایگانى -4-2-5

) مشخص گردد که پروژه پیشنهادى  ....ساخت داخل،  اطالعاتى اىهشبکهتخصصی تولید، سامانه نیروکاال، 
 ر باشد.تاز لحاظ کیفیت و مشخصات فنى بهتر و کامل پیشنهاد جدید، کهعیناً انجام نشده باشد، مگر این

 باشد.برق حرارتی  يهاي مادر تخصصی تولید نیرومصوب شرکت يهااولویت ازپروژه  -4-2-6
 مشخص باشد.از آن  اهداف و مراحل بعدى استفاده و  ننده استفاده ک نیروگاه-4-2-7
 .است تخصصی تولید به تشخیص کمیتهمنوط سایر موارد مشابه  -4-2-8

 :سطوح استانداردها -4-3
مورد  در چهار سطح زیر ... تست عملکرد و  ،ىمانند طراح اجراي پروژهاستانداردها در مراحل مختلف 

 د:نریگمىقرار استفاده 

  .تعریف شده در صنعت برق ىاستانداردهاى صنعت برق ایران، مختص شرایط و مقررات فن -4-3-1
استانداردهاى ملى و کشورى مطابق با شرایط و مقررات فنى تعریف شده توسط سازمان ملی  -4-3-2

 .ذیربط هاى رسمىاستاندارد ایران و سایر سازمان
 و جهان شمول دارند. عمومىاستانداردهاى بین المللى که جنبه  -4-3-3
الزامات دیگر حسب مورد توسط  یا استانداردهاى ویژه که در صورت عدم دسترسى به سطوح فوق و -4-3-4

 گردند.ت مسئول (کمیته استانداردها، به انتخاب باالترین مقام اجرایى واحد) تعیین مىأهی

 با متن یا ضمائم قرارداد تعریف پروژه و تبصره: در هر صورت فهرست استانداردهاى مورد توافق باید در
 آورده شود. پژوهشگر

  :مراحل و ضوابط بازرسى و کنترل کیفى -4-4
 سیستم تضمین کیفیت در واحد مجرى پروژه،ضمن توجه به  ،رافزاساخت سخت هايپروژهدر  -4-4-1

الزامی است: 3-4هاي مذکور در بند براساس استاندارد نکات زیر رعایت
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هاي شرکت هاى تحقیقاتى درهاى طراحى و ساخت نمونهپروژهنامه پذیرش آیین  عنوان:

 تابعه شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی

 

 4ز ا 3  صفحه: شماره سند:
 تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی شماره بازنگري:

 21/1/1396  تاریخ صدور:

 کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولیدویرایش  تاریخ آخرین ویرایش:

  .هاى عملکردى الزم جهت حصول اطمینان از صحت عملکرد محصولانجام آزمایش -الف
  .هاي مرجع معتبردر آزمایشگاه هاى متداول، خاص و موردىانجام آزمایش -ب
ساعت کارکرد هر  8000به مدت یک سال یا حداقل  بردارى آزمایشى از محصولو بهرهنصب  -ج

  .منظور استفاده در بهبود پروژهبردارى بهو ثبت نتایج بهره کدام زودتر فرار رسد

و سیستم تضمین کیفیت  3-4افزار، ضمن رعایت استانداردهاى مذکور در بند در پروژه تهیه نرم -4-4-2
 : الزامی استنکات زیر  عایترواحد مجرى، 

افزار با توجه به هاى عملکردى الزم جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح نرمانجام آزمایش -الف
 افزار تعاریف به عمل آمده براى نرم

  .منظور استفاده در بهبود پروژهبردارى بهافزار و ثبت نتایج بهرهبردارى آزمایشى از نرمبهره -ب
ا ی تعریف پروژه هاى آزمایش مورد توافق باید درهر صورت فهرست استانداردها و دستورالعمل : درتبصره

 ضمائم قرارداد آورده شود.

  :هاى مندرج در تعریف و پیشنهاد پروژهحداقل فعالیت -4-5 

 .شفافو اهداف اصلى به صورت  ضرورت اجرا -4-5-1  
 .آن)االمکان مشخصات فنى اجزاى حتىو بودن مشخصات فنى کلى پروژه ( نروش -4-5-2  

 .ها و محصوالت مرتبطمشخص بودن محدوده پروژه و فصول مشترك آن با سایر پروژه -4-5-3
 .مشخص بودن نقشه ها و مدارك فنی محصول پروژه -4-5-4
 .هاى آنمجموعهپروژه و زیر خروجی قابل ارائه در هر مرحله اصلی مشخص بودن -4-5-5
 .بودن فهرست منابع و مراجع مورد استفاده در پروژه مشخص -4-5-6
 .بینىهاى قابل پیشبندى فعالیتمشخص بودن برنامه زمان -4-5-7
 .هاى آزمایش و بازرسىمشخص بودن استانداردها و دستورالعمل -4-5-8
 .ها و مراحل بارزسى فنىتعیین فهرست و مشخصات آزمایش -4-5-9
 ودر فرآیند ساخت  بینىاد و سایر ملزومات قابل پیشآالت، ابزار مخصوص، موتعیین ماشین -4-5-10

 .هامین آنأنحوه ت
 .اقتصادى پروژه -فنىامکان سنجی  -4-5-11
  .پروژه نتایج کارگیرىمشخص بودن محل به -4-5-12
  .هاى اجرایى بعدى پروژهزمشخص بودن فا -4-5-13
.سایر نکات ضرورى -4-5-14
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هاي شرکت هاى تحقیقاتى درهاى طراحى و ساخت نمونهپروژهنامه پذیرش آیین  عنوان:

 تابعه شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی

 

 4ز ا 3  صفحه: شماره سند:
 تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی شماره بازنگري:

 21/1/1396  تاریخ صدور:

 کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولیدویرایش  تاریخ آخرین ویرایش:

طور کامل در زمان تعریف پروژه تعیین نمود، الزم : در صورتى که هر یک از موارد فوق را بتوان به1تبصره 
تعریف پروژه یا فرم است که موضوع در حد ممکن در مدارك اولیه ذکر و چگونگى تکمیل آن در 

 ، منظور شود.قرارداد مربوطه
یا سازنده قابل تامین نباشد، بایستى توسط واحد پژوهشگر : در صورتى که موارد فوق راساً توسط 2تبصره 

شود مى مشخص نیروگاه توسعه فناوريو  کمیته تحقیقات رئیسح که به تشخیص المهندسى ذیص
 مین، حمایت و مشاوره فنى قرارگیرد.أمورد ت

  :تحویل و تحول -4-6

 تحویل موقت  -4-6-1
سازى و طى دوره آزمایشى یا شبیه کارگیرى محصول در محیط واقعى باالزم است قبل از به

بررسی و چنین مشاهده وضعیت ظاهرى و ابعادى محصول، صحت تحقیق انجام شده مورد هم
قرارگیرد و در صورت مثبت بودن نتایج و اخذ گزارش، نسبت به صدور گواهى تحویل موقت تأیید 

 اقدام گردد.

 تحویل دائم -4-6-2
ر محیط نزدیک به بینى شده در قرارداد دهاى پیشالزم است محصول با رعایت شرایط و آزمایش 

معینى که  ورهد واقعى به کارگرفته شده و نحوه عملکرد آن مورد نظارت قرارگرفته و پس از طى
شود و در صورت مثبت بودن، نسبت به صدور گواهى تحویل دائم اقدام تضمین نامیده مىدوره 
 گردد.

 .بینى گرددد پیش:  شرایط اجرایى براى انجام تحویل موقت و دائم، بایستى در قرارداتبصره

 اسناد مربوط و پیوست:  -4
___ 

 کنترل سند:  -5
 دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید -پژوهشگاه نیرو  :/ ویرایش کنندهکننده تهیه

 کنترل کننده: دفتر تحقیقات و توسعه ساخت داخل
 شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتیکننده:  تصویب

 هانیروگاهو توسعه فناوري هاى تحقیقات کلیه کمیته دریافت کننده:
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 رارتیبرق ح نیروي هاى تحقیقاتى در صنعت تولیدتعریف فعالیتآیین نامه  عنوان:

 

 3ز ا 1  صفحه: شماره سند:
مادر تخصصی تولید نیروي برق تصویب کننده: شرکت  شماره بازنگري:

 21/1/1396  تاریخ صدور: حرارتی

 ویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید تاریخ آخرین ویرایش:

 
 برق حرارتی نیروي هاى تحقیقاتى در صنعت تولیدتعریف فعالیتنامه آیینعنوان: 

 
 هدف: -1

تولید هاي تابعه شرکت مادر تخصصی شرکتهاى تحقیقاتى در ح و صریح از فعالیتضارائه تعریف روشن، وا    
 .نیروي برق حرارتی

 محدوده اجرا: -2
 هاي تولید و مدیریت تولید تابعه شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی.کلیه شرکت

 تعاریف و مفاهیم: -3
 .یمو مفاه یفبه شرح مندرج در تعار

 روش و ضوابط اجرایى:  -4 
. در ندشوتشکیل مى ي پروژهو اجرا موضوع سوابقمروري بر هاى تحقیقاتى از دو بخش به طور کلى پروژه-1-4

 و گرفته تحقیق مورد مطالعه قرارهاي انجام شده مرتبط با موضوع ها و پژوهشتالیسوابق فعمروري بر بخش 
کارهایى که توسط محققین در زمینه مورد  خالصه هاى قبلى موضوع پروژه،عالوه بر بررسى دقیق تئورى و زمینه

و نیز تمایز موضوع پروژه مورد بررسی نسبت به سوابق قبلی به  دنگردمى ارائهآورى، تحلیل و نظر انجام شده جمع
  .گرددوضوح بیان می

توسط گروه تحقیق متناسب با خروجی مشخص شده  پروژه، مراحل پژوهش و نتایج مورد انتظار در بخش اجراي
 عالوه بر آن ى یاسازى کامپیوترشبیه رح،طردد. این بخش ممکن است به صورت ارائه گمیارائه  پروژهدر مراحل 

 .هاى موجود باشدساخت نمونه آزمایشگاهى و یا آزمایش روى سیستم شامل

 :گردندمحسوب مىیروگاه تقاضامحور در ن هاى مشروحه ذیل تحقیقاتىپروژه -2-4

 ها که با تغییر یا اصالح در طراحى، عملکرد وها و روشسازى سیستمهاى بهینهپروژه -4-2-1
 .گیرندانجام می هاى شناخته شده یا ابداعى و یا تلفیقىبردارى و با روشبهره 

ا یسازى و براى اولین بار در کشور (مشابهکه ها ها و دستگاههاى طراحى و ساخت سیستمپروژه  -4-2-2
  يها، ساخت و تکمیل تجهیزات و سیستمىسازى) با هدف کسب دانش فنى طراحنمونه

 شوند.انجام مىنیروگاهی 
ى هاکاهش هزینهکه ها، ها و یا توسعه در سیستمفنى با بهبود و تغییر روش هاى بررسیپروژه  -4-2-3

.را به دنبال داشته باشند در نیروگاه بردارىگذارى و یا بهرهسرمایه
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 رارتیبرق ح نیروي هاى تحقیقاتى در صنعت تولیدتعریف فعالیتآیین نامه  عنوان:

 

 3ز ا 2  صفحه: شماره سند:
تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق  شماره بازنگري:

 21/1/1396  تاریخ صدور: حرارتی

 ویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید تاریخ آخرین ویرایش:

هاى موجود و انتخاب روش تلفیقى در زمینه مورد که شامل تلفیق روش نیروگاهی ىهاپروژه  -4-2-4
 هاى موجود نشان داده شود.نظر باشند. در این پروژه ها، بایستى برترى روش تلفیقى بر روش

ها و تجهیزات را پیاده هاى شناخته شده روى سیستماى اولین بار روشکه بر نیروگاهی ىهاهپروژ -4-2-5
 م با آزمایش همراه است.أعملى تو ها با کارکنند. فاز اجرایى (عملیاتى) این پروژهمى

 ينیرو تولیدى که براى اولین بار با انجام مطالعات موردى مشکلى از مشکالت صنعت هاپروژه  -4-2-6
 را حل نمایند.برق حرارتی 

هاى ها با روشهاى خاص و غیر معمول روى سیستمکه شامل آزمایش نیروگاهی ىهاپروژه -4-2-7
ها، بایستى استاندارد بوده و یا توسط مرجع معتبرى تایید شده شناخته شده باشند. این آزمایش

 باشند.
ى به صورت هاى ابداعها با روشهاى خاص روى سیستمکه شامل آزمایش نیروگاهی هايپروژه -4-2-8

هاى استاندارد هاى ابداعى با روشها روشافزارى باشند. در این پروژهافزارى یا سختسازى نرمشبیه
 شوند.مقایسه مى

مطالعات مرتبط با مدیریت، نیروى انسانى و مسائل اجتماعى که براى اولین بار انجام شده و نتایج  -4-2-9
 باشد.رارتی تولید برق ح ها مورد استفاده در صنعتآن

گذارى هاى جارى و سرمایهمطالعات مرتبط با مسائل مالى و اقتصادى در جهت کاهش هزینه -4-2-10
 که براى اولین بار انجام گیرد. تولید برقدر صنعت 

درصورت دارا بودن شروط ذیل تحقیقاتی محسوب  تکرارى (یا با عناوین مشابه) نیروگاهی هاىپروژه -4-3
 :شوندمی

 اجرا یا  با تفاوت اصولى در روش تحقیق انجام شده هاى مشابهپروژه -4-3-1
  ود.انجام ش قبلی در نیروگاه هاىم و تکمیل پروژهوبا هدف تدا یی کههاپروژه -4-3-2
یابى و دست تایجبه منظور اطمینان در حصول نتر تکنولوژى باال با استفاده از هاي مشابه کهپروژه -4-3-3

 شوند. انجام میمختلف به فنون 

شوند و تحقیقاتی اي یا مهندسی محسوب میخدمات مشاورهمشروحه ذیل به عنوان  مشابه هاىپروژه -4-4
 :باشندنمی

 زمینه تعریف رآورى اطالعات، تشکیل بانک اطالعاتى در ههایى که به منظور جمعپروژه -4-4-1
 شده باشند.

 کارشناسى که مبتنى بر علوم و فنون شناخته شده باشند.اى و هاى مهندسى، مشاورهپروژه -4-4-2
اي که طبق هاي دورههاي مربوط به نصب تجهیزات، تعمیرات، نگهداري و آزمایشپروژه -4-4-3

گیرند.هاي موجود در نیروگاه صورت میالعملردستو
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 رارتیبرق ح نیروي هاى تحقیقاتى در صنعت تولیدتعریف فعالیتآیین نامه  عنوان:

 

 3ز ا 3  صفحه: شماره سند:
تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق  شماره بازنگري:

 21/1/1396  تاریخ صدور: حرارتی

 ویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید تاریخ آخرین ویرایش:

 ىهاى فنى و کارشناسبررسی که با تولید برق حرارتینیازها و مشکالت صنعت  به هاى مربوطپروژه -4-4-4
 گردد.برطرف مى

 ها نباشد.آورى در آنها و تجهیزاتى که نوههاى طراحى و ساخت دستگافعالیت -4-4-5
  باشند. اى شناخته شدههاى معمولى و نمونهشامل آزمایشکه  ىیهاپروژه -4-4-6
 .شوندتعریف می هاي تکراري یا پروژه نیروگاهی انجام شده، که در نیروگاه دیگراجراي پروژه -4-4-7

 اسناد مربوط و پیوست:  -5

- 
 کنترل سند:  -6

 دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید -پژوهشگاه نیرو  :/ ویرایش کنندهکننده تهیه
 داخلکنترل کننده: دفتر تحقیقات و توسعه ساخت 

 شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتیکننده:  تصویب
 هانیروگاه و توسعه فناوري هاى تحقیقاتکلیه کمیته دریافت کننده:
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 تالزحمه اظهار نظر کارشناسى پروژه تحقیقاتى و حق شرکتعیین میزان حقنحوه  نامهآیین  عنوان:
 ت و توسعه فناوري نیروگاهدرجلسات فنى کمیته هاى تحقیقا

 

 1ز ا 1  صفحه: شماره سند:

تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق  شماره بازنگري: 
 21/1/1396  تاریخ صدور: حرارتی

 ویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید آخرین ویرایش:تاریخ 

 تحقیقاتى والزحمه اظهار نظر کارشناسى پروژه نحوه تعیین میزان حق نامهآیینعنوان: 
 و توسعه فناوري نیروگاه هاى تحقیقاتجلسات فنى کمیته حق شرکت در

 
 هدف: -1

الزحمه اظهار نظر کارشناسى پروژه و حق شرکت در جلسات فنى تعیین ضوابط مربوط به نحوه محاسبه حق
  .برق حرارتی يهاي تابعه شرکت مادر تخصصی تولید نیروشرکت و توسعه فناوري هاى تحقیقاتکمیته

 محدوده اجرا: -2

  .حرارتی برق يهاي تابعه شرکت مادر تخصصی تولید نیروشرکت و توسعه فناوري هاى تحقیقاتکلیه کمیته

 تعاریف و مفاهیم: -3
  .یمو مفاه یفر تعاربه شرح مندرج د

 روش و ضوابط اجرایى: -4

براساس قوانین و  ىتحقیقات ىهافرم تعریف پروژه ىالزحمه بررسی و اظهار نظر کارشناسمیزان حق -4-1
 شود.ىهاي تولید برق با عقد قرارداد محاسبه و پرداخت مهاي مدیریت تولید یا شرکتشرکت ىضوابط جار

براساس قوانین و  ىیک پروژه تحقیقات ىنهای گزارش ىو اظهار نظر کارشناس ىالزحمه بررسمیزان حق -4-2
 شود.ىبا عقد قرارداد محاسبه و پرداخت م تولید برقهاي مدیریت تولید یا شرکت ضوابط جارى شرکت

) ىالزحمه شرکت در جلسه فنى یا دفاعیه پروژه (در مرحله تعریف پروژه یا گزارش نهایمیزان حق -4-3
اساس بر جلسهالحق یقاز طرهاي مدیریت تولید یا شرکت تولید برق شرکت ىبراساس قوانین و ضوبط جار

 شود. ىم ضوابط شرکت پرداخت

 اسناد مربوط و پیوست:  - 5 

 کنترل سند:  -6
 دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید-پژوهشگاه نیرو :/ ویرایش کنندهکننده تهیه

 کنترل کننده: دفتر تحقیقات و توسعه ساخت داخل
 شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتیکننده:  تصویب

هانیروگاه هاى تحقیقات و توسعه فناوريکلیه کمیته دریافت کننده:
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 هاي تحقیقاتینامه نظارت بر پروژهآیین  عنوان:

 

 3ز ا 1 صفحه: شماره سند:
نیروي برق تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید  شماره بازنگري: 

21/1/1396  تاریخ صدور: حرارتی  

 ویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید تاریخ آخرین ویرایش:

 هاي تحقیقاتینامه نظارت بر پروژهعنوان: آیین
 

 هدف: -1
ه منظور ب (تقاضامحور) هاى تحقیقاتىمستمر بر انجام پروژهتدوین ضوابطى مشخص از چگونگى و نحوه نظارت 

   حرارتی برق يمادر تخصصی تولید نیرو هاي تابعه شرکتشرکتدر  هاى تحقیقاتىاجراى پروژه ارتقاى کیفیت

 محدوده اجرا: -2
 هاي تولید و مدیریت تولید تابعه شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی.کلیه شرکت

 تعاریف و مفاهیم: -3
 .یمو مفاه یفبه شرح مندرج در تعار    

 :و ضوابط اجرایىروش  -4 

 باشد:هاى تحقیقاتى به شرح زیر مىتعیین ناظر براى پروژه -4-1

قوقى فرد ح( کنندهیک ناظر با پیشنهاد واحد استفادهبراى هر پروژه تحقیقاتى حداقل باید  -4-1-1
 تحقیقات و توسعه فناوري و تایید کمیته )نتایج پروژه شده استکه متعهد به استفاده از 

 .  ردصورت پذی تىزمان با تصویب پروژه تحقیقاانتخاب ناظر باید هم .تعیین گردد نیروگاه

تواند حداکثر نظارت بر دو ، هر ناظر حقیقى یا نماینده ناظر حقوقى مىدر هر مقطع زمانى -4-1-2
 پروژه تحقیقاتى را به عهده داشته باشد. 

 باشد: هاى تحقیقاتى مىوظایف ذیل به عهده ناظر پروژه -4-2

 ،و پیوست آن "قرارداد پروژه پژوهشى" ،"پروژهتعریف فرم "مطالعه آخرین نسخه -4-2-1
، "پروژه کار هاى پیشرفتگزارش" ،"پژوهشىشرایط عمومى قراردادهاى "
دستورالعمل "و  "پروژه تحقیقاتىهاى پیشرفت کار دستورالعمل نحوه ارائه گزارش"

سازمان نظارت در اختیار ناظر/ ناظرین  یا کارفرما توسط که  "هاتهیه گزارش نهایى پروژه
گیرد.مى قرار
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 هاي تحقیقاتینامه نظارت بر پروژهآیین  عنوان:

 

 3ز ا 2 صفحه: شماره سند:
تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق  شماره بازنگري: 

21/1/1396  تاریخ صدور: حرارتی  

 ویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید تاریخ آخرین ویرایش:

و بررسى مسائل و مشکالتى که ممکن است در مدت پژوهشگر و گروه تحقیق ارتباط مستمر با  -4-2-2
در صورت امکان و در صورت لزوم ارائه زمان انجام پروژه پیش آید و راهنمایى در حل مسائل 

 .بندى پروژه، اعتبارات پروژه و غیرهپیشنهاد جهت تغییر در برنامه زمان

هاى بررسى گزارشپیگیرى دریافت گزارش پیشرفت کار پروژه در موعد مقرر از محقق،  -4-2-3
هاى مربوطه به منظور ارائه نظرات و توصیه هايفرم و نهایى پروژه و تکمیلاى دورهپیشرفت کار 

 حداکثر دو هفته پس از دریافت گزارش. هاى مذکورالزم پیرامون گزارش

و یا و کارفرما پژوهشگر پیشرفت پروژه و جلسات فنى با حضور  اىدورهشرکت در جلسات  -4-2-4
 .نمایندگان ایشان

هاى پروژه شرح خدمات و بررسى روش و کیفیت اجرایى فعالیت مراجعه به مراکز اجرا کننده -4-2-5
 .کارفرماسازمان نظارت یا و ارائه گزارش به 

، کیفیت، محتوا، ذکر منابع نگارشی اصول از نظر پژوهشگرها و مدارك مطالعه و بررسى گزارش  -4-2-6
 .با موضوع و شرح خدمات فنى قراردادباق و مراجع، انط

ى و تایید نهای الزم و همچنین بررسىهاى ى پروژه و ارائه نظرات و توصیهابررسى نتایج مرحله  -4-2-7
 پژوهشگر.نتایج مطالعات و اقدامات 

ر در حال انجام باشد، ناظر موظف است علت را بررسى و نتیجه را در مواردى که پروژه با تاخی -4-2-8
 اظر گزارشاین قبیل موارد ن در .نمایدنیروگاه منعکس  سعه فناوريتحقیقات و تو یتهکمبه 

را جهت تسریع روند پروژه و یا توقف آن در صورتى که ادامه پروژه را  حاوى موانع و پیشنهادها
 نمود. دالیل به کارفرما اعالم خواهدهمراه با ذکر  به مصلحت نداند

 .هاى قابل پرداخت در مراحل مختلف اجراى پروژهتایید درصد پیشرفت پروژه و هزینه -4-2-9

  .هاى پروژه تحقیقاتىهاى مسافرت و سایر هزینهنظارت بر تهیه ملزومات و هزینه -4-2-10

 باشد.مى یا ناظر/ ناظرین پروژهمنوط به تایید دستگاه نظارت و  پژوهشگرهر گونه پرداخت به  -4-2-11

 حق الزحمه ناظر  -4-3
 ها با عقد قرارداد محاسبه و قابل پرداخت است. براساس قوانین و ضوابط جارى شرکت
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 هاي تحقیقاتینامه نظارت بر پروژهآیین  عنوان:

 

 3ز ا 3  صفحه: شماره سند:
تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق  شماره بازنگري: 

21/1/1396  تاریخ صدور: حرارتی  

تخصصی تولیدویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه  تاریخ آخرین ویرایش:  

 مربوط و پیوست:اسناد  -5

 قرارداد خدمات نظارتى  -5-1
  پروژه تعریففرم  -5-2
 قرارداد پروژه پژوهشى  -5-3 
 شرایط عمومى قراردادهاى پژوهشى  -5-4
 سه ماه/ايمرحله پیشرفت کار فرم گزارش -5-5
 هاهاى نهایى پروژهدستورالعمل تهیه گزارش -5-6
 گزارش نهایى پروژه  فرم نظارت-5-7
 هاى تحقیقاتىهاى پیشرفت پروژهستورالعمل نحوه ارائه گزارشد -5-8

 کنترل سند: -6
 دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید -پژوهشگاه نیرو  :/ ویرایش کنندهکننده تهیه

 کنترل کننده: دفتر تحقیقات و توسعه ساخت داخل
 شرکت مادر تخصصی تولید نیرو برق حرارتیکننده:  تصویب

 هانیروگاه هاى تحقیقات و توسعه فناوريکلیه کمیته دریافت کننده:
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 و انجام پروژه تحقیقاتى تعریفدستورالعمل   عنوان:

 

 2ز ا 1 صفحه: شماره سند:
تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق  شماره بازنگري: 

21/1/1396  تاریخ صدور: حرارتی  

 ویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید تاریخ آخرین ویرایش:

 و انجام پروژه تحقیقاتى تعریفدستورالعمل عنوان: 
 

 هدف: -1
 پروژه تا پژوهشی هاىچنین انجام فعالیتهم پروژه وتعریف ه ئارا نحوه تهیه و یکسان در ىاهروی ایجاد -1-2

  .گزارش نهایى مرحله تصویب
شرکت مادر هاى تحقیقات ها و دستورالعملنامهسازى پژوهشگران با نحوه کسب اطالع از آیینهاگآ  -1-2

 تخصصی تولید نیروي برق حرارتی.

 محدوده اجرا
 حرارتی.هاي تولید و مدیریت تولید تابعه شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق کلیه شرکت

 تعاریف و مفاهیم:  -3
 .یمو مفاه یفبه شرح مندرج در تعار      

 روش انجام کار: -4

شرکت در سامانه توسط پژوهشگر  "پروژهفرم تعریف "پروژه تحقیقاتى الزم است تعریف  جهت-4-1
 ريفناو هتحقیقات و توسع به کمیته از طریق سامانه و ، ثبتتکمیل ادرتخصصی تولید نیروي برق حرارتیم

 .ارجاع شود نیروگاه مربوطه
یجه بررسى شده و نت "هاى تحقیقاتى پروژه تعریف تصویبچرخه  "پروژه طبق دستورالعمل  تعریف -4-2

 ود.شاعالم مىگر پژوهشبه 
در صنعت تولید  هاى تحقیقاتىتعریف فعالیت"باید با توجه به آیین نامه تعریف شده هاى پروژه -4-3

هاى تعیین شده و یا برنامه تحقیقات از عناوین اولویت اًتعریف گردند و ترجیح "نیروي برق حرارتی
بوده و براى آن استفاده کننده مشخصى تعیین شده  هاي مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتیشرکت
 باشد.

هاى طراحى و ساخت آیین نامه پذیرش پروژه"اى باشد رعایت ساخت وسیله، چنانچه هدف پروژه -4-4
 توسط پژوهشگر "برق حرارتی يهاي مادر تخصصی تولید نیروشرکت هاى تحقیقاتى درنمونه

 گردیده و به تایید پژوهشگر قرارداد پژوهشى پروژهنامه ضمیمه فرم الزامى است و الزم است این آیین
مطابق هاى تحقیقاتى پروژه افزارهاى محاسباتى حاصل از انجامچنین الزم است نرمبرسد. هم

 مورد آزمایش و تایید قرار گیرد. استانداردهاى مشخص و معتبر
 "هاى تحقیقاتىنظارت بر پروژه" نامهآیین ، پژوهشگر موظف است طبقتصویب انجام پروژهدر صورت  -4-5

 مالز پروژه قرار داده و با ایشان همکارى دستگاه نظارت/را در اختیار ناظر اطالعات مربوط به پروژه کلیه
 نماید.
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 و انجام پروژه تحقیقاتى تعریفدستورالعمل   عنوان:

 

سند: شماره  2ز ا 2 صفحه: 
تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق  شماره بازنگري: 

21/1/1396  تاریخ صدور: حرارتی  

 ویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید تاریخ آخرین ویرایش:

محقق  "گردش کار تایید گزارش نهایى" پس از پایان کار پروژه و تایید گزارش نهایی مطابق دستورالعمل -4-6
ه اى از پروژنماید و خالصهارائه مى "سمینار برگزارى جهت پروژه انتخاب" سمینارى طبق دستورالعمل

و دو نسخه از گزارش نهایى   wordارزیابى اقتصادى پروژه با فرمت هاىاى و فرمصفحهصورت مقاله چهاربه
دهد (الزم به ذکر است درج مقاالت مستخرج از گزارش پروژه پایان آن را به کارفرما تحویل مى لوح فشردهو 

 المانعب به عنوان حامی مالی پژوهش آنذکر نام  هماهنگی با شرکت و یافته در سایر نشریات علمی معتبر با
حفظ نتایج "نامه هاى تحقیقاتى باید طبق آیینباشد و هر نوع استفاده دیگر از نتایج پروژهمى

 .باشد)"پژوهش
 ها توسطهاي نهایى و اعالم آنرسد، پس از تایید گزارشاى که مطابق مفاد قرارداد مربوطه به انجام مىپروژه -4-7

گردش  "مطابق دستورالعمل نیروگاه ذیربطو توسعه فناوري دستگاه نظارت و تصویب کمیته تحقیقات ناظر/
 گردد. پایان یافته قلمداد مى "ییگزارش نها ییدکار تا

 اسناد مربوط و پیوست:  - 5

 پروژه  تعریففرم   -5-1
 هاى تحقیقاتى دستورالعمل گردش کار تصویب پروژه -5-2
  تولید برق حرارتی هاى تحقیقاتىنامه تعریف فعالیتآیین  -5-3
هاي مادر تخصصی تولید شرکت هاى تحقیقاتى درهاى طراحى و ساخت نمونهآیین نامه پذیرش پروژه -5-4

 نیروي برق حرارتی
 هاى تحقیقاتىنامه نظارت بر پروژهآیین -5-5
  نامه حفظ نتایج پژوهش آیین -5-6
 هاى نهایى پروژه دستورالعمل تهیه گزارش -5-7
 گردش کار تایید گزارش نهایى دستورالعمل   -5-8
 دستورالعمل انتخاب پروژه جهت برگزارى سمینار -5-9
 یافته دستورالعمل تهیه مقاله از پروژه تحقیقاتى پایان -5-10
 هاى تحقیقاتىدستورالعمل نحوه ارزیابى پروژه -5-11

 کنترل سند:  -6
 راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید دفتر -تهیه کننده/ ویرایش کننده: پژوهشگاه نیرو 

 کنترل کننده: دفتر تحقیقات و توسعه ساخت داخل
 تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی

 هانیروگاهتوسعه فناوري هاى تحقیقات و دریافت کننده: کلیه کمیته
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 دستورالعمل گردش کار تایید گزارش نهایی عنوان:

 

 2ز ا 1 صفحه: شماره سند:
تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق  شماره بازنگري:

 21/1/1396  تاریخ صدور: حرارتی

 تحقیقات حوزه تخصصی تولیدویرایش کننده: دفتر راهبري  تاریخ آخرین ویرایش:

 گزارش نهاییعنوان: دستورالعمل گردش کار تایید 
 

 هدف: -1
 ناوريهاى تحقیقات و توسعه فکلیه کمیتههاى تحقیقاتى در ایجاد رویه یکسان براى تایید گزارش نهایى پروژه

 نیروگاه.

 :محدوده اجرا -2
 ی.برق حرارت يروین دیتول یتابعه شرکت مادر تخصص دیتول تیریو مد دتولی هايکلیه شرکت

 :تعاریف و مفاهیم -3
 .یمو مفاه یفمندرج در تعاربه شرح 

 انجام کار: روش   -4 
ه نیروگاه ارائ لوح فشرده آن را به کمیته تحقیقات و توسعه فناوري محقق دو نسخه از گزارش نهایى و -4-1

س از تحویل و نیز پ یک نسخه آن را جهت بررسی به ناظرنیروگاه  ت و توسعه فناورينماید و کمیته تحقیقامى
جلسه فنى یا اخذ نظرکارشناسى گزارش نهایى را تشکیل در صورت صالحدید از طریق  اعالم نظر یا تایید ناظر

ارسال ى نهایو پس از تایید به دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید جهت تصویب  همورد بررسى قرارداد
  نماید.مى

 وزه تخصصی تولید،نهایى توسط دفتر راهبري تحقیقات ح و تصویب گزارش کلیه مراحل پس از اتمام -4-2
 روژه، فرم خالصه نتایج پاى از پروژه را بصورت مقالهخالصه تابعه، شرکت کمیته تحقیقات و توسعه فناوري

 هایین با ذکر تاریخ تصویب در دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید به همراه درصد یافتهپایان
هاى ارزیابى اقتصادى تکمیل شده پروژه را به دفتر راهبري تحقیقات حوزه پیشرفت پایان پروژه و فرم

 .داردتخصصی تولید ارسال مى
 

 :اسناد مربوط و پیوست -5

 دستورالعمل تهیه گزارشهاى نهایى پروژه  -5-1
 تحقیقاتى    آیین نامه نظارت بر پروژه هاى -5-2
 داوري گزارش نهایى پروژهفرم اظهار نظر  -5-3
فرم هاى ارزیابى اقتصادى پروژه  -5-4
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 دستورالعمل گردش کار تایید گزارش نهایی عنوان:

 

 2ز ا 2 صفحه: شماره سند:
تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق  شماره بازنگري:

 21/1/1396  صدور:تاریخ  حرارتی

 ویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید تاریخ آخرین ویرایش:

 کنترل سند: -6
 دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید - تهیه کننده/ ویرایش کننده: پژوهشگاه نیرو

 کنترل کننده: دفتر تحقیقات و توسعه ساخت داخل
 تخصصی تولید نیروي برق حرارتیتصویب کننده: شرکت مادر 

 هانیروگاه هاى تحقیقات و توسعه فناوريکننده: کلیه کمیته دریافت
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 انتخاب پروژه جهت برگزاري سمیناردستورالعمل   عنوان:

 

 2ز ا 1  صفحه: شماره سند:
تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق   21/1/1396  شماره بازنگري:

 تاریخ صدور: حرارتی

تحقیقات حوزه تخصصی تولیدویرایش کننده: دفتر راهبري  تاریخ آخرین ویرایش:  

 عنوان: دستورالعمل انتخاب پروژه جهت برگزاري سمینار
 

 هدف: -1
مادر  هاي تابعههاى تحقیقاتی شرکتاى یکسان در انتخاب پروژه جهت برگزارى سمینار از نتایج پروژهایجاد رویه 

 برق حرارتی يتخصصی تولید نیرو

 محدوده اجرا: -2
 هاي تولید و مدیریت تولید تابعه شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی.کلیه شرکت

 :تعاریف و مفاهیم -3
  .یمو مفاه یفبه شرح مندرج در تعار

 روش انجام کار: -4 
ت و توسعه تحقیقا یتهکم "گردش کار تایید گزارش نهایى"پروژه مطابق دستورالعمل پس از تایید پایان کار  

و  نمایدگیرى مىیافته تصمیمهاى تحقیقاتى پایاننیروگاه در خصوص برگزارى سمینار از پروژه فناوري
ن آ ، نتایج کسب شده و کاربردهاىهماهنگى برگزارى سمینارى در سطح منطقه پیرامون روش تحقیق موضوع

دهد. پس از برگزارى سمینار، داوران و نمایندگان دفتر راهبري تحقیقات چنین موارد ادامه کار را انجام مىو هم
حوزه تخصصی تولید، ارزیابى خود را از سمینار برگزارشده به دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید ارائه 

یته اند به کمهاى موفق را که سمینارهاى مطلوبى نیز داشتههاى الزم، پروژهدهند و این دفتر با انجام بررسىمى
صورت تایید در کمیته تخصصى تولید،  نماید. درمعرفى مىهاي برتر سال تخصصی تولید جهت انتخاب پروژه

هاي هماهنگى برگزارى سمینار تخصصى از پروژه معرفى شده در سطح کشور (ملى) نظیر کنفرانس ملی نیروگاه
 گیرد.برق توسط دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید انجام مى

و هزینه برگزارى سمینار در  اضیهاي متقبه عهده شرکت هزینه اعزام محققین و کارشناسان به سمینار -4-1
 باشد.مى نیروگاه مربوطه تحقیقات و توسعه فناوري به عهده کمیته نیروگاه منطقه

اى موفقى یافته که سمینارهدر پایان هر سال به محققین سه پروژه تحقیقاتى پایان ید،کمیته تخصصى تول -4-2
 .نمایدمى اهدا اىرا در سطح ملى برگزار کرده باشند جوایز ارزنده

برق حرارتی  يهاي مادر تخصصی تولید نیروشرکت هاى تحقیقات و توسعه فناوريالزم است کمیته -4-3
سمینارهاى خود را قبل از برگزارى به اطالع دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید رسانده تا در صورت 
نیاز به صالحدید کمیته تخصصى تولید، نمایندگانى از طرف کمیته تخصصی تولید جهت شرکت در سمینار 

اعزام گردند.
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 جهت برگزاري سمینارانتخاب پروژه دستورالعمل   عنوان:

 

 2ز ا 2  صفحه: شماره سند:
تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق   21/1/1396  شماره بازنگري:

 تاریخ صدور: حرارتی

 ویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید تاریخ آخرین ویرایش:

ت به عهده شرک سمینارهاى ملىدر  یافتهیقاتى برتر پایانسه پروژه تحقمحققین به  یزاهداء جواهزینه  -4-4
 .باشدمى یبرق حرارت یروين یدتول یمادر تخصص

 : اسناد مربوط و پیوست - 5
 دستورالعمل گردش کار تایید گزارش نهایى -5-1

 کنترل سند:  -6
 دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید -پژوهشگاه نیرو  :/ ویرایش کنندهکننده تهیه

 کنترل کننده: دفتر تحقیقات و توسعه ساخت داخل
 برق حرارتی يشرکت مادر تخصصی تولید نیروکننده:  تصویب

 هانیروگاه هاى تحقیقات و توسعه فناوريکلیه کمیته دریافت کننده:
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 هاى نهایى پروژهدستورالعمل تهیه گزارش  عنوان:

 

 5ز ا 1  صفحه: شماره سند:
تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق  شماره بازنگري: 

21/1/1396  تاریخ صدور: حرارتی  

 ویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید تاریخ آخرین ویرایش:

 عنوان: دستورالعمل تهیه گزارش نهایی پروژه
 

 هدف: -1
ادر م شرکت هاي تابعههاى تحقیقاتی شرکتپروژههاى نهایى ى منطقى و یکسان در شکل گزارشاایجاد رویه

 نیروي برق حرارتی تخصصی تولید

 اجرا: محدوده  -2 
 نیروي برق حرارتی.هاي تولید و مدیریت تولید تابعه شرکت مادر تخصصی تولید کلیه شرکت

 :تعاریف و مفاهیم -3
 .یمو مفاه یفبه شرح مندرج در تعار

 انجام کار: روش  -4 

 وگاهنیر و توسعه فناوري به کمیته تحقیقات ملزم به ارائه گزارش نهایىپژوهشگر پس از اتمام پروژه،  -4-1
تئوري جز آنچه که به طور باشد. در نوشتن گزارش نهایى الزم است تا حد امکان از طرح مطالب مى

دارى شود. بررسى مختصر نتایج کار دخو ،گرددمستقیم به موضوع پروژه مربوط و ضرورى محسوب مى
ى مطرح شوند که بتوان این موارد را از اسایر پژوهشگران در زمینه پروژه ضرورى بوده و بایستى به گونه

تهیه  وگاهینیرو قابل استفاده براى کارشناسان  صورت کاملکار گروه تحقیق تفکیک نمود. گزارش باید به
کننده پروژه، مرجع تصویب یانیروگاه  و توسعه فناوري کمیته تحقیقات گردد و در صورتى که طبق نظر

ر پژوهشگهاى فنى و یا موارد مندرج در این دستورالعمل داراى اشکال و یا نقایصى باشد گزارش از جنبه
 بود.  دنواقص و اشکاالت خواهملزم به رفع ن گروه تحقیقو 

 گزارش بایستى حاوى مطالب و مشخصات علمى و فنى ذیل باشد: ،الذکرعالوه بر موارد کلى فوق

  .هاى علمى و تجربى مربوطههاى اجرایى با ذکر فرضیهتعریف جامع پروژه، اهداف و خط مشى -4-1-1
کارگیرى پروژه و یا مشابه آن با حاصله از به ى و تجربیاتاهاى کتابخانهارائه مطالعات و بررسى -4-1-2

  .ذکر منابع و تحلیل نتایج مربوطه
ى نوشته شود که تصویرى از آنچه قبال اگونهبه (پروژه  تعریففرم  اتبا مندرجمطالب خوانى هم -4-1-3

طور کامل و به هدستاوردهاى گروه تحقیق را بها و چنین فعالیتدر زمینه پروژه انجام شده و هم
)تفکیک ارائه دهد.
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 هاى نهایى پروژهدستورالعمل تهیه گزارش  عنوان:

 

 5ز ا 2  صفحه: شماره سند:
تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق  شماره بازنگري: 

21/1/1396  تاریخ صدور: حرارتی  

 ویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید تاریخ آخرین ویرایش:

معیارها و استانداردهاى انتخاب شده و ارائه دلیل  ،براى تعیین انتظارات الزم استداللحاوي   -4-1-4
 .براى انتخاب گزینه نهایى

  .خذ مربوطهآتشریح خدمات انجام شده و نتایج حاصله با ذکر منابع و م -4-1-5
ر با ذکهاي کاربردي محصول پروژه زمینه) و تعیین ىهاى تفصیلى (با راهنماى طراححىارائه طرا -4-1-6

  .هاى کارىمشخصات فنى و محدوده
هاى مهندسى معکوس و ارائه نتایج بر روى قطعات سازنده اصلى براى پروژه هانحوه انجام آزمایش -4-1-7

اى و عملکردى) کارخانه -مخرب مخرب و غیر -اىنمونههاى (عادى و حاصله، ارائه نتایج آزمایش
هاى مربوط به مواد، مصالح، تجهیزات و سایر اقالم مصرفى و ساخته شده و ارائه نتایج آزمایش

 .پروژهکاربرد محصول  يهازمینه نهایى مربوط به هر یک از
  .روژه ساختبراي پ ، نگهدارى و تعمیراتبردارىهاى بهرهدستورالعمل حاوي -4-1-8

 باشند: مشخصات عمومى گزارش به شرح ذیل مى -4-2

 مطابق جلد پیوست باشد. تایپ شده و مجلد -4-2-1
 کارفرما، عنوان پروژه دیرم/پژوهشگر، نام ، عنوان پروژه، کد پروژهعنوان گزارشروى جلد گزارش  -4-2-2

  و تاریخ پروژه درج گردد.
 صورت زیر رعایت گردد. ترتیب صفحات گزارش به -4-2-3

 یک صفحه سفید -4-2-3-1
 یک صفحه مشابه روى جلد -4-2-3-2
 پیشگفتار -4-2-3-3
 فهرست مندرجات (مطالب، جداول و اشکال)  -4-2-3-4
 (با ذکر کلمات کلیدي)چکیده   -4-2-3-5
 مقدمه   -4-2-3-6
 گزارش  هايفصل -4-2-3-7
 گیرى نتیجه -4-2-3-8
 آتى  هايپروژهپیشنهاد ادامه یا استفاده از نتایج پروژه در  -4-2-3-9
 هاپیوست -4-2-3-10
 مراجع  -4-2-3-11
هاي فعالیت یک صفحه خالصه پروژه به انگلیسی که حاوي مختصري ازحداقل  -4-2-3-12

.گیري حاصله باشدانجام شده و نتیجه
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 هاى نهایى پروژهدستورالعمل تهیه گزارش  عنوان:

 

 5ز ا 5  صفحه: شماره سند:
تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق  شماره بازنگري: 

21/1/1396  تاریخ صدور: حرارتی  

 ویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید تاریخ آخرین ویرایش:

، اهداف گزارش، دالیل تحقیق، تجارب اي به تاریخچه پروژهبر اشاره شتملمپیشگفتار محتواي  4-2-4
 هاي مختلفهاي انجام شده در بخشو ذکر نام کلیه همکاران پروژه، داور و ناظر به تفکیک فعالیت موجود

 باشد.گزارش 

 هاى زیراست:مقدمه شامل قسمت -4-2-5

  ها بوده است،اهداف و سواالت اصلی که تعریف پروژه به دنبال جواب آن -4-2-5-1

 شرح کلى از تمامى فصول گزارش به تفکیک -4-2-5-2

 فصول گزارش که بایستى به صورت زیر آورده شوند:-4-2-6

 گردد.هر فصل با شماره و عنوان مشخص مى -4-2-6-1
صل و مطالبى که در آن تحریر ف اهداف، علتاى کوتاه است که قدمههر فصل داراى م -4-2-6-2

 نماید.می طور مختصر بیانقراردارند را به فصل
هاى مختلف تشکیل شود هر بخش بایستى داراى یک چنانچه یک فصل از بخش -4-2-6-3

 عنوان باشد.

هاى هر فصل به ترتیب از شماره گذارى، بخشدر صورت نیاز به شماره -4-2-6-3-1
 گذارى شوند.شماره "1"

خود داشته  راستشماره بخش باید شماره فصل مربوطه را نیز در سمت  -4-2-6-3-2
حتراق در ا"باشد. به عنوان مثال بخش دوم از فصل پنجم با عنوان 

 "  نیروگاه...احتراق در بویلرهاي  -2-5"به صورت  "  نیروگاه... بویلرهاي
 نوشته شود.

شماره باشند. شماره شکل در زیر شکل و در وسط صفحه به ترتیب زیر ها بایستى داراى شکل -4-2-7
 نوشته شود:

 "شکلشماره  -شماره فصل "

جداول بایستى داراى شماره باشند. شماره جدول در باالى جدول و در وسط صفحه به ترتیب  -4-2-8
 نوشته شود: زیر

"جدولشماره  -شماره فصل "



 

 

 

 

 

 

   54 

 

 

 هاى نهایى پروژهدستورالعمل تهیه گزارش  عنوان:

 

 5ز ا 4  صفحه: شماره سند:
تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق  شماره بازنگري: 

21/1/1396  تاریخ صدور: حرارتی  

ویرایش: تاریخ آخرین  ویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید 

ها در انتهاى سمت راست ها، معادالت و روابط بایستى داراى شماره باشند. شماره آنفرمول -4-2-9
 و در داخل پرانتز به ترتیب زیر نوشته شود:  صفحه

 "معادلهشماره  - فصلشماره " 

ه گیرى اختصاص دادجزا به نتیجهمفصل : در پایان گزارش پروژه، یک وپیشنهادها گیرىنتیجه -4-2-10
 به موضوعات ،و پاسخ سواالت اصلی تعریف پروژه عالوه بر ارائه نتایج پروژه فصل شود. در این

هاى به عمل آمده و مسائلى که بایستى در آینده مورد بررسى و توجه قابل انجام در ادامه فعالیت
 قرارگیرند نیز اشاره شود.

و روي آن هاى فارسى استفاده شود عادلالمقدور از مبراى لغات فنى داراى معادل فارسى حتى -4-2-11
صورت گذاري شده و معادل انگلیسی آن در پایین همان صفحه بهواژه با نماد اعداد شماره

 شود.زیرنویس ذکر 

 ها در یک صفحه جداگانه بعد از فهرست، همراه با مفهوم آن )notations(در صورت نیاز، عالئم  -4-2-12
 بیان شوند.

هاى ، برنامهها، خروجیهاها، فهرست وروديلافزارهاى تهیه شده شامل دستورالعمکلیه نرم -4-2-13
حاوى  لوح فشردهنسخه از  دوبا ذکر منابع مربوطه ضمیمه گزارش شده و  غیرهنوشته شده و 

 و توسعه فناوري ها و اطالعات مربوطه به همراه گزارش تحویل کمیته تحقیقاتاصل برنامه
 ردد.ذیربط گ نیروگاه

شماره صفحات در پایین هرصفحه و در وسط تایپ شود (ضمائم نیز بایستى داراى شماره صفحه  -4-2-14
 باشند).

در متن گزارش درج گردد و در انتهاى گزارش نیز پس از  [ ]شماره مراجع داخل عالمت  -4-2-15
 ضمائم فهرست مراجع آورده شود.

 هى منجر شده باشد الزم است:هایى که به ساخت دستگابراى پروژه -4-2-16

هاى ساخت، روش اجرایى، استانداردهاى مربوطه، نتایج تست مشخصات فنى، نقشه -4-2-16-1
 و مشخصات مراکز تست کننده دستگاه به طور مشخص در گزارش آورده شود.

آورى (تکنولوژى) ساخت براى استفاده در ساخت یک قطعه دستورالعمل و فن -4-2-16-2
 ) ارائه گردد.غیرهکارى، عملیات حرارتى و گرى، ماشینخصات ریخته(مانند مش

علمى  مآخذسازى با ذکر هاى ریاضى و محاسبات شبیههاى مفهومى، مدلطراحی -4-2-16-3
مربوطه ارائه شوند.
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 هاى نهایى پروژهدستورالعمل تهیه گزارش  عنوان:

 

 5ز ا 5  صفحه: شماره سند:
تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق  شماره بازنگري: 

21/1/1396  تاریخ صدور: حرارتی  

 ویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید تاریخ آخرین ویرایش:

و قلم التین  B Nazanin 14یا  B Mitra 14متن گزارش با قلم فارسی و فونت  -4-2-17
 تایپ گردد. Times New Roman 12با فونت 

4-2-18- Header  با قلم فارسیB Mitra 12  و قلم التینTimes New Roman10 
 تایپ گردد.

 صورت دورو تهیه شوند.بایست بهصفحه می 50گزارشات باالي  -4-2-19

 اسناد مربوط و پیوست: -5
 هاى تحقیقاتى نظارت بر پروژه نامهآیین -5-1
 دستورالعمل گردش کار تایید گزارش نهایى -5-2
 پروژه  تعریف فرم  -5-3

 کنترل سند:  -6
 دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید -تهیه کننده/ ویرایش کننده: پژوهشگاه نیرو 

 کنترل کننده: دفتر تحقیقات و توسعه ساخت داخل
 نیرو برق حرارتیتصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید 

 هانیروگاه هاى تحقیقات و توسعه فناوريکمیته دریافت کننده: کلیه
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 تحقیقاتى هاىهاى پیشرفت پروژهدستورالعمل نحوه ارائه گزارش عنوان:

 

 2ز ا 1  صفحه: شماره سند:
تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق  شماره بازنگري: 

 21/1/1396  تاریخ صدور: حرارتی

 ویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید تاریخ آخرین ویرایش:

 هاي تحقیقاتیهاي پیشرفت پروژهعنوان: دستورالعمل نحوه ارائه گزارش
 

 هدف: -1
 هاي تابعه مادر تخصصی تولیدشرکت هاى تحقیقاتىهاى پیشرفت پروژهایجاد رویه یکسان در تهیه گزارش

 نیروي برق حرارتی

 محدوده اجرا: -2
 .یبرق حرارت يروین دیتول یتابعه شرکت مادر تخصص دیتول تیریو مد دتولی هايکلیه شرکت 

 تعاریف و مفاهیم: –3
 .یمو مفاه یفبه شرح مندرج در تعار

 روش انجام کار: -4

  یروگاهن تحقیقات و توسعه فناوري  یتهکمبه  گزارش پیشرفت پروژه تحقیقاتى -4-1
گزارش " هاىمماهه فریک موظف است از تاریخ شروع پروژه در فواصل زمانى پژوهشگر  -4-1-1

یل و را تکم "پروژه تحقیقاتى پیشرفت کارو بندى زمان"و  "پیشرفت پروژه تحقیقاتى
این ید درصورت تای تحویل نماید.نیروگاه  تحقیقات و توسعه فناوري  یتهکمپس از تایید ناظر به 

تواند گزارش پیشرفت کار پروژه تحقیقاتى را به کمیته با توجه به ماهیت پروژه، پژوهشگر مى
 صورت سه ماهه تنظیم و اقدام نماید.

تعریف پروژه "پژوهشگر موظف است در پایان هریک از مراحل که در آخرین نسخه فرم  -4-1-2
-زمان"و  "اى پروژه تحقیقاتىگزارش مرحله"هاى فرم مشخص گردیده است، "تحقیقاتى

در دو نسخه تنظیم و  ،را به همراه گزارش کامل آن مرحله "بندى و پیشرفت پروژه تحقیقاتى
نیروگاه و یک نسخه را به ناظر جهت اقدامات  تحقیقات و توسعه فناوري  یتهکمیک نسخه را به 

 بعدى ارسال نماید.

 ه تحقیقاتى به دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید گزارش پیشرفت پروژ -4-2
هاى نیروگاه موظفند از تاریخ شروع هریک از پروژه هاى تحقیقات و توسعه فناوريکلیه کمیته

پروژه، درصد پیشرفت تحقیقاتى خود در فواصل زمانى سه ماهه و پایان هر مرحله از تعریف نهایی 
بندي و گزارش پیشرفت کار سه ماه و فرم زمان اطالعات موجود در قالب و آخرین تغییرات در

تنظیم و به دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید ارسال نماید. تحقیقاتی کار پروژهپیشرفت 
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 تحقیقاتى هاىهاى پیشرفت پروژهدستورالعمل نحوه ارائه گزارش عنوان:

 

 2ز ا 2  صفحه: شماره سند:
کننده: شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق  تصویب شماره بازنگري: 

 21/1/1396  تاریخ صدور: حرارتی

 ویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید تاریخ آخرین ویرایش:

 اسناد مربوط و پیوست: -5 
 پروژه تحقیقاتىتعریف فرم  -5-1
 پروژه تحقیقاتىماهانه فرم گزارش پیشرفت  -5-2
 اى پروژه تحقیقاتىمرحلهماهه/ سهفرم گزارش  -5-3
 بندى و پیشرفت پروژه تحقیقاتىفرم زمان -5-4

 کنترل سند:  -6
 دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید -پژوهشگاه نیرو  :/ ویرایش کنندهکننده تهیه

 توسعه ساخت داخلکنترل کننده: دفتر تحقیقات و 
 شرکت مادر تخصصی تولید نیرو برق حرارتیکننده:  تصویب

 هانیروگاه هاى تحقیقات و توسعه فناوريکلیه کمیته دریافت کننده:

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هافرم .8
 تقاضامحور بدین شرح است:هاي پروژه مرتبط باهاي مورد نیاز در فرآیندهاي شروح فرمم

 فرم تعریف پروژه

 اي/سه ماهفرم گزارش پیشرفت کار مرحله

 گزارش پیشرفت کار ماهانه پروژه تحقیقاتی 

 فرم اظهار نظر داوري گزارش نهایی

 اي/نهاییفرم نظارت گزارش مرحله

 بندي و پیشرفت کار پروژه تحقیقاتی فرم زمان

 یافتهفرم خالصه نتایج پروژه پایان
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 فرم تعریف پروژه  عنوان:

 

 11از  1صفحه: شماره سند:

تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید  شماره بازنگري:

 21/1/1396 تاریخ صدور: نیروي برق حرارتی

 ویرایش: تاریخ آخرین
ویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه 

 تخصصی تولید

 شود.نیروگاه تکمیل می تحقیقات و توسعه فناوري یتهکماین صفحه توسط 
 

 :عنوان پروژه به زبان فارسی -1
 
 

 :عنوان پروژه به زبان انگلیسی -2
 
 

 پژوهشگر طرف قرارداد:نام  -4 :یدتول مادر تخصصیشرکت برنامه تحقیقات کد اولویت پروژه براساس  -3

 
 

 مبالغ و هزینه هاي پروژه :  -4

 ..............................هزارریال                                                  )6 - 5: (جدول شماره از جهت اجراي پروژهاعتبار مورد نی -الف 
مبلغ مندرج در بند  %10نماید: (حداکثر طور مستقیم پرداخت میهاي مربوط به نظارت و کنترل پروژه که کمیته بههزینه -ب 

 ..............................هزارریال                                                                                                                            الف)
 ..............................هزارریال         مبلغ مندرج در بند الف)  %10کثر باالسري کمیته تحقیقات : (حداهاي ها و هزینهسایر هزینه-ج 
 ..............................هزارریال                                    الف)                رابر مبلغ مندرج در بند ب 2/1مبلغ کل پروژه (حداکثر  -د 

 

 : ....................... ماهمدت پروژه -5
 

 :تایید پروژه  -6

 نیروگاه) پیشنهاد دهنده پروژه : توسعه فناورينام واحد (کمیته تحقیقات و  -الف 

 و تاریخ تصویب پروژه در کمیته تحقیقات -ب 
 :نیروگاه توسعه فناوري

 

و توسعه  قیقاتیته تحنام خانوادگی و امضاي رییس کمنام و 
 :نیروگاهفناوري 

 

 تاریخ تصویب پروژه در کمیته تخصصی تولید: -ج 

 

 :دیتول یکمیته تخصص نام و نام خانوادگی و امضاي رییس

 

 
 

 :دادشخص، سازمان و یا شرکتی که در صورت به نتیجه رسیدن پروژه آن را مورد استفاده قرار خواهد  -7
 .......................... مدیریت تولیدتولید/شرکت مدیرعامل امضاي 
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 فرم تعریف پروژه  عنوان:

 

 11از  2صفحه: شماره سند:

تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید  شماره بازنگري:

 21/1/1396 تاریخ صدور: نیروي برق حرارتی

 ویرایش: تاریخ آخرین
ویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه 

 تخصصی تولید

 پروژه عنوان -1
 عنوان پروژه به زبان فارسی:  -1-1
 
 عنوان پروژه به زبان انگلیسی: -1-2
 
 که این پروژه مطالعات امکان سنجی مقدماتی داشته باشد، عنوان آن را ذکر نماییددر صورتی -1-3
 

 تحقیق گروهمشخصات  -2

 : (شامل مدیر، همکار و مشاور)مشخصات همکاران اصلی پروژه -2-1

 امضاء سابقه کار سمت و محل خدمت هیات علمی همرتب رشته تحصیلی سمت در پروژه نام و نام خانوادگی ردیف
        

        

        

        

        

        
 هاي جدول اضافه گردد.در صورت لزوم، ردیف ∗

 باشد)ها متعهد نمیهاي همکار در پروژه (کارفرما در زمینه همکاري این سازمانسازمان  -2-2

 نام و نام خانوادگی مسؤول و امضا نوع و میزان همکاري نام سازمان ردیف
    

    

    

    

    
 هاي جدول اضافه گردد.در صورت لزوم، ردیف ∗

به پیوست  ،سال اخیر (مستندات مربوطه در صورت نیاز کارفرما 5تالیفات مهم علمی مدیر و همکاران پروژه در   -2-3
 :شود)ارائه می

 سازمان انتشار دهنده و زمان انتشار  عنوان نام و نام خانوادگی ردیف
    

    

    

    

    
 هاي جدول اضافه گردد.در صورت لزوم، ردیف ∗
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 فرم تعریف پروژه  عنوان:

 

 11از  3صفحه: شماره سند:

تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید  شماره بازنگري:

 21/1/1396 تاریخ صدور: نیروي برق حرارتی

 ویرایش: تاریخ آخرین
ویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه 

 تخصصی تولید

کارفرما هاي تحقیقاتی دردست اجرا یا اجرا شده توسط مدیر و همکاران پروژه(مستندات مربوطه درصورت نیاز طرح -2-4
 شود):به پیوست ارایه می

 محل اجرا سمت در پروژه عنوان نام و نام خانوادگی ردیف

     

     

     

     

     

     
 هاي جدول اضافه گردد.در صورت لزوم، ردیف ∗

 مشخصات موضوعی پروژه -3

 تعریف مسئله، هدف از اجراي پروژه و ارائه تئوري حل مسئله: -3-1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 توجه : نوشتن حداکثر دو خط خالصه از مطالب فوق در این قسمت الزامی است.

.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 هاي جدول اضافه گردد.در صورت لزوم، ردیف ∗
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 فرم تعریف پروژه  عنوان:

 

 11از  4صفحه: شماره سند:

تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید  شماره بازنگري:

 21/1/1396 تاریخ صدور: نیروي برق حرارتی

 ویرایش: تاریخ آخرین
ویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه 

 تخصصی تولید

 

ا این طرح ب يهاتفاوت ،بررسی سابقه موضوع از لحاظ نظري و تجربی همراه با ذکر منابع اساسی (درصورت انجام طرح مشابه -3-2
 هاي مشابه ذکر شود)طرح

 
 
 

 
 هاي جدول اضافه گردد.در صورت لزوم، ردیف ∗

اقتصادي و زیست محیطی حاصل از اجراي  ،گزارش توجیهی پروژه شامل وضعیت فعلی و مزایاي فنی، اجتماعی -3-3
 موفق پروژه:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در این قسمت الزامی است. توجه : نوشتن حداکثر دو خط خالصه از مطالب فوق
.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
 

 هاي جدول اضافه گردد.در صورت لزوم، ردیف ∗
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 فرم تعریف پروژه  عنوان:

 

 11از  5صفحه: شماره سند:

تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید  شماره بازنگري:

 21/1/1396 تاریخ صدور: نیروي برق حرارتی

 ویرایش: تاریخ آخرین
ویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه 

 تخصصی تولید

 مشخصات اجرایی پروژه -4
 محل اجراي پروژه: -4-1
 
 

 

هاي (در این قسمت باید روش 1-3پروژه براساس تئوري حل مسئله ارائه شده در بند  ییها و فنون اجراشرح دقیق روش -4-2
مشخصات فنی محصول پروژه  به همراه غیرههاي پروژه به طور کلی با ارائه بلوك دیاگرام، نمودار، نقشه و مورد عمل در فعالیت

  شرح داده شود):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صفحات پیوست آورده شود.، توضیحات اضافی در در صورت لزوم ∗
هاي هر مرحله و نتایج مورد انتظار از اجراي هر مرحله: (در مورد پروژه درهاي مورد نیاز مراحل اجرا با ذکر نوع فعالیت -4-3

ها نموها با ذکر اسامی آزهاي مربوط به آزمایششود ارائه فعالیتاي منتج میساخت وسیلهه بهایی که چنین پروژهافزاري و همنرم
  شود)و استانداردهاي ذیربط در هر مرحله الزامی است که در ستون مالحظات قید می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6-4جدول  و نتایج مورد انتظار از انجام مراحل پروژه براساس 5-4جدول شماره براساس طور کامل اي پروژه بهبندي میلهزمان
 باشد. می

 

 در صورت لزوم، توضیحات اضافی در صفحات پیوست آورده شود. ∗
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 فرم تعریف پروژه  عنوان:

 

 11از  6صفحه: شماره سند:

تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید  شماره بازنگري:

 21/1/1396 تاریخ صدور: نیروي برق حرارتی

 ویرایش: تاریخ آخرین
ویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه 

 تخصصی تولید

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محصول نهایی پروژه  -4-4
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 فرم تعریف پروژه عنوان:

 

 11از  7صفحه: شماره سند:

 شماره بازنگري:
 تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی

 21/1/1396 تاریخ صدور:

 ویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید تاریخ آخرین ویرایش:

 بندي و پیشرفت کار پروژه. جدول زمان4-5
 نام پروژه:

شماره 
 مرحله

شماره 
 فعالیت

 نام فعالیت
از  درصد

 کل پروژه
 سال سوم سال دوم  سال اول

                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

 فعالیت
 

 جمع 

 هاي جدول اضافه گردد.در صورت لزوم، ردیف ∗

 

 . جدول نتایج مورد انتظار از انجام مراحل پروژه4-6
 مالحظات نتایج مورد انتظار مرحله اجرا ردیف

    
    
    
    
    
    
    

 هاي جدول اضافه گردد.در صورت لزوم، ردیف ∗
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 فرم تعریف پروژه عنوان:

 

 11از  8صفحه: شماره سند:

 شماره بازنگري:
 تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی

 21/1/1396 تاریخ صدور:

 ویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید تاریخ آخرین ویرایش:

 هابرآورد هزینه -5
 تمامی مبالغ به هزار ریال است.∗هزینه هاي پرسنلی -5-1

 ردیف
 نام و نام خانوادگی
 و سمت در پروژه

مدت 
 همکاري
 در پروژه

تعداد 
 ساعات

 کار در ماه

 مبلغ
 پرداختی
 در ماه

 به تفکیک مراحل اجرا هامجموع هزینه
 جمع کل

 مرحله پنجم مرحله چهارم مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول

  
 

         

  
 

         

  
 

         

  
 

         

       مجمــــــوع هزینه هـــــا

 هاي جدول اضافه گردد.در صورت لزوم، ردیف ∗

 تمامی مبالغ به هزار ریال است.  ∗و لوازم مصرف شدنی به تفکیک مراحل اجراي پروژه: هزینه مواد  -5-2

تعداد یا  نـــــــــوع ردیف
 مقدار

 قیمت واحد
 ها به تفکیک مراحل اجرامجموع هزینه

 جمع کل
 مرحله پنجم مرحله چهارم مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول

  
 

        

  
 

        

  
 

        

  
 

        

          

  
 

        

       هـــــامجمــــــوع هزینه

 هاي جدول اضافه گردد.در صورت لزوم، ردیف ∗
 هزینه هاي مربوط به تست، آزمایش، تهیه استاندارد و ... در صورت نیاز بصورت کامل در جدول آورده شود. ∗∗
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 فرم تعریف پروژه عنوان:

 

 11از  9صفحه: شماره سند:

 شماره بازنگري:
 تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی

 21/1/1396 تاریخ صدور:

 ویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید تاریخ آخرین ویرایش:

تمامی ∗ به تفکیک مراحل اجراي پروژه:  گیرد)که در انجام پروژه مورد استفاده قرار مینشدنی (کلیه تجهیزات کمکی یا مطالعاتیهزینه لوازم وتجهیزات مواد مصرف -5-3
 مبالغ به هزار ریال است.

 نـــــــــوع ردیف

 تعداد یا

 رمقدا
 قیمت واحد

 به تفکیک مراحل اجرا هامجموع هزینه

 جمع کل
 مرحله پنجم مرحله چهارم مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول

  

 

        

  
 

        

  
 

        

  
 

        

          

          

          

       هـــــامجمــــــوع هزینه
 هاي جدول اضافه گردد.در صورت لزوم، ردیف ∗
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 فرم تعریف پروژه عنوان:

 

 11از  10صفحه: شماره سند:

 شماره بازنگري:
 تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی

 21/1/1396 تاریخ صدور:

 ویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید تاریخ آخرین ویرایش:

: افرت به تفکیک مراحل اجراي پروژههاي مسهزینه -5-4  

 مقصد ردیف
تعداد 

 سفر

بهاى بلیط 
 مسافرت

 و هزینه سفر

 مجموع هزینه به تفکیک مراحل اجرا

 جمع کل
 مرحله پنجم مرحله چهارم مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول

  

 

        

  

 

        

  

 

        

          

          

          

       هـــــامجمــــــوع هزینه 

 هاي جدول اضافه گردد.در صورت لزوم، ردیف ∗
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 فرم تعریف پروژه عنوان:

 

 11از  11صفحه: شماره سند:

 شماره بازنگري:
 تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی

 21/1/1396 تاریخ صدور:

 ویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید تاریخ آخرین ویرایش:

ها به تفکیک مراحل اجراي پروژه:جمع هزینه -5-5  

 هزینهنوع 
 جمع هزینه ها

 مرحله پنجم مرحله چهارم مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول

      هزینه پرسنلی

      هزینه مواد و لوازم مصرف شدنی

      هزینه لوازم و تجهیزات مصرف نشدنی

      هزینه مسافرت

      جمع

 مالحظات :
 

 هاي اجراي پروژه:  ها به تفکیک سالجمع هزینه -5-6
 هزینه  سال اجرا
  سال اول 

  سال دوم 

  مجمــــوع 
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 اي / سه ماهفرم گزارش پیشرفت کار مرحله  عنوان:

 

 4از  1صفحه: شماره سند:
 شماره بازنگري:

 تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی
 21/1/1396 تاریخ صدور:

 راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولیدویرایش کننده: دفتر  تاریخ آخرین ویرایش:

 

هاى انجام شده، گزارشمطالعات و بررسى :مراحل در جریان شاملک هاى انجام گرفته طى دوره به تفکیخالصه فعالیت شده در این مرحله:موارد تکمیل -2

 )شودها به پیوست ارسال ( در صورت لزوم شرح دقیق کلیه فعالیت ... ها وها، پیگیرى، جلسات برگزارشده، ماموریتتهیه شدههاى 
 بند شرح فعالیت

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ها به پیوست ارسال شود )( در صورت لزوم شرح دقیق کلیه فعالیت موارد در حال انجام و ناتمام: -3
 بند شرح فعالیت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 یابند:ي آینده شروع شده یا پایان میهایی که طی مرحلهبینی فعالیتپیش -4
 بند شرح فعالیت

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنوان پروژه: کد پروژه:
 مدیر پروژه: ناظر/ ناظرین پروژه:

 نیروگاه: تحقیقات و توسعه فناوري یتهکم پروژه: داورانداور/ 
  پروژه:همکاران  -1

 نام سازمان نام و نام خانوادگى/ سمت در پروژه ساعت کارکرد وضعیت همکارى مالحظات
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 اي / سه ماهفرم گزارش پیشرفت کار مرحله  عنوان:

 

 4از  2صفحه: شماره سند:
 شماره بازنگري:

 تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی
 21/1/1396 تاریخ صدور:

 راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولیدویرایش کننده: دفتر  تاریخ آخرین ویرایش:

 ...)ها، بازدید و (تحویل کار، جلسه تاریخ رویدادهاي مهم پروژه در مرحله آینده: -5
 بند شرح فعالیت

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 حل پیشنهادي:مشکالت و راه علل تأخیر، -6
 بند شرح فعالیت

 
 
 
 
 
 
 
  

 

  نیازهاي پروژه طی مرحله یا مراحل آینده: -7
 بند شرح فعالیت

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 فهرست جلسات برگزار شده (با ناظر، کارفرما، همکاران و ...): -8
 ردیف تاریخ محل برگزاري اعضا خالصه مباحث

   

 

 1 

   

 

 2 

 نام و نام خانوادگی مدیر پروژه                                                       
 تاریخ و امضا                                                     
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 اي / سه ماهفرم گزارش پیشرفت کار مرحله  عنوان:

 

 4از  3صفحه: شماره سند:
 شماره بازنگري:

 تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی
 21/1/1396 تاریخ صدور:

 راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولیدویرایش کننده: دفتر  تاریخ آخرین ویرایش:

 .نیروگاه ارسال نمایید تحقیقات و توسعه فناوريکمیته به خواهشمند است پس از تکمیل فرم، آن را  ؛ناظر ارجمند

 کد پروژه: عنوان پروژه:
 نام و نام خانوادگی ناظر: مدیر پروژه:

 ماه ..................... سال ................ مرحله............. نیروگاه: تحقیقات و توسعه فناوريکمیته 
 کارفرما:

  خیر     اشکالى ایجاد نموده است ؟ بلى  مرحلهدر صورت تغییر همکاران اصلى، آیا این امر در روند اجراى 
 :روش تحقیق مورد عمل با پیشنهادى انطباق کلى 

 نسبتاً منطبق یا مناسب                                           بمناسمنطبق یا کامالً 
        مناسـبمنطبـق یا ناتا حدودى منطبق یا مناسب                                 غیر

 توضیحات ناظر ضعیف متوسط خوب عالی موارد تحت نظارت ردیف

1 
اجرایی ها در این مرحله و روند پیشرفت فعالیت

 پروژه
     

      مدیریت نیروي انسانی پروژه و تخصیص منابع 2

3 
-ها و مطابقت با گانتبینیتحقق عملکرد با پیش

 چارت
     

      اي)مرحله -هاي پروژه (ماهانهکیفیت گزارش 4

      ارتباط با تیم مجري و پاسخگویی ایشان به ناظر 5

 ناظرتوضیحات  موارد تحت نظارت ردیف

 مشکالت موجود یا پیش روي پروژه از نظر جنابعالی 1
 

 جلسات ماهانه با تیم مجري پروژه 2
 

 پیشنهاد بهبود 3
 

 ل مربوط به نظارتئسایر مسا 4
 

  .است %........... و از ابتداي پروژه تاکنون  %..........مرحله ید در این یدرصد پیشرفت واقعی مورد تأ

 نام و نام خانوادگی ناظر                                              
  تاریخ و امضا                                                                                               
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 اي / سه ماهفرم گزارش پیشرفت کار مرحله  عنوان:

 

 4از  4صفحه: شماره سند:
 شماره بازنگري:

 تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی
 21/1/1396 تاریخ صدور:

 راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولیدویرایش کننده: دفتر  تاریخ آخرین ویرایش:

 

 نیروگاه  تحقیقات و توسعه فناوريکمیته نام و نام خانوادگی رئیس                                                 
  تاریخ و امضا                                                                                                                                      

    

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شود) تکمیل مى یروگاهن و توسعه فناوري (این قسمت توسط کمیته تحقیقات 

 تاریخ ارسال گزارش به ناظر پروژه توسط مدیر پروژه: 
 تاریخ اعالم نظر ناظر پروژه: 

 نیروگاه: تحقیقات و توسعه فناوريکمیته تاریخ ارسال فرم به 
 نیروگاه به دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید (در صورت نیاز): تحقیقات و توسعه فناوريکمیته تاریخ ارسال فرم از 
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 گزارش پیشرفت کار ماهانه پروژه تحقیقاتی  عنوان:

 

 2از 1صفحه: شماره سند:
 شماره بازنگري:

 تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی
 21/1/1396  تاریخ صدور:

 ویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید تاریخ آخرین ویرایش:

 عنوان پروژه: کد پروژه:

 مدیر پروژه: ناظرین پروژه:ناظر/ 

 نیروگاه: کمیته تحقیقات و توسعه فناوري پروژه: داورانداور/ 

 همکاران پروژه: -1

 ساعت کارکرد وضعیت همکاري مالحظات
سمت در 

 پروژه
 مرحله نام و نام خانوادگی/ نام سازمان

      

      

      

      

 درصد پیشرفت پروژه از ابتدا تا این تاریخ: پروژه از ابتدا تا این تاریخ: مدیردرصد پرداخت شده به 

هاى تهیه هاى انجام شده، گزارشمطالعات و بررسى :مراحل در جریان شاملک به تفکی ماههاى انجام گرفته طى خالصه فعالیت شده در طی ماه:موارد تکمیل -2
 ها به پیوست ارسال شود )( در صورت لزوم شرح دقیق کلیه فعالیت ...ها وها، پیگیرى، جلسات برگزارشده، ماموریتشده

 بند –مرحله  شرح فعالیت
 

 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 

 

 .باشدبندي و پیشرفت پروژه پیوست میوضعیت پیشرفت کار طبق فرم زمانها: ها (نیازهاي فوري)، پیشنهادها و راه حلاهم مشکالت، کمبود -3

 بند –مرحله  شرح فعالیت
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 گزارش پیشرفت کار ماهانه پروژه تحقیقاتی  عنوان:

 

 2از 2صفحه: شماره سند:
 شماره بازنگري:

 تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی
 21/1/1396  تاریخ صدور:

 ویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید تاریخ آخرین ویرایش:

 
  

وژه
رپر

مدی
 

 ....به پیوست گزارش ماهانه..........................نیروگاه .............................. تحقیقات و توسعه فناوريکمیته ریاست محترم 
 گردد...... جهت استحضار ایفاد می............................................................................................................................. پروژه:

                                              
 تاریخ، نام و امضا                                                                                         

  

س 
رئی

ته 
می

ک
عه

وس
و ت

ت 
یقا

حق
ت

 
ري

ناو
ف

 
گاه

یرو
ن

 

 ................. .....به ناظر محترم پروژه....
 ...........................................................................................................................................................پروژه: .................... به پیوست گزارش ماهانه

 گردد.ر ارسال می....................................... جهت بررسی و اعالم نظ........................................................
                                                                                      

 تاریخ، نام و امضا                                                                                                                 
 
 ي پروژهجهت درج در پرونده روگاهینتوسعه فناوري  و قاتیتحق مسئول کارشناس :رونوشت 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 سایر توضیحات ضروري: -4
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 پروژه گزارش نهایی اظهار نظر داوريفرم   عنوان:

 

 4از  1صفحه: شماره سند:
 شماره بازنگري:

 شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی تصویب کننده:
 21/1/1396  تاریخ صدور:

 ویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید تاریخ آخرین ویرایش:

 

 ................................................................................................................................................................................................................ قايآسرکار خانم / جناب 
 ........................................................................................................................................................................................................پروژه  نهاییبه پیوست گزارش 

................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 گردد.میجهت داوري ارسال  .......................................................نیروگاه ........................... کمیته تحقیقات و توسعه فناوريمربوط به 

                                                                                                                           نمایید............ اعالم ...................نظرات خود را تا تاریخ  لطفاً
   نیروگاه کمیته تحقیقات و توسعه فناوريرئیس 

 تاریخ وامضا                                                                                                                 

 آیا گزارش تهیه شده با مفاد قرارداد انطباق دارد؟ (در صورتی که پاسخ منفی است، موارد الزم ذکر گردد)                                     -1
 خیـر بلی                

 ............................................................................................................................................................................................................................................ذکر موارد: 
................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 دهد؟                                   آیا گزارش تهیه شده مشخصات اجرایی تعریف پروژه را پوشش می -2
 خیـر  بلی                

 ..........................................................................................................................ذکر موارد: ..................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 تواند به خوبی بازگو کننده نتایج حاصل از تحقیقات انجام گرفته باشد؟                               آیا گزارش می -3
 تا حدودي       خیـر               بلی                 

 ...................................................................................................................................................................................................................................: .توضیحاتذکر 
................................................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................................................

 . 
 هاي انجام شده باشد تدوین شده است؟ي گزارش به نحوي که به طور جامع و واضح، بیانگر فعالیتاآیا محتو -4

 تا حدودي خیـر                بلی               

 خدمات پروژه قابل قبول است؟هاي فنی و تخصصی در چارچوب شرح صحت بررسی -5
 خیـر بلی               

 باشد؟مراجع مورد استفاده مناسب و کافی می -6
 خیـر بلی               
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 پروژه گزارش نهایی اظهار نظر داوريفرم   عنوان:

 

 4از  2صفحه: شماره سند:
 شماره بازنگري:

 شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی تصویب کننده:
 21/1/1396  تاریخ صدور:

 ویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید تاریخ آخرین ویرایش:

 استانداردهاي نگارشی و ویرایشی رعایت گردیده است؟ -7
 تا حدودي خیـر              بلی               

 آیا بخش اصلی این گزارش به صورت پایان نامه یا مقاله، قبالً منتشر گردیده است؟  -8
 خیـر بلی               

 ....................................................................................................................................................................................................................ذکر توضیحات و منابع: .
................................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 آیا در گزارش، موضوعات غیر ضرورى و تکرارى گنجانده شده است؟ -9
 تا حدودي          خیـر               بلی               

 ............................................................................................................................................................؟ با ذکر موارد:  .حدوداً چند درصد گزارش اضافى است
................................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................................................................................................  ....... 

................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                                         . 

 تواند براي صنعت برق کاربردي باشد؟آیا نتایج حاصله می-10
 تا حدودي          خیـر          بلی               

 ............................................................................................................................................بهتر نتایج پروژه ارائه نمایید: کارگیري پیشنهاد خود را جهت به
................................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................................................................................................  ....... 

..........................................................................................................................................................................................................................................................  ....... 
..........................................................................................................................................................................................................................................................                                                                          .......               

ها و استانداردهاى مندرج افزار مذکور اعالم فرمایید. (مطابق با آزموننظر خود را در مورد نرم ،افزار استاگر نتیجه پروژه یک یا چند نرم -11
 .........................................................................................................................................................................................................................در فرم تعریف پروژه)  
............................................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................ .......................                                                                                           
....................................................................................................................................................................................................................................................... ........ 

...............................................................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................................................                                                                                        
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 پروژه گزارش نهایی اظهار نظر داوريفرم   عنوان:

 

 4از  3صفحه: شماره سند:
 شماره بازنگري:

 شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی تصویب کننده:
 21/1/1396  تاریخ صدور:

 ویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید تاریخ آخرین ویرایش:

است. نظر خود را در مورد آن اعالم  "سخت افزار"از یک دستگاه و یا یک  "مدل نمونه"چنانچه نتیجه پروژه طراحى یا ساخت یک  -12
 ......................................................................................................)  ....................پروژه ها و استانداردهاى مندرج در فرم تعریف(مطابق با آزمون نمایید.

............................................................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................................... 

 مواردى از گزارش نهایى که نیاز به اصالح دارند را همراه با پیشنهادهاى الزم اعالم نمایید. -13
............................................................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................................................... 

                                                                                       در مجموع نظر خود را راجع به سطح علمى و فنى پروژه اعالم فرمایید.  -14
 غیر قابل قبول           نیاز به تصحیح دارد          قابل قبول                خوب             عالى 

 
 

 هاهاي تایپی، امالئی، ویرایشی و شکلغلط
 پیشنهادات ایرادات شماره شکل، جدول، سطر و ..... شماره صفحه 
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 پروژه گزارش نهایی اظهار نظر داوريفرم   عنوان:

 

 4از  4صفحه: شماره سند:
 شماره بازنگري:

 شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی تصویب کننده:
 21/1/1396  تاریخ صدور:

 ویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید تاریخ آخرین ویرایش:

 مشخصات حساب بانکی داور:

 ......نام و نام خانوادگی داور:  ......................................
 نام بانک: .........................................................
 شماره حساب:.................................................

 شعبه: .........................................................کد 

 ............تاریخ: .........................................
 ..................امضاي داور:  .....................

 
 

اور
د

 

 .................................................................................................................................................................................................گزارش نهایی پروژه: 
   ................................................................... مورد تأیید است........................................................

 نام و نام خانوادگی داور                                                                                                                
 تاریخ، نام و امضا                                                                                                                  

 

س 
رئی

ته 
می

ک
عه

وس
و ت

ت 
یقا

حق
ت

 
ري

ناو
ف

 
گاه

یرو
ن

 

 به مدیر محترم پروژه
 شود.گزارش براي اصالح مشکالت مشخص شده عودت می

   یروگاهن تحقیقات و توسعه فناوريکمیته  یسرئ                                                                                            
 امضانام و  ،یختار                                                                                                                            

اور
د

 

 شود.پس از بررسی مجدد و مذاکره با تیم پروژه کلیه موارد فوق اصالح شده و گزارش تأیید می
 داور یام و نام خانوادگن              

 نام و امضا یخ،تار                                                                                                                   
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اي/ نهاییفرم نظارت گزارش مرحله  عنوان:

 

 3از  1صفحه: شماره سند:
 شماره بازنگري:

 مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتیتصویب کننده: شرکت 
 21/1/1396  تاریخ صدور:

 ویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید تاریخ آخرین ویرایش:

 .................................................................................................................................................................................................................. قايآسرکار خانم / جناب 
 ............................................................................................................................. پروژه از .....................................................................به پیوست گزارش مرحله 

.................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 گردد.ارسال می ظرجهت اعالم ن ..............................................نیروگاه......... کمیته تحقیقات و توسعه فناوريمربوط به 

 .اعالم نمایید ...............................................نظرات خود را تا تاریخ  لطفاً
 نیروگاه  کمیته تحقیقات و توسعه فناوريرئیس                                                                                                  

 تاریخ وامضا                                                                                                                          
 

 مربوطه درج گردد.                               توضیحاتلطفاً  ذیل،از موارد  یکدر هر »  خیـر« * در صورت پاسخ 
 تهیه شده با مفاد قرارداد انطباق دارد؟                                     آیا گزارش -1
 خیـر بلی                

....................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 دهد؟                                   آیا گزارش تهیه شده مشخصات اجرایی تعریف پروژه را پوشش می -2
 خیـر بلی                

....................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ؟                               باشدباشد، عملکرد سیستم مورد تأیید میافزار میچنانچه گزارش مربوط به طراحی و ساخت یا تهیه نرم -3
 خیـر بلی                  

....................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ؟اطالعات و مطالب ارائه شده در رابطه با موضوع مورد بررسی کفایت دارد -4
 خیـر بلی               

....................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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اي/ نهاییفرم نظارت گزارش مرحله  عنوان:

 

 3از  2صفحه: شماره سند:
 شماره بازنگري:

 مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتیتصویب کننده: شرکت 
 21/1/1396  تاریخ صدور:

 ویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید تاریخ آخرین ویرایش:

 هاي فنی و تخصصی در چارچوب شرح خدمات پروژه قابل قبول است؟صحت بررسی -5
 خیـر بلی               

....................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 باشد؟مراجع مورد استفاده مناسب و کافی می -6
 خیـر بلی               

....................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 استانداردهاي نگارشی و ویرایشی رعایت گردیده است؟ -7
 خیـر بلی               

....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 (ویژه گزارش نهایی) داوري پروژه مناسب صورت گرفته است؟ -8
 خیـر بلی               

....................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 پیشنهادها: -9
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ایرادات فنی: -10
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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اي/ نهاییفرم نظارت گزارش مرحله  عنوان:

 

 3از  3صفحه: شماره سند:
 شماره بازنگري:

 مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتیتصویب کننده: شرکت 
 21/1/1396  تاریخ صدور:

 ویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید تاریخ آخرین ویرایش:

 موارد ابهام: -11
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

ظر
نا

 

 خیـر بلی               ................. مورد تأیید است؟       .......................گزارش مرحله .................................
   ناظر نام خانوادگی نام و                                                                                                      

 تاریخ، نام و امضا                                                                                                        

ته 
می

ک
ري

ناو
ه ف

سع
 تو

ت و
یقا

حق
ت

 
گاه

یرو
ن

 

 به مدیر محترم پروژه
 شود.میگزارش براي اصالح مشکالت مشخص شده عودت 

   یروگاهن تحقیقات و توسعه فناوريکمیته  یسرئ                                                                                      
 وامضا یختار                                                                         

ظر
نا

 

 شود.با تیم پروژه کلیه موارد فوق اصالح شده و گزارش تأیید میپس از بررسی مجدد و مذاکره 
 

 ناظر  ینام و نام خانوادگ                                                                                                         
     نام و امضا یخ،تار                                                                                                            
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 پروژه تحقیقاتىزمانبندى و پیشرفت کار فرم   عنوان:

 

 1از  1صفحه: شماره سند:
 شماره بازنگري:

 تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی
 21/1/1396 تاریخ صدور:

 ویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید تاریخ آخرین ویرایش:

 بندي و پیشرفت کار پروژه تحقیقاتیفرم زمان
 

 
 :خرین پیش بینى تاریخ اتمام پروژهآ                                                                                                                                                   �ندارد         �:   دارد پروژه تاخیر
:نام و امضاى مدیر پروژه                                                                 :                                                                                                                            علل تاخیر

 :پروژهنام   کد پروژه :                                           کارفرما :

 سال اول سال دوم سومسال 

درصد 
پیشرفت 
واقعى این 

 مرحله

درصد 
پیشرفت 

ریزى برنامه
 این مرحله

درصد 
از کل 
 پروژه

 ردیف نام فعالیت

12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01      

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

 جمع    

در حال انجام                                      فعالیت تجمعى                       عالیت    ف                 پیشرفت                        رویداد                                                        

  



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   2 /1 

                                                                                                                                        

 

 فرم خالصه نتایج پروژه پایان یافته  عنوان:

 

 2از  1صفحه: شماره سند:
 شماره بازنگري:

 تیبرق حرار تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید نیروي
 21/1/1396تاریخ صدور: 

 ویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید تاریخ آخرین ویرایش:

  :ن پروژهعنوا  -1

 و توسعه فناوري نیروگاه نام کمیته تحقیقات -3
  :(پیشنهاد دهنده پروژه) 

کد پروژه بر اساس برنامه تحقیقات شرکت مادر  -2
 تخصصی تولید: 

 وضعیت نهایى پروژه:  -4 کارفرما:  -5

 نام و نام خانوادگى مسوول پروژه:  -6 نام ونام خانوادگى ناظر/ناظرین پروژه: -7
 اسامى همکاران اصلى پروژه: -8 اسامى مشاورین پروژه:  -9

 محل انجام پروژه:  -10 : و محل آنکننده نهایى پروژه استفاده -11

 تاریخ شروع پروژه:  -12 تاریخ تصویب پایان کار و گزارش نهایی:  -13

ها و مراکز آموزشى و پژوهشى همکار:سازمان -15  : ل قرارداد + باالسرى)(مبلغ کهزینه تمام شده  -14

 ........................................................................................................................فرضیه یا مسئله اساسى پروژه: .......... -16
.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................ 

 .............................................................................................خالصه اقدامات انجام شده: ........................................... -17
.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 

(در صورتى که نتیجه کار یک نرم افزار یا قطعه یا دستگاهى بوده است مشخصات آن ذکر و در صورت امکان نتایج کسب شده  -18

 ..........................................................................................: .............................................عکسى از قطعه یا دستگاه همراه شود)
............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................ 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   2 /2 

                                                                                                                                        

 

 فرم خالصه نتایج پروژه پایان یافته  عنوان:

 

 2از  2صفحه: شماره سند:
 شماره بازنگري:

 تیبرق حرار تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید نیروي
 21/1/1396تاریخ صدور: 

 ویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید تاریخ آخرین ویرایش:

 ............................: ...........هاى اقتصادى مهندسى و روش نسبت منافع به هزینه)(با استفاده از روش مزایاى فنى و اقتصادى  -19
.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 

 .............................................اقدامات تکمیلى  مورد نیاز: ..........................................................................................  -20
.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................................. 

 ............................فهرست منابع اصلى مورد استفاده: .............................................................................................. -21
............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................... 

 .............................................................................................................موارد استفاده شده از نتایج پروژه در عمل:  -22
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
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فرم داوری تعریف پروژه عنوان:  

 

 3از 1 صفحه: شماره سند:

 شماره بازنگری:
 صویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیت

 12/2/2931تاریخ صدور:  

 ویرایش کننده: دفتر راهبری تحقیقات حوزه تخصصی تولید تاریخ آخرین ویرایش:

 سركار خانم / جناب آقاى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  . . . . . . . . . . . . . . . . .به پيوست فرم تعريف پروژه پيشنهادى با عنوان : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  

دريافت به همراه ضمائم  حداكثر يك هفته پس از تكميل شده را ىاست بررسى و فرم داور گردد. خواهشمندبراى داورى ارسال مى

شناسيد ها را عيناً عودت فرماييد و اگر كسانى را مىكه موضوع پروژه در تخصص جنابعالى نيست لطفاً فرم عودت فرماييد. در صورتي

 ذكر نماييد.زير ند در جدول اكه براى داورى اين پروژه مناسب

 تلفن  آدرس  نام و نام خانوادگى 

   

   

   

                                                                                     

رئیس کمیته تحقیقات و توسعه فناوری نیروگاهامضاى    

 خير             بلى      هاى تحقيقاتى در صنعت برق()با توجه به تعريف فعاليت ؟آيا پروژه تحقيقاتى است-1 

 باشد(                                                                               كداميك از جنبه هاى زير مى ماييد پروژه داراىبت بودن مشخص ن)در صورت مث

                                                                   اى   تحقيقات توسعه             تحقيقات كاربردى           اى تحقيقات پايه

 

 خير             بلى                نظير اين پروژه قبالً انجام شده است؟      اىآيا پروژه-2

                                                                                  ........................................................................................................؟ اگر انجام يافته است با چه عنوان، در كجا و ميزان اشتراك چقدراست

..................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

                                      خير          بلى   براى انجام اين پروژه هستند؟  آيا پيشنهاد دهندگان پروژه و همكاران اصلى داراى تجربه و خصوصيات الزم -3

....................................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                               

                                                                 خيربلى          ( ؟ )با ذكر توضيحشده است بيانمسئله اساسى خوب  صحيح است وشده در تعريف پروژه  آيا فرضيه طرح -4

....................................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                               

                                                                                                        خير     بلى       (  اند؟ )با ذكر توضيحآيا اهداف روشن و واضح بيان شده -5

....................................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                   

 خيربلى        )با ذكر توضيح( مناسب هستند؟ مطالعات پروژه خوب تشريح شده و اصوالً ها و فنون الزم براىآيا روش -6 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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فرم داوري تعریف پروژه عنوان:  

 

 3از 2 صفحه: شماره سند:

 شماره بازنگري:
 تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی

 21/1/1396تاریخ صدور:  

 ویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید تاریخ آخرین ویرایش:

                           اشاره کنید.) (در صورت امکان به بندهاى مربوطهآیا معیارهاى پذیرش و یا خاتمه پروژه به روشنى مطرح شده است؟  -7
            تاحدودي      خیر     بلى 

.................................................................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                       (لطفاً توضیح دهید)               قابل استفاده در صنعت تولید برق است؟ نتایج این تحقیقات تا چه حد ضرورى و -8
           تا حدودي     کامالًاصالً      

.................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................... 

                     (در صورتى که نظریه اصالحى دارید بیان فرمایید.) ؟ براى انجام این پروژه مناسب است بینى شدهبندى پیشآیا برنامه زمان -9
             خیربلى      

.................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................... 

                                     زیادمناسب       کم    ؟) چگونه استدر فرم تعریف پروژه 5-6براى انجام پروژه (با توجه به جدول  نهادىهاى پیشهزینه -10
 در صورتى که نظریه اصالحى دارید بیان فرمایید.

.......................................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................ 

 ..............................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                          
 بیان فرمایید. )8و  6 ، 5، 4نظرات اصالحى، تکمیلى و کلى خود را پیرامون این پروژه ( به خصوص بندهاى -11

.......................................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................ 

 ت اصالحى و تکمیلى جنابعالی، پیشنهاد پروژه را با مشخص کردن یکى از موارد زیر ارزیابى کنید.در نهایت با فرض نظریا
 )              40-60)                            نسبتاً خوب (60-80)                           خوب (80-100خیلى خوب (

 ) 0-20قابل قبول (غیر                       )  20-40(متوسط                                         

 دانید به ترتیب اولویت معرفى کنید. در صورت امکان دو نفر از کسانى که براى نظارت این پروژه مناسب مى-12
 تلفن  آدرس پستى  نام و نام خانوادگى 

   
   
   

  
 :(خارج از پژوهشگاه نیرو)مشخصات حساب بانکى داور

 ................................................:شماره حساب
 .......................................................کد شعبه :

 ...........................................................نام بانک :
 ............................................................تاریخ   : 

 امضاى داور
................................................... 
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فرم داوري تعریف پروژه عنوان:  

 

 3از 3 صفحه: شماره سند:

 شماره بازنگري:
 تصویب کننده: شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی

 21/1/1396تاریخ صدور:  

 ویرایش کننده: دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولید تاریخ آخرین ویرایش:

 )*گردد.تکمیل مى رئیس کمیته تحقیقات و توسعه فناوري نیروگاهاین قسمت توسط *(
 :پیرامون نحوه داورى دفتر راهبري تحقیقات حوزه تخصصی تولیدنظر  - 13

 زودتر از موعد                خوب                                                                                              
 به موقع           :نحوه تحویل                      متوسط                                     :نحوه داورى     

 دیرتر از موعد                   ضعیف                                                                                                
                                                                                                              

 رئیس کمیته تحقیقات و توسعه فناوري نیروگاه                                                                                                                    
 تاریخ     
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ص�ی �و�ید ��روی �ق ��ار�   �ر�ت یما���  
 

........کارفرما: .....................  
 مدیر پروژه: ........................
 کد پروژه: ..........................

.........مجري: .....................  
 

گزارشعنوان   
..................................... 

پروژهعنوان   

............................................ 

www.tpph.ir 

.......................تاریخ:   

محل قرار گرفتن عکس 
 مرتبط با موضوع گزارش

 

 

 لوگوي نام و محل 
 شرکت مربوطه



 

 

 

 

 

 بسمه تعالی 

 

 قرارداد خدمات مشاوره کارشناسی

 شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی

 

 ................قرارداد شماره .......

 ...............................   موضوع: 

 ................مشاور : ..................

    
 یادآوری: *
 تصویب در مجمع عمومی شرکت تنهاو  با تشخیص باالترین مقام دستگاه اجرائی ،نظارت پیشنهادي پیوستیا  این قرارداد مشاوره 

ك 42986/ت193542نامه خرید خدمات مشاوره (مصوبه آیین 24ماده به استناد  کاربرد داشته ( اشخاص حقیقیعقد قرارداد با جهت 
 باشد:میمجاز  خرید خدمات مشاوره از اشخاص حقیقی واجد معیارها و ضوابط زیر)  و جهت  ،هیأت وزیران) 01/10/1388مورخ 

 نه کارشناسی رسمی و یا گواهی نامه مهارت مرتبط با خدمات مشاوره مورد نیاز؛داشتن تحصیالت دانشگاهی و یا پروا -1
 ؛کارفرماداشتن سوابق تجربی در زمینه خدمات مشاوره مورد نیاز با تشخیص  -2
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 قرارداد خدمات مشاوره کارشناسی
 قرارداد شماره  ..............

که در این قرارداد  تخصصی تولید نیروي برق حرارتی شرکت مادراین قرارداد در تاریخ     /     /      بین 
 ........................از یک طرف و آقاي/خانم  .....................و  .................شود به نمایندگی آقایان میکارفرما نامیده     

..............................  ............ متولد سال.................... و کد ملی فرزند ......................... به شماره شناسنامه .......... صادره از ....
ـ نامه بند هاز خدمات مشاوره به استناد آیین شود از طرف دیگر براي استفادهنامیده می مشاورکه در این قرارداد 

 گردد:میشود، منعقد گزاري مناقصات و شرایطی که ذیالً ذکر میقانون بر 29ماده 

 

 موضوع قرارداد -1ماده 

 موضوع قرارداد عبارت است از انجام خدمات مشاوره در زمینه:

..................................................................... 

. در ضمن محل انجام خدمات موضوع قرارداد نیز در پیوست مذکور    قرارداد 1مندرج در پیوست شماره    به شرح  
 درج شده است.

 

 مدت قرارداد  – 2ماده 

شود. برنامه شروع می..................   ماه (شمسی) است که از تاریخ....... مدت زمان اجراي خدمات موضوع قرارداد 
 باشد.می 2ه شرح مندرج در پیوست شماره بندي در صورت نیاز بزمان

 

 مبلغ حق الزحمه   –3ماده 

به  3انجام خدمات مشاوره موضوع قرارداد مطابق شرح خدمات مندرج در پیوست حق الزحمه مشاور براي  
 باشد.ریال می.................................. ) ( ...................... مبلغ 

 

مبلغ فوق الذکر شامل حق الزحمه کلیه خدمات موضوع قرارداد بوده و مشاور حق ندارد بابت انجام   :1تبصره
فوق یا کارهایی که براي انجام این خدمات ضروري است ولیکن در شرح خدمات به آن اشاره نشده است خدمات 

 ، مطالبه وجه اضافی نماید.

انجام در صورتی که مشاور بنا به تشخیص نماینده کارفرما جهت انجام وظایف محوله به خارج از محل  :2تبصره
هزینه هاي ایاب و ذهاب، اقامت و غذا مطابق با ضوابط جاري  مسافرت نماید، کارفرما عالوه بر پرداخت خدمات
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یک به ماخذ (          خود، نسبت به پرداخت حق ماموریت بر اساس حداقل حقوق مصوب کارکنان دولت در سال
) بابت هر روز اقامت مازاد بر مبلغ قرارداد در وجه مشاور   یک پنجاهم) و نسبت به مازاد آن به ماخذ (  بیستم

 رداخت خواهد نمود.پ

 

 شرایط پرداخت  –4ماده 

ماید. نگزارش خدمات انجام یافته را  به نماینده کارفرما تسلیم می ، صورتحساب ومشاور در پایان هر مرحله از کار
الزحمه مربوطه پس از کسر روز کاري نسبت به پرداخت وجه حق 5، ظرف مدت کارفرما پس از تایید نماینده خود

 کسور قانونی و قراردادي اقدام خواهد نمود. 

هرگاه گزارش و یا صورتحساب مذکور داراي نقص یا اشکال باشد، گزارش و یا صورتحساب جهت رفع  :1تبصره
روز کاري گزارش و یا صورتحساب  3نقص یا اشکال به مشاور عودت داده خواهد شد و وي موظف است ظرف مدت 

 ح شده را به نماینده کارفرما تسلیم نماید.اصال
هاي وي در مورد صحت کارهاي یه شده توسط مشاور، رافع مسئولیتهاي تهتصویب یا تایید گزارش :2تبصره

انجام شده نبوده و در هرحال مشاور مسئول و جوابگوي نواقص و یا  اشتباهاتی است که به علت نقص کار او بعداً 
 مشاهده گردد.

 

 نماینده کارفرما   – 5ماده 

ایجاد هماهنگی و پیگیري کار و نظارت بر اجراي تعهداتی که مشاور به موجب این قرارداد تقبل نموده است، از  
 .شود، نماینده کارفرما نامیده میواگذار شده است  که در این قرارداد  ..................................طرف کارفرما به  

 

 حسن انجام کارتضمین  -6ماده 

(ده درصد) به عنوان سپرده حسن  انجام کار کسر و نزد کارفرما نگهداري  %10از هر پرداخت به مشاور معادل 
و در مقابل درخواست  1خواهد شد. سپرده مذکور پس از انجام هر مرحله از کارهاي موضوع قرارداد به شرح پیوست 

 د خواهد شد. مشاور و با تایید نماینده کارفرما به وي مستر

وجه  ر در انجام خدمات موضوع قرارداد،درصورت عدم انجام تعهدات مشاور و یا فسخ قرارداد به علت قصور مشاو
 الضمان مذکور به نفع کارفرما ضبط خواهد شد.
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 تضمین انجام تعهدات -7ماده 

غ قرارداد را به یکی از انواع مبل %5مشاور مکلف است همزمان با امضاي قرارداد، تضمین انجام تعهدات به میزان 
به  22/09/94هـ مورخ 50659/ت123402تضمین هاي مندرج در آیین نامه تضمین براي معامالت دولتی مصوب 

 کارفرما تسلیم نماید.

 تضمین مذکور در پایان مدت قرارداد و پس از تایید نماینده کارفرما آزاد خواهد شد.

، مبلغ قرارداد افزایش یا کاهش یابد ، مبلغ تضمین انجام تعهدات متناسباً قرارداد 9چنانچه بر اساس ماده  :تبصره
 توسط  مشاور افزایش یا توسط کارفرما تقلیل خواهد یافت.

 

 دقت و کوشش -8ماده 

خدماتی که توسط مشاور به موجب مقررات و شرایط این قرارداد انجام می شود باید از هر حیث جامع و کامل 
است خدمات فوق را با اعمال بهترین روش ها و اصول متداول و بر اساس استانداردهاي باشد. مشاور موظف 

 تخصصی و حرفه اي و به کارگیري حداکثر مهارت و دقت و جدیت خویش انجام دهد. 

 

  و مدت قرارداد تغییر مقادیر خدمات  -9ماده 

مبلغ قرارداد، خدمات موضوع   %25مشاور تا میزان کارفرما می تواند در طول مدت قرارداد با اطالع کتبی به   -9-1
شود و مشاور ملزم به  ، بدون آن که در قیمت واحد و شرایط قرارداد تغییري حاصلد را اضافه یا کسر نمایدقراردا

تواند معادل الذکر توسط مشاور، کارفرما میقبول افزایش خدمات تا میزان فوق باشد. در صورت عدمقبول آن می
 ارزش مقادیر کار افزایش یافته را به عنوان جریمه از مطالبات وي کسر نماید. 

، چنانچه نوع خدمات و حق الزحمه مربوطه در قرارداد معین نگردیده باشد، طرفین در مورد افزایش مقادیر -9-2
 ها با یکدیگر توافق خواهند نمود. در خصوص تعیین آن

 مبلغ قرارداد نخواهد بود. %25از  غ افزایش یافته بیشدر هر صورت مبل: تبصره

 نمایند. ص توافق نموده و مطابق آن عمل می، طرفین در این خصواز به تغییر مدت قرارداددر صورت نی -9-3
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 تعهدات مشاور – 10ماده 

سط نماینده کارفرما تعیین و        -10-1 ضوع قرارداد را در محلی که تو ست کارهاي مو شاور موظف ا ست   م در پیو
ست ، انجام دهد  1ره شما  شاور جهت ارائه خدمات در محل مذکور بدون      درج گردیده ا ضور م صورت عدم ح . در

 هماهنگی قبلی با نماینده کارفرما، مشاور حق هیچ گونه مطالبه اي را  نخواهد داشت.

ها رما به سایر سازمان  مشاور مکلف است بنا به ضرورت، جهت ارائه خدمات طبق درخواست نماینده کارف     تبصره: 
 ها نیز مراجعه نماید.و ارگان

قرارداد، که  1روز در انجام هر یک یا تمامی موارد مندرج در پیوست شماره  15درصورت تاخیر بیش از  -10-2
بدون اطالع و هماهنگی با نماینده کارفرما باشد، کارفرما می تواند قرارداد را  فسخ نماید و مشاور حق هیچگونه 

 معادل مبلغی مین و پرداخت خسارتراضی نداشته و درصورت وارد شدن خسارت به کارفرما، مشاور موظف به تااعت
 نماید، خواهد بود.که کارفرما تعیین می

 را معمول نماید. 1نماید نهایت همکاري در ارائه خدمات مندرج در پیوست شماره مشاور تعهد می -10-3

ها به اشخاص مدارك و موضوعات ارجاعی را محرمانه تلقی و از افشاي آنشود کلیه مشاور متعهد می -10-4
 اجتناب نماید.غیر

 

 گردد هیالتی که توسط کارفرما فراهم میتس -11ماده 

کارفرما در موارد ذیل کلیه تدابیر الزم را جهت تسهیل کار مشاور براي انجام تعهدات موضوع این قرارداد اتخاذ 
 خواهد کرد:

 انجام خدمات محوله در صورت نیاز افرت مشاور در مناطق ممنوعه برايتحصیل پروانه مس -الف
 ترتیب ارتباط و تشریک مساعی با سایر مقامات و ادارات -ب
کند، به که ارتباط به کار مشاور پیدا می کلیه اطالعات و مدارك و طرح هاي موجود به تشخیص کارفرما -ج

 شود.رفرما در اختیار مشاور گذارده میدرخواست او مجاناً  از طرف کا
 نماید.تامین می 1کارفرما به هزینه خود محل استقرار مشاور را در محل کار به شرح مندرج در پیوست شماره  -د

 

 کسورات قانونی  – 12ماده 

فرما شد. کارپرداخت کلیه کسور قانونی و قراردادي که به این قرارداد تعلق می گیرد به عهده مشاور می با -12-1
کسوري را که برابر قوانین و مقررات جاري مکلف به اعمال آن است از صورت حساب مشاور کسر و حسب مورد به 

 حساب مربوطه واریز  و فیش واریزي را به مشاور ارائه خواهد نمود.

95 

 



 

 

 

 

 

جتماعی، حفاظت مشاور تایید می نماید که از جمیع قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه هاي تامین ا  -12-2
فنی و همچنین قوانین مربوط به مالیات ها و عوارض کامالً مطلع بوده و متعهد به اجراي آنها در مورد  این قرارداد 

 می باشد. در هرحال مسئولیت عدم اجراي قوانین و مقررات فوق الذکر متوجه کارفرما نخواهد بود.

را راساً انجام می دهد، حق بیمه تامین اجتماعی قرارداد نیز  باتوجه به اینکه مشاور خدمات موضوع قرارداد -12-3
اختیاري می باشد و نامبرده در صورت تمایل به استفاده از مزایاي تامین اجتماعی موظف است حق بیمه متعلقه 

 رد.ارا به هزینه خود و در وجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید و کارفرما دراین مورد هیچگونه مسئولیتی ند

 

 خاتمه قرارداد –13ماده 

 14کارفرما حق دارد هر موقع که صالح بداند به این قرارداد خاتمه دهد. چنانچه به دالیلی سواي آنچه در ماده 
روز قبل از  20قرارداد ذکر شده است، کارفرما تصمیم بگیرد به این قرارداد خاتمه بدهد، این تصمیم باید حداقل

 مه قرارداد به مشاور ابالغ شود.تاریخ مورد نظر براي خات

کارفرما پس از تحویل گرفتن اسناد و مدارك مربوط به خدمات مشاوره انجام شده، حق الزحمه کارهاي انجام شده 
ده شاز این بابت پرداخت  ور قانونی و کسر مبالغی که قبالًرا تا تاریخ خاتمه قرارداد محاسبه و پس از اعمال کس

 نماید.اخت میاست، در وجه مشاور پرد

 

 فسخ قرارداد -14ماده 

تواند در هریک از موارد زیر بدون اخطار قبلی قرارداد را فسخ نموده و موضوع را به مشاور ابالغ کارفرما می -14-1
 کند:

 اثبات شمول قانون منع مداخله کارکنان در زمان عقد قرارداد یا طی مدت قرارداد -الف 

 اشخاص ثالث بدون اجازه و اطالع کارفرما انتقال قرارداد به شخص یا -ب 

پاداش و یا هدایایی  اثبات این مطلب که مشاور براي گرفتن کار یا اجراي آن به کارکنان کارفرما دستمزد، -ج 
 داده و یا آنها یا واسطه هاي آنان را در منافع خود شریک کرده است.

 ربوط به حرفه خودمحکومیت جزایی به علت انجام برخی اقدامات ناصواب م -د

کند تا نسبت به رفع نواقص و دا به مشاور اخطار میکارفرما در صورت تحقق هر یک از موارد زیر ابت -14-2
ها اقدام کند و جریان امور را ظرف یک ماه به صورت قابل قبول در آورد. در صورت عدم اقدام از سوي مشاور اشکال

 گردد:ع فسخ قرارداد به مشاور ابالغ می، موضوع نواقص در پایان مهلت تعیین شدهبراي رف

 تاخیر غیرموجه در انجام خدمات هر قسمت یا مرحله بیش از یک چهارم مدت قسمت یا مرحله مربوطه -الف 
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 اياستانداردهاي فنی و شئونات حرفه رعایت نکردن -ب

بی درنگ کارفرما را از ي کند و مشاور با دریافت ابالغ فسخ قرارداد ، موظف است از ادامه کار خوددار -14-3
وضعیت کار خود مطلع سازد و طی مهلتی که از طرف کارفرما اعالم می شود(حداقل دو هفته)، اصل مدارك و 

 گزارشهاي خدمات انجام شده تا آن تاریخ را به کارفرما تحویل نماید.

ي انجام تعهدات و حسن انجام کار کارفرما پس از ابالغ فسخ قرارداد، بی درنگ نسبت به ضبط تضمین ها -14-4
بق ، طنجام شده قابل قبول تا تاریخ فسخبه نفع خود اقدام کرده و نسبت به تعیین مبلغ حق الزحمه خدمات ا

 شرایط قرارداد اقدام خواهد کرد.

 

 جرائم تاخیر – 15ماده 

اي معادل اخیر مشمول جریمهبابت هر روز ت ،شاوره موضوع قرارداد تاخیر نمایدهرگاه مشاور در انجام خدمات م
 ها تاخیر شده است خواهد شد.          یک هزارم خدماتی که در انجام آن

در صورتی که انجام خدمات موضوع قرارداد بیش از یک چهارم زمان مقرر براي انجام آن دچار تاخیر شود، کارفرما 
فسخ نماید، لیکن در صورت عدم استفاده از حق  14می تواند عالوه بر اخذ جرایم فوق الذکر، قرارداد را طبق ماده 

 فسخ قرارداد ، کارفرما براي تاخیرات بعدي مشاور حق دریافت جریمه را نخواهد داشت.

 

 حوادث قهري ( فورس ماژور) – 16ماده 

گیري و جلودر مواردي که به علت بروز حوادث قهریه که غیر قابل پیش بینی و غیر قابل انتساب به مشاور بوده و 
یا رفع آن از عهده مشاور خارج باشد، انجام تمام و یا بخشی از خدمات موضوع قرارداد غیر ممکن گردد، مشاور 
مکلف است مراتب را بالفاصله با ارائه اسناد و مدارك مثبته به اطالع کارفرما رسانده و درخواست تمدید مواعد 

بررسی و در صورت تایید موضوع، بر حسب مورد مهلتی را تعیین  قرارداد را بنماید. در این صورت کارفرما پس از
 و به مشاور ابالغ خواهد نمود.

هرگاه انجام خدمات مزبور به لحاظ تداوم شرایط فورس ماژور ظرف مهلت اخیر نیز ممکن نگردد، کارفرما آن بخش 
ذف نموده و در صورتی که کل از خدماتی را که به لحاظ حوادث فوق انجام آن منتفی شده است، از قرارداد ح

 خدمات موضوع قرارداد مشمول حوادث غیر مترقبه باشد، ختم قرارداد را به مشاور اعالم خواهد نمود.
در این صورت پس از اعالم رسمی حذف قسمتی یا خاتمه قرارداد، مشاور می بایست صورت حسابی شامل مبالغی 

م نماید و کارفرما ظرف مدت سی روز تقویمی پس از دریافت که باید از طرف کارفرما به وي پرداخت شود تسلی
او  مطابق شرایط قرارداد به ،صورتحساب فوق آن را رسیدگی نموده و کلیه مبالغی را که به مشاور تعلق می گیرد 

 پرداخت خواهد نمود و هیچ یک از طرفین حق مطالبه هیچ گونه خسارتی را نخواهد داشت.
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  مالکیت اسناد – 17ماده 

شوند، تماماً با کلیه حقوق مربوط ها و سایر مدارکی که توسط مشاور به موجب این قرارداد تهیه میکلیه گزارش
به آنها به کارفرما تعلق دارد و مشاور حق استفاده شخصی یا طرح آن در مجامع یا تسلیم و یا واگذاري معوض و یا 

 تبی کارفرما ندارد.ها را به غیر بدون اجازه کغیرمعوض جزء و یا کل آن

 

 ممنوعیت قانونی  – 18ماده 

(منع مداخله کارکنان  1337دي ماه  22نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون مصوب مشاور رسماً اعالم می
دولت در معامالت دولتی) نمی باشد. مشاور تعهد می نماید که منافع این قرارداد را به هیچ یک از اشخاص و یا 

بول ده و یا آنان را به شراکت قافرادي که در قانون مذکور پیش بینی شده و یا بشود از آن استنباط نمود انتقال ندا
نکند. در صورت تخلف از مراتب فوق کارفرما حق خواهد داشت طبق مقررات قانون مزبور با مشاور رفتار نماید و 

 فسخ نماید. 14قرارداد را طبق ماده 

 

 حق واگذاري  – 19ماده 

از موضوع قرارداد را به شخص و یا مشاور حق ندارد بدون موافقت کتبی و قبلی کارفرما تمام و یا قسمتی  -19-1
 اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگري واگذار نماید و یا انتقال دهد.

هاي اجرایی ها و یا دستگاهو اختیارات خود را به وزارتخانه تواند تمام و یا قسمتی از حقوقکارفرما می -19-2
 هاي مذکور خواهد بود.گاهت تعهدات کارفرما به عهده دستدولتی دیگر تفویض نماید و در این صور

 

 حل اختالف  – 20ماده 

کلیه اختالفاتی که ممکن است بر اثر اجراي این قرارداد یا به تعبیر و تفسیر مندرجات آن بین طرفین قرارداد بروز 
کند و نتوان آن را  از طریق مذاکره و یا مکاتبه به طور دوستانه توافق و حل و فصل نمود، از طریق مراجعه به 

 راجع ذیصالح قانونی حل و فصل خواهد گردید.م
مشاور ملزم است که تا حل اختالفات، تعهداتی را که به موجب این قرارداد به عهده دارد، اجرا نماید و در غیر این 

 صورت کارفرما طبق قرارداد نسبت به مشاور عمل خواهد کرد.
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 نشانی طرفین  –  21ماده  

 :تزیر اسنشانی طرفین قرارداد به شرح 
 ..............................................................................................  کارفرما :
 ...............................................................................................................................مشاور :  

     
هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در طول مدت قرارداد تغییر دهد، باید موضوع را کتباً به طرف دیگر  

نی اابالغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر ابالغ نشده، کلیه نامه ها و اوراق و اظهارنامه هایی که  به نش
 خذ رسید تحویل گردد، ابالغ شده تلقی خواهد شد.ارسال و یا با ا مشروح در باال با پست سفارشی

 

 ضمائم قرارداد  – 22ماده 

 شرح خدمات مشاوره   - 1پیوست شماره 
 برنامه زمان بندي (در صورت نیاز)  -2پیوست شماره 
 جدول حق الزحمه  -3پیوست شماره 
 فرم ها و بخشنامه ها  -4پیوست شماره 

 

 نسخ قرارداد -23ماده 

نسخه تنظیم و به امضا رسیده است و کلیه نسخ آن اعتبار واحد را  4تبصره و در 7ماده و  23این قرارداد شامل 
 دارد.

 
 
 
 

 کارفرما                                                                           مشاور                                                
 ...............................شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی                                        

                                   
                                        ........................... 

 
                                      ............................. 
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 توانیر هاي تحقیقاتیهاي فعالیتو دستورالعمل هانامهآیین -1
 پژوهشگاه نیروها و مستندات ها و دستوالعملنامهآیین -2
 نظامنامه مدیریت و راهبري پژوهش و فناوري وزارت نیرو -3
 ساسنامه شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتیا -4
 سند خط مشی شرکت سهامی مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی -5
 هاي مادر تخصصی تولید با پژوهشگاه نیرونامه همکاري شرکتشیوه -6
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