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 مقدمه :
های مختلف، ها و شرکتبر کسی پوشیده نیست. امروزه مقادیر قابل توجهی از بودجه سازمانها و صنایع مختلف، اهمیت تحقیقات در پیشبرد اهداف دولت

 یابد.ریزی آینده این نهادها تخصیص میبه انجام تحقیقات جهت رفع مشکالت جاری و برنامه

ازمند فناوری در این صنعت از سوی دیگر، نی فعان و مشتریان از یک سو، و اهمیت تحقیقات ونگستردگی ذیصنعت برق و انرژی کشور نیز با توجه به 

 نظامی یکپارچه و هماهنگ در جهت انجام تحقیقات و توسعه فناوری است.

دستی، انجام بررسی اسناد باال نظام یکپارچه تحقیقات برق آغاز شد و پس از ایجاد یکبا هدف  های تحقیقات برقها و دستورالعملنامهبازبینی آئینپروژه 

و ها نامه، فرآیندهای جامع تحقیقات صنعت برق به همراه آیینشناسی وضعیت موجودنفعان و آسیبمطالعات تطبیقی، تجمیع نقطه نظرات ذی

 خبرگان، مدیران و کارشناساننظرات  های اشاره شده، پس از اخذها و دستورالعملنامهآیین تغییرات و اصالحات گردید.های مربوطه تدوین دستورالعمل

ن بازنگری در ای شود.ها ارائه مینامههای وزارت نیرو انجام شد که در این گزارش نتایج نهایی این آیینو دیگر بخش های زیرمجموعه، شرکتشرکت توانیر

ستورالعمل /دهنامفراخور هر فرآیند یک یا چند آیین سازی موضوع ترسیم شود وسعی شده است برای تمامی مراحل تحقیقات برق، فرآیندی جهت شفاف

 ارائه شده است. ی مرتبطهاها/ دستورالعملنامهفرآیندها و آیین عناوین مجموع جدول زیرتدوین گردد. در 

 

 های مرتبط با تحقیقات برقها/ دستورالعملنامهو آئین :  فرآیندها1جدول 

 های مرتبطپیوست دستورالعمل مرتبطنامه/ آئین نام فرآیند طراحی شده ردیف

 1پیوست  نامه کالن تحقیقات برقآئین -  1

 فرآیند شناسایی نیاز تا عقد قرار داد  2

 2پیوست  نامه شناسایی نیاز و تعیین اولویتآئین

 - نامه تعریف و تصویب پروژهآئین

 - نامه نهاد کارگزارشیوه

3  
 کاربردیفرآیند اجرا تا اختتام پروژه و 

 زیسادستورالعمل اجرا تا اختتام پروژه و کاربردی سازی
 های تحقیقاتیپروژه

 3پیوست 

 فرآیند تشکیل کنسرسیوم  4

5  
  1سازی شماره فرآیند تجاری

سازی بدون انجام تحقیقات ) تجاری
 های تحقیقاتیسازی پروژهدستورالعمل تجاری داخلی(

 

 نامه مالکیت فکریآئین
 4پیوست 

6  
 * 2سازی شماره فرآیند تجاری

) انجام فرآیند تحقیقات داخلی و سپس 
 سازی(تجاری

                                                           
 باشد. شامل هر دو حالت وجود دانش فنی ) پروژه قبال انجام شده است( و نبود دانش فنی می  2سازی شماره فرآیند تجاری  * 
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 های مرتبطپیوست دستورالعمل مرتبطنامه/ آئین نام فرآیند طراحی شده ردیف

 - گذاریدستورالعمل سیاست گذاریفرآیند سیاست  2

 عملکردفرآیند پایش   8
 - دستورالعمل پایش عملکرد

 5پیوست  های تحقیقاتیدستورالعمل نحوه ارزیابی پروژه

3  
های فرایند مدیریت دانش پروژه

 تحقیقاتی

 - های تحقیقاتیدستورالعمل مدیریت دانش پروژه

 - دستورالعمل حمایت از مشارکت در کنفرانس

دستورالعمل حمایت از انتشار کتاب مرتبط با 
 های تحقیقاتیپروژه

- 

11  
فرایند تعیین بودجه و تخصیص اعتبار 

 ساالنه تحقیقات
دستورالعمل تعیین بودجه و تخصیص اعتبار 

 تحقیقات ساالنه
- 

11  - 
دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت 

 های تحقیقاتیهای مرتبط با پروژهالزحمهحق
- 

 

 ند.گردتشریح می هاها و دستورالعملنامههر یک از فرآیندها، آئینگزارش، در ادامه 



  

 

 
 ویرایش: صفر های مرتبط با تحقیقات برقها و دستورالعملنامهفرآیندها، آئین

 کد:

 شرکت مادر تخصصی توانیر 79تاریخ: شهریور 
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فرآیندهای مرتبط با تحقیقات برق -1
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 ر ی د ش ا ایی نیا  تا   د  رارداد

وا د تحقیقات  ر   توانیردبیر انه تحقیقات برقداورا  میته تحقیقات  میته ت    
ن اد  ار  ار 

)م اورا  فن  ( م ری محوری و ارت نیرومحق  ن اد  ار  ار

  
 
  
 
 

 رر ی ا  ا  ت ری  نیا  
در  ا    رو  

و  RFP رر ی 
تهی   ر   ی  هاد 
ت ری   رو   و 
ارا    ر   
ا       وا د ا  )FS(ام ا     ی 

ت  ی ا  

 ر  ار     ا  
د ا  ا  نیا   ا  
  یر    ن د  

 رر ی او ی   رو و ا     ی  هاد 
داور و نا ر ا   ان  و تدوی  

شر   دما  نا ر

C  :  ا ( رر ی  رو و ا  (
 رو    ان خا  م     تایید 

نا را / داورا  و نا ر

D :   ان ا  م اور
  و  ی

ان ا  داور 

ا  ا  م و  در 
ک ی   م     ا  
ن ای د  و ار  نیرو 
و شرکت توانیر 

ا    د  ورکار     رر ی نهایی 
/ م ر  م ور  
 رارداد    م   

 رر ی و ا    
و  یت نیا  ا  
د ا  شد 

تایید نهایی ک ی   
تخصصی  یاد   ا   را  ار

 رر ی 
کارش ا ی

 رر ی

      د  ن را  داورا  و 
ت  ی   ا     م ا   
م ام   ت  ی اتی 

ار ا   ر      
داورا  

 رر ی و 
      د  نهایی 

 یر

تایید

تایید

نیا  به ا   /  رد 

  یر  نیا 

تایید

متوسط/  رد

تایید

با تر ا  سق  م ا / معام ت    

/متوسط/ معام ت  رد
 ایین تر ا  سق  م ا 

A  : رر ی RFP  
 رر ی  ا  یت ت ار   ا     رر ی ا  ا  
ت ری  نیا  در  ا    رو    ت یی      
 رو   شرک ی یا  راشرک ی  تهی    ار  

تو یهی 

ش ا ایی و ت  ی  
( ی  هاد او ویت)نیا 

 رر ی و تایید 
نیا  ا  رت     د  

شد 

 رر ی  ا  یت ت ار   ا   در 
 ا    رید

تایید

دارد

ت  ی  دا  ی

 رر ی      رو   
)شرک ی- راشرک ی(

   

تایید رر ی  رر ی او ی 

تایید

C : ش ا ایی و
ار یا ی او ی  
م ریا  م ور 

تایید م ر  
م ور   هت   د 

 رارداد
  د  رارداد مادر  ا م ر  

م ور 

تایید و  
تصوی  
نهایی

تایید

A             

شرو 

B  

C             

رد ایا 

 ایا 

D

نیا     اص  

 راشرک ی

 رر ی و تایید داورا  
و نا را  م ام   

ک   
ک  

 رر ی ن و  اک  ا   ری  ا  
نیا  ا  مصو 

 ایر رو   ا  اک  ا 

 رر ی  ایر رو   ا  اک  ا  و 
تص ی   یر   ر م  ا  اصو  مدیریت 

ت  و و  

ندارد

 ر ی د  
ت ار  
1 ا   

B  :  ا    ی  هاد ت ری
 رو    ش ا ایی م   ی  و 

 را وا  

  د  رارداد  ا 
    (م   ی  

روا   ار  
)  شرکت

 رر ی و تایید 

B

 د  تایید

شرک ی

ار ا     وا د 
ت  ی ا 

نیا  به ا   / رد

ار ا       ر ی د 
ک  ر یو 

تایید

Bد  تایید 

 
: فرآیند شناسایی نیاز تا عقد قرارداد1شکل شماره 
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 ر ی د ا را   رو   تا ا   ا  و کار رد   ا  

ک ی   ت  ی ا م     د یر ان  ت  ی ا   ر وا د ت  ی ا نا ر ک ی   تخصصی وا د  هر   ردار

شرو 

ا     رارداد ت  ی اتی و 
ن ارتی

B  : تهی    ار  نهایی و
 ار  ار  در  امان  

ت  ی ا  و تهی  صور  
و  یت 

ان ا  ن ار     ما  

تایید   ار  نهایی  
صور  و  یت  و 
ا     ات     ی 

 رو    

دریا ت   ار  نهایی 
 رو  

ت  ی  و  ار  ار   ر   ا  
: یر
  ر  ک  ر  مدار 
    ص  ن ای  
  ر  ار یا ی ا  صاد 
      ای   ا  مر و 

ارا     ی ار

C : دریا ت و   رر ی
م   دا  و  ر   ا و تایید 
نهایی و  ر  ار    ی ار

ت وی    ا   ا م    و نا ر و 
 ات    رارداد   رو    ر ا ا  
 رارداد ا و د  ورا      ا  

مر و  

 رر ی و تایید 
  ار   ا   ی ر ت 
مر    ا  و صور  

و  یت

ان ا  ن ار     ما  

 رر ی و تایید   ار  نهایی و 
صور  وص یت و تص ی   یر  
در  صو  کار رد   ا   ن ای  

 رو    ا   ور م    و 
ن ای د  ا  ا  وا د  هر   ردار

 رر ی او ی  
  ار   ا و صور  

و  یت  ا

تایید

 ایا 

تایید

 رر ی او ی    ار   
نهایی و صور  

و  یت
تایید

ار ا   ر   ا و م   دا  
   م     هت ت  ی 

کار رد   ا  

 رر ی و تایید نهایی 
 ر   ا و م   دا 

تایید

A

نیا     اص  

B  نیا     اص

C

 د  تایید

دریا ت  رارداد ا دریا ت  رارداد ا

A :   ا را   رو   و  تهی
  ار   ا  مر    ا  

)در وا ت    ا     (

ار ا  مدار     وا د 
ما ی 

ار ا  مدار     وا د 
ما ی  هت  ردا ت

B
نیا     اص  

ار یا ی ن ای  
 رو ی ت  ی ا 

اص   ن ای  ت  ی 

نیا     اص  

ت ت در م ی   ای و 

  ار یر  ن ای  در 
م ی     یاتی  ا 
  ور م    

     وا  م اور ( 
)  را  

 ایا 

تایید

تایید
تایید

اص  / رد

اص  / رد

 

 سازی: فرآیند اجرای پروژه تا اختتام و کاربردی2شکل شماره 
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 ر ی د ت  ی  ک  ر یو 

دبیر انه تحقیقات برق میته تحقیقات  ر   ها 
دفتر  - ر   توانیر

تحقیقات و توسعه فناوری  وا د تحقیقات  ر   ها وا د تحقیقات نمایند  ن اد  ار  ار
 ر      /  ن رسیو 

ک ی   را  ر  م  ر  
میا  شرکت  ا    و

وا د  هر   ردار شرکت  ا  
  و

محق  نا ری /نا ر میته ت      ر   ها

 
 
 
  
 
 

A:    ت یی       رو
و )  راشرک ی-شرک ی(

نیا   RFPتدوی  
م  ر 

شرو 

نهاد ت  ی اتی مورد تایید توانیر

 رر ی و تایید 
RFP   نیا  م  ر

تایید
نیا    RFPدریا ت 

م  ر  ت ا  شرکت  ا  
 رر ی او ی  و ت  ی  نیا 

 رر ی و ار ا     
ن ای د  
ک  ر یو 

ان  اد  رارداد میا  
شرکت  ا    و ک  ر یو  

و ن ای د  ک  ر یو 

 را وا 

 رر ی و تایید 
م ر   نا ر و 
ن و  ان ا   رو   

دریا ت ن ای   هت 
ا  فاد  و  هر   ردار 

B : رر ی او ی  RFP 
نیا  م  ر 

   ا  ی ی و اص  
RFP

تایید

A

نیا     اص  / رد 

رد 

 ایا 

 رر ی و تایید ن ای   
  ار   ا و ت هدا  
مو ود در  رارداد

و ارا    RFPدریا ت 
 رو و ا 

  د  رارداد  ا م ر  و 
نا ری  م  خ  

ا را   رو   و ارا     ار   ا 
و ن ای 

 مجری تایید و بررسی

 حق کل مبل  و نا ر و

 السهم حق و الزحمه

شرکت

ار ا  مدار     وا د 
ما ی  هت  ردا ت

 رر ی   ار   ا و 
ن ای 

ار ا     د  ر ت  ی ا  
شرکت مر و    هت 

م ا    ر ی د (ا را   رو   
) رو    ا  شرک ی

 
: فرآیند تشکیل کنسرسیوم 3 شماره شکل
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                  1
 (                                   )

/ ن اد  ار  ار  ر      
متقا  

 میته ت      ر   
متقا  /    

در  ورت ) میته راهبری 

 ر   متقا    /(ت می  نیا 
 ورای )با ر ان   – میته فن  

محق  (ار یاب  و م ابق  با استانداردها
وا د تحقیقات  ر   

متقا   /    
/مرا   ر د/ سا ند  ها

 ر   های دان  بنیا 
دبیر انه تحقیقات برق

 میته تحقیقات 
 ر    های متقا  

Ph
as

e

شرو 

ا      می ا  نیا  و ا  اما    ی 
ک ی  شرک ها

A:    ش ا ایی  ا ند
و ود سا ند 

ت ت و ار یا ی

 ایا 

     

            

تص ی      
ت  ی  نیا     

 رید

(  ا  ی ی   ار  تو یهی
تخ ی  ک ی   ی    ا و 

)م ا  

دریا ت   وا  نیا  او ویت دار 
و مصو   هت ت ار  

 ا  

 یر

ارا    رنام   ی  هاد  
 رنام   ا ت   ر  (

 هت ...) ک   و کار و 
ت ار   ا  

 رر ی و تایید ن ای  
و ن ون  او ی 

 را ی ص   ی  نص  و 
را  اندا    ای و  و ن ون  

نی   ص   ی

تو ید ان و 

ا    دریا ت  واید  اص 
ت ار   ا   و واری     

ص دو  امور ت ار   ا   و 
ت  ی  در  ر ص   ر 

شرکت

ر و  شود     
 ر ی د 

ت ار   ا   
)2(ش ار  

 د  و ود سا ند 

تهی     هر ت  ا ند   ا
 رر ی او ی   ا ند   ا

 رر ی نهایی  رنام  
 ی  هاد   ا ند   ا 

 را وا  و ا    
ا  اما  ت یی  شد 

ات خا  و تایید  ا ند   ت یی  
م    رارداد  ا  ا ند  و    یا  

 رارداد ا  اص ی 

تایید

ت یی  م    رارداد   د 
 داا ان  میا  /  ان  

شرکت  ا  م  ا ی

B :  ا ت ن ون  او ی  و 
ت ت درم ی     یاتی و 

تاییدار ا  ن ای 

تایید 

تایید و ارا   م و   هت 
تو ید ان و  

B

نیا مند ا   

تصوی  ت  ی  نیا  و       د  
ا  اما    ی ب ه

 د  تایید

A

 رر ی  تایید و ا    
   رارداد ا

 رر ی و تایید 

تایید

 

 سازی بدون انجام تحقیقات داخلی()تجاری 1سازی شماره : فرآیند تجاری 4 شماره شکل
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 * 2فرآین  ت اری سا ی 
(ان ا  فرآین  تحقیقات دا  ی و س   ت اری سا ی)

/ ن اد  ار  ار  ر      
 ر   متقا  

در  ورت ت می  ) میته راهبری 
 میته ت      ر   (/ تقا ا

متقا   

 ورای )با ر ان  – میته فن  
(ار یاب  و م ابق  با استانداردها

وا د تحقیقات  ر   
 ر   متقا   /    

/مرا   ر د/ سا ند  ها
 ر   های دان  بنیا 

دبیر انه تحقیقات برق
 میته تحقیقات 

متقا  ( های) ر  
وا د ب ر  بردار 

متقا  ( های) ر  
 ر   /  ر       

متقا  

P
ha

se

شرو 

ار یا ی ن ون  
او ی 

تایید نهایی نمونه  
آزمایشگاهی توسط کمیته 

تخصصی

تایید نهایی نمونه  
آزمایشگاهی توسط کمیته 

تحقیقات

تایید

در صورت ( بت اختراع محصول 
)نیاز

شناسایی سازنده و تهیه ی 
فهرستی از آن ها

بررسی مجدد قابلیت تجاری سازی
 و ینف شناد یبای شزرا ، FSبازنگری (

 رر ی ن ای   هت تص ی  ) بررسی روش های تامین مالی
تو   (   ت ار   ا   

)ک ی   تخصصی

تایید

ارجاع جهت کاربردی سازی

رد

 را وا  و ا    ا  اما  
ت یی  شد 

بررسی اولیه سازنده ها 

ارا    رنام   ی  هاد  
 رنام   ا ت   ر  (

 هت ...) ک   و کار و 
ت ار   ا  

 رر ی  رنام  
 ی  هاد   ا ند   ا 

A:    ان خا  و تایید  ا ند
ت یی  م    رارداد  ا  ا ند  و 
ت یی  ن و  وا  ار     
ام یا   هر   ردار  ا  دانش 

  ی

تایید

/تعیین متن قرارداد چند جانبه
جداگانه میان شرکت های 

در صورت تجمیع (متقاضی 
)تقاضا

 رر ی  ایر رو   ا  
اک  ا    اور 

 د  تایید

اص  

 رر ی  تایید و ا    
   رارداد ا

C  : را ی ص   ی  نص  و 
را  اندا    ای و  و ن ون  

نی   ص   ی

تایید

A

 د  تایید

ت ت و ار یا ی

تایید و ارا   م و   هت 
تو ید ان و  

تایید

تو ید ان و 

 ایا 

ا    دریا ت  واید  اص 
ت ار   ا   و واری     

ص دو  امور ت ار   ا   و 
ت  ی  در  ر ص   ر شرکت 
و  ایر    نف ا  ا   ا ی

C
 د  تایید

 و   ی دانش ان  ا  
   ی    ی انی

 رر ی شرای  دانش   ی 
تو   ک ی   تخصصی 

شرکت م  ا ی

مو ود 
)     رو   ان ا  شد  ا ت(

انتخاب محقق و شروع فرآیند تحقیقات
]می تواند در قالب کنسرسیوم انجام شود[

نامو ود

ت یی   ما    د  و ا داما  
و  (     هت ت ار   ا   

ا      م دد می ا  ت ا ا ا  
شرکت  ا  م  ا ی در 

تو   ک ی   ) صور  نیا 
تخصصی

 . و نبود دانش فنی می باشد) پروژه قبال انجام شده است( این فرآیند شامل هر دو حالت وجود دانش فنی   *

 سازی()انجام فرآیند تحقیقات داخلی و سپس تجاری 2سازی شماره تجاریفرآیند :  5 شماره شکل
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فرآیند سیاس    اری

 ورای آمو  ،   وه  و ) و ارت نیرو(دفتر تحقیقات و توسعه فناوری ) ر   توانیر دبیر انه تحقیقات برق
(معاون  تحقیقات-فناوری 

 ر   های  یرم مو ه 
توانیر

 رر ی او ی  و ت یی  
نیا م د   ا   ر ی د 

ان ا   / یا ت   و ی
م ا  ا   یا ت   و ی و 
تدوی   یش نوی  
 ی  هاد ا   یا  ی 

A :  ت  ی  م  وا ا
تو یدشد  در  ا   
 یا ت  ا   ی  هاد 

ار یا ی      
 یا ت  ا  تایید 

شد  

تایید و تصوی  
 یا ت  ا 

ا     یا ت  ا  
مصو     توانیر

تایید

 یا ت  ا   ی   و ای  و ار  نیرو

 ایا 

بررسی پیش نویس 
پیشنهادهای سیاستی و 

ا هار نظر

شرو 

درخواست بررسی  سیاست ها 
اصال  / بهبود/به منظور تغییر

و الزامات  و ارائه خطو  راهنما
باالدستی

ا     یا ت  ا  
مصو     شرکت  ا  

 یر م  و  

 یا ت  ا   ی   و ای  توانیر

 ایا 

ار یا ی و اص   
 یا ت  ا  
 ی  هاد  

تایید

A

         

بررسی پیش نویس 
پیشنهادهای سیاستی و 

ارائه پیشنهاد 

رد

 
 گذاری: فرآیند سیاست 6شکل شماره 
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فرایند  ای   م  رد

وا د تحقیقات  ر   هادبیر انه تحقیقات برق دفتر تحقیقات و توسعه فناوری 
توانیر

معاون  تحقیقات و مناب  
ان ان 

Ph
as

e

A :  ت می  و بار  اری موارد  یر
:تحقیقات برق   در سامانه

  نیا های م و
 تحقیقات   برنامه سالیانه

   
  نتای   رو   و فعالی  های

های ان ا   د  

بررس  و ار یاب   بر اسا   
معیارهای م و 

بررس  م دد نتای  
تاییددبیر انه

ا    و عی   فا  ه 
 ر   ها ا  برنامه 

تدوین   ار  ار یاب  
 م  رد 

ا    اسام   ر ت ای 
برتر

ا    و عی  

    

شرو 

 ایا 

A

 
 : فرآیند پایش عملکرد 7شکل شماره 
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فرآیند مدیری  دان   رو   های تحقیقات 

دبیر انه تحقیقات برق وا د تحقیقاتمحق 

شرو 

    و ای اد دانش  اص  ا  
دریا ت و   ت  رو    ا  ت  ی اتی

م   دا 

ن ار     رر ی و 
ت  ی  دانش ت  ی اتی 

(م   دا )

ان  ار   ص  ن ای   
م ا    ک ا     ی ار و 

...

 ایا 

ارا   م   دا  دان ی 
  ار   ا  مر    ا   )

  ار  نهایی    ص  ن ای   
...(م ا    ک ا  و 

ان  ار ن ای      ایر 
   نف ا 

 
های تحقیقاتی: فرآیند مدیریت دانش پروژه 8 شماره شکل
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فرآیند تعیین بودجه و ت  ی  اعتبار سا نه تحقیقات

کمیته تحقیقات دفتر تحقیقات و توسعه فناوری -شرکت توانیردبیرخانه تحقیقات برقواحد تحقیقات مدیر عامل توانیر/ معاونت توزی  توانیرکمیته ت   ی

Ph
as
e

 B:  ر   ورود ا   ا   یر در  امان  ت  ی ا :
    رد  رو    ا   ات   یا    در  ا    ش    
   رارداد شد ( ود   مورد نیا   رو    ا   ار (
   ت یی  و  یت  رو    ا  در  ا   رر ی و ت یی

 ود   مورد نیا   رو    ا
 یش  ی ی ا   ار مورد نیا   ا   تی 

A

یرر ی ا   ا  

B

 د  تایید

 ر  ار     ا   ود   و 
صورت      ود     /    رد

    رد و  یش  ی ی 
تخصی   ود   (ا   ارا   

)م ا   نو  م ام  

 رر ی ان  ا   ود   در ن ر 
 ر    شد    ا  ود   مصو  

 تو   شرکت  ا 

C : ت  ی  موا  ت نام/
تفا   نام  در  امان  

 ا تو      )  ات (ت  ی ا 
صورت      ود  

 رر ی در وا ت 
اص  ی   ود   و 
دریا ت ن را  د  ر 
 ود   و ا    ن ر 

تایید

/ رر ی موا  ت نام 
تفا   نام 

C

نیا     اص  

ت  ی  ن خ   ی ی ی 
تفا   نام /موا  ت نام 

D:  ام ا  ن خ   ی ی ی
تفا   نام  و /موا  ت نام 

تو ی   نها

/ رر ی موا  ت نام 
تفا   نام  ام ا شد 

C

نیا     اص  
تایید

/ رر ی موا  ت نام 
تفا   نام  ام ا شد 

ان ا  ا داما  نهایی  هت 
تفا   /م اد   موا  ت نام 

نام  

E :  م دما
م اد   
تفا   / موا  ت نام 
نام 

C

نیا     اص  

ام ا  تو   م اونت تو ی  
توانیر  را  شرکت  ا  تو ی  

ام ا  تو   مدیر  ام  
توانیر  را  شرکت  ا   ر  

م     ا  

 ایا 

 ایا 

 رو 

 رر ی ا   ا  و ان ا    ا   ی  ا       ا م اونت 
م اونت  رنام  ری   و امور ا  صاد  / تو ی  نیرو   ر 

) ر ا ا  ا   یا  و ار  نیرو(  هت تخصی   ود   

  ا   ی  ا       هت 
ت  ی     ا   ود  

یرر ی  ا   ا  و 
ا    ن ر

 A : یش  ی ی ا   ارا  مورد 
نیا   را ا  روند   ش   

م ا   صور  و  یت  ا  (
)تایید شد 

     

            

در وا ت اص  ی  تو   
شرکت  ا در       ود  

          

           

 
 : فرآیند تعیین بودجه و ت  ی  اعتبارات سا نه تحقیقات 9 شماره شکل
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نامه کالن تحقیقات برقآئین -2



 

 
 ویرایش: صفر     تحقیقات برق نامهآئین

 کد:

 79تاریخ: شهریور 
 شرکت مادر تخصصی توانیر 
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 : هدف

ت ها و در نهایو حدود و و ایف آن تحقیقات برق نامه جهت ایجاد شففففافیت در تعاریف و مفاهیم کلی، فرآیند کالن، محدوده اجرا، ارکان نظاماین آئین

ست که با ایجاد وحدت رویه در اجرای فرآیندها، آئین شده ا ضوابط کالن حوزه تحقیقات برق به نحوی تعریف  ستورالعملالزامات و  سنامه و د تری ها، ب

  پژوهشی این حوزه حاصل آید.های گیری مناسب از فعالیتمناسب جهت تحقق اهداف نظام تحقیقاتی برق فراهم نموده و امکان بهره

 محدوده اجرا : 

 های زیرمجموعه توانیرمادر تخصصی توانیر و کلیه شرکت شرکت

توانیر  های زیر مجموعهها، شرکت مادر تخصصی توانیر و کلیه شرکتها و دستورالعملنامهدر تمامی آئینشرکت منظور از توضیح : الزم به ذکر است 

 اً عنوان شرکت ذکر گردد.باشد مگر اینکه اختصاصمی

 باشد.های تحقیقات برق، دفتر تحقیقات و توسعه فناوری توانیر  میها و دستورالعملنامهباشد منظور از توانیر در تمام آئینتوضیح : الزم به ذکر می  

 فرآیند کالن :

های های جاری صنعت و استراتژیشکل زیر، فرآیند کالن رفع نیازهای تحقیقاتی صنعت برق آورده شده است که شامل دو ورودی، مشکالت و چالش در

شدهت میصنع "فناوری" شد که با انجام فرآیندهایی از پیش تعیین  صدد رفع چالش اقدام نمود. فرایند می با رکن رین پیش رو در باالتکالن توان در 

ستشفامل )گذاری شفامل سفیاسفت سیا ستورالعمل  ستورالعمل پایش عملکردشفامل )و در ذیل آن پایش، ارزیابی و نظارت  (گذارید  و د

ستورالعمل نحوه ارزیابی پروژه سایی نیاز و اولویت( می های تحقیقاتید شنا شده که در ابتدای آن  شد. در ادامه وارد فرآیند اجرا  ها ندی آنببا

شامل  سایی نیاز و تعیین اولویتآئین) شنا صویب می ( نامه نهاد کارگزارشیوهو  نامه  سپس با تعریف و ت شد.  وارد  "قیقاتیپروژه تح"با

ستورالعمل اجرا تا اختتام و شففامل ) گردد( و پس از اتمام آن خاتمه پروژه اعالم میآئین نامه تعریف و ت ویب پروژهمرحله اجرا شففده ) د

بخش مرتبط با کاربردی سازی در )طر  مسیر توسعه در پیش گرفته خواهد شد  "سازی/تجاریکاربردی سازی"در انتها با  .(کاربردی سازی

ستورالعملدر  سففازیتجاریدسففتورالعمل اجرا تا اختتام و کاربردی سففازی قرار دارد و بخش مرتبط با   و های تحقیقاتیپروژه سازیتجاری د

ت رفع توان فرآیند تحقیقات در جهها میی آنهایی الزم بوده که با ایجاد و توسعهمورد نظر نیز، زیرساختکالن (. در فرآیند نامه مالکیت فکریآئین

دستتتورالعمل مدیریت )شففامل  "های تحقیقاتیمدیریت دانش پروژه"های ها عبارتند از زیرسففاختچالش را تکمیل نمود. این زیرسففاخت

دستتتورالعمل حمایت از مشتتارکت در کنسرانس و دستتتورالعمل حمایت از انتشتتار کتاب مرتبط با  ،های تحقیقاتیدانش پروژه

 .(تحقیقات سا نه عیین بودجه و ت  ی  اعتبارتدستورالعمل شامل )های مالی و زیرساخت (های تحقیقاتیپروژه



 

 
 ویرایش: صفر     تحقیقات برق نامهآئین

 کد:

 شرکت مادر تخصصی توانیر 79تاریخ: شهریور 
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 : فرآیند کالن تحقیقات برق )فرآیند حل چالش( 11شکل 

 

 نسعانذی -1

 

 کارگزار:نهاد  -1-1

شرکت شرکتمی هاهر یک از  شرکت ) ستقل از  سبت به انتخاب یک نهاد بیرونی م ست ن شگاهبای صی/ دانش بنیان/ دان صو اکز ها/ مرهای خ

شرکت شی/  شاوره ذیپژوه صنعت برق و ویژگیهای مهندس م سبت به  شناخت کافی ن صالحیت علمی، دارای تجربه و  های صال  ( که غیر از 

 اختصاصی آن شرکت باشد، اقدام نمایند.

ستمر به ورت تخصصی و مبص ، به ارائه خدمات زیرامل از شرکتبایست متشکل از کارشناسان فنی و اقتصادی بوده و ضمن شناخت کن نهاد میای

شرکت ب شرکتآن  شترک از یک نهاد ها میپردازد. هر یک از  صورت م شرکت به  شند و یا چند  شته با توانند نهاد کارگزار مختص به خود را دا

 . و ایف این نهاد در هرتواند به عنوان مجری محوری نیز ایفای نقش نمایدباشفففد که نهاد کارگزار نمیالزم به ذکر میفاده نمایند. کارگزار اسفففت

 باشد:مرحله به شر  ذیل می

 مرحله شناسایی نیاز تا عقد قرارداد 

 سخ شخیص نحوه پا ستت سیا صال   شده از طریق تحقیق، آموزش، ا سایی  شنا ستراتژیک و روشها، برنامهگویی به نیاز  غییر ها، تهای ا

 فرآیندها، اصال  ساختار سازمانی 

  تبدیل عناوین کلی و غیر دقیق نیازهای شناسایی شده به عناوین شفاف و دقیق کارشناسی 

 بندی نیازهاارزیابی نظرات واحدهای مختلف جهت اولویت 

  ارائه مشاوره پژوهشی جهت رفع نیاز شناسایی شده 

 فناوری اکتساب" نحوه بررسی" 



 

 
 ویرایش: صفر     تحقیقات برق نامهآئین

 کد:

 شرکت مادر تخصصی توانیر 79تاریخ: شهریور 
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  سازی بررسی قابلیت تجاری 

   مشترک(فراشرکتی" -بررسی و تعیین سطح پروژه شرکتی(" 

 ها و منافعتهیه گزارش مختصر توجیهی جهت تخمین کلی هزینه 

 سنجی )در صورت نیاز(های امکانهای دریافتی و طر ا هارنظر کارشناسی در مورد پروپوزال 

  های مورد نیاز جهت اجرای پروژهبینی هزینهپیش 

   ( تعیین سطح آمادگی فناوریTRL) مورد انتظار نیاز تعریف شده 

 سازیمرحله تجاری -

 های متقاضیشرکت کلیه فنی از الزامات و میزان تقاضا استعالم 

  ها "سازنده"شناسایی 

 (نیاز صورت در) محصول اختراع  بت 

ف مدت  رحداکثر توانند ها میصال ، شرکتبا توجه به نقش کلیدی نهاد کارگزار و لزوم بررسی کامل و جامع جهت گزینش کارگزار ذی : 1 تب ره   

سال از ابالغ این آئین سبت به گزینش کارگزار ذییک  ست تا زمان آغاز همکاری نهاد کارگزار، تمامی و ایف آن بر صال  اقدام نمایند.نامه، ن  بدیهی ا

های نهاد کارگزار بر عهده واحد تحقیقات خواهد عهده واحد تحقیقات خواهد بود، همچنین پس از آغاز همکاری نیز مسففلولیت خروجی حاصففل از فعالیت

 بود.

 مجری محوری: -1-2

  بر ار محقق/پژوهشگر توان از استفاده و هاپروژهاجرای  مسلولیت تحقیقاتی، مصوب هایپروژه اجرای برای اصلی پیمانکار عنوان به محوری مجری

 زمراک ها،دانشگاه از ،"مادر قراردادهای" قالب در سرباری هایهزینه کاهش و انعقاد فرآیند در تسهیل منظور به توانندمی هادارد. شرکت عهده

 .نمایند استفاده محوری مجری/ مجریان عنوان های مجاز بهو شرکت پژوهشی

 باشد:به شر  زیر می "شناسایی نیاز تا عقد قرارداد فرآیند"و ایف مجریان محوری مطابق 

 ها عقد قرارداد با شرکت 

 عقد قرارداد با محققین منتخب 

 :ی زیرمجموعه توانیرهاتحقیقات شرکتواحد  -1-3

 باشد:و ایف واحد تحقیقات در هر مرحله به شر  زیر می

 مرحله شناسایی نیاز تا عقد قرار داد– 
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 تحلیل اسناد باالدستی مرتبط 

  یابی کلیه واحدهای شرکتعارضه 

  تبدیل نیازها به اولویت با در نظرگرفتن معیارهای فنی 

 مصاحبه با واحدهای مختلف شرکت جهت شناسایی نیاز 

 بررسی عدم تکراری بودن نیازهای احصاء شده 

 تجمیع و پاالیش نیازها 

  بندی نیازهای شناسایی شدهاولویت 

   اخذ فرم درخواست پیشنهاد پروژه(RFPهر یک از اولویت )ها از واحد متقاضی 

 تعیین اهداف و مراحل بعدی استفاده از نتایج پروژه 

   ها و منافع برای هریک از نیازهای شناسایی شدهتهیه گزارش مختصر توجیهی از انجام کار شامل تخمین کلی هزینه 

  ارزیابی اولیه محققان 

 هاشنهاد پروژهبرگزاری فراخوان عمومی و اختصاصی جهت اخذ پی 

 های دریافتی و پیشنهاد داور و نا ر از بانک اطالعات داوران / نا رانبررسی اولیه فرم 

 ارسال فرم به داوران 

 ارزیابی اولیه مجریان محوری 

 ابالغ قرارداد/ دستورکار به محققین 

 سازی مرحله اجرا تا اختتام و کاربردی -

 تیابالغ قرارداد/ دستورکار تحقیقاتی و نظار 

 ها و صورت وضعیتبررسی اولیه گزارش 

 و ارسففال  های نهاییارشدر گز الزحمه محقق و نا رها( جهت پرداخت حقدریافت تأییدیه از کمیته تخصففصففی )برای تمامی گزارش

 مدارک به واحد مالی شرکت جهت پرداخت

 ایهای مرحلهارشدر گز الزحمه محقق و نا ردریافت تأییدیه از کمیته تخصصی جهت پرداخت حق 

 ها و مستندات به محقق جهت تکمیلارسال فرم 

  ها و برگزاری سمیناربررسی مستندات و فرمدریافت و 

 سازیمرحله تجاری 

 سازیهای الزم جهت امور تجاریانجام پیگیری 
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  اعالم فراخوان و الزامات تعیین شده 

 بررسی اولیه سازنده 

  ابالغ عقد قرارداد خرید 

 مرحله تعیین بودجه و تخصیص اعتبار ساالنه تحقیقات -

 های تحت بررسی و ...های جاری، پروژهبینی اعتبارات مورد نیاز بر اساس روند گذشته، پروژهپیش 

 ورود اطالعات مرتبط با بودجه در سامانه تحقیقات برق 

 نامه نامه/تفاهمتکمیل موافقت 

 مه و ارسال به دبیرخانه تحقیقات برقنانامه/تفاهمپیگیری اخذ امضای موافقت 

 مرحله پایش، ارزیابی و نظارت -

 هااصال  وضعیت برنامه شرکت 

 های عملکرد در سامانه تحقیقات برقتکمیل مدارک و گزارش 

 ... پیگیری تدوین برنامه استراتژیک، برنامه عملیاتی و 

 دفتر تحقیقات و توسعه فناوری توانیر: -1-4

 باشد:توسعه فناوری توانیر در هر مرحله به شر  زیر میو ایف دفتر تحقیقات و 

 گذاریمرحله سیاست -

 های زیرمجموعه توانیر و دبیرخانه تحقیقات برقهای پیشنهادی شرکتارزیابی و اصال  سیاست 

 مرحله تعیین بودجه و تخصیص اعتبار ساالنه تحقیقات -

 ودجهبرگزاری جلسات بودجه، بررسی اطالعات مرتبط و تخصیص ب 

 درخواست اصالحیه بودجه 

 هانامهنامه/تفاهمبررسی نهایی موافقت 

 مرحله پایش، ارزیابی و نظارت -

 های زیرمجموعه توانیرشرکت عملکرد ارزیابی گزارش تدوین 

 برنامه از هاشرکت فاصله وضعیت اعالم 

 تحقیقات برق دبیرخانه نتایج مجدد بررسی 

 وظایف ناظر:    
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 باشد:سازی به شر  زیر میفرایند اجرا، اختتام و کاربردیو ایف نا ر در 

  ست در مدت زمان انجام پروژه پیش آید و راهنمایى در محقق و گروه تحقیق ارتبا  مستمر با و بررسى مسائل و مشکالتى که ممکن ا

 در صورت امکان حل مسائل 

 پروژه و سایر موارد قراردادی در صورت لزومبندى پروژه ، اعتبارات ارائه پیشنهاد جهت تغییر در برنامه زمان 

  تطبیق اقدامات انجام گرفته با مراحل اجرایی و اهداف پروژه 

  بندیزمان مطابق برنامهتحقیقاتی پروژه اجرای نظارت بر مراحل 

 کارفرما هاى پروژه و ارائه گزارش به کننده شر  خدمات و بررسى روش و کیفیت اجرایى فعالیت مراجعه به مراکز اجرا 

 شود.ا هار نظر و تایید اقداماتی که در هریک از مراحل اجرای پروژه از طرف محقق پیشنهاد می 

 سى گزارش شیاز نظر  محققها و مدارک مطالعه و برر شر  خدمات فنى باق ، کیفیت، محتوا، ذکر منابع و مراجع ، انطنگار ضوع و  با مو

 /دستورکارقرارداد

 های موردی حسب نیاز ( به واحد تحقیقات شرکت درمورد چگونگی پیشرفت کار پروژه های مستمر ماهانه )و نیز گزارشارسال گزارش 

 بررسی و ا هار نظر درمورد پیشنهادهای ارائه شده از جانب محقق 

 های تحقیقاتی و کسب امضاء محقق جلسه نظارت بر پروژهتهیه و تکمیل صورت 

 منو  به تایید  پژوهشففگرهر گونه پرداخت به )هاى قابل پرداخت در مراحل مختلف اجراى پروژه یشففرفت پروژه و هزینهتایید درصففد پ

 ( باشد.مىیا نا ر/ نا رین پروژه دستگاه نظارت و 

 هاى پروژه تحقیقاتى هاى مسافرت و سایر هزینهنظارت بر تهیه ملزومات و هزینه 

 روژه پیشنهاد توقف، لغو و یا خاتمه پ 

  دهی به کارفرماای و نهایی پروژه در جلسات گزارشهای مرحلهارائه گزارشو بررسی نتایج پیشرفت فنی و قراردادی 

 وظایف محقق/محققین: -1-5

الزحمه محققان داد/دسفففتورکار منعقد می نماید. حقها/ مجری محوری، قرارهای تحقیقاتی با شفففرکتمحقق جهت انجام پروژه -1-5-1

 گردد.تحقیقاتی ( محاسبه می هایپروژه با مرتبط هایالزحمهمحاسبه و پرداخت حق نحوه ، بر اساس )دستورالعملهای تحقیقاتیپروژه

 باشد:و ایف مرتبط با محقق/ محققین در هر مرحله به شر  زیر می -1-5-2

 مرحله شناسایی نیاز تا عقد قرار داد –

  ( بررسی فرم درخواست پیشنهاد پروژهRFPو تهیه ) پیشنهاد تعریف پروژه )پروپوزال( تا عقد قراردادی فرم 

 هاارسال فرم پیشنهاد تعریف پروژه )پروپوزال( به واحد تحقیقات شرکت 

 ( تهیه طر  امکان سنجیFS ) 
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 ریوها یا مجری محبا شرکت انعقاد قرارداد 

 سازی مرحله اجرا تا اختتام و کاربردی -

 مطابق شرایط قراردادی اجرای پروژه 

 و ارسال به واحدهای مرتبط سامانه تحقیقات برقای و بارگذاری در های مرحلهگزارشی تهیه 

 هر مرحله درخواست حق الزحمه 

 ی گزارش نهایی و بارگذاری در سامانه تحقیقات برقتهیه 

 :تهیه و تکمیل موارد ذیل 

 فرم کنترل مدارک 

 خالصه نتایج 

 فرم ارزیابی اقتصادی 

 سازیپیشنهادی جهت تجاری ارائه 

 های مربو  به ارائه سمینارفایل 

 اصال  نتایج تحقیق 

 سازیمرحله تجاری -

 نمونه اولیه"و ساخت داخلی  انجام فرآیند تحقیقات"  

 انتقال دانش فنی به نماینده/ نمایندگان کارفرما 

 کمیته تحقیقات: -1-6

 باشد:ای حق رای( با ترکیب زیر مینفر )دار 2تعداد اعضای آن حداکثر ریاست کمیته تحقیقات با مدیر عامل شرکت مربوطه بوده و  -1-6-1

 ی وییا نماینده (رئیس کمیته)مدیر عامل شرکت  .1

 دو نفر از معاونین شرکت .2

 مدیر واحد تحقیقات )دبیر کمیته تحقیقات( .3

 دو نفر از مدیران یا کارشناسان خبره شرکت به انتخاب ریاست کمیته .4

 هامی دانشگاهیک نفر از اعضای هیات عل .5

صص:  2تب ره  سات، کمیته میبا توجه به نیاز به تخ صین ذیهای مختلف در جل ص شنهاد دبیر کمیته و تایید رئیس کمیتتواند از متخ ه به ربط به پی

 عنوان اعضای مدعو ) بدون صدور حکم ( دعوت به عمل آورد. 

افزایش/کاهش تعداد اعضففای کمیته تحقیقات با در خواسففت رئیس کمیته تحقیقات به همراه گزارش توجیهی و تایید واحد تحقیقات توانیر  : 3تب ره

 امکان پذیر می باشد.
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سائل و پروژهکمیته -1-6-2 شکیل و پیرامون م ضو( ت صف بعالوه یک ع ضا )حداقل ن ضور اکثریت اع ساتی را با ح های های تحقیقات جل

 حوزه عمل خود بحث و بررسی می نمایند. تحقیقاتی

ضای کمیته تحقیقات دعوت :  4تب ره  شده به کمیته تحقیقات، حداقل ماهی یکبار از اع دبیر کمیته تحقیقات مربوطه با توجه به حجم کارهای ارجاع 

 به عمل خواهد آورد.

شرکت -1-6-3 شرکت توانیر و برای مدت حکم رئیس کمیته تحقیقات  صادر می 2ها توسط مدیرعامل    تحقیقات کمیته گردد. اعضایسال 

سال  از سوی رئیس  2 مدت به پیشنهاد دبیرکمیته و تایید و تصویب مدیرعامل و رئیس کمیته تحقیقات شرکت تعیین و احکام آنها به

 شود.می کمیته تحقیقات صادر

شرکت از بین عالقه -1-6-4 شرایط ذیل و به های تحمندان به موضوعات و فعالیتاعضای کمیته تحقیقات هر  صورت دارا بودن  قیقاتی در 

 گردند.پیشنهاد دبیر کمیته تحقیقات و تایید رئیس کمیته تحقیقات شرکت بر حسب مورد انتخاب می

  کارشناسیدارا بودن حداقل مدارک تحصیلی 

 دارا بودن حداقل تجربه مفید و مرتبط با صنعت برق 

 مقید به نظم و مقررات سازمانی 

 های گروهی گیریدر تصمیم توانایی مشارکت 

 دارای روحیه خالق و نوآور 

 باشند(ها از این شر  مستثنی میکارمند تمام وقت شرکت مربوطه باشند ) اعضای هیلت علمی دانشگاه 

 هتواند اعضای کمیته را )قبل از انقضای مدت سررسید حکم( بنا به هریک از دالیل مشروحدر موارد ذیل ریاست کمیته تحقیقات می -1-6-5

 در ذیل تغییر دهد:

 های مرتبط با جلساتعدم مشارکت مو ر در فعالیت .1

 کل جلسات %31جلسه متوالی و یا  3غیبت غیر مجاز  .2

 بازنشستگی، ترک خدمت یا انتقال عضو از شرکت مربوطه .3

 باشد:و ایف کمیته تحقیقات در هر مرحله به شر  زیر می -1-6-6

 مرحله شناسایی نیاز تا عقد قرار داد –

 بندی شدهتایید نیازهای رتبه بررسی و 

 فناوری اکتساب بررسی و تایید نحوه 

 سازی نیازها در قالب خریدبررسی و تایید قابلیت تجاری 

 بررسی و تایید محقق منتخب جهت اجرای پروژه 

 با سطح مبل  معامالت کالن بررسی و تأیید داوران و نا ر/نا رین پروژه 
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 تحقیقاتی معامالت مجاز سقف با تطبیق و داوران بررسی و تایید نظرات 

  و تعیین نماینده تام االختیار شرکت در کمیته راهبری مرتبط "(مشترک) فراشرکتی هایپروژه"بررسی و تایید 

 تأیید مجری محوری جهت عقد قرار داد 

 سازی پروژهمرحله اجرا تا اختتام و کاربردی -

 خاتمه فنی پروژهنهایی و صورت وضعیت نهایی و اعالم  تأیید گزارش 

 تحقیقات ساالنه اعتبار تخصیص و بودجه تعیین مرحله -

 بینی اعتبارات مورد نیاز آتی تایید گزارش عملکرد گذشته و پیش 

 "کنسرسیوم"تشکیل  مرحله -

 الزحمه و حق السهم شرکت حق مبل  کل و مجری و نا ر تایید و بررسی 

 السهم حق پرداخت و مرحله هر وضعیت صورت و نتایج تایید و بررسی 

 

 :تحقیقات کمیته ت   ی -1-7

های تخصصی مرتبط با کمیته تحقیقات را برعهده داشته و به عنوان های کارشناسی و تحلیلکمیته تخصصی کلیه و ایف بررسی -1-2-1

 نماید. اعضای این کمیته عبارتند از: سازی کمیته تحقیقات، ایفای نقش میبازوی کارشناسی در امر تصمیم

 معاونت باالدستی واحد تحقیقات یا نماینده وی )رئیس کمیته تخصصی (  .1

 نماینده واحد تحقیقات )دبیر کمیته تخصصی ( .2

 ( 1یک نماینده از هر معاونت )غیر از بند  .3

 بردار در کمیته تخصصی با حق رای حضور داشته باشند.نماینده/ نمایندگانی از واحد بهره .4

 رد  )کارشناسان شرکت یا اساتید دانشگاه(کارشناس/کارشناسان مدعو حسب مو .5

شرکت می -1-2-2 شنهاد واحد تحقیقات و تایید کمیته تحقیقات،  شکیلبنابر پی صی ت ص دهد.  تواند با توجه به نیاز، بیش از یک کمیته تخ

سات کمیته صوب جل صی میخروجی م ص ست جهت مدیریت یکپارچه نتایج و اطالعهای تخ سانی به کمیته تحقیقات، به وبای حد ار

 تحقیقات ارسال گردد. 

 تهیکم سیرئ دییصادر و به تاها به عنوان اعضای  ابت، برای مدت دو سال احکام رئیس و دبیر کمیته تخصصی و نمایندگان معاونت -1-2-3

 .دیشرکت خواهد رس قاتیتحق

کارشناس/ کارشناسان مدعو )بدون حکم( حسب موارد دستور هر جلسه، به انتخاب واحد تحقیقات تعیین و در جلسه حضور یافته و  -1-2-4

 هایهالزحممحاسبه و پرداخت حق نحوه دستورالعملقالب کنند. حق الزحمه این کارشناسان در نقطه نظرات کارشناسی خود را ارائه می

 قابل پرداخت خواهد بود.اتی تحقیق هایپروژه با مرتبط
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سی موارد  -1-2-5 شخیص خود برای برر سه کمیته به ت شود. در هر جل شکیل می  ضرورت هر هفته ت صورت  سات کمیته تخصصی در  جل

 گردد.های کاری تشکیل داده و نتیجه، به کمیته تخصصی ارائه میدستور جلسه در صورت لزوم گروه

 باشد.گیری الزامی می( برای تصمیم 1سه ) نصف + حضور اکثریت نسبی اعضای کمیته تخصصی در جل -1-2-6

 گردد.ی تحقیقات ارسال میصورت جلسه به امضای کلیه اعضای حاضر در جلسه رسیده و سپس به کمیته -1-2-2

 باشد:و ایف این کمیته در هر مرحله به شر  زیر می -1-2-8

 مرحله شناسایی نیاز تا عقد قرار داد –

 در نهاد کارگزار بندی شدهبررسی و تأیید نیازهای رتبه 

 بندی شدهسازی هریک از نیازهای رتبهبررسی و تأیید قابلیت تجاری 

 مندی از نظرات های دیگری همچون بهرهقالب انعقاد قرارداد پروژه نبوده و از روش بررسفففی و تایید نیازهایی که الزامی به انجام آن در

شی و یا روش شاوره پژوه سلله قابل تیم م سایی و پیرفع میهای ابتکاری حل م شنا سط نهاد کارگزار  شد )این نیازها تو شده و شنهبا اد 

 گردد(. سازی میپیاده

 سازی راهکار رسانی به کمیته تحقیقات پس از پیادهاطالع 

  (شرکتی / فرا شرکتی)تعیین سطح پروژه 

 بررسی فنی، اقتصادی و کاربردی پروژه ، تأیید نهایی داوران و نا ران 

 ت داوران و تطبیق با سقف مجاز معامالت تحقیقاتیجمع بندی نظرا 

 ها"نوآوری"ها و تأیید نهایی ایده 

 باشند.های معوقه میبررسی صالحیت محققین که دارای پروژه 

 سازیمرحله تجاری -

 سازیدار و مصوب جهت تجاریدریافت فهرست نیازهای اولویت 

 سنجی تهیه شدهبررسی طر  امکان 

  قاضاتبررسی لزوم تجمیع  

 هابررسی گزارش 

 مرحله اجرا تا اختتام پروژه و کاربردی سازی -

 ای و صورت وضعیتهای پیشرفت مرحلهبررسی و تأیید گزارش 

  و که در صففورت عدم دسففترسففى به اسففتانداردهاى صففنعت برق ایران، اسففتانداردهاى ملى و کشففورى تخصففصففیاسففتانداردهاى تعیین 

 گیرد.توسط کمیته تخصصی صورت می امات دیگر حسب موردالمللى و یا الزاستانداردهاى بین
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 کمیته راهبری -1-8

 باشد: در هریک از موارد ذیل نیاز به تشکیل کمیته راهبری می

 در صورت تجمیع تقاضا سازی یک محصول فناورانهتجاری -

 کنسرسیوم()انجام پروژه مشترک  -

این نمایندگان به صففورت تام االختیار، و یفه راهبری، مدیریت و  کههای مرتبط متشففکل از نمایندگان شففرکت اسففت ایکمیتهکمیته راهبری،  

صمیم صول فناورانه موردنظر و یا انجام پروژه گیری در ارتبا  با فرایندهای تجاریت شرکتی )سازی مح شترکفرا شت. و ایف این( م  را خواهند دا

 باشد.کمیته در هر مورد به شر  زیر می

 سازی محصول: تجاری 

  تقاضاسازی( و تجمیع به محصول )قبل از انجام تجاری هاو الزامات فنی سایر شرکت میزان تقاضااستعالم 

 های سازنده جهت انتخاب سازنده منتخبسازی شرکتبررسی برنامه تجاری 

 زمانبندی و سایر جزئیات قراردادی سازنده، مبال ، نحوه پرداخت،  تعیین و تنظیم متن قرارداد/دستورکار با شرکت 

  های عضو کمیته راهبریو سایر شرکت "شرکت قطب"تعیین و تنظیم متن قرارداد/دستورکار میان 

 سازی(نظارت بر حسن اجرای قرارداد/دستورکار )بررسی و تایید نتایج مراحل تجاری 

 :کنسرسیوم 

 بررسی و تایید محقق و نحوه ی انجام پروژه 

  های عضو کنسرسیوم و نماینده کنسرسیوممتن قرارداد/دستورکار میان شرکتتعیین و تنظیم 

 قرارداد/دستورکار اجرای حسن بر نظارت 

 دبیرخانه تحقیقات برق: -1-9

 و ایف دبیرخانه تحقیقات برق در هر مرحله به شر  ذیل می باشد:

 مرحله شناسایی نیاز تا عقد قرارداد -

 ای مرتبطههای زیر مجموعه و ارائه گزارشپیشنهادی شرکت مادر تخصصی توانیر و شرکت های تحقیقاتیبررسی و کارشناسی اولویت 

 سانی سناد با مرتبط اطالعات بروزر ستی ا ستها مانند باالد صوب فناوری و پژوهش هایاولویت و سیا سناد عتف، شورای م  و راهبردی ا

  غیره و فناوری توسعه

 به نیاز هایاولویت با ارتبا  در اصال  فرصت مکانیزم برگزاری و تحقیقاتی هایاولویت کارشناسی داوری و بررسی نتایج رسانیاطالع  

 هاشرکت برای شده رد هایاولویت با ارتبا  در دفاع همچنین و اصال 
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 ضعیت از گزارش ارائه و بندیجمع سالی هایاولویت و   اطالعاتی هایبانک در سازی ذخیره و شده تایید/  رد هایاولویت ها،شرکت ار

 مرتبط

 بررسی فرم ( های درخواست پیشنهاد پروژهRFPتدوین شده توسط شرکت )های عضو کنسرسیوم به منظور تجمیع نیاز مشترک 

 سی ست برر شت و شده تایید هایتخصص به توجه با داوران بانک تحقیقاتی و تکمیل هایپروژه داوری جهت دریافتی هایدرخوا  راکا

 داوری فرایند یاجرا جهت داوران بانک

 ذیربط متخصص کارشناسان کمک با اولویت از خارج هایپروژه برایها شرکت توسط درخواستی مجوزهای اخذ کارشناسی بررسی 

 کمک با مجاز معامالت حد از خارج هایپروژه برای زیر مجموعه توانیر هایشرکت توسط درخواستی مجوزهای اخذ کارشناسی بررسی 

 ذیربط متخصص کارشناسان

 های مصوبهای کارگزار بر اساس شاخصارزیابی شرکت 

 مرحله اجرا تا اختتام و کاربردی سازی پروژه -

 هاشرکت تحقیقاتی هایپروژه نیاز مورد صورتجلسات به همراه قرارداد/دستورکار عقد مثبته اسناد بررسی 

 زیرمجموعه هایشرکت شده قرارداد عقد هایپروژه پرونده تشکیل 

 هاشرکت یافته خاتمه تحقیقالتی هایپروژه نتایج خالصه بانک تشکیل  

 مرتبط هایگزارش ارائه و اطالعات تجمیع 

 مرحله پایش، ارزیابی و نظارت -

 هاشرکت عملکردوضعیت  گزارش تهیه 

 هاشرکت تحقیقاتی هایپروژه وضعیت گزارش تهیه 

 هحوز مالی، عملکرد حوزه در عملکرد ارزیابی هایشاخص زیر و هاشاخص تدوین شامل تحقیقاتی دفاتر عملکرد ارزیابی مدل تدوین 

 غیره و تحقیقاتی پروژه مدیریت دانش تحقیقاتی، انتشار قرارداد/دستورکار، عقد و هااولویت تعریف عملکرد

 ارزیابی هایشاخص زیر و هاشاخص تدوین شامل تحقیقاتی واحدهای منتشره کتب ارزیابی مدل تدوین  

 هاشرکت سالیانه عملکرد ارزیابی فرایند انجام 

 ادعاهای رب دال مثبته اسناد کفایت منظر از توانیر زیرمجموعه هایشرکت یافته خاتمه هایپروژه ارزیابی هایگزارش کارشناسی بررسی  

 شده مطر 

 مجدد اصال  نیازمند هایگزارش برای مجدد بررسی و اصال  فرصت مکانیسم ایجاد و بازخورد ارائه 

 تحقیقاتی هایپروژه نتایج بکارگیری از حاصل منافع بررسی نهایی گزارش ارائه و بندی جمع 

 های قطبتدوین مکانیزم انتخاب شرکت 
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 تعیین بودجه و تخصیص اعتبار ساالنه تحقیقاتمرحله  -

 یرمجموعهز هایشرکت تحقیقاتی مرتبط هایفعالیت و تحقیقاتی هایپروژه سالیانه عملکرد گزارش ارائه زیرساخت سازیپیاده و طراحی 

 زیرمجموعه هایشرکت یهانامهتفاهم تهیه زیرساخت سازی پیاده و طراحی 

 نیاز مورد احتمالی اصالحات جهت مرتبط بازخورهای ارائه و زیرمجموعه هایشرکت جاری هایپروژه عملکرد بررسی 

 نیاز مورد احتمالی اصالحات جهت مرتبط بازخورهای ارائه و زیرمجموعه هایشرکت یافته خاتمه هایپروژه عملکرد بررسی 

 نیاز مورد احتمالی اصالحات جهت مرتبط بازخورهای ارائه و زیرمجموعه هایشرکت تحقیقاتی هایفعالیت عملکرد بررسی 

 نیاز مورد احتمالی اصالحات جهت مرتبط بازخورهای ارائه و زیرمجموعه هایشرکت /موافقت نامههانامهتفاهم بررسی 

 زیرمجموعه  هایشرکت ریزیبودجه و عملکرد بررسی جهت کارشناسی جلسات برگزاری هایهماهنگی انجام 

 مرتبط هایگزارش ارائه و تجمیع زیرمجموعه، هایشرکت نامه/موافقتهانامهتفاهم نهایی کارشناسی بررسی 

 مرحله سیاست گذاری -

 های فرآیند سیاست پژوهینیازمندیتعیین  بررسی اولیه 

 نویس پیشنهادهای سیاستیهای تحقیقاتی مصوب( و تدوین پیشانجام مطالعات سیاست پژوهی )در قالب پروژه 

 های زیرمجموعه نویس پیشنهادهای سیاستی به شرکتارسال پیش 

 ر های پیشنهادی و ارسال به شرکت توانیتجمیع محتواهای تولید شده در قالب سیاست 

 سازیمرحله تجاری -

 ربط در این حوزهنامه/ قرارداد با نهادهای ذیو توافق "سازیامور تجاری صندوق"های مرتبط با فراهم نمودن زیر ساخت 

 ها در های مرتبط به منظور اعطای سهم شرکتو ارائه گزارش سازیامور تجاریصندوق سازی و واریز به دریافت عواید حاصل از تجاری

 قالب گرنت پژوهشی

 های تحقیقات برقها و دستورالعملنامهفرآیند بازنگری آئین -2

  ،اعمال هرگونه تغییرات جزئی )به تشخیص معاونت تحقیقات و منابع انسانی توانیر( به نحوی که موجب ایجاد تغییرات اساسی در فرآیند نگردد

صویب سانی توانیکننده این آییننیاز به طر  و تایید مجدد نهاد ت شنهاد دفتر تحقیقات و تایید معاونت تحقیقات و منابع ان شته و با پی ر نامه ندا

سانی توانیر و با تایید و تتصویب و ابالغ می شنهاد معاونت تحقیقات و منابع ان سی با پی سا ویب صگردد. همچنین تغییرات و اصالحات کلی و ا

 گردد.در کمیته پژوهش و فناوری توانیر ابالغ می

آورده شده است. 1تعاریف و واژگان کلیدی در پیوست  توضیح : 
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 هدف:

 تعیین ضوابط و معیارهای مربو  به شناسایی نیازها و تعیین اولویت

 محدوده اجرا:

 های زیرمجموعه توانیرتوانیر و کلیه شرکتشرکت مادر تخصصی 

 روش و ضوابط اجرایی:

که شامل  (RFP) فرم درخواست پیشنهاد پروژه دار خود را در قالبشناسایی شده و اولویت باشند، کلیه نیازهایها مو ف میتمام شرکت: 1ماده 

 تهیه و تدوین نمایند. باشد، می و... ، الزامات فنیها و منافعضرورت و مراحل اجرای پروژه، گزارش مختصر توجیهی جهت تخمین کلی هزینه

اکید ت مربوطه )مورد تایید شرکت توانیر( در راستای دستیابی به اهداف و محورهای مورد ، توسط نهادهای کارگزارهر شرکت نیازهای تحقیقاتی -1-1

های کالن ملی مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و طر  شرکت "فناوری"های تحقیقاتی و در اسناد باالدستی وزارت نیرو و اولویت

 گردد. بندی می، شناسایی و اولویتبه صورت مستمر

(، مسففلولیت کامل احصففاء نیازها بر عهده واحد تحقیقات نامهدر صففورت عدم تعیین نهاد کارگزار )در طول یک سففاله اول پس از ابالغ آئین :1تب ره 

 باشد.شرکت مربوطه می

فرم  قبه بررسففی و تدقی نیازهای تحقیقاتی واحدهای سففازمان را بصففورت مسففتمر )در دوره های زمانی مشففخص( شففناسففایی و ،نهاد کارگزار -1-2

شنهاد پروژه  ) ست پی سط واحد بهرهRFPدرخوا شده،( که تو شرکتپس از  پردازد ومی بردار تهیه و تدوین  سامانه تایید کمیته تحقیقات   در 

 دهد. تحقیقات برق قرار می

سایی نیازهای  -1-3 شنا شرکت"(مشترکفرا شرکتی )"به منظور  شاهده مستمر تمام میان  سترسی و م ست امکان د ریف نیازهای تعها، الزم ا

شرکت سایر  شرکت برای نهادهای کارگزار  سامانه تحقیقات شده از طرف هر  شد )این امکان از طریق  شته با ها در تمام مقاطع زمانی وجود دا

 برق مقدور خواهد بود(.

 عریف وت، کارگزاران هایی را جهت بررسی عملکردشاخص به صورت ساالنهدبیرخانه تحقیقات برق به عنوان نهاد نا ر بر عملکرد کارگزاران،  -1-4

 دهد.رساند و فرآیند ارزیابی را در مقاطع زمانی مشخص انجام میبه تصویب شرکت توانیر می

شرکت -1-5 ستا با ،خود "برنامه عملیاتی"، ملزم به تهیه و تدوین هاتمام  ستراتژی تحقیقات می همرا سایی درستا شنا شند تا به منظور  نیازها  با

 در اختیار نهادهای کارگزار مربوطه قرار دهند.

 گردند: های تحقیقاتی محسوب میموارد مشروحه ذیل،  فعالیت -1-6

 ستمبهینه سی صال  در طراحی، عملکرد و بهرهها و روشسازی  شده یا ابداعی و یا تلفیقی روشبرداری و با ها که با تغییر یا ا شناخته  های 

 .باشندپذیر میانجام
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 ستم سی ساخت  ستگاهطراحی و  شابهها و د شور )م سب هرگونه دانش فنی طراحی، سازی و نمونهها برای اولین بار در ک سازی( که با هدف ک

  شوند.ها انجام میساخت و تکمیل تجهیزات و سیستم

 سی ستمو تغییر روشهای فنی که با بهبود برر سی سعه در  سرمایهها، کاهش هزینهها و یا تو شتگذاری و یا بهرههای  ه برداری را به دنبال دا

 باشند.

 بار در کل صنعت با انجام مطالعات موردی مشکلی از مشکالت صنعت برق را حل نمایند.هایی که برای اولینفعالیت 

 وده ها، بایستی استاندارد بهای شناخته شده باشند. این آزمایشها با روشول روی سیستمهای خاص و غیر معمهایی که شامل آزمایشفعالیت

 و یا توسط مرجع معتبری تایید شده باشند.

 افزاری باشند. در اینافزاری یا سختسازی نرمهای ابداعی به صورت شبیهها با روشهای خاص روی سیستمهایی که شامل آزمایشفعالیت 

 شوند. های استاندارد مقایسه میهای ابداعی با روششها، روپروژه

  شده و نتایج آنها سائل اجتماعی که برای اولین بار انجام  سانی و م شمطالعات مرتبط با مدیریت، نیروی ان صنعت برق با ستفاده در  د و قابل ا

 ارزش افزوده ایجاد نماید.

 گذاری در صنعت برق که برای اولین بار انجام گیرد.های جاری و سرمایهنهمطالعات مرتبط با مسائل مالی و اقتصادی در جهت کاهش هزی 

 "های تحقیقاتینتایج پروژه "سازیکاربردی"و  "سازیتجاری 

 گردند : محسوب نمیتکرارى  ذیل، "های تحقیقاتیپروژه " -1-7

 هاى مشابه با تفاوت اصولى در روش تحقیق، اجرا و یا کاربرد در مناطق مختلف پروژه 

 هاى انجام شده قبلى م و تکمیل پروژهوهاى با هدف تداپروژه 

 و یا به منظور تسریع یا اطمینان در حصول نتیجه و دستیابى به فنون مختلف ارتقاء یافته و نوین  هاى مشابه با تکنولوژىپروژه 

 گردند:موارد مشروحه ذیل به عنوان فعالیت تحقیقاتی محسوب نمی -1-8

 آوری اطالعات، تشکیل بانک اطالعاتی در هر زمینه تعریف شده باشند.ر جمعهایی که به منظوفعالیت 

 باشند. "نوآوری "ای و کارشناسی که فاقدهای مهندسی، مشاورهها یا پروژهفعالیت 

 باشند. ای قابل انجامهای دورههای نصب، تعمیرات و نگهداری و آزمایشها که طبق دستورالعملهای متعارف و روزمره شرکتفعالیت 

 ها نباشد.ها و تجهیزاتی که نوآوری در آنهای طراحی و ساخت دستگاهفعالیت 

 گیرد. صورت می و سپس کمیته تحقیقات های شناسایی شده، توسط کمیته تخصصیبررسی و تایید اولیه اولویت:  2ماده 

دار را با تمرکز بر اولویت تحقیقاتی هایپروژههای تکراری، هدف از انجام هکمیته تخصفففصفففی مو ف اسفففت ضفففمن پرهیز از انجام پروژ -2-1

 نماید.و قابلیت کاربرد، بررسی و تصویب  فزودهارزش اسازی بیشینه
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شده: دبیرخانه تحقیقات برق، پس از دریافت نیازهای اولویت3ماده  سان و متخصصان ذی هاشرکت )اولویت تحقیقاتی( بندی  شنا ، ربطبا همکاری کار

سی ستندات، تحقیقاتی بودن و اطمینان از تکراری نبودن نیازها را انجام میهای الزم برر صال  جهت کفایت اطالعات، م صورت رد یا نیاز به ا دهد. در 

 ها مستقیما توسط دبیرخانه تحقیقات برق انجام خواهد شد.رسانی به شرکتها توسط دبیرخانه تحقیقات برق، اطالعهای تحقیقاتی شرکتاولویت

دهد. توانیر، نظرات تجمیع شففده کارشففناسففی را از دبیرخانه تحقیقات برق دریافت کرده و جهت تایید/ اصففال  / رد مورد بررسففی قرار می : 4ماده 

 شود.های مصوب )تایید شده( در سامانه تحقیقات برق جهت مشاهده و استفاده تمامی محققین قرار داده میاولویت

ای جهت بررسففی مجدد اولویت پیشففنهادی بنابر ها توسففط دبیرخانه تحقیقات برق، کمیتهپیشففنهادی شففرکت در صففورت عدم تایید اولویت : 5ماده 

 باشد:گردد. این کمیته متشکل از افراد ذیل میروز کاری )از زمان رد پیشنهاد( تشکیل می 11های مربوطه  رف مدت درخواست شرکت

  نماینده تخصصی توانیر 

 انه تحقیقات برقنماینده / نمایندگان دبیرخ 

  نماینده / نمایندگان شرکت 

صویب:  6ماده  شندمیمو ف  هاشرکت ، در مراحل بعدی کمیته تخصصیهای تحقیقاتیاولویت پس از ت صوب را از منظرهای  هریک از با نیازهای م

 د.نمورد بررسی قرار ده و ... سطح پروژه، "سازیقابلیت تجاری، ""فناوری اکتساب" نحوه

نیاز تعریف شده توسط کمیته تخصصی تشخیص داده شد، پس از بازبینی گزارش مختصر توجیهی توسط  سازیقابلیت تجاریدر صورتیکه  -6-1

شففود)رجوع شففود به در اختیار نهاد کارگزار قرار داده می اقدامات آتی/ شففرکت متقاضففی، جهت  "شتترکت قطب"کمیته تخصففصففی 

 (. قاتیهای تحقیپروژه سازیدستورالعمل تجاری

 باشند:های ذیل برخوردار میسازی دارند، از ویژگیهایی که قابلیت تجاریپروژه -6-2

 ("تولید انبوه"پذیر باشد )امکان محصول/خدمت توسعه یافته کامال مقیاس 

 .دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد 

 سازی محصول یا خدمت(نمودن تجاری تقاضای بالقوه برای محصول وجود داشته باشد. )وجود نیاز بالقوه جهت توجیه پذیر 

 ( سطح آمادگی فناوریTRL حداقل )ها و خود سیستم، باشد. در این سطح باید ا بات شود که مفهوم مورد نظر در سه سطح اجزا، زیر سیستم 5

 .(2در پیوست  1)ضمیمه  کنددر یک محیط شبیه سازی شده و یا تا حدودی واقعی به درستی عمل می

های اکتساب فناوری بجز دو روش تحقیقات و تجاری سازی )از جمله خرید دانش فنی، خرید حق االمتیاز و غیره( صورتی که سایر روش در:  2تب ره 

 انتخاب شد، کمیته تخصصی مو ف است مراحل و فرآیندهای بعدی را تعیین و به نهاد کارگزار اعالم نماید. 
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های قالب انعقاد قرارداد پروژه نبوده و از روش هاد کارگزار، نیازهایی که الزامی به انجام آن درکمیته تخصصی در مراحل بعدی، بنابر پیشنهاد ن -6-3

ورت در ص. نمایدباشد، بررسی میهای ابتکاری حل مسلله قابل رفع میمندی از نظرات تیم مشاوره پژوهشی و یا روشدیگری همچون بهره

 شود تا نیاز تعریف شده به صورت کامل پاسخ داده شود.د کارگزار ارجاع داده میتایید کمیته تخصصی، تمام مستندات نیاز به نها

شاوره یا روشمعیارهای تمایز نیازهای غیرپروژه:  3تب ره  ست(،  از نیازهای پروژهای ) نیازهایی که از طریق م ه ای )نیازمند بهای ابتکاری قابل حل ا

 اشد:بعقد قرارداد تحقیقاتی ( شامل موارد ذیل می

 سازیمدت زمان اجرا و پیاده 

 فوریت حصول پاسخ 

 ابعاد و پیچیدگی مسلله 

 های مورد نیازحجم فعالیت 

 های مورد نیاز جهت اجرای پروژهتعداد تخصص 

سطح پروژه -6-4 صی  ص سال میکمیته تخ سطو  ها را تعیین و جهت تایید به کمیته تحقیقات ار شامل  سطو  پروژه  شرکت"نماید.  و  "یفرا

 باشد.می شرکتی

 باشد. دار حداقل دو شرکت میشود و نیاز اولویتای است که در یک زمینه تحقیقاتی انجام میفراشرکتی) مشترک( پروژه پروژه:  4تب ره 

شرکتی پروژه:  5تب ره  شرکت مربوطه میپروژه  ست که در یک زمینه تحقیقاتی که نیاز  شد، انجام میای ا ست شود.با بق با منط این پروژه الزم ا

  های تحقیقاتی شرکت باشد.ها و برنامهها، سیاستاستراتژی

ل اجرا دستورالعمها انجام شود. )رجوع گردد به شرکت "کنسرسیوم"در قالب تشکیل  تواندمی "فراشرکتی) مشترک(" هایپروژه -6-5

 (های تحقیقاتیسازی پروژهو کابردی تا اختتام
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 های تحقیقاتینامه تعریف و ت ویب پروژهآئین -4
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 هدف:

 )فرآیند حل چالش( "های تحقیقاتیپروژه "تعیین ضوابط و معیارهای مربو  به فرآیند تعریف و تصویب 

 محدوده اجرا:

 های زیرمجموعه توانیرشرکت مادر تخصصی توانیر و کلیه شرکت

 روش و ضوابط اجرایی:

 باشد:به کلیه محققین، شامل مراحل ذیل می )تایید شده(های تحقیقاتی مصوب اولویتارجاع : 1ماده 

 (عمومی و اختصاصی)فراخوان  .1

 ها از سوی محققیندریافت پیشنهاد پروژه .2

 ارزیابی پیشنهادهای دریافت شده و توان اجرای کار محققین .3

 انتخاب محقق برتر جهت اجرای پروژه .4

 با محقق منتخب قراردادعقد  .5

صوی:  2ماده  شده )اولویتپس از تایید و ت شرکتب نیازهای تعریف  شنهادهایی در  های تحقیقاتی(، واحد تحقیقات هر  ست، جهت دریافت پی مو ف ا

 ها و نیازهای مصوب به صورت عمومی و اختصاصی فراخوان دهد. راستای رفع چالش

ه به ک "محققین و مت   ینبانک اطالعات "باشففند، محققین مربوطه را از در فراخوان اختصففاصففی، دفاتر تحقیقات مو ف می -2-1

صففورت متمرکز و یکپارچه اسففت، مورد بررسففی و انتخاب نمایند. این افراد جهت اجرای پروژه مورد نظر، از ابعاد زیر مورد بررسففی قرار 

 :( 3در پیوست  1ضمیمه ) گیرندمی

 میزان ارتبا  تخصص محقق با پروژه تعریف شده 

 شده توانمندی محقق از نظر اجرای پروژه تعریف 

 برداری از آن داشتن تجربه کافی نسبت به اجرای پروژه، فرآیند محصول مورد نظر و بهره 

شگاه تمامی در فراخوان عمومی، -2-2 سته به یکی از دان ضای هیلت علمی یا غیرهیلت علمی واب شامل اع سته به محققین  سات واب س ها، مو

 توانند پیشنهادهای خود را ارائه نمایند.نش بنیان، میو دا مجاز ی خصوصیهاها و مراکز پژوهشی و یا شرکتدانشگاه

شنهاد خود را در قالب :  3ماده  صی و عمومی، پی صا ست تمامی محققین در فراخوان اخت سامانه تحقیقات تهیه و در  فرم تعریف پروژهالزم ا

  اری نمایند.بارگذ برق
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صورت، ل گردد در غیر اینبه صورت کامل و با ذکر جزئیات تکمی توسط محقق استالزم )پروپوزال( تمام عناوین اجباری در فرم پیشنهاد پروژه  -3-1

 پروژه در فرآیند بررسی قرار نخواهد گرفت.  پیشنهاد

 .نمایندمیدر فراخوان عمومی، محققین مستندات مربو  به سوابق اجرایی و علمی خود را جهت بررسی به واحد تحقیقات شرکت ارسال : 1تب ره 

ر بکارگیرى استانداردها دی مورد استفاده محقق در پیشنهاد پروژه، توسط محقق به صورت کامل مشخص گردد. و  استانداردهاسطالزم است  -3-2

 گردد:در چهار سطح زیر استفاده مى الًکه معمو …ها و ، آزمایش ىمراحل مختلف کار مانند طراح

 ف شده در صنعت برق تعری ىاستانداردهاى صنعت برق ایران، مختص شرایط و مقررات فن 

 ذیربط سمىهاى راستانداردهاى ملى و کشورى مطابق با شرایط و مقررات فنى تعریف شده توسط موسسه استاندارد صنعتى ایران و سایر سازمان 

 و جهان شمول دارند. المللى که جنبه عمومىاستانداردهاى بین 

  ستانداردهاى صیا ص سطو  فوق  تخ سى به  ستر صورت عدم د سط کمیته که در  سب مورد تو شرکتو یا الزامات دیگر ح صی  ص ین تعی تخ

 گردند.مى

 آورده شود. /دستورکاردر هر صورت فهرست استانداردهاى مورد توافق باید در متن یا ضمائم قرارداد : 2 تب ره

ارائه  و این فاز با فازهای بعدیارتبا   شففوند، ذکرکامل چگونگیتر تعریف مییی که به عنوان فاز اول یک پروژه کاملهادر خصففوص پروژه -3-3

 ضروری است.  (صورت موفقیت در فاز اول در)برنامة پیشنهادی برای به نتیجفه رسفاندن موضفوع تحقیفق 

سط واحد تحقیقات دریافت می از زمانی : 4ماده  شنهادهای پروژه تو ست، محققین را که پی یان در جرگردد تا زمان اعالم نتایج، واحد تحقیقات مو ف ا

 باشد:فرآیند قرار دهد، این زمان برای معامالت با سطو  مختلف به شر  ذیل می

  هفته  1برای معامالت کوچک 

  هفته 2برای معامالت متوسط 

  هفته 3برای معامالت کالن 

 گردد.سطو  معامالت ساالنه توسط دولت اعالم می الزم به ذکر استتوضیح : 

 گیرد. در کمیته تخصصی مورد ارزیابی قرار می س از بررسی اولیه توسط واحد تحقیقات شرکت،پیشنهادهای پروژه پ:   5ماده 

صادی و امکان -5-1 شناس ارزیابی اقت ست حداقل یک کار صورت لزوم یک در این مرحله الزم ا شناس از واحد بهره بردار و در  سنجی، یک کار

 باشد.کارشناس مدیریت تکنولوژی در کمیته تخصصی حضور داشته 

صویب، رد،  -5-2 صورت ت سی خود را به  سی قرار دهد و نتیجه برر شنهادهای پروژه را از منظرهای زیر مورد برر ست پی صی مو ف ا ص کمیته تخ

 صال  دیگر اعالم کند:تصویب مشرو ، ارجاع به مراجع ذی
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 پذیری فنی و اقتصادی پیشنهاد پروژهامکان 

  منافع غیر مالی، ارزش علمی و فناورانه پیشنهاد و ...( ارزش افزوده ) ارزش ریالی، -میزان ارزشمندی 

 ،استانداردها، سطح پیچیدگی و ...( مشخصات فنی )فرآیند ساخت 

   منابع و تجهیزات مورد نیاز 

 دامنه کاربرد نتایج پروژه 

 بینی شده با مراحل اجرای پروژههای پیشتناسب هزینه 

 پروژهبینی شده با مراحل اجرای تناسب زمان پیش 

  نو و ابتکاری بودن پیشنهاد 

 ( یا به دلیل قابل قبولی تکرار پروژه توجیه پ باشد ترمگر اینکه از لحاظ کیفیت و مشخصات فنى بهتر و کاملغیر تکراری بودن پروژه)ذیر باشد 

 های موجود های کیفی، فنی و اجرایی نسبت به سایر روشگیویژ 

 میزان صالحیت علمی محقق 

 موضوع با سوابق و تجربیات محققمیزان ارتبا   

 ها، بهبود کیفیت، صرفه جویی در زمان، افزایش سودآوری، افزایش دقتتا یر راهکار پیشنهادی در کاهش هزینه 

 سهولت اجرا و میزان دسترسی به تجهیزات بومی 

   پروژهاهداف و مراحل بعدى استفاده از 

  متدولوژی تحقیق 

 پروژه  های مورد انتظار از نتیجهویژگی 

 (تعیین میزان تطابق سطح آمادگی فناوریTRL پیشنهاد دریافت شده با سطح )TRL مورد انتظار پروژه 

 باشد.های مصوب با سطو  معامالتی کالن توسط محقق الزامی می( برای پروژهFSسنجی فنی و اقتصادی )تهیه گزارش امکان:  3تب ره 

های در حال اجرا، محققین مجاز به معرفی یک مدیر پروژه برای بیش از یک پروژه نخواهند بود. پروژهبه منظور اجتناب از پایین آمدن کیفیت  -5-3

صی و تایید کمیته تحقیقات  ص ستدل )گزارش توجیهی( کمیته تخ شنهاد م صیص پروژه دوم به یک مدیر پروژه، بنابر پی در موارد خاص، تخ

 باشد.پذیر میامکان

شر : 6ماده  شخصات کامل داوران/ نا ران ذیواحد تحقیقات هر  شنهادی هر پروژه را از کت، م که  "بانک اطالعات داوران/ ناظران"صال  پی

 .( 3در پیوست  2)ضمیمه  دهدبه صورت متمرکز و یکپارچه است، تهیه و جهت بررسی در اختیار کمیته تخصصی قرارمی

 نا ران پیشنهاد شده توسط واحد تحقیقات را بررسی و تایید نماید.کمیته تخصصی مو ف است، صالحیت هیات داوران/  :  7ماده 
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 سطح داوران/نا ران )تحصیالت دانشگاهی و یا تجربه مرتبط( باید هم سطح و یا باالتر از مجری باشد.  -7-1

سط منتخب جهت اخذ نظرات ایشان توپیشنهادها به داوران  تخصصی و تعیین سطح معامالت،ها توسط کمیته پس از تصویب پیشنهاد پروژه : 8ماده 

های الزم جهت اخذ پاسخ داور/ داوران و ارائه آن به کمیته تخصصی را انجام دهد. در گردد. واحد تحقیقات مو ف است پیگیریواحد تحقیقات ارسال می

 داوران استفاده نماید. تواند از نظرات سایرکه داور نظر خود را  رف مدت یک هفته اعالم ننماید، واحد تحقیقات میصورتی

 گردد: ها تعیین میدریافتی( براساس مبل  پیشنهادی پروژه حداقل تعداد داوران )تعداد نظرات داوری -8-1

 روژهپشود و تنها در صورت نیاز، محسوب می پروژهنظر کمیته تخصصی به عنوان داوری  هایی با سطح معامالتی کوچک،در مورد پروژه 

 گردد.به داور ارسال می

 داور اخذ گردد. 2با سطح معامالتی متوسط، الزم است نظر تاییدی حداقل  ییهادر مورد پروژه 

 داور اخذ گردد. 3الزم است نظر تاییدی حداقل  با سطح معامالتی کالن، ییهادر مورد پروژه 

 .گیرندمعامالت کالن، توسط کمیته تخصصی، پیشنهاد شده و در کمیته تحقیقات مورد بررسی و تایید قرار می هایداوران پروژه:  4تب ره 

 با سطح معامالتی کوچک و متوسط، الزم است تنها مورد تایید کمیته تخصصی قرار گیرند.  هاییداوران پروژه : 5تب ره 

 گیرد.ن توسط حداقل یک داور صنعتی و یک داور دانشگاهی صورت میبا سطح معامالتی متوسط و کال هاییترجیحا داوری پروژه -8-2

 گردد.مییی با سطح معامالتی متوسط و کالن از یک داور غیر بومی استفاده هاپروژهحتی االمکان در  -8-3

 باشد.استفاده از محققین به عنوان داور پروژه مربوطه، مجاز نمی -8-4

 ف در جدول ذیل نشان داده شده است: ی مختلهاپروژهبندی داوران جهت داوری درجه -8-5

 سطح مجاز داوری سطح معامالتی پروژه
حداقل امتیاز قابل قبول کسب شده در 

 بانک اطالعاتی داوران/ناظران

 41 ج -ب -الف کوچک

 61 ب -الف متوسط

 81 الف کالن

 

 رجوع گردد. (3در پیوست  2)ضمیمه توضیح : جهت تعیین حداقل امتیاز داوران، به 

داوران  و بردارواحد بهره همحقق، نماینددر صورت لزوم نسبت به تشکیل جلسه فنی با حضور  نظرات تواند پس از اخففففذمی خصصیکمیته ت : 9ماده 

 .گیرنده نهایی در خصوص نتایج داوری، کمیته تخصصی خواهد بوداقدام کند. در هر صورت، تصمیم
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بررسی پروژه تحقیقاتی با سطح معامالتی کالن و یا خارج از اولویت، مستندات مربوطه را جهت بررسی کمیته تخصصی مو ف است پس از  : 11ماده 

روز کاری بررسی نموده و نتیجه را به  11مجدد و صدور مجوز به دبیرخانه تحقیقات برق ارسال نماید. دبیرخانه تحقیقات برق، پروژه مزبور را  رف مدت 

 نماید.توانیر جهت اعطاء مجوز ارسال 

صوب بر عهده کمیته تخصصی میهاپروژهتخصیص نا ران به  : 11ماده  شرکتی تحقیقاتی م شد،  شندها مجاز میبا  نا ران را از بانک اطالعاتی با

 ، نا ر پروژه را تعیین و تخصیص دهند.نیز از میان داوران منتخب تواندداوران/ نا ران انتخاب نمایند. همچنین کمیته تخصصی می

 ها به عهده داشته باشد. تحقیقاتى را با کارفرمایى شرکت پروژه 2تواند حداکثر نظارت بر در هر مقطع زمانى، هر نا ر حقیقی مى -11-1

 ای باشند که مجری آن پروژه، نظارت بر پروژه ایشان را بر عهده داشته باشد.پروژهتوانند نا ر افراد حقیقی/ حقوقی نمی -11-2

 گیرد.بردار شرکت صورت میحتی االمکان توسط واحد بهرهتحقیقاتی  پروژهنظارت بر  -11-3

 تعیین نماید. پروژهتواند در صورت صالحدید بیش از یک نا ر )داخلی یا خارجی( برای کمیته تخصصی می -11-4

، از "قرارداد مادر" بقالهای سففرباری در توانند به منظور تسففهیل در فرآیند انعقاد قراردادها/دسففتورکارها و کاهش هزینهها میشففرکت:  12ماده 

قرارداد مادر به ازای هر پروژه،  دراستفاده نمایند. بدیهی است  "مجریان محوری"های ذی صال  به عنوان ها، مراکز پژوهشی و سایر شرکتدانشگاه

بل  ها نباید بیش از مجمع مبال  پروژهگردد. ها تعیین گردیده و به محقق ابالغ میتیم تحقیق به صفورت مجزا از سفایر پروژهو  بندیزمان ،شفر  خدمات

 کل قرارداد مادر باشد.

اوره جهت مش توان از مشاور/ مشاوران فنی نهاد کارگزارقالب انعقاد قرارداد پروژه نبوده، می به منظور رفع نیازهایی که الزامی به انجام آن در:  13ماده 

 (نیاز و تعیین اولویتآیین نامه شناسایی استفاده نمود. )رجوع گردد به  پزوهشی

 ند.بایست از سوی کمیته تخصصی تایید گردتواند در امر مشاوره فنی مورد استفاده قرار گیرد، میکه می صالحیت اشخاص حقیقی و حقوقی -31-3

ستورکار، : 14ماده  صدور ابالغیه یا عقد قرارداد/د صویب پروژه، پیگیری روند اداری پروژه، از منظر  ها، تایید پیگیری روند اجرایی، روند گزارشپس از ت

 ها و غیره بر عهده واحد تحقیقات شرکت می باشد.صورت وضعیت

سال -31-3 ضاء واحد بهره بردار ار شر  خدمات پروژه با نظر نا ر/ نا رین نهایی و فرم تعریف پروژه جهت اخذ تایید و ام ست   در این مرحله الزم ا

هاى موجود امضا نسخه اصل و در به روزترین فرم 4کمیته تخصصی و کمیته تحقیقات، قفففرارداد پروژه در گردد. پس از تصویب پروژه توسط 

 :باشدو مبادله خواهد شد. نحوه توزیع نسخ به شر  ذیل مى

 تحقیقات / دبیرخانه تحقیقات برق واحد -1

 محقق -2

 نا ر -3

 امور مالى شرکت/ سازمان تامین اجتماعی -4
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ضاهای مجاز، در قرارداد نظارت نی:  6تب ره  شرکت و انجام ام سی و تایید در کمیته تخصصی و کمیته تحقیقات  صل و در به  3ز پس از برر سخه ا ن

 :باشدهاى موجود، مبادله خواهد شد. نحوه توزیع نسخ به شر  ذیل مىروزترین فرم

 تحقیقات / دبیرخانه تحقیقات برق واحد -1

 نا ر -2

 امور مالى شرکت/ سازمان تامین اجتماعی -3

به همراه  موضففوع  در اسففرع وقت منجر گردد، پروژه عدم پذیرشها به در صففورتی که نتیجه بررسففی هاپروژهتصففویب در هریک از مراحل :  15اده م

 یابد.خاتمه می پیشنهاد پروژه دریافتی اعالم و بررسی محققین بهدالیل کافی 

ر ها و د)کارشففناسففی ارشففد و دکتری( فقط از طریق عقد قرارداد با معاونت پژوهشففی دانشففگاههای تحصففیالت تکمیلی نامهحمایت از پایان:  16ماده 

سر می "شیوه نامه حمایت از فعالیتهای علمی و تحقیقاتی توانیر"چارچوب  شرایط احراز پروژهمی ست در این حالت، تمامی  شد. بدیهی ا حقیقاتی های تبا

 صادق است.
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های سازی پروژهکابردیدستورالعمل اجرا تا اختتام و  -5

 تحقیقاتی
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 :هدف

 های تحقیقاتیپروژه "کاربردی سازی"و  اختتام تا اجرا فرآیند به مربو  معیارهای و ضوابط تعیین

 :اجرا محدوده

 های زیرمجموعه توانیر شرکت مادر تخصصی توانیر و کلیه شرکت

 :اجرایی ضوابط و روش

 باشد.مو ف به شروع عملیات اجرای پروژه می / دستورکارقرارداد پس از دریافت ابالغیه و یا عقد محقق :1ماده 

 پروژه، نسبت به همکاری با نا ر و ارائه اطالعات به ایشان و اخذ نظرات نا ر اقدام نماید. شروع تاریخ از است مو ف محقق :2ماده 

صورت می -2-1 صورت همزمان با فرآیند انجام تحقیق،  صورت همزمان انجام فرآیند نظارت بر کار محقق به  ست، به  گیرد و بنابراین نا ر مو ف ا

 های الزم را انجام داده و نقطه نظرات خود را نیز جهت بهبود فرآیند انجام تحقیق به محقق ارائه نماید.نظارت

 نماید.الزحمه اقدام میای و درخواست حقمرحله له، مطابق با مفاد قرارداد/دستورکار نسبت به ارائه گزارشمحقق در انتهای هر مرح: 3ماده 

صصی کفایت می: 4ماده  صرفا تایید نا ر، واحد تحقیقات و کمیته تخ هایی پروژه تایید گزارش ننماید. لیکن در انتهای هر مرحله )به جز مرحله نهایی( 

 قات نیز تایید گردد.باید توسط کمیته تحقی

ضعیت گزارش -1 -4 صورت و سال نموده و های مرحلهواحد تحقیقات باید تاییدیه  صی دریافت و به واحد مالی ار ص سوی کمیته تخ ای پروژه را از 

سانی گزارش آن را به کمیته تحقیقات اطالع ضعیت مرحله نهایی میر صورت و ست مورد تایید کمیته تحقیقاتنماید. لیکن گزارش  یز قرار ن بای

 گیرد.

سامانه تحقیقات برق اختتام فنی پروژه پس از تایید گزارش: 5ماده  های نهایی توسط کمیته تخصصی و کمیته تحقیقات و همچنین بارگذاری نتایج در 

ستندات و گزارش مراحل گردد.میدر کمیته تحقیقات تعیین  شامل دریافت م شد، پس از اختتام فنی در وهای مربوطه میاختتام قراردادی پروژه که  احد با

 شود.تحقیقات پیگیری می

ضرورت برنامه - 5-1 صویب پروژهضمن تاکید بر  سی و ت ر زمان مقرر ها دهای تحقیقاتی به نحوی که این فعالیتریزی دقیق برای تهیه، تدوین، برر

شروع و خاتمه پرو شوند، چنانچه بنابر هر دلیلی تاریخ  شرکتژه تحقیقاتی در اجرا  صوب هاابالغیه  سنامه م شنا شروع و خاتمه مندرج در  ، با تاریخ 

 تفاوت داشته باشد، مالک عمل ابالغیه است.)اطالعات قراردادی( پروژه 
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ل ادر انتهای پروژه الزم است که پس از دریافت و تایید گزارش نهایی، مستندات مربوطه توسط محقق، جهت  بت نتایج به واحد تحقیقات ارس :6ماده 

 باشد :گردد؛ این مستندات شامل موارد زیر می

 فرم کنترل مدارک 

                 خالصه نتایج پروژه 

 فرم ارزیابی اقتصادی 

 سازیای جهت تجاریپیشنهادیه 

 های مربوطه به ارائه سمینارفایل 

 .باشدمی کمیته تخصصی پیشرفت توسط یهاگزارش تائید و تصویب به منو  پروژه، بعدی مرحله اجرای مجوز صدور الزحمه وپرداخت حق: 7ماده 

 پیشرفت گزارش و کرده رفع را کمیته تخصصی  شده توسط ابالغ ایرادات است مو ف محقق پیشرفت، گزارش در ایراداتی وجود صورت در - 7-1

 .نماید ارائه تحقیقات واحد به را شده اصال 

شکال دارای را پروژه نهایی گزارش تحقیقات کمیته که درصورتی - 7-2  پروژه ایرادات پاسخ هفته دو مدت  رف است حداکثر مو ف محقق، بداند ا

 .نماید اعالم تحقیقات واحدبه  را

 استفاده برای پیشنهادی برنامه ارائه و پروژه حال و آینده اقتصادی عنوان ارزیابی با بندی کار، مرحله آخرین عنوان به پروژه خدمات شر  در :8ماده 

 پروژه در نظر گرفته شود.  نتایج از کاربر نهایی

 گردد.پروژه بروزرسانی می خاتمه در زمان ،بود شده تهیه (FSسنجی )مطالعات امکان تحقیقات کمیته تشخیص به که هاییپروژه برای - 8-1

سویه و)خاتمه قراردادی(  پروژه خاتمه نهایی تایید :9ماده  ساب ت  صورت به اختتام قراردادیفرم  در مندرج موارد به تکمیل کلیه منو  محقق با ح

  باشد.می جزئیات و با ذکر کامل

بط رتحقیقات شفرکت ذیواحد مجریان، تغییر در اقالم هزینه و  ... الزم اسفت به  متعاقب ابالغ پروژه جهت اجرا، هرگونه تغییر در مدت اجرا، :11ماده 

 گردد.نتیجه به محقق ابالغ می اعالم گردد و در صورت تایید توسط کمیته تخصصی،

د، های مذکور در قرارداد/دستورکار بطول انجامهای تحقیقاتی بیش از زماندر صورتی که بنا بر هر دلیلی ، بررسی و تایید گزارش نهایی پروژه: 11ماده

کار مناسففب از جمله زم انجام و با بکارگیری راهتواند مراتب را به همراه مدارک موید موضففوع به واحد تحقیقات منعکس تا بررسففی المحقق پروژه، می

 تشکیل جلسه با حضور رییس کمیته تحقیقات شرکت و محقق، معضل مرتفع گردد.

 .قرار داده و با ایشان همکارى نمایدنا رین منتخب پروژه را در اختیار نا ر /  مو ف است کلیه اطالعات مربو  به پروژه محقق: 12ماده 

 گردد.قرارداد نا ر از سوی واحد تحقیقات، نظارت پروژه آغاز میپس از ابالغ  - 12-1
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 باشد:و ایف نا ر شامل موارد ذیل می - 12-2

  قراردادهاى   خصففوصففیشففرایط و پیوسففت آن، ى تحقیقاتقرارداد پروژه ، پروژهتعریف آخرین نسففخه فرم  بررسففی و ا هار نظر در مورد

 گیرد.یم قرارایشان که در اختیار پروژه  کار هاى پیشرفتگزارشو  پژوهشى

  ستمر با ست در مدت زمان انجام پروژه پیش آید و راهنمایى در محقق و گروه تحقیق ارتبا  م شکالتى که ممکن ا سائل و م سى م و برر

 ...، اعتبارات پروژه  و بندى پروژهتغییر در برنامه زمان در صورت امکان و در صورت لزوم ارائه پیشنهاد جهتحل مسائل 

  تطبیق اقدامات انجام گرفته با مراحل اجرایی و اهداف پروژه نظارت و 

 کارفرماهاى پروژه و ارائه گزارش به مراجعه به مراکز اجرا کننده شر  خدمات و بررسى روش و کیفیت اجرایى فعالیت 

  شود.پیشنهاد می /محققاقداماتی که در هریک از مراحل اجرای پروژه از طرف مجری بررسی پیشنهادها وا هار نظر و 

 با موضففوع و شففر  خدمات فنى باق از نظر انشففایى، کیفیت، محتوا، ذکر منابع و مراجع ، انط محققها و مدارک مطالعه و بررسففى گزارش

 قرارداد

  در  های پیش بینی شدهراساس درخواست مجری و با توجه به سقف هزینهپروژه بهای اولیه درصد پیشرفت و حق الزحمهبررسی و تایید

 قرارداد یا موافقت نامه مربوطه.

 تحقیقات درمورد چگونگی پیشرفت کار پروژه  واحدهای مستمر ماهانه حسب مورد به ارسال گزارش 

 های پژوهشی و کسب امضاء محقق تهیه و تکمیل صورتجلسه نظارت بر پروژه 

 هاى پروژه تحقیقاتى هاى مسافرت و سایر هزینهیه ملزومات و هزینهنظارت بر ته 

 و همزمان به کارفرما تحقیقاتی محقق  پروژهبه تحقیقاتی   ارائه پیشنهادهای الزم اجرایی برای افزایش بهبود کیفیت پروژه 

  پروژه فنی پروژه به منظور توقف، لغو و یا خاتمهتغییر وضعیت تایید نهایی 

  نفعان متعدد در صورت نیازهای پروژه در زمان ارائه به ذینتایج و گزارشدفاع از 

 باشد.میاز آغاز اجرای پروژه  تا مرحله ارائه گزارش نهایی  ،دوره نظارت و ارزشیابی توسط نا ر : 1تب ره 

به کمیته تحقیقات منعکس نماید در این قبیل در مواردى که پروژه با تاخیر در حال انجام باشد، نا ر مو ف است علت را بررسى و نتیجه را  - 12-3

 همراه -در صورتى که ادامه پروژه را به مصلحت نداند   -موارد نا ر گزارش حاوى موانع و پیشنهادات را  جهت تسریع روند پروژه و یا توقف آن 

 نمود. با ذکر دالیل به کارفرما اعالم خواهد

/ تایید/ اصففال  شففر  خدمات( بندی نظرات و پیشففرفت پروژه )ردرین نسففبت به جمعکمیته تخصففصففی پس از دریافت نظرات نا ر/ نا  - 12-4

 نماید.میگیری تصمیم

 نماید:کرده و موارد ذیل را تکمیل و ارسال میمحقق سمینارى ارائه د گزارش نهایی، پس از پایان کار پروژه و تایی : 13ماده 

 فرم کنترل مدارک 
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 فرم ارزیابی اقتصادی 

  نتایج پروژهفرم خالصه 

 های مربو  به ارائه سمینارفایل 

 ..گردداز سوی کمیته تحقیقات لحاظ شده و محاسبه می ر تا زمان اعالم خاتمه فنی پروژهها، حداکثتاخیرات غیرمجاز محققین در پروژه : 14ماده  

بیرخانه تحقیقات برق اقدامات الزم جهت برگزاری سففمینار با هماهنگی د هاشففرکت پس از اعالم خاتمه فنی پروژه تحقیقاتی، واحد تحقیقات :15ماده 

 دهد.های زیرمجموعه و با دعوت از کارشناسان مرتبط( انجام میارائه نتایج پروژه را )حتی االمکان در گستره کلیه شرکت

صرفه: 16ماده  شرکتها و افزایش بهرهجویی در هزینهبه منظور  سمینار،  سمینار برای چند پروژه توانند ها میوری برگزاری  شترک  سبت به اجرای م ن

 نمایند.  خاتمه یافته )دو یا چند شرکت( در محل مورد توافق اقدام

شرکتی)مشترک(پروژهبه منظور رفع نیازهای تحقیقاتی : 17ماده  شرکت،  های فرا شرکتکنسرسیوممیان حداقل دو  پروژه  ها به منظور انجامی از این 

شترک بین  شکیل میتحقیقاتی م شکیل مهم گردد.آنها ت سرسیوم"این ترین هدف از ت شرکتاجتناب از انجام پروژه  "کن ها، اتالف های تکراری در 

ستیابی به حداکثر توان علمی و مهارتی می سیوم پس از خاتمه پروژه و حصول به نتیجه، پایان میمنابع و د سر شد. این کن سبا صورت یابد. بدیهی ا ت در 

 گردد.های تحقیقاتی اقدام مینسرسیوم، مشابه فرآیند پروژهتشکیل نشدن ک

شند به محض دریافت هر نیاز در هر مقطع زمانی، نیاز مربوطه ها، مو ف مینهادهای کارگزار به منظور بررسی نیازهای مشترک میان شرکت -17-1 با

شته و را میان تمام شرکت شتراک گذا در صورت اعالم نیاز مشترک از حداقل یک شرکت دیگر در فاصله زمانی حداکثر های زیرمجموعه توانیر به ا

 ( به دبیرخانه تحقیقات برق اعالم نمایند.RFP) فرم درخواست پیشنهاد پروژههفته، مراتب را با ذکر جزئیات مورد نیاز در  3

 باشد:معیارهای انجام پروژه در قالب کنسرسیوم شامل موارد ذیل می -17-2

  ،مجموعه توانیر مشترک باشد.های زیراقل بین دو شرکت از شرکتحدنیاز شناسایی شده 

 تر الزامی نبوده و هایی با سطح معامالتی کالن باشد در غیر اینصورت تشکیل کنسرسیوم در سطو  مبال  پاییننیاز تعریف شده در قالب پروژه

 باشد.می هادر اختیار شرکت

نماید؛ در صورت وجود شرکت قطب در ها به عنوان نماینده سایر اعضا کنسرسیوم اقدام میهای مشترک، یکی از شرکتدر انعقاد قرارداد پروژه -17-3

و ایف زیر را  های مشترکتواند به عنوان نماینده کنسرسیوم انتخاب گردد. نماینده کنسرسیوم در پروژهزمینه تخصصی مزبور، شرکت قطب نیز می

 بر عهده دارد:

 صال  به منظور انجام پروژه مشترکق ذیتعیین محق 

 تشکیل و مدیریت کمیته راهبری 

 الزحمه محققتعیین حق 
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 محقق  با قرارداد عقد 

 عقد قرارداد با نا ر/ نا رین منتخب 

 های عضو کنسرسیومعقد قرارداد جداگانه/چندجانبه با شرکت 

شرکت قطب در فرآیند  -17-4 ستفاده از خدمات  صالحدید به ا صورت  شرکت قطب نیز )بدون آورده نقدی یا تقبل حق الزحمه( حق در  سیوم،  سر کن

مندی از نتایج، مشرو  به همکاری شرکت قطب تا انتهای پروژه و کسب ها دارا خواهد بود. این بهرهاستفاده از نتایج حاصله را همانند سایر شرکت

 نتایج خواهد بود.

 رعهده دارد:گردد. این کمیته و ایف زیر را برکت عضو کنسرسیوم و شرکت نماینده تشکیل مینمایندگان هر ش کمیته راهبری با حضور نماینده/ -17-5

 بررسی و تایید محقق/ محققین و حق الزحمه و جزئیات قرارداد تحقیقاتی مربوطه 

 بررسی و تایید نا ر/ نا رین 

 از اعضامابین نماینده و هر یک بررسی و تایید جزئیات قراردادهای جداگانه/چندجانبه فی 

 نظارت بر حسن اجرای پروژهمندرج در قرارداد و  تعهدات و هاگزارش نتایج، تایید و بررسی 

 تعیین دستاوردهای مورد انتظار پروژه 

 های سربارتعیین سهم هر شرکت عضو از پرداخت کل حق الزحمه محقق/ محققین و هزینه 

 گیری در مورد تغییر/ کاهش/ افزایش اعضای کنسرسیوم تصمیم 

 گیری در مورد نحوه خاتمه قرارداد/دستورکار و اخذ نتایجتصمیم 

سیوم منعقد می -17-6 سر ضا کن شامل موارد ذیل میمفادی که در قراردادهای جداگانه/چندجانبه بین نماینده و هریک از اع شد. این مفاد الزگردد،  م با

 است مورد توافق اعضا قرار گیرد. 

 های عضو کنسرسیومن شرکتهای صورت گرفته میاتعیین نحوه توافق 

 های عضو کنسرسیومتعیین نقش، و ایف و تعهدات مالی و غیرمالی هریک از شرکت 

  تعیین نحوه نظارت بر حسن اجرای پروژه 

 ساختار مدیریت و کنترل پروژه مشترک 

 .  گیردصورت می کنسرسیوم با تایید کمیته تخصصی شرکت عضوهای عضو کنسرسیوم شرکتهای کلیه پرداخت  -17-7

شند حق السهم خود را پس از تایید صورت وضعیت هر مرحله از اجرای پروژه توسط کمیته راهبری، های عضو کنسرسیوم مو ف میشرکت -17-8 با

 روز در وجه نماینده کنسرسیوم پرداخت نمایند. 11حداکثر  رف مدت 

 نماید.اقدام می های تحقیقاتیج پروژه مانند دیگر پروژهو  بت نتای "مستندسازی "مشترک، نسبت به نماینده کنسرسیوم پس از اتمام پروژه -17-9
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  نماینده/"شتترکت قطب"های نهایی از مجریان بر عهده واحد تحقیقات پیگیری اخذ گزارش ،)مشففترک(های فراشففرکتیدر مورد پروژه :2تب تتره 

 باشد.مربوطه می

شرکت قرار داده میتحقیقاتی، نتایج آن در اختیار واحد بهرهدر طول مدت انجام پروژه و همچنین پس از خاتمه فنی پروژه :  18ماده   حدوا شود.بردار 

 تحقیق خروجی نتایج صورتیکه در .بپردازد تحقیقات خروجی نتایج ارزیابی به بایستمی نظر مورد تحقیقاتی دستیابی به نتایج پروژه از پس نیز برداربهره

شند، تأیید مورد ستفاده محل بایستمی با شد، اصالحات نیازمند نتایج و درصورتیکه گردد معین نیز نتایج این از و طریقه بکارگیری ا  به مو ف محقق با

 میباشد بردار بهره واحد به آن مجدد ارسال و نتایج اصال 

سازی به عنوان مشاور همراه، نسبت به سازی/تجاریدر هریک از مراحل کابردی: در صورت نیاز و صالحدید کمیته تخصصی به حضور محقق 19ماده 

ای با وی اقدام خواهد گردید.انعقاد قرارداد مشاوره
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 هدف:

  سازیتعیین ضوابط و معیارهای مربو  به فرآیند تجاری

 محدوده اجرا:

 های زیرمجموعه توانیرشرکت مادر تخصصی توانیر و کلیه شرکت

 روش و ضوابط اجرایی:

سایر و  RFPفرم  ،"شرکت قطب"واحد تحقیقات شرکت متقاضی، در صورت تمایل به استفاده از توانمندی  ،سازیجهت شروع فرآیند تجاری .1 ماده

ستندات مرتبط با نیاز اولویت سط نهاد کارگزار از نظر قابلیت تجاریم ست، بدار و مصوب خود را که در مراحل قبل تو سی قرار گرفته ا ه سازی مورد برر

سال می شرکتشرکت قطب ار صورت عدم تمایل  شرکت قطب در یک پروژه، نماید )در  ستفاده از  شرکتها به ا اینده عنوان نمتوانند به ها مییکی از 

ساً میسایر اعضا انتخاب گردد(.  ست یک شرکت را ستفاده از تواند نسبت به تجاریبدیهی ا سازی محصول مورد نظر خود اقدام نماید و در این حالت ا

های متقاضی رکتها، یا باید از خدمات شرکت قطب استفاده شود یا یکی از ششرکت قطب الزامی نیست. ولی در صورت تجمیع تقاضای سایر شرکت

 سازی انتخاب گردد.به عنوان نماینده جهت مدیریت و راهبری فرآیند تجاری

 باشد:سازی، و ایف زیر بر عهده شرکت قطب میهای تجاریهای قطب در پروژهمندی شرکت)های( متقاضی از شرکتدر صورت بهره -3-3

 خدمت مورد نظر(های متقاضی محصول/ تشکیل و مدیریت کمیته راهبری )متشکل از شرکت 

 های متقاضی(منتخب )به نمایندگی از کلیه شرکت "سازنده" با قرارداد عقد 

 های متقاضی عقد قرارداد چندجانبه/ جداگانه با شرکت 

 های متقاضی و انجام تعهدات مندرج در قراردادهاهای شرکتنظارت بر نحوه پرداخت 

 سنجیهای امکانهای توجیهی و یا طر بازنگری گزارش (FS)( تهیه شده )با همکاری نهاد کارگزار 

 ها خواهد بود.عدم استفاده از شرکت قطب، و ایف فوق بر عهده نماینده شرکت تجمیع تقاضا و در صورت:  1تب ره 

عقد  سازی،های قطب در امر تجاریو عدم تمایل به استفاده از خدمات شرکت تقاضاشرکت متقاضی به عدم تجمیع  در صورت تصمیم : 2تب ره 

 باشد.( بر عهده شرکت متقاضی میFSسنجی )های امکانهای توجیهی و یا طر قرارداد با سازنده منتخب و بازنگری گزارش

شرکت قطب در پروژه -3-2 ستفاده از خدمات  شرکت قطبهای تجاریدر صورت صالحدید به ا نیز )بدون آورده نقدی یا تقبل حق الزحمه(  سازی، 

مندی از نتایج، مشرو  به باشد. این بهرهها، سهیم میسازی محصول مورد نظر همانند سایر شرکتدر هرگونه نتیجه و عواید حاصل از تجاری

 همکاری شرکت قطب تا انتهای پروژه و کسب نتایج خواهد بود.
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ضی پ .2 ماده شرکت متقا شرکت قطب/ صی  ص ستندات مرتبط با نیاز اولویت RFPس از دریافت فرم کمیته تخ سایر م صوب، گزارشو  های دار و م

 نماید، در این گزارش الزم است موارد ذیل به صورت مجدد مورد بررسی قرار گیرد:توجیهی تهیه شده را بازنگری می

 پذیری فنی و اقتصادی امکان 

   تقاضای بالقوه برای محصول 

 ( سطح آمادگی فناوریTRL  ) 

 بازار سکیر و محصول سکیر 

  تولید انبوه"امکان" 

ست برای اقدام جهت تجار : 3 تب ره شد. اگر نیاز بدیهی ا شته با ضا وجود دا ست حداقل میزان تقا صول، الزم ا سازی نتیجه تحقیقات و تولید مح

وجود ندارد.  قاضاتسازی و تولید کافی باشد و یا نیاز استراتژیک آن شرکت باشد، الزام به تجمیع پذیر شدن تجاریشرکت متقاضی به تنهایی برای توجیه

تجمیع و  ها وتولید، بررسی نیاز سایر شرکت سازی وشدن تجاری پذیرتوجیه در غیر این صورت، جهت رسیدن به حداقل میزان تقاضای محصول جهت

 سازی الزامی خواهد بود. افزایش تقاضا جهت تجاری

 های متقاضی را استعالم نموده و در اختیار کمیته راهبریکلیه شرکتدر صورت نیاز به تجمیع تقاضا، نهاد کارگزار میزان تقاضا و الزامات فنی  .3 ماده

 نمایند.خود به صورت مکتوب اقدام می میزان تقاضاهای متقاضی محصول نسبت به اعالم دهد. بدیهی است در این مرحله شرکتقرار می

 گردد. این کمیته و ایف زیر را برعهده دارد:میهای متقاضی و شرکت قطب تشکیل کمیته راهبری با حضور نماینده/نمایندگان شرکت -1-3

 ( و کار و کسب طر  ساخت، برنامهها )بررسی برنامه پیشنهادی سازنده... 

 های مالی و جزئیات قرارداد خریدبررسی و تایید سازنده و نحوه پرداخت 

 های متقاضیشرکتمابین شرکت قطب و هر یک از بررسی و تایید جزئیات قراردادهای جداگانه/چندجانبه فی 

 نظارت بر حسن اجرا و درصد پیشرفت پروژهمندرج در قرارداد در هر مرحله و  تعهدات نتایج و تایید و بررسی 

 های متقاضی از پرداخت کل حق الزحمه قابل پرداخت پس از تایید هر مرحله تعیین سهم شرکت 

 گیری در مورد نحوه خاتمه قرارداد و اخذ نتایجتصمیم 

 باشددر صورت عدم تجمیع تقاضا و عدم نیاز به تشکیل کمیته راهبری، و ایف فوق الذکر، بر عهده کمیته تخصصی شرکت متقاضی می : 4 تب ره

صول/خدمت مورد نظر و جمع -1-2 ضای مح صویب میزان تقا مرتبط را به نهاد  و الزم اطالعات بندی الزامات فنی، تمامیکمیته راهبری پس از ت

 شرکت یصتخص تهیکم، تقاضااز سوی نهادکارگزار آغاز گردد. در صورت عدم الزام به تجمیع سازنده نماید ، تا فرآیند شناسایی کارگزار ارائه می

 ی الزامات فنی را به نهاد کارگزار اعالم نموده تا فرآیند شناسایی سازنده انجام گیرد.متقاض

 گردد.ها تهیه میده از سوی نهاد کارگزار، فهرستی از سازندهدر صورت شناسایی سازن -1-1

 گردد. اقدام می 2سازی شماره در صورت نبود سازنده، ابتدا فرآیند تحقیقات داخلی انجام گرفته و سپس از طریق فرآیند تجاری  -1-1
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شماره در فرآیند تجاری -1-5 صورت نبود دانش فنی، 2سازی  ست و در  ستعالم و) سازیتجاری جهت الزم اقدامات و بندیزمان الزم ا  مجدد ا

یاز به تنها در موارد زیر ناین حالت، در تخصصی شرکت متقاضی تعیین گردد.  کمیته توسط( نیاز صورت در متقاضی هایشرکت از تقاضا میزان

 باشد: میهای متقاضی از شرکتاستعالم مجدد میزان تقاضا 

  در قالب کنسرسیوم انجام نشده باشد.در صورتیکه فرآیند داخلی تحقیقات 

  ماه به طول انجامد. 4فاصله زمانی میان شروع پروژه و شناسایی سازنده بیش از 

 گذاشته باشد. ایقابل مالحظه مشخصات فنی پروژه به نحو قابل توجهی تغییر یافته باشد که در تقاضا تا یر 

ته راهبری( تکرار و مورد تجدیدنظر قرار گیرد و به این ترتیب یمصفففالحدید کت در مقاطع زمانی )حسفففب ممکن اسففف تجمیع تقاضفففافرآیند  -1-6

 متقاضیان جدیدی اضافه و یا بعضی متقاضیان حذف و یا نیاز اعالم شده )از طرف هریک از اعضا( افزایش یابد.

سازنده واحد .4 ماده ست  ضی با دریافت فهر شرکت متقا شرکت قطب/  شده ها از نهاد کارگزار اقدام به فرتحقیقات  اخوان و اعالم الزامات فنی تعیین 

 نماید.توسط کمیته راهبری / کمیته تخصصی شرکت متقاضی می

سازندگان،  .5 ماده سازنده/ سایی  شنا  و سبک طر  ساخت، برنامه) پیشنهادی تحقیقات شرکت قطب/شرکت متقاضی، برنامه واحدپس از فراخوان و 

 روزکاری خواهد بود. 14نماید. مهلت دریافت برنامه پیشنهادی سازندگان منتخب را درخواست می...(  و کار

 برنامه پیشنهادی سازندگان الزم است حاوی اطالعاتی از قبیل موارد ذیل باشد: -5-3

 بندیزمان سازی تا مرحله تولید انبوه به همراه برنامهبرنامه اجرایی پروژه تجاری 

  های بازاریابی و توسعه بازار و امور مالی برنامه 

 دیتول اطالعات و فروش متیق و محصول)تقریبی(  شده تمام متیق 

ضی قابل تغییر  : 5تب ره  شرکت متقا صی  ص سوی کمیته راهبری/ کمیته تخ سازنده منتخب، از  شنهادی  شده جهت ارائه برنامه پی زمان تعیین 

 باشد.می

ها را جهت انتخاب و تایید بررسففی نموده و در صففورت نیاز با تخصففصففی شففرکت متقاضففی، برنامه پیشففنهادی سففازندهکمیته راهبری/کمیته  .6 ماده

الغ های( متقاضی قرار گرفته و ابنماید و سپس الزم است به همراه جزئیات قراردادها، مورد تایید کمیته تحقیقات شرکت)هماهنگی سازنده، اصال  می

 قراردادها صورت گیرد.

در  سازی )فقطسازی بصورت کلی و عمومی بجز مرحله نهایی )تولید انبوه(، شامل مراحل: انجام تحقیقات و نمونهمراحل انجام پروژه تجاری    -6-3

شد که جمع کل مبال  پرداختی برای اندازی پایلوت، تولید نمونه نیمه صنعتی می(، طراحی صنعتی، ساخت و راه 1سازی شماره فرآیند تجاری با

باشففد. مابقی الزحمه قرارداد خرید می کل حق %51پرداخت و نیز بدون احتسففاب مرحله تولید انبوه، حداکثر معادل حل مذکور با / بدون پیشمرا

 گردد.)های( متقاضی پرداخت میپس از تحویل محصول صنعتی و تایید کیفیت و انجام سایر تعهدات قراردادی سازنده از سوی شرکت 51%

 باشد.درصدهای فوق، در موارد خاص بنابر صالحدید کمیته تخصصی شرکت متقاضی/ کمیته راهبری قابل تغییر می : 6تب ره 
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کمیته راهبری  دییتأمورد  (داخلی تحقیقات انجام بدون سازیتجاری) 1 شماره سازیدر فرآیند تجاری هادرصورتیکه برنامه پیشنهادی سازنده -6-2

سازنده )با  تواند نسبت به تکرار فرآیند شناساییها انتخاب نشده و شرکت مییا کمیته تخصصی شرکت متقاضی قرار نگیرد، هیچ یک از سازنده

سازنده در این مرحله، از فرآیند تجار صورت اطمینان از عدم وجود  شرایط فراخوان( اقدام نموده و یا در   2 شماره سازییتغییر یا بدون تغییر 

 استفاده نماید. (سازیداخلی و سپس تجاری تحقیقات انجام)

میته ک دییتأمورد  هاصورتیکه برنامه پیشنهادی سازندهنیز در  (سازیداخلی و سپس تجاری تحقیقات انجام) 2 شماره سازیدر فرآیند تجاری  -6-1

سازنده ضی قرار نگیرد و یا هیچ  شرکت متقا صی  ص شرکت میذی راهبری یا کمیته تخ شد،  سبت به تکرار فرصالحی موجود نبا آیند تواند ن

ی کتساب فناورهای اشناسایی سازنده )با تغییر یا بدون تغییر شرایط فراخوان( اقدام نموده و یا نسبت به تامین تقاضای خود از طریق سایر روش

 ( . 4در پیوست  1) ضمیمه اقدام نماید 

ضی پس از آماده .7 ماده شرکت متقا سازنده منتخب میشرکت قطب/  صورت تجمیع سازی قرارداد، مو ف به عقد قرارداد با  ست در  شد. بدیهی ا با

 متقاضی منعقد گردد.های تقاضا الزم است قرارداد جداگانه/چند جانبه به منظور تعیین و ایف و تعهدات، میان شرکت قطب و شرکت

زم باشد. این مفاد الگردد، شامل موارد ذیل میهای متقاضی منعقد میمفادی که در قراردادهای جداگانه/ چندجانبه بین شرکت قطب و شرکت -7-3

 است مورد توافق اعضا قرار گیرد. 

 سازیها و حق السهم عواید حاصل از تجاریاز هزینه تعیین حق السهم 

 باشد(ها به طور کامل و یکسان میایج پروژه )حق استفاده از دانش فنی پروژه برای تمام شرکتحق استفاده از نت 

  جهت پرداخت به سازندهها به شرکت قطب مقاطع زمانی و نحوه پرداخت شرکت 

 های متقاضیتعیین نقش، و ایف و تعهدات مالی و غیرمالی هریک از شرکت 

  سازیتجاریتعیین نحوه نظارت بر حسن اجرای پروژه 

 سازیساختار مدیریت و کنترل پروژه تجاری 

 های متقاضیهای صورت گرفته میان شرکتسایر جزئیات توافق 

شند حق السهم از هزینههای متقاضی مو ف میشرکت -7-2 ها را پس از تایید صورت وضعیت هر مرحله از اجرای پروژه توسط کمیته راهبری، با

 ت قطب پرداخت نمایند.روز در وجه شرک 11حداکثر  رف مدت 

 "اولیه نمونه"، سففازنده پس از عقد قرارداد، مسففلولیت فرآیند تحقیقاتی مرتبط با محصففول، تولید  1 شففماره سففازیدر فرآیند تجاری : 7تب ره 

همچنین  را بر عهده خواهد داشت. تولید انبوههای کیفی و مجوزهای مربوطه و ، تولید نمونه نیمه صنعتی، انجام تست و اخذ کلیه تاییدیه)آزمایشگاهی(

شود. نیز، دانش فنی و نمونه آزمایشگاهی حاصل از پروژه تحقیقاتی بر اساس شرایط مورد توافق به سازنده واگذار می 2 شماره سازیدر فرآیند تجاری

ر عهده سازنده و مجوزهای مربوطه و تولید انبوه( ب های کیفیلیکن مسلولیت سایر مراحل فوق )تولید نمونه نیمه صنعتی، انجام تست و اخذ کلیه تاییدیه

 باشد.می

 بدیهی است در این حالت مالکیت دانش فنی و حق استفاده از آن )مشرو  بر انجام کلیه تعهدات قراردادی( به سازنده تعلق خواهد داشت. :  8تب ره 
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بر عهده دبیرخانه   "سازیصندوق امور تجاری"فقات قراردادی( به سازی )مطابق توامدیریت واریز و تسهیم عواید حاصل از تجاری : 9تب ره 

 باشد.تحقیقات برق به نمایندگی از دفتر تحقیقات و توسعه فناوری توانیر می

در صورتی که نمونه اولیه و نتایج حاصل شده از آزمایش مورد تایید کمیته راهبری/کمیته تخصصی شرکت متقاضی و سپس کمیته تحقیقات  .8 ماده

 گردد.به سازنده ارائه می "پایلوت"های متقاضی قرار گیرد، تاییدیه جهت ساخت شرکت

 باشد. بازرگانی توانیر می -تولید انبوه محصول منو  به اخذ تاییدیه کیفی از سوی کمیته فنی .9 ماده

 هزم اسففت نمونه اولیه مورد تایید کمیت، التقاضففابردار شففرکت متقاضففی، در صففورت لزوم به تجمیع پس از تایید نمونه اولیه توسففط واحد بهره -9-3

صورت عدم لزوم تجمیع  شرکت قطب قرار گیرد. در  سپس کمیته تحقیقات  ضاتخصصی و  سوی کمیته تخصصی و کمیتقا ته ، اخذ تاییدیه از 

 باشد.تحقیقات شرکت متقاضی الزامی می

شماره در فرآیند تجاری .11 ماده شرکت  2سازی  شرکت قطب/  ضی، نهاد کارگزار  شرکت متقا شرکت قطب/ پس از اخذ تاییدیه از کمیته تحقیقات 

 نماید:سای مبذول میمتقاضی اقدامات زیر را جهت شروع فرآیند تجاری

 یاز(در صورت ن)اختراع محصول   بت  

 سازی تجاری قابلیت مجدد بررسی(بازنگری FS ، مالی تامین هایروش بررسی و فنی دانش یابیارزش) 

 سازیبه تجاری های بازنگری شده و تصمیماخذ نظرات کارشناسی کمیته تخصصی شرکت قطب/ متقاضی در مورد گزارش 

 هاشناسایی سازنده و تهیه فهرستی از آن 

 ی مادهال 5 ماده مطابق ندیفرآ ادامهپس از برگزاری فراخوان توسط واحد تحقیقات شرکت قطب/متقاضی، ،  2سازی شماره در فرآیند تجاری .11 ماده

 .ردیگیم انجام فوق 3

 نموده واگذار منتخب سازنده به را یاز دانش فن یبردار بهره حق ازیامت یقرارداد یط ،یمتقاض)های( کتشر 2 ی شمارهسازیتجار ندیفرآ در .12 ماده

 امور صندوق" قیطر از، و بر اسففاس شففرایط قراردادی مشففخص درآمد در قالب مدل مشففارکت دررا  محصففول درآمد ای و فروش از یدرصففد و

 .دینمامی کسب "یسازیتجار

ای با وی سازی به عنوان مشاور همراه، نسبت به انعقاد قرارداد مشاورهدر صورت نیاز و صالحدید به حضور محقق در هریک از مراحل تجاری .13 ماده

 اقدام خواهد گردید.

سازنده، در فرآیند تجاری .14 ماده شماره آورده کارفرما در قرارداد با  صورت نقدینه  تحقیقات انجام بدون سازی)تجاری 1سازی  صرفا به  داخلی( ، 

شدمی شامل نقدینه و نیز دانش تجاری سپس و تحقیقات داخلی فرآیند )انجام 2سازی شماره فرآیند تجاریدر صورتیکه در  با فنی سازی( آورده کارفرما 

 گردد.برداری از آن به سازنده واگذار میگذاری شده و سپس حق امتیاز بهرهاست که ابتدا ارزش
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 اهداف:

 وری( تحقیقات صنعت برقافزایش ا ربخشی و کارایی )بهره 

 افزایش هوشمندی در تعیین اهداف تحقیقات صنعت برق 

  های تحقیقاتی صنعت برقمربو  به فعالیت سازیها در تصمیمزمینه مشارکت بیشتر شرکتفرآهم نمودن 

 محدوده اجرا:

 های زیرمجموعه توانیرشرکت مادر تخصصی توانیر و کلیه شرکت

 فرآیند اجرا:

سلولین :  1ماده  صالحدید م ستی،  سناد باالد ساس الزام/ تغییر ا شرکت توانیر )بر ا صورت اعالم نیاز  شرکتدر  ست  شد تحقیقات توانیر، درخوا های ار

ست سیا صال /بهبود راهبردها/  سوی توانیر به  های مدیریت تحقیقاتزیرمجموعه( به تغییر/ا ستی از  صنعت برق، ابتدا خطو  راهنما و الزامات باالد در 

 گردد. دبیرخانه تحقیقات برق ابالغ می

ساس ماموریت : 2ماده  سی و ارائه) ویشخ دبیرخانه تحقیقات برق بر ا ستی مطالعه و برر سیا شنهادهای  سی (،پی ستای نیاز اعالبرر م های اولیه را در را

صاحب سی از  شنا سط توانیر انجام داده و جهت اخذ نقطه نظرات تحلیلی و کار شگاهشده تو قاتی، های تحقیها، مراکز و گروهنظران حقیقی و حقوقی )دان

 د.  نمایپژوهی تا اخذ نتیجه، اقدام میسیاست و ...( و در صورت نیاز، نسبت به تعریف پروژه ربطیذ های تخصصی توانیر، متخصصینمعاونت

نویس اصففالحات و تغییرات پیشففنهادی، با تایید توانیر جهت اخذ نظرات تکمیلی به ها را درقالب پیشدبیرخانه تحقیقات برق، نتایج بررسففی:  3ماده 

 باشد:نویس شامل موارد ذیل مینماید. این پیشال میهای زیرمجموعه توانیر ارسشرکت

 بینی آینده صنعت برقتبیین وضع موجود و پیش 

 تعیین خطو  کلی و راهنما 

 ها تعیین الزامات تحقق اهداف و سیاست 

 های مورد نیاز صنعت برقپیشنهاد سیاست 

 نمایند:خود، اقدامات زیر را مبذول می های زیرمجموعه توانیر به منظور ارائه نظرات تکمیلیشرکت:  4ماده 

 های گروهیبرگزاری جلسات گفتگو و انجام مشورت 

 نفعانهای ذیدریافت نظرات و نیازمندی 

 های مختلف ها و دیدگاهگیری از تخصصبهره 

 های صنعت برقشناسایی مشکالت، مسائل و کاستی 
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 های بهبود در صنعت برقشناسایی زمینه 

  نهادهای سیاستیارائه پیشبررسی و 

 آوری شواهدی جهت پشتیبانی از پیشنهادهای ارائه شدهجمع 

 مند گردند.توانند حسب مورد از مشاوران فنی نهاد کارگزار در ارائه نظرات تکمیلی بهرهها میشرکت :1تب ره 

ستفاده از اطالعات موجود، نظرات خبرگان و نیازسنجی انجامسیاست : 5ماده  ت و هایی مانند وسعشده، تعیین و بر اساس شاخص های پیشنهادی با ا

 گردد.میهای باالدستی، سهولت اجرا و قابلیت پذیرش، میزان ا ربخشی و تعمیم نتایج ارزیابی فوریت مشکل، همراستایی با سیاست

شرکت : 6ماده  شرکت توانیر و  شنهادها  های زیرمجموعه توانیر را تجمیع نموده ودبیرخانه تحقیقات برق، نظرات  ستای ارزیابی پی اقدامات زیر را در را

 نماید:مبذول می

 گذاری مورد نیاز جهت حمایت از اجراهای سیاستتحلیل پارامترهای اجرایی شامل ساختار سازمانی اجرا، مقدار منابع مورد نیاز و مکانیزم 

 برآورد احتمال اجرای درست و مناسب پیشنهادها 

  پیشنهادهاارزیابی پیامدهای بالقوه 

های تجمیع شده پیشنهادی، توسط شرکت توانیر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و اصالحات و تغییرات مورد نیاز، تصویب و جهت سیاست:  7ماده 

گردد. اجرا ابالغ می
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 :هدف

 پایش عملکرد فرآیند به مربو  معیارهای و ضوابط تعیین

 :اجرا محدوده

 زیرمجموعه توانیر یهاشرکت شرکت مادر تخصصی توانیر و کلیه

 :اجرایی ضوابط و روش

ات ها بر اساس معیارهای مصوب توانیر توسط دبیرخانه تحقیقشرکت تحقیقاتی در انتهای هر شش ماه )به طور میانگین(، فرآیند ارزیابی عملکرد: 1ماده 

 اقدامات ذیل باید انجام گیرد: شود. در همین راستابرق انجام می

 های ارزیابی بیانگر کارایی شامل موارد ذیل است:شاخص -1-1

 عملکرد مالی 

 ها و عقد قراردادعملکرد تعریف اولویت 

 های تخصصیهای کمیته تحقیقات و کمیتهفعالیت 

 انتشار و حمایت از دانش تحقیقاتی 

 وضعیت مدیریت پروژه 

 عملکرد ممیزی 

  دوره ارزیابی قبلیمیزان رشد نسبت به 

 های ارزیابی بیانگر ا ربخشی شامل موارد ذیل است:شاخص -1-2

  بکارگیری نتایج پروژه های تحقیقاتی و میزان منفعت حاصل از آن 

 تجاری سازی پروژه های تحقیقاتی 

 گیری بوده و بیانگر میزان های قابل اندازهترین شففاخصمیزان ا ربخشففی واحد تحقیقات در کل سففازمان )این شففاخص به عنوان یکی از مهم

های مختلف سازمان از تا یرگذاری واحد تحقیقات در شناسایی و رفع مشکالت ا ربخشی واحد تحقیقات در شرکت و میزان رضایتمندی بخش

 باشد(های سازمان میو دغدغه

شرکتدبیرخانه تحقیقات برق پس از جمع -1تب ره  صورت نیاز به بازبینی آوری نظرات  ی ارزیابی و همچنین دوره ارزیابی، ها، نحوهشاخصها، در 

 گردد.ها ابالغ میرساند و در صورت تصویب موارد به شرکتمی توانیرموارد را به تایید 

نماید. در ها، گزارش مرتبط را به دفتر تحقیقات و توسفففعه فناوری توانیر ارائه میهای دریافتی شفففرکتدبیرخانه پس از ارزیابی و تحلیل داده:  2ماده 

شرکتهای نیازمند بهبود(، برنامه های بهبو شرکت های منتخب ) ساتی با  شده و همچنین طی جل شرکتها انجام  آنها  دصورت نیاز، بازدیدهای میدانی از 

 مورد بررسی قرار می گیرد. بدیهی است این ارزیابی، مبنای انتخاب برترین ها خواهد بود.
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صورتشرکت:  3ماده  ساخت مهیا  ها مو فند به  سعه فناوری توانیر در قالب زیر ستمر دفتر تحقیقات و تو مداوم، عملکرد خویش را به منظور پایش م

 از جمله موارد ذیل : شده در سامانه تحقیقات برق)ساتب( به همراه مستندات مربوطه بارگذاری نمایند.

 جلسات کمیته تحقیقات و تخصصی در سال گذشته و جاری 

 تحقیقاتی سال گذشته و جاریهای اولویت 

 های علمی مرتبط در سال گذشتهها و از همایشتعداد جوایز دریافت شده از جشنواره 

 چارت سازمانی واحد تحقیقات شرکت تا سطح مدیر عامل 

 های سازمانی واحد تحقیقات و مدت زمان انتصاب آنها در پست مربوطهشاغلین انتصاب شده در پست 

 ه تحقیقات شرکتتعداد کل اعضای کمیت 

 پست سازمانی دبیرکمیته تحقیقات شرکت 

 تعداد اعضای هیلت علمی عضو کمیته تحقیقات شرکت 

 های مرتبط با آنهای شاخص بخش تحقیقات شرکت در سال گذشته و هزینهفعالیت 

 مشکالت بخش تحقیقات شرکت در سال گذشته 

 و جاری گذشته سال عملکرد مالی 

 وپوزال( دریافت شده سال گذشته و جاریهای )پرتعداد تعریف پروژه 

 های بررسی شده در کمیته تخصصی سال گذشته و جاریتعداد تعریف پروژه 

 های تایید شده در کمیته تخصصی سال گذشته و جاریتعداد تعریف پروژه 

 های بررسی شده در کمیته تحقیقات سال گذشته و جاریتعداد پروژه 

 در کمیته تحقیقات سال گذشته و جاریهای تایید شده تعداد تعریف پروژه 

 های ارسالی به شرکت توانیر جهت اخذ تاییدیه سال گذشته و جاریتعداد و هزینه پروژه 

 های تایید شده توسط توانیر سال گذشته و جاریتعداد و هزینه پروژه 

 تعداد و هزینه قراردادهای تحقیقاتی منعقد شده در سال گذشته و جاری 

  های خاتمه یافته در سال گذشته و جاریپروژهتعداد و هزینه 

 های بکارگرفته شده در سال گذشتهتعداد و هزینه پروژه 

 های علمی )همراستا با تحقیقات( برگزار شده و حمایت شده در سال گذشتهتعداد و هزینه همایش 

 تعداد و هزینه مقاالت پذیرفته شده در مجالت معتبر در سال گذشته 

 های معتبر در سال گذشتهاالت پذیرفته شده در کنفرانستعداد و هزینه مق 
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 تعداد و هزینه کتب علمی و پژوهشی منتشر شده در سال گذشته 

 تعداد و هزینه اختراع  بت شده در سال گذشته 

 های تحت بررسی سال جاریتعداد و هزینه پروژه 

 های جاریاعتبار مورد نیاز پروژه 

 مورد نیاز  جمع کل اعتبارات آتی 

 ... 

شاخص:  4ماده  ستای بهبود  سالیانه در را شرکتبرنامه تحقیقاتی  سط واحد تحقیقات  سال، تو صوب در ابتدای هر  ه ها تدوین و برای دبیرخانهای م

سال می سعه فناوری توانیر اتحقیقات برق ار نماید. نهایتًا ائه میرگردد. دبیرخانه تحقیقات برق، برنامه ها را تجمیع و تحلیل نموده و به دفتر تحقیقات و تو

 نقطه نظرات اصالحی و یا تاییدی باید به شرکتها منعکس گردد.
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 هدف:

 تعیین ضوابط و معیارهای مربو  به فرآیند تعیین بودجه و تخصیص اعتبار ساالنه تحقیقات

 محدوده اجرا:

 های زیرمجموعه توانیرمادر تخصصی توانیر و کلیه شرکتشرکت 

 روش و ضوابط اجرایی:

 نماید. های قطعی و غیر قطعی)تخمینی(، تهیه و تنظیم میاعتبارات مورد نیاز سال آتی را در قالب برنامه واحد تحقیقات هر شرکت:  1ماده 

 باشد:های ذیل میهای قطعی هر شرکت شامل پروژهبرنامه -1-1

 های در حال انجام(اند )پروژهای که به پایان نرسیدههای قرارداد شدههپروژ 

 های ابالغ شده از مراجع باالدستیپروژه 

 باشد:های غیر قطعی هر شرکت نیز شامل دو بخش ذیل میبرنامه -1-2

 این  بایست، به وضعیت کنونییاند اما تاکنون قراردادی منعقد نگردیده است. در این حالت مهایی که پروپوزال دریافت نمودهپروژه

ها بر اسفففاس های تحت بررسفففی(. همچنین الزم اسفففت بودجه مورد نیاز جهت اجرای این پروژهها اشفففاره گردد )پروژهپروژه

 های دریافتی تخمین زده شود.پروپوزال

 شته میهبینی مابقی اعتبارات مورد نیاز جهت انجام پروژپیش سال گذ ساس روند  شد که این روند بر مبنای مجموبهای آتی بر ا ع ا

 باشد.مبل  عملکرد مالی تحقیقات شرکت در سال گذشته می

 گیرد.الزم به ذکر است مجموع مبال  مذکور مالک عمل جهت تخصیص بودجه قرار می : 1تب ره 

 گردد:از فرمول ذیل استفاده می مورد نیاز اعتبارات آتی بینیو پیش به منظور محاسبه  -1-3

A=B*C+D+E 

 Aاعتبارات مورد نیاز سال آتی : 

 B:  1.8تا  1.8ضریبی بین 

 Cمجموع مبل  عملکرد مالی تحقیقات در سال گذشته : 

D: های در حال بررسیبودجه مورد نیاز پروژه  
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E: های در حال انجامبودجه مورد نیاز پروژه  

واحد تحقیقات و معاون باالدسفففتی و رئیس کمیته تحقیقات های تحقیقاتی سفففالیانه، بر عهده مسفففلولیت پاسفففخگویی عملکردها و فعالیت -1-4

 باشد.می )مدیرعامل( شرکت

شرکت، گزارش پیش:  2ماده  سال آتی خود را همراه با گزارشواحد تحقیقات هر  صال  و تایید به کمیته بینی اعتبارات  سی، ا های عملکرد، جهت برر

 باشد:ذیل میها شامل موارد نماید، این گزارشتحقیقات ارسال می

 گذشته سال عملکرد مالی  

 شرکت در سال گذشته تحقیقاتی هایفعالیت عملکرد 

 بینی اعتبارات تحقیقاتی مورد نیاز سال آتیپیش 

 نمایند.ها، گزارش ادواری بودجه در فواصل زمانی مشخص، تهیه نموده و به همراه مستندات در سامانه تحقیقات برق  بت میشرکت : 3ماده 

شرکت : 4ه ماد سوی توانیر و پس از نامه/موافقتها، اطالعات مربو  به تفاهمواحد تحقیقات  شده از  شرکت را  رف مدت اعالم  نامه بودجه تحقیقات 

 باشد:نمایند. این اطالعات شامل موارد ذیل میتایید کمیته تحقیقات در سامانه تحقیقات برق )ساتب( بارگذاری می

 و جاری گذشته سال عملکرد مالی 

 های )پروپوزال( دریافت شده سال گذشته و جاریتعداد تعریف پروژه 

 های بررسی شده در کمیته تخصصی سال گذشته و جاریتعداد تعریف پروژه 

 های تایید شده در کمیته تخصصی سال گذشته و جاریتعداد تعریف پروژه 

 های بررسی شده در کمیته تحقیقات سال گذشته و جاریتعداد پروژه 

 های تایید شده در کمیته تحقیقات سال گذشته و جاریتعداد تعریف پروژه 

 های ارسالی به شرکت توانیر جهت اخذ تاییدیه سال گذشته و جاریتعداد و هزینه پروژه 

 های تایید شده توسط توانیر سال گذشته و جاریتعداد و هزینه پروژه 

  سال گذشته و جاریتعداد و هزینه قراردادهای تحقیقاتی منعقد شده در 

 های خاتمه یافته در سال گذشته و جاریتعداد و هزینه پروژه 

 های بکارگرفته شده در سال گذشتهتعداد و هزینه پروژه 

 های علمی )همراستا با تحقیقات( برگزار شده و حمایت شده در سال گذشتهتعداد و هزینه همایش 

 ر در سال گذشتهتعداد و هزینه مقاالت پذیرفته شده در مجالت معتب 

 های معتبر در سال گذشتهتعداد و هزینه مقاالت پذیرفته شده در کنفرانس 
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 تعداد و هزینه کتب علمی و پژوهشی منتشر شده در سال گذشته 

 تعداد و هزینه اختراع  بت شده در سال گذشته 

 های تحت بررسی سال جاریتعداد و هزینه پروژه 

 های جاریاعتبار مورد نیاز پروژه 

 مورد نیاز  ع کل اعتبارات آتیجم 

 پذیرد.رسانی توسط دبیرخانه تحقیقات برق صورت میدر صورت تغییر موارد مذکور، اطالع توضیح :

بندی و تحلیل نموده و در قالب گزارش جامع عملکرد ها را جمعدبیرخانه تحقیقات برق، عملکرد تحقیقاتی و نحوه هزینه کرد اعتبارات شففرکت : 5ماده 

 نماید. های زیرمجموعه به واحد تحقیقات توانیر ارسال میقات شرکتتحقی

ناوری ها، بنابر صالحدید دفتر تحقیقات و توسعه فنامه بودجه در سامانه تحقیقات برق توسط شرکتنامه/تفاهمنویس موافقتپس از ارائه پیش  : 6ماده 

 گردد.های تکمیلی تشکیل میتوانیر، جلسات حضوری بودجه جهت بررسی

شرکت  :7ماده  صورت تغییر در برنامه عملیاتی تحقیقاتی  سال مالی،در  شرکتاگر  ها طی  شرکت توانیبودجه مورد نیاز  سط  صوب تو ر ها با بودجه م

 توانند نسبت به درخواست اصالحیه بودجه اقدام نمایند. می های زیرمجموعه توانیرمغایرت یابد، شرکت

 گردد. توسط شرکت توانیر مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تایید اصالحیه بودجه به متقاضی ابالغ میدرخواست مزبور  -7-1

-دفتر تحقیقات و توسعه فناوری توانیر-نسخه )شرکت 3ها توسط دبیرخانه تحقیقات برق، در نامهها/ موافقتنامهپس از بررسی و تایید، تفاهم:   8ماده 

 گردد.دام یک نسخه( تهیه و به امضاء رسیده و مبادله میدفتر بودجه توانیر هر ک

 باشد: های ذیل میمنابع مالی تحقیقات برق از محل ردیف بودجه : 9ماده 

 ها بر اساس بودجه سالیانه کشورهای حاصل از درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی شرکتورودی 

 انی(های حاصل از سایر منابع مانند منابع عمومی )استورودی 

 های تحقیقاتی )در صورت امکان(سازی پروژهعواید حاصل از تجاری 

 نامه، منحصرا در ردیف بودجه مربوطه خواهند بود. نامه/تفاهمها مو ف به صرف اعتبارات مذکور در موافقتشرکت:  11ماده 

 باشد:ها به شر  ذیل میهای تحقیقاتی از ردیف منابع داخلی شرکتموارد مجاز مصرف بودجه : 11ماده 

 های تحقیقاتیپروژه 

 مبل  قرارداد پروژه( %21ها )تا سقف های سربار پروژههای داوری، نظارت و سایر هزینههزینه 
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 پرداخت حق عضویت در مجامع علمی 

 فکری  یهاییدارا مدیریت و  بت شناسایی، هایهزینه 

گردد.ها ابالغ میهای مجاز از محل بودجه تحقیقاتی به طور ساالنه از سوی وزارت نیرو به شرکتموارد مصادیق هزینه : 2تب ره 
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 های تحقیقاتیدستورالعمل مدیریت دانش پروژه -11
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 هدف

های پروژه "نتایج  "ستتازیتجاری" "ستتازیکاربردی"در تمامی مراحل شففناسففایی نیاز تا  "تحقیقاتیهای مدیریت دانش پروژه"

سی نظام "تحقیقاتی ستر ستای د صنعت برق، پیاده، در را های گردد. اهداف مدیریت دانش پروژهسازی میمند به اطالعات و دانش علمی مرتبط با 

ال ا ربخش باشد. بنابراین در این دستورالعمل به منظور انتقسایی، بکارگیری و تسهیم دانش تحقیقاتی میسازی، نحوه خلق ، شناتحقیقاتی شامل فرهنگ

رداخته های تحقیقاتی پهای تکراری، به ضوابط و معیارهای مربو  به مدیریت دانش پروژههای پژوهشی و پرهیز از انجام پروژهو بهینه دستاوردها و یافته

ست م ست. بدیهی ا ضوعات تخصصی خارج از پروژهشده ا شامل تمامی مو سازمان  ستورالعمل خارج دیریت دانش کل  های تحقیقاتی، از محدوده این د

 باشد.می

 محدوده اجرا

 های زیر مجموعه توانیرشرکت مادر تخصصی توانیر و کلیه شرکت

کی سازی زیرساخت الکترونیسازی، ساختاردهی و پیادهحوزه فرهنگهای تحقیقاتی در سه سازی مدیریت دانش پروژهبه منظور پیادهها شرکت:  1ماده 

 نمایند:های تحقیقاتی به صورت زیر اقدام میمدیریت دانش پروژه

 سازیفرهنگ -1-1

 نویسی، مستندسازی تجارب و ...(های تحقیقاتی ) دانشهای آموزشی به منظور آموزش مدیریت دانش حاصل از پروژهبرگزاری دوره 

  ترسانی به تمامی کارکنان مرتبط شرکهای تحقیقاتی و اطالعهای آموزشی مرتبط با مدیریت دانش پروژهنشریات، پوسترها و خبرنامهتدوین 

 های تحقیقاتیهای انگیزشی و آموزشی در خصوص مدیریت دانش پروژهدرج پیام 

 های تحقیقاتی های مدیریت دانش پروژهطراحی ساختار و رویه -1-2

 سازی های تحقیقاتی )شامل واحد تحقیقات و نمایندگانی از سایر واحدها( که و ایف فرهنگل تیم اجرایی مدیریت دانش پروژهتعیین و تشکی

 سازی فرآیندهای مدیریت دانش حاصل از تحقیقاتی را بر عهده دارد. و پیاده

  شبکه دانش تحقیقاتی"استخراج درخت و ایجاد"  

 ان و دانش تجارب خبرگ مستندسازیها )شامل تعیین رویه های تحقیقاتی توسط شرکتانش حاصل از پروژهنامه اجرایی مدیریت دتدوین آیین

رنامه های تحقیقاتی و تهیه بسازی نظام پاداش و تقدیر دانشی، شیوه ارزیابی ساالنه سطح مدیریت دانش پروژههای تحقیقاتی، پیادهپروژه

 اقدامات در جهت بهبود آن و ...(
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 های تحقیقاتی:الکترونیکی )سامانه( مدیریت دانش پروژه زیر ساخت -1-3

 های تحقیقاتی را در زیر ساختیهای فکری ایجاد شده از پروژههای زیرمجموعه توانیر مو فند دانش و تجربیات استخراج شده و سرمایهشرکت 

 که توسط شرکت توانیر فراهم خواهد شد،  بت نمایند.

را بر ها رکتدر سطح ش های تحقیقاتیمرتبط با پروژه دانشمدیریت بر فرآیندهای  نظارت یتمسلول فناوری توانیر،دفتر تحقیقات و توسعه  -2ماده 

 باشد:های تحقیقاتی شامل مراحل ذیل میفرآیند مدیریت دانش پروژه عهده دارد.

 های تحقیقاتیخلق و ایجاد دانش پروژه -2-1

ور پذیرد. بنابراین به منظهای تحقیقاتی صورت میهای صنعت برق در قالب پروژهن و خبرگان حوزهنظران، مشاوراایجاد دانش توسط محققین، صاحب

 شود:ها در نظر گرفته میمحقق نمودن این مرحله، و ایف ذیل برای شرکت

 های ساخت محصول و رفع چالش فنیبرگزاری فراخوان و ارائه ساز و کار شناسایی متقاضیان پروژه 

 های نو هور و کلیدی صنعت برق"فناوری"هایی در خصوص نحوه توسعه تعریف پروژه 

 های تخصصی و راهبری صنعت برقدعوت از اساتید برگزیده در کمیته 

 های تحقیقاتیهای دانش پروژههای فکری و داراییشناسایی دارایی 

 شود:در نظر گرفته میهای تحقیقاتی همچنین در این راستا، و ایف ذیل برای محققین پروژه

 ای و نهایی های مرحلهتهیه گزارش 

 های تحقیقاتیمستخرج از پروژه نگارش مقاالت 

 تجارب فنی و غیرفنی )دانش کسب شده( در طول فرآیند اجرای پروژه مستندسازی 

 های تخصصی در جهت بهبود صنعت برقارائه پیشنهادها و مشاوره 

  سوابق علمی و اجرایی به منظور تشکیل شبکه دانش تحقیقاتیارائه مستندات پیشینه کاری و 

 های تحقیقاتیپروژه آوری و مستندسازی دانشجم  -2-2

ندی بآوری و بر اساس تقسیمها، تجربیات و غیره را جمعهایی نظیر نتایج حاصل از پروژهمو ف است ورودی در این مرحله، واحد تحقیقات هر شرکت

 نماید. درخت دانش تحقیقاتی،  بت 

 باشد:در همین راستا و ایف واحد تحقیقات هر شرکت شامل موارد ذیل می

 جهت ارزیابی و پاالیش ای، گزارش نهایی، خالصه نتایج و ...آوری مستندات پروژه مانند گزارش مرحلهجمع 
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 های تحقیقاتی انجام شده در شرکت مربوطهمستندسازی سوابق پروژه 

 د)رجوع باشقالب انعقاد قرارداد پروژه نمی ز مشاورین فنی و پژوهشی مرتبط با نیازهایی که الزامی به انجام آن درمستندسازی دانش بدست آمده ا

 نامه شناسایی نیاز و تعیین اولویت(گردد به آیین

  بردارواحدهای بهره مستند شده تجاربپیگیری جهت  بت و نگهداری 

  سابقه باال های فنی بامرتبط با تحقیقات از مدیران، بازنشستگان، کارشناسان و تکنسینهای ضمنی مستندسازی تجارب و دانشپیگیری جهت 

تواند صورت گیرد. یک روش بهینه در مستندسازی، به صورت مکتوب و تهیه های مختلف میباشد که مستندسازی به شیوهتوضیح : الزم به ذکر می

های روژهفرم ثبت دانش پهای تحقیقاتی طبق باشد. مستندسازی تجارب و دانش پروژهیک مقاله یا متنی مشابه آن با قابلیت انتقال تجربه می

 تواند تکمیل گردد.میقیقاتی تح

 های تحقیقاتیدهی دانش پروژهارزیابی و سازمان  -2-3

ها ارزیابی و توسط واحد تحقیقات به صورت مستمر در سامانه تحقیقات های تحقیقاتی، توسط شرکتدر این مرحله کلیه مستندات دانش منتج از پروژه

ی مستندات ها در امر ارزیابنماید. بنابراین و ایف شرکتتحقیقاتی را دریافت و تجمیع می گردد. دبیرخانه تحقیقات برق مستندات دانشبرق  بت می

 باشد:شامل موارد ذیل می

 های تحقیقاتی و پاالیش آنتحلیل دانش پروژه 

 های تحقیقاتیهدهی دانش پروژسازی و سازمانیکپارچه 

 های تحقیقاتیهبروزرسانی درخت دانش پروژ 

 های تحقیقاتیهمحتوای سامانه مدیریت دانش پروژ بروزرسانی مستمر 

 های تحقیقاتیانتشار دانش پروژه -2-4

شار دانش حاصل از پروژه شتراکهایی میفعالیت های تحقیقاتی دربرگیرنده مجموعهانت شد که با هدف به ا صنعت  نفعان مختلف درگذاری در میان ذیبا

سمینارهای خاتهای مختلفی وجود دارد، از جمله میپذیرد. به منظور انتشار دانش تحقیقاتی، مکانیزمبرق انجام می های ارگاهمه پروژه، کتوان به برگزاری 

ستندات دانش پروژه شرکت، م شاره نمود. واحد تحقیقات هر  شار مقاله ا قاله، های پایان پروژه، مهای تحقیقاتی خود را نظیر گزارشجنبی همایش و یا انت

مند رهنفعان بتوانند از آن بهتا تمام ذینماید برداران و سففایر مسففتندات، در سففامانه تحقیقات برق بارگذاری میکتاب، تجارب  بت شففده محققین و بهره

 گردند. 

 باشد:و ایف واحد تحقیقات هر شرکت در این مرحله شامل موارد ذیل می

 های عملکردی حاصلههای تحقیقاتی و ارائه گزارشارائه نتایج حاصل از بکارگیری پروژه 
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 های آموزشی، سمینارها و همایشهاهمکاری با واحد آموزش جهت اعزام کارشناسان شرکت به حضور در دوره 

 های دیگر زیرمجموعه توانیر جهت کسب تجربیات تحقیقاتیتبادل نظر با شرکت 

 های تحقیقاتیهها به منظور اشتراک و تسهیم دانش حاصل از پروژدر دسترس قراردادن خالصه نتایج پروژه 

تواند می بدین منظور، هر شرکت باشند.های زیرمجموعه توانیر میهای تحقیقاتی خود به دیگر شرکتها مجاز به ارائه نتایج کامل پروژهشرکت : 3ماده 

ها و یا به واسطه شرکت توانیر اقدام نماید. ها به طور مستقیم از سایر شرکتنسبت به اخذ نتایج پروژه
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 اهداف  : 

 شرکت برای ارزش با فکری هایدارایی توسعه تسهیل آفرین، ارزش های"فناوری "توسعه و خلق راستای در محققان برای انگیزه ایجاد -

 اقتصادی مزیت کسب منظور به شرکت در "نوآوری" و خالقیت ارتقای و تشویق ،محقق  و

 شرکت  فکری هایدارایی از حفا ت و  بت طریق از عمومی، منافع راستای در دستاوردها سازیتجاری امکان افزایش -

 کاهش نتیجه، در و ایجادشده فکری هایدارایی با ارتبا  در محقق/ محققان شرکت ، تعهدات و حقوق تبیین و شفاف چارچوبی ارائه -

 "فکری مالکیت حقوق" زمینه در اختالفات

 محدوده اجرا:

 های زیرمجموعه توانیر شرکت مادر تخصصی توانیر و کلیه شرکت

 روش و ضوابط اجرایی:

برداری، تولید، فروش نتایج و ...( و حقوق معنوی )از قبیل حق بر نام، های تحقیقاتی دارای دو دسفففته حقوق مادی )از قبیل حق بهرهپروژه:  1ماده 

باشد در صورتیکه حقوق مادی متعلق به کارفرما بوده معنوی ناشی از این آ ار متعلق به محقق بوده و قابل واگذاری نمیباشند. حقوق حرمت ا ر و ...( می

 باشد.و قابل انتقال می

ت شففرکفکری )عالوه بر ذکر نام و اخذ مجوز قبلی  دسففتاوردهای یا ارائه و انتشففار هرگونه محقق/ محققین، معنوی حقوق تبیین منظور به : 2ماده 

 .پذیرد محقق صورت نام ذکر با باید زیرمجموعه(

صل از نتایج پژوهش در پروژه کلیه حقوق:  3ماده  شرکتمادی حا صورت انحصاری و نامحدود، متعلق به این هایی با کارفرمایی  های زیرمجموعه، به 

 باشند.نتایج پژوهش( مجاز به استفاده از آن نمی ها بوده و محقق/محققین بدون کسب مجوز از کارفرما )به جز قرارداد مشارکت درشرکت

ترک گذارى مشدر موارد خاص، در صورت صالحدید به مشارکت مالی محقق در نتایج پژوهش، مالکیت مادی نتایج پژوهش که به تبع سرمایه -3-1

ن غیرمساوى برحسب توافق طرفیشرکت و محقق تحت شرایط قرارداد پژوهشى حاصل شده است، در مالکیت مشترک طرفین )به نحو مساوى یا 

 قرارداد( خواهد بود.

 نامه پرداخت حقهای زیرمجموعه )آئینهای علمی تحقیقاتی توانیر و شففرکتنامه حمایت از آ ار و فعالیتهایی که در قالب شففیوهپروژه : 1تب تتره 

 باشد.می 3شود، نیز مشمول ماده التحقیق، تدریس، ترجمه و تالیف( انجام می

 مکتوب، شرحی صورت به توسط محقق بایدو تدوین و انتقال دانش فنی حاصل از پژوهش،  نتایج پروژه به مربو  اطالعات انتشار و ارائه :  4ماده 

شد جامع و کامل دقیق، ساس بر کهطوری به؛ با ستیابی شده، ارائه اطالعات ا صله نتایج به د سعه تکرار قابلیت، حا شته و تو شد دا . به عبارتی دیگر، با
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ش صورت کامل انجام  سوی کارفرما( به  شده از  شخص  الث معرفی  سوی محقق به کارفرما )و یا به نماینده کارفرما یا به  د، به وانتقال دانش فنی از 

 نحوی که مورد تایید کارفرما قرار گیرد.

 تایجنهای تحقیقاتی سایر کارفرمایان )غیر از خود شرکت( قرار دهند، در پروژهصورتی که امکانات و تجهیزات خویش را در اختیار در هاشرکت:  5ماده 

 باشند. سهیم میهای تحقیقاتی حاصل از پروژه فکریهای دارایی مادی

سرع در اندمو ف، گردد فکری دارایی از نوعی ایجاد به منجر هاآن فعالیت کهمحقق/ محققانی  :  6ماده  شار هرگونه از قبل و وقت ا شا و انت  اف

 واحد تحقیقات شرکت را اخذ نماید. تاییدیه هاآن نشر و  بت به اقدام یا و اطالعات

محقق ضففمن ایفاى تعهدات قراردادى نسففبت به نتایج پژوهش حاصففل از هر مرحله ، امین شففرکت تلقى مى گردد و مجاز به انتقال نتایج  :  7ماده 

 قرارداد پژوهشى( نمى باشد.پژوهش )به استثناى اشخاص مجاز مذکور در 

 نبوده مگر اینکه موافقت کتبى شرکت را تحصیل کرده باشد.  به غیر، مجاز به ارائه جز یا کل نتایج پروژه تحقیقاتیمحقق در مدت زمان انجام  :  8ماده 

صل از پروژه نتایج چنانچه : 9ماده  سمینار( علمی ا ر یک صورت به های تحقیقاتیحا ضه قابل )ارائه در قالب مقاله، کتاب و  شد، عر ضه با  آن عر

 .باشد ا ر آن آمدن پدید درشرکت  نقش مشخص نمودن کامل پس از اخذ مجوز کارفرما و باید همواره

 باشد.به مجوز کارفرما نیازی نمیهای دانشجویی برای ارائه به دانشگاه و اساتید مربو ، نامهدر مورد پایان : 2تب ره 

 .باشدیپژوهش با شرکت م اختراع حاصل ازاى مربو  به  بت هکلیه هزینه :11ماده 

است شرکت  ، بدیهیبه نحو دیگرى توافق شده باشد تحقیقاتید باشد مگر اینکه در قراردایم توسعه و تکامل نتایج پژوهش از حقوق شرکت  : 11ماده 

 در صورت صالحدید به توسعه و تکامل پژوهش در مراحل آتی، الزامی به استفاده از محقق مراحل قبلی ندارد.

تعلق گیرد کلیه این هدایا متعلق به  های تحقیقاتیپروژهفرهنگى به نتایج  پژوهشففی و علمى موسففسففاتجوایزى از طرف  هرگاه پاداش و :  12ماده 

 بود. محقق خواهد

داشت مگر اینکه به نحو دیگرى در قرارداد پژوهشى توافق شده  در خارج از کشور را نخواهد های تحقیقاتیپروژهمحقق حق استفاده از نتایج  : 13 ماده

.باشد
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 مقدمه :

ها/ مراکز های خصوصی/ دانش بنیان/ دانشگاهنهاد بیرونی مستقل از شرکت )شرکتبایست نسبت به انتخاب یک های زیرمجموعه میهر یک از شرکت

های صففال  ( که غیر از صففالحیت علمی، دارای تجربه و شففناخت کافی نسففبت به صففنعت برق و ویژگیهای مهندس مشففاوره ذیپژوهشففی/ شففرکت

 اختصاصی آن شرکت باشد، اقدام نماید.

سان فنی شنا شکل از کار شرکت زیرمجموعه، به ارائه خد این نهاد مت شناخت کامل از  ضمن  صادی بوده و  شرکت و اقت ستمر به آن  مات تخصصی و م

شرکتمی ستفاده ها میپردازد. هر یک از  شترک از یک نهاد کارگزار ا صورت م شرکت به  شند و یا چند  شته با توانند نهاد کارگزار مختص به خود را دا

 نمایند

 :هدف

 به فعالیت نهادهای کارگزار مربو  هایمعیار و ضوابط تعیین

 :اجرا محدوده

 های زیرمجموعه توانیرشرکت شرکت مادر تخصصی توانیر و کلیه

 :اجرایی ضوابط و روش

 باشد:های ذیل قابل شناسایی مینیازهای تحقیقاتی توسط نهاد کارگزار هر شرکت از روش : 1ماده 

 های باالدستی های پژوهشی و الزامات ابالغی سازمانفوریت -1-1

 هادریافت نظرات مدیرعامل و معاونت -1-2

های کلیه مدیران و کارشناسان واحدهای شرکت )مراجعه مستقیم به واحدهای شرکت، جلسات مشترک با حضور نمایندگان دریافت نیازمندی -1-3

 واحدهای مختلف شرکت و ...(

 برنامه استراتژیک تحقیقات و خروجی برنامه عملیاتی شرکت  ،"فناوری"، خروجی برنامه استراتژیک "کبرنامه استراتژی"خروجی  -1-4

 های تخصصی )حوادث، پیشنهادها، تحقیقات و ...(، نظرات محققان/ داوران/ نا ران، پیمانکاران، مشاوران و ...دریافت نظرات کمیته -1-5

 پژوهشی و صنعتی مرتبط با صنعت برقدریافت نظرات اساتید دانشگاه و خبرگان واحدهای  -1-6

 دریافت نظرات همکاران واحد تحقیقات -1-7

 های شرکتها و ممیزیخروجی ارزیابی -1-8

 های تحقیقاتیسیستم مدیریت دانش پروژه -1-9

 رصد فناوری -1-11
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 های اختصاصی هر شرکتسایر ورودی -1-11

سایی و  : 2ماده شنا سبت به  صان نهاد کارگزار، ن ص شرکت با همکاری متخ شرکت از روشواحد تحقیقات  صاء نیازهای تحقیقاتی  قدام های فوق  ااح

 نماید.می

باشند در مقاطع زمانی مشخص، نیازهای تعریف شده توسط دیگر ها، نهادهای کارگزار مو ف میبه منظور بررسی نیازهای مشترک میان شرکت -2-1

باشففد، جهت انجام فرآیند تحقیقات داخلی در قالب نیز شففرکت  دار ایناده و در صففورتیکه آن نیازها، نیاز اولویتها را مورد بررسففی قراردشففرکت

 نمایند. میکنسرسیوم و به صورت مشترک اعالم آمادگی 

بندی بر اسففاس معیارهای زیر صففورت های ابتکاری، اولویتپس از شففناسففایی کلیه نیازهای قابل انجام از طریق تحقیق و یا از طریق روش:  3ماده

 گیرد:می

 های باالدستیاز سازمان عناوین ابالغی 

 های مورد نظر مدیرعامل و مدیران ارشد شرکتها و دغدغهها، ضرورتنیازمندی 

 )نیازهای استراتژیک شرکت )بدون در نظر گرفتن صِرف منفعت مالی 

 افزوده و زودبازده بودنهای شرکت بر اساس بیشترین ارزشسایر نیازمندی 

 باشد:های ذیل مینی با ویژگینهاد کارگزار دارای کارشناسا : 4ماده

  :مشاوران فنی 

o .دارای تحصیالت دانشگاهی در حوزه صنعت برق باشند 

o  .دارای سابقه کاری تخصصی مرتبط با صنعت برق باشند 

  :کارشناسان اقتصادی 

o تدوین گزارش به در  نهدارای تخصفففص و تجر به منظور تخمین کلی هزی تدوین های توجیهی  نافع و همچنین  های طر ها و م

 ( باشند. FSسنجی )امکان

 : کارشناسان مدیریت تکنولوژی 

o باشند. "اکتساب فناوری "هایمسلط به مباحث مدیریت تکنولوژی جهت مشاوره در خصوص روش 

o  ها باشند.جهت مشاوره و راهنمایی به شرکت "سازیتجاری"مسلط به مباحث 

 های ذیل باشند:در ضمن کارشناسان نهاد کارگزار باید دارای مهارت 
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  دارای روابط عمومی باال جهت کسب اعتماد مقامات باالدست شرکت 

 های فنی تحقیقاتی مسلط به تفکیک و تدقیق نیازها و مسائل و مشکالت و تبدیل آنها به اولویت 

 آشنا به نحوه اداره و برگزاری جلسات طوفان فکری و ... 

 باشد:و ایف کلی این نهاد در هر مرحله به شر  ذیل می : 5ماده 

 مرحله شناسایی نیاز تا عقد قرارداد 

 سخ شخیص نحوه پا ستت سیا صال   شده از طریق تحقیق، آموزش، ا سایی  شنا ستراتژیک و روشها، برنامهگویی به نیاز  غییر ها، تهای ا

 فرآیندها، اصال  ساختار سازمانی 

  تبدیل عناوین کلی و غیر دقیق نیازهای شناسایی شده به عناوین شفاف و دقیق کارشناسی 

  بررسیRFP هابردار( و تدقیق آنتهیه شده توسط واحدهای متقاضی )بهره 

 بندی نیازهاارزیابی نظرات واحدهای مختلف جهت اولویت 

 ارائه مشاوره پژوهشی جهت رفع نیاز شناسایی شده 

  مصوب نیازهای از هریک تساباک نحوه بررسی 

  سازی بررسی قابلیت تجاری 

 های دریافتی )در صورت نیاز(ا هارنظر کارشناسی در مورد پروپوزال 

  در صورت نیاز( های مورد نیاز جهت اجرای پروژهبینی هزینهپیش( 

   ( تعیین سطح آمادگی فناوریTRL) مورد انتظار نیاز تعریف شده 

 مرحله تشکیل کنسرسیوم 

   مشترک( فراشرکتی -بررسی و تعیین سطح پروژه شرکتی( 

 سازیمرحله تجاری 

 در صورت تصمیم به تجمیع تقاضا( هاشرکت کلیه فنی الزامات و میزان تقاضا استعالم( 

  هاو تهیه فهرستی از آنها "سازنده"شناسایی 

 (نیاز صورت در) محصول اختراع  بت 

 بازنگری بررسی مجدد قابلیت تجاری( سازیFS( تدوین طر  کسب و کار ،BPارزش ،)یابی دانش فنی و بررسی روش )های تامین مالی

 2سازی شماره در فرآیند تجاری

 ان نماید. نهاد کارگزار مو ف است عناوین نیازهای تحقیقاتی را پس از بررسی و تدقیق، با عبارات کارشناسی واضح و صریح بی:  6ماده 
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شخیص کارگزار، الزامی به انجام آن در :  7ماده  سب نیازهایی که به ت ست که از روشقالب انعقاد قرارداد پروژه نبوده و یا منا  های دیگری همچونتر ا

ستفاده از روش مشاوره جهت حل مسلله، توسط مشاوران مندی از نظرات تیم مشاوره و یا روشبهره شود، در صورت ا ستفاده  های ابتکاری حل مسلله ا

 فنی نهاد کارگزار به طریق ذیل انجام خواهد شد.: 

 زاری نشست اولیه و بررسی کامل نیازبرگ 

  انجام بازدید میدانی و بررسی دقیق مشکالت فعلی 

  ارائه پیشنهاد مشاوره نحوه حل مسلله 

  )انجام کار )پس از تایید کمیته تخصصی 

 اخذ بازخورد و انجام اقدامات اصالحی مورد نیاز 

شاوره یا روش ای ) نیازهایی کهمعیارهای تمایز نیازهای غیرپروژه:  1تب ره  ست(،  از نیازهای پروژهاز طریق م ه ای )نیازمند بهای ابتکاری قابل حل ا

 باشد:عقد قرارداد تحقیقاتی ( شامل موارد ذیل می

 سازیمدت زمان اجرا و پیاده 

 فوریت حصول پاسخ 

 ابعاد و پیچیدگی مسلله 

 های مورد نیازحجم فعالیت 

 وژههای مورد نیاز جهت اجرای پرتعداد تخصص 

های زمانی مشخص، توسط دفتر تحقیقات و توسعه فناوری توانیر صورت های مربو  به نهاد کارگزار هر شرکت در بازهارزیابی عملکرد فعالیت : 8ماده 

گیرد.می
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 هدف :

ستورالعمل، تبیین فرآیند حمایت از  شنواره"و  "هاهمایش"، "هاکنسرانس"هدف این د ست که در ارتبا   "یهاج صنعت برق ا علمی مرتبط با 

 های زیر مجموعه می باشد.شرکت مادر تخصصی توانیر و شرکت "های تحقیقاتیپروژه "با

 محدوده و دامنه کاربرد :

  های زیرمجموعه توانیرشرکت شرکت مادر تخصصی توانیر و کلیه

 اجرایی:شرح فرآیند 

سففالیانه  بندیهای زیر مجموعه بر مبنای فرم ارزیابی اقدام به ارزیابی و درجهواحد تحقیقات و توسففعه فناوری شففرکت توانیر و دفاتر تحقیقات شففرکت

 نماید. بت میمربوطه ها نموده و نتایج را در بانک اطالعاتی ها/جشنوارهها/همایشکنفرانس

مشففارکت دهند. در صففورتی که طی یک سففال شففمسففی  "الف"خویش را در کنفرانس/همایش/ جشففنواره با درجه  ها تنها مجازند تا افرادشففرکت

ها بنا به دالیلی موفق به حضففور در کنفرانس/همایش/ جشففنواره درجه الف برگزار نگردید یا افراد شففرکت "الف"کنفرانس/همایش/ جشففنواره با درجه 

شدند، تنها با تایید کمیته تحقیقات، م شنواره با درجه ن شرکت در کنفرانس/همایش/ ج شرایطی افرا "ب"جاز به  ست تحت هیچ  ستند. الزم به ذکر ا د، ه

 نیستند. "ج"مجاز به مشارکت در کنفرانسهای با درجه 

  ا مساوی ی باتجربه و متخصص در حوزه صنعت برق، بیشترپنج داور : کنفرانس/همایش/ جشنواره که میانگین امتیاز کسب شده از "الف"درجه

 هشتاد است.

  باتجربه و متخصص در حوزه صنعت برق، بیشتر یا مساوی پنج داور : کنفرانس/همایش/ جشنواره که میانگین امتیاز کسب شده از "ب"درجه

 شصت و کوچکتر از هشتاد است.

  شده از "ج"درجه شصت باتجربه و متخصص دپنج داور : کنفرانس/همایش/ جشنواره که میانگین امتیاز کسب  صنعت برق، کمتر از  ر حوزه 

 است.

ت آنها ، میزان اهمیکنفرانس/همایش/ جشنوارهدر ارزیابی و تصمیم گیری جهت مشارکت باید به موارد متعددی توجه شود. میزان به روز بودن موضوعات 

و ا رگذاری بر حل مشکالت و معضالت فعلی صنعت برق باید مورد توجه قرار گیرد. از موارد دیگر  "فناوری"از دیدگاه دانشی، ا رگذاری بر توسعه 

دار، و .... ( در برها، نظم و انضبا  کاری آنها، میزان تنوع نظرات )صنعتی، دانشگاهی، دولتی، مستقل، سیاستگذار، بهرهتوان به سطح علمی کمیتهمی

المللی و میزان مشارکت افراد برای ارائه مقاله، ارائه کارگاه و المللی بودن و میزان استقبال از کنفرانس در سطح بیننها، همچنین بیها و داوریکمیته

های ارائه شده اشاره نمود. انتخاب زمان مناسب برای برگزاری، نظم در سمینار یا میزان مشارکت در کنفرانس بعنوان شنونده، کیفیت مقاالت و سخنرانی

ایشگاه کنندگان، وجود یا عدم وجود نمها، کیفیت خدمات جانبی برای شرکتنفوذ و تا یرگذار، کیفیت برگزاری نشستی، میزان دعوت از افراد ذیبرگزار

حائز اهمیت  یهای تخصصی و میزان اعتبار حامیان و برگزار کنندگان از دیدگاه علمی و فنهای جانبی، سمینارها و نشستجانبی، وجود یا عدم وجود کارگاه

 است که باید مدنظر قرارگیرد.

 : کنسرانس کیشدن  یالملل نیب ینیع قیم اد

 نباشد یکنفرانس صرفا متمرکز بر معضالت داخل یمحورها. 
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 کرده باشند یکنفرانس را همراه ،یالملل نیب ینجمنها و تشکلهاا. 

 از مقاالت از خارج از کشور ارسال شده باشد یرصدد. 

 باشد یسیانگلفارسی و کنفرانس،  یبان رسمز. 

 باشد یسیلگان فارسی و تاب مجموعه مقاالتک. 

 باشد یفارس یغاتیهم ارز مستندات تبل یسیانگل یغاتیمستندات تبل. 

 ارائه گردد یرداخلیغداخلی و توسط متخصصان  یآموزش یکارگاهها. 

 داشته باشد یرانیا ریکنفرانس شرکت کننده غ 

 ردیقرار گ یالملل نیب ی و مجالت معتبرهایرکتوریدا ،تهاینوان کنفرانس در وب ساع. 

 هم داشته باشد یالملل نیکنفرانس، داوران ب. 

 داشته باشد یسیو هم انگل یکنفرانس هم بخش فارس تیوب سا. 

 نکات تکمیلی:

 است ملی همایشهای از بیشتر المللی بین همایشهای اعتبار و ارزش. 

 المللی و یا ملی برگزاربین معتبر علمی هایانجمن یا و ها، پژهشگاههانظیر دانشگاه معتبر علمی هایی که توسط مؤسساتهمایش 

 شود، از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است. می

 در دسترس باشند. وضو به باید هاارزیابی نتایج و شوند ارزیابی علمی، داوری فرآیند مبنای بر می بایست شده ارایه مقاالت تمامی 

 باشند.می فاقد اعتبار میشوند برگزار شرکت کنندگان فیزیکی حضور بدون که مجازی هایهمایش 

 میزان با رابطه در آموزشی شواهدی هایکارگاه برگزاری کلیدی، سخنرانان داشتن نظیر علمی هایهمایش معمول استانداردهای سایر 

 .هستند کنفرانس اعتبار

 وزارت علوم و تحقیقات قرار گرفته باشند.بایست مورد تایید های ملی میکنفرانس 

 انواع حمایت و نحوه پرداخت هزینه :

یر زهای  بت نام در کنفرانس/همایش/ جشنواره با درجه الف و ب )پس از تایید کمیته تحقیقات مبنی بر لزوم حمایت یا مشارکت( بر مبنای جدول هزینه

  باشد.قابل پرداخت می

 نوع حمایت یا مشارکت
 یا درجه کنفرانس/همایش/جشنوارهرتبه 

 ج ب الف

    اطالع رسانی در سطح  شرکت توانیر

    مربوطه تیوب سا قیاز طر یاطالع رسان

    *مشارکت در  بت مقاالت

    *های آموزشیمشارکت در  بت نام کارگاه

    حمایت معنوی و اعطای لوگو

    معرفی سخنرانان کلیدی
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 نوع حمایت یا مشارکت
 یا درجه کنفرانس/همایش/جشنوارهرتبه 

 ج ب الف

    شرکت در نمایشگاه جانبی

    نامهدرج لوگو در گواهی

    کنندگاناهداء بسته اختصاصی به شرکت

    ی در کنفرانسکارگاه آموزشبرگزاری 

شنواره در  بت مقاالت یا کارگاه*  شارکت کننده برای کنفرانس/همایش/ج شی برای درجه الف با امتیاز باالتر از تعداد افراد م نفر  15حداکثر  31های آموز

باشد.کننده بنابر صالحدید کمیته تحقیقات قابل تغییر میتعداد افراد مشارکت باشد.نفر می 11حداکثر  31تا  81و با امتیاز بین 
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دستورالعمل حمایت از انتشار کتاب مرتبط با  -14

 های تحقیقاتیپروژه
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 هدف :

شر کتاب سی محتوا و حمایت از چاپ و ن ستورالعمل، تبیین فرآیند برر ست که در ارتبا  با هدف این د رکت مادر ش "های تحقیقاتیپروژه "هایی ا

 های زیر مجموعه می باشد.تخصصی توانیر و شرکت

 محدوده و دامنه کاربرد :

  های زیرمجموعه توانیرشرکت شرکت مادر تخصصی توانیر و کلیه

 فرآیند اجرایی: شرح

ساس این دستورالعمل، دفاتر تحقیقات شرکت را در  یا مترجمین کتب، مراتب "ناشرین"ها مو ف هستند پس از دریافت درخواست حمایت توسط بر ا

ی و سجلسه کمیته تحقیقات مطر  نمایند. پس از تایید اولیه موضوع کتاب توسط اعضای کمیته تحقیقات، محتوای کتاب برای حداقل سه داور جهت برر

سال می گردد نتیجه داوری سط دفاتر تحقیقات جمع بندی طبق فرم مورد نظر )فرم داوری کتاب( ها داوری ار سط کمیتتو ه شده و پس از تایید نهایی تو

 تحقیقات، مجوز انتشار کتاب صادر می گردد. در این رابطه باید به موارد زیر توجه شود:

 های تحقیقاتی صنعت برق باشندها باید مرتبط با موضوعات پروژهکتاب 

 کسب نموده  31رایط خاص که امتیازات داوری باالی های عمومی و دانشگاهی فاقد شرایط استفاده از بودجه تحقیقات هستند مگر در شکتاب

 و توسط کمیته تحقیقات به تایید برسند.

 .در روی جلد و صفحه اول کتاب، باید لوگوی شرکت مربوطه چاپ گردد 

  )های بعدی و . هزینه چاپباشفففدپرداخت میقابل فقط هزینه نشفففر اولیه کتاب )در قبال دریافت تعداد معادل از جلدهای کتاب چاپ شفففده

ها تامین گردد. انتشارات باالی پانصد تیراژ بر عهده بودجه تحقیقات نیست و باید در صورت نیاز از سایر محل
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هاى تحقیقاتىدستورالعمل نحوه ارزیابى پروژه -15
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 : مقدمه 

عبارتست از ارزش ریالى هرگونه  کند. منافع اقتصادى،تعیین مىهاى تحقیقاتى را فرآیندى است که میزان منافع اقتصادى حاصل از پروژهارزیابی، 

 هاى تحقیقاتى حاصل شده باشد.منفعتى که در طى فاصله زمانى مورد ارزیابى از به کارگیرى پروژه

 هدف :

 هاى راهبردى صنعت برق در بازه زمانی تعیین شده  در جهت اجراى سیاست "های تحقیقاتیپروژه "محاسبه میزان منافع اقتصادى حاصل از 

 محدوده اجرا :

 های زیرمجموعه توانیرشرکت شرکت مادر تخصصی توانیر و کلیه

 و ضوابط اجرایی: روش

 باشد:(  به شر  زیر مى5در پیوست  13 ضمیمه)  "نمودار گردش کار"هاى تحقیقاتى که بصورت روش کار ارزیابى اقتصادى بودن پروژه : 1ماده 

هاى ریزى جهت انجام محاسبات منافع اقتصادى پروژهبراساس زمان بندى اعالم شده از طرف شرکت توانیر برنامه هادفاتر تحقیقات شرکت -3-3

 ىاکارگرفته شفففدههاى تحقیقاتى خاتمه یافته و بهپروژه، هاى مد نظر جهت ارزیابىپروژهدهند. جهت ارزیابى را انجام مى تحقیقاتى مد نظر

 :ها محرز و قطعى استکه جزء دو دسته ذیل بوده و منافع اقتصادى آن هستند

 اند. کارگرفته شدهارزیابى خاتمه یافته و بهزمانی هایى که در دوره پروژه 

 کارگرفته شده اند.هایى که قبل از دوره ارزیابى به هر دلیل به کار گرفته نشده بودند و در دوره ارزیابى بهپروژه 

شرکت -3-2 صاد مهندسى و  با تجربه و همکارى محققین و  هادفاتر تحقیقات  صول اقت شنا به ا سان آ شنا صنایع و یا کار ستفاده از مهندسین  با ا

  دهد:امات مشروحه زیر را انجام مىگیرى از این دستورالعمل و سایر اطالعات مورد نیاز اقدمتخصصین درگیرموضوع پروژه و با بهره

ستفاده از نوع پروژه با  -1-2-1 سته بندی پروژه 5در پیوست  11 شمارهضمیمه ا ها یا روش ها )بروزآورى منافع و هزینهنوع منافع و هزینه ها( ،)د

های )انواع روش 5پیوست  در 12 شماره ضمیمه )روش تنزیل( و روش ارزیابى با استفاده از 5در پیوست  11شماره ضمیمه با استفاده از تنزیل ( 

  گردد.ارزیابی( تعیین مى

 گردد. تعیین مى 5در پیوست  5ضمیمه محاسبه و اقالم منافع با استفاده از جدول نحوه  -1-2-2

 گردد. تعیین مى  5در پیوست  6ضمیمه ضرایب  ابت با استفاده از جدول  -1-2-3

اسففتفاده از جدول هاى بندهاى فوق و یا سففایر منابع موجود با توجه به عمر پروژه و ها و منافع پروژه با اسففتفاده از اطالعات و دادههزینه -1-2-4

. لیکن صرفاً منافعى که در دوره مورد ارزیابى به طور قطعى حاصل شده )و نه کل منافعى که شودمحاسبه مى 5در پیوست  3و  2 شماره ضمیمه

 در عمر پروژه حاصل خواهد شد( محاسبه و گزارش خواهد شد. 

ستفاده از اطالعات پروژه در فرم -1-2-5 ضوعى پروژه با ا صات مو شخ شخص" م ضوعی پروژهم ست  1ضمیمه  "ات مو درج و تکمیل   5در پیو

 گردد. مى
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درج و  5در پیوست  2ضمیمه  "محاسبات منافع پروژه" هاى بدست آمده در فرممنافع پروژه و محاسبات آن با استفاده از اطالعات و داده -1-2-6

 گردد.تکمیل مى

ضیح:  سبات اقالم منافع پروژه تو ستندات مربو  به اعداد به کار رفته در محا سبه اقالم منافع پروژه در   -مدارک و م  و عمناف اقالم جدولنحوه محا

 اىپروژه از حاصل منافع اگر مثال عنوان به  - است گردیده هارائ( 5در پیوست  6( و جدول ضرایب  ابت )ضمیمه 5در پیوست  5)ضمیمه  آن محاسبه

 هاى خرید یا استعالم محصول خارجى باید ارایه گردد.( مدارک و  مستندات مربو  به هزینهمذکور جدول 5 بند) باشدمى ارزى جویى صرفه

ه هاى آتى بعد از دورها منافع قطعى تا دوره ارزیابى مد نظر بوده و منافع احتمالى یا منافع پیش بینى شففده طى سففالدر ارزیابى پروژه : 1تب تتره 

 باشد. ارزیابى مد نظر نمى

درج و   5پیوست در  3ضمیمه  "های پروژهمحاسبات هزینه" هاى پروژه و محاسبات آن با استفاده از اطالعات بدست آمده در فرمهزینه -1-2-2

 گردد. تکمیل مى

عتى یا صفنها(، تولید نیمهنامهاهىگو صفدور ها،آزمون) کیفیت از اطمینان قبیل از هایىهزینه به مربو  مسفتندات و توضفیح: به عنوان مثال، مدارک

 باید مد نظر قرار گیرد. هاى بعدى() تفاوت هزینه ساخت یک نمونه تحقیقاتى و نمونه "تولید انبوه"

ها، به کارگیرى عملى، نصففب و ... باید در های اطمینان از کیفیت مانند آزمونها ، صففدور گواهىهاى سففربار پروژه شففامل هزینههزینه : 2تب تتره 

 هاى پروژه منظور شده و مدارک و مستندات الزم ارایه گردد. هزینه

 هایى که در چند فاز جداگانه اجرا شده اند الزم است منافع و هزینه آن بصورت یکجا صورت پذیرد. پروژه:  3تب ره 

 گردد.درج و تکمیل مى  5در پیوست  4ضمیمه  "شاخص اقتصادى پروژهمحاسبه " مقدار شاخص اقتصادى پروژه و محاسبات آن در فرم -1-2-8

ستندات الزم باید به فرم -1-2-3 صات آنمدارک و م شخ ست گردیده و نام و م  بدیهیها در محل مربوطه در فرم تکمیل گردد. هاى مربوطه پیو

ست  شرکت توانیر یا پس از آن ا سالى به  ستندات ار سى مدارک و م ضورى یا به هنگام برر ستندات مرتبط که به هنگام ارزیابى ح سایر مدارک و م

 .ست گرددممکن است درخوا

ا را ههاى ارزیابى پروژه تحقیقاتى و مدارک و مسففتندات الزم، آنواحد تحقیقات شففرکت پس از اطمینان از صففحت و کامل بودن کلیه فرم -3-1

 رساند. پس از تایید به تصویب ریاست کمیته تحقیقات شرکت مى

شرکت فرم -3-1 ستندات الزواحد تحقیقات  شده، به همراه مدارک م ساس زمانهاى تکمیل و تایپ  شده،م را برا شرکت توانیر  بندى اعالم  به 

 نماید.ارسال مى

 واحد تحقیقات شرکت مربوطه مو ف است اطالعات، مدارک و مستندات درخواستى در فرمها را در کمال دقت و صحت ارائه نماید.  : 4تب ره 

دسى هاى معتبر اقتصاد مهنکلیه محاسبات الزم را براساس اصول و روشها مو فند کارشناسان اقتصادى ذیصال  درارزیابى نتایج پروژه:  5تب ره 

 و رعایت سایر اصول علمى و فنى انجام داده و گزارش نمایند.
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و یا از مقادیر دیگرى به   5در پیوست  6درصورت استفاده از ضرایب  ابت دیگرى به غیر از مقادیر مندرج در جدول ضرایب  ابت ضمیمه  : 6تب ره 

 باید مدارک و مستندات مربوطه ضمیمه گردد.  5در پیوست  5مقادیر مندرج در جدول اقالم منافع ضمیمه  غیر از

جهت تسهیل و راهنمایى براى تکمیل فرمهاى ارزیابى بوده   5در پیوست  6و ضمیمه  5در پیوست  5اطالعات موجود در جداول ضمیمه  : 7تب ره 

 و تکمیل شود.  تواند اطالعات دیگرى به آن اضافهو مى

 گیرد:به شر  ذیل انجام می ها توسط شرکت توانیرممیزى و کنترل اسناد و مدارک ارزیابى  اقتصادى پروژه:  2ماده 

 گردند. از لحاظ کامل و کافى بودن در فرمهاى ارزیابى بررسى مى کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز ابتدا -2-3

 گردند. از فرآیند ارزیابى خارج مى باشند،د مدارک و مستندات الزم مىها فاقآن هاى ارزیابى اقتصادىهایى که فرمپروژه -2-2

 شود. مىکنترل  ها( ،)دسته بندی پروژه  5در پیوست  2 روژه تحقیقاتى تعیین شده براساس ضمیمهنوع پ -2-1

ساس  -2-1 شده برا سب ارزیابى پروژه تعیین  ست  12ضمیمه روش منا شهای  5در پیو ست روش ارزیابی(، کنترل مى)انواع رو شود. ممکن ا

شنهادى ستورالعمل دیگرى به غیر از روش پی سه منافع  این د ست به منظور مقای صورت الزم ا شد که در این  شده با ستفاده  با ذکر دلیل ا

 شود.  ىها هم ارائه شده باشد که از این بابت موارد کنترل مها با یکدیگر روش نسبت منافع به هزینهاقتصادى پروژه

ها( این )روش تنزیل یا بروزآوری منافع و هزینه 5در پیوسففت  11ضففمیمه اسففاس  هاى پروژه برمحاسففبه مقادیر و میزان منافع و هزینه -2-5

 شود. ها کنترل مىهاى یکباره یا سالیانه و به روز آورى آندستورالعمل شامل منافع و هزینه

محاسبه مقدار ها( پروژه یبند)دسته 5در پیوست  2ضمیمه و ها( نهیمنافع و هز یبروزآور ای لی)روش تنز 5در پیوست  11ضمیمه براساس  -2-6

 شود. شاخص پروژه کنترل مى

 گردد. در صورت لزوم، اصالحات الزم با همکارى واحد تحقیقات شرکت مربوطه انجام و اطالعات تکمیل مى -2-7

ضمن نگهدارى مدارک و  بت اطالعات :  3ماده  شاهده نتایج بهشرکت توانیر  صورت نیاز به م رنامه ها، بکارگیرى پروژهالزم در بانک اطالعاتى، در 

 نماید. هاى مربوطه اعالم مىارزیابى حضورى را تعیین و به شرکت

شرکت : 4ماده  ساس برنامه ارزیابى که به  شرکتبرا ست  صوص انجام داده و ها هماهنگىها اعالم گردیده ا نهایتاً بازدیدهاى هاى الزم را در این خ

 گیرد.حضورى صورت مى

شده به  : 8تب ره  سال  ستندات ار سى مدارک و م ضورى یا به هنگام برر ست به هنگام ارزیابى ح ستندات دیگرى که ممکن ا هرگونه مدارک و م

حقیقات سط ریاست کمیته تشرکت توانیر یا پس از آن درخواست گردد باید در اسرع وقت تهیه و پس از تایید واحد تحقیقات مربوطه و صحه گذارى تو

شرکت ارسال گردد.
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های الزحمهدستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت حق -16

های تحقیقاتیمرتبط با پروژه
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 هدف 

 الزحمهو پرداخت حقهای تحقیقاتی و ایجاد وحدت رویه در محاسفففبه تعیین اصفففول کلی و ضفففوابط مربو  به نحوه محاسفففبه کارکرد مرتبط با پروژه

ق های تحقیقاتی از طریهای پروژهپژوهشگران/ محققان، نا ران و کارشناسان صنعت برق که در مراحل مختلف بررسی پیشنهاد، اجرا و بررسی گزارش

 کنند.نظر، ارائه گزارش یا حضور در جلسات همکاری میاعالم

  محدوده اجرا

 توانیر های زیر مجموعهشرکت توانیر و کلیه شرکت

 روش و ضوابط اجرایی:

 :  2/14533/211افراد مشمول بخشنامه شماره : 1ماده 

سبه و پرداخت حق شگران/ محققان پروژهنحوه محا ساعتی پژوه شیالزحمه  سایر حق -های پژوه اتی های تحقیقهای مرتبط با پروژهالزحمهتحقیقاتی و 

 باشد:به شر  زیر میمعاونت محترم توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور  21/2/88مورخ  2/14533/211برای افراد مشمول بخشنامه شماره 

ام منظور انجالزحمه کارشففناسففی بهالتحقیق سففاعتی، حقتحقیقاتی، حق -های پژوهشففیالزحمه سففاعتی پژوهشففگران/ محققان پروژهزان حقمی -1-1

ل بند ب دستورالعم 4ای و گزارش نهایی و برنامه تحقیقات با استناد به ماده ظارت بر پروژه تحقیقاتی، ا هارنظر فرم تعریف پروژه، گزارش مرحلهنخدمات 

ارزشفیابی و پرداخت حق: تألیف، ترجمه و  2و دسفتورالعمل  21/2/88مورخ  2/14533/211( قانون مدیریت خدمات کشفوری به شفماره 68( ماده )3بند )

حاسبه م هیأت مدیره توانیر  16/8/83الزحمه کارشناسی( کارشناسان صنعت برق مصوب مورخ التحقیق )حقتدریس به ارائه دهندگان تالیف علمی و حق

 شود. و پرداخت می

سی جهت طر  در کمیتهالزحمه حق -1-2 شنا سه فنی یا دفاعیه پروژه )در مرحله تعریف پروژه یا گزارش مرحلهانجام کار کار ای یا های تخصصی، جل

وع جلسه نظر در خصوص موض شده برای بررسی و اعالممتناسب با تعداد ساعات صرف های تحقیقاتگزارش نهایی یا بازنگری برنامه تحقیقات( و کمیته

 .شودالتحقیق محاسبه و پرداخت میدر قالب حق

 : سایرافراد و شرکت های خارج از شمول بخشنامه فوق:2ماده 

نحوه "با عنایت به دسففتورالعمل باشففند، نمی 1های تحقیقاتی برای افرادی که مشففمول بند های مرتبط با پروژهالزحمهنحوه محاسففبه و پرداخت حق

 د:باشبه شر  زیر می ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری،معاونت برنامه "الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاورانانتخاب عوامل و تعیین حق

 

                                                           
 باشد.ذکر است دستورالعمل مذکور در دست بازنگری میالزم به   2 
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 ای و گزارشمنظور انجام خدمات نظارت بر پروژه تحقیقاتی، ا هارنظر فرم تعریف پروژه، گزارش مرحلهالزحمه انجام کار کارشففناسففی بهحق -2-1

سی یا بررسی و اعالم ساعات کاری که برای انجام کارشنا ساس  ست نهایی و برنامه تحقیقات برا مبنای  برنظر درخصوص موضوع جلسه  آن الزم ا

  شود.می و پرداخت محاسبه 1مطابق جدول شماره صورت ساعتی هب تحصیلیکار و مدرکسابقه

ای های تخصصی، جلسه فنی یا دفاعیه پروژه )در مرحله تعریف پروژه یا گزارش مرحلهانجام کار کارشناسی جهت طر  در کمیتهالزحمه حق -2-2

شففده برای بررسففی و اعالم نظر در خصففوص متناسففب با تعداد سففاعات صففرف قاتهای تحقییا گزارش نهایی یا بازنگری برنامه تحقیقات( و کمیته

 شود.می و پرداخت محاسبه 1مطابق جدول شماره صورت ساعتی هبموضوع جلسه 

ساعتی پژوهشگران/ محققان پروژهشرکتها می توانند برای تعیین میزان حق : 1تب ره  ساعتی نیز ازهای تحقیقاتی و حقالزحمه  جدول  التحقیق 

 استفاده نمایند. 1شماره 

  باشد.ریال و واحد سابقه کار، سال میهزار حمه، زالواحد حق 1در جدول شماره 

 الزحمه خدمات نظارت نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق"کار از دسففتورالعمل در جدول شففاخص مبنا برای سففتون تجربه کاری براسففاس سففابق

 است.اج شدهو به شر  زیر استخر "کارگاهی مشاوران

  سال سابقه کار( 21تا  21سال: ) 15شاخص مبنا برای باالی 

  سال سابقه کار( 14تا  13سال: ) 15تا  11شاخص مبنا برای 

  سال سابقه کار( 3تا  8سال: ) 11تا  5شاخص مبنا برای 

  سال سابقه کار( 5تا  4سال: ) 5شاخص مبنا برای زیر 
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 های تحقیقاتی الزحمه ساعتی پژوهشگران/ محققان پروژه: میزان حق 1جدول شماره 

 باشد() مبالغ هزار ریال می

ف
ردی

 

سطح 
 تحصیالت

 تجربه کاری
حقوق مبنا در 

  36سال 

ضریب کلی 
  ابت

مبل  قابل پرداخت 
 در ماه
ضریب *)حقوق مبنا

 کلی  ابت( 

الزحمه/ حق
التحقیق حق

 ساعتی

التحقیق حقالزحمه/ حق
ساعتی )بااحتساب 

 ضریب باالسری و بیمه(

 221 252 44،341 65/1 26،823 سال 15باالی  دکترا 1

 232 233 42،118 65/1 25،521 سال 15باالی  لیسانسفوق 2

 636 222 41،123 65/1 24،261 سال 15باالی  لیسانس 3

 538 126 31،326 65/1 18،243 سال 15باالی  دیپلمفوق 4

 651 212 32،326 65/1 22،652 سال 15-11 دکترا 5

 623 214 35،868 65/1 21،238 سال 15-11 لیسانسفوق 6

 611 136 34،521 65/1 21،352 سال 15-11 لیسانس 2

 423 152 22،525 65/1 16،212 سال 15-11 دیپلمفوق 8

 531 133 33،332 65/1 21،614 سال 11-5 دکترا 3

 522 182 32،883 65/1 13،323 سال 11-5 لیسانسفوق 11

 555 181 31،316 65/1 13،343 سال 11-5 لیسانس 11

 445 145 25،588 65/1 15،518 سال 11-5 دیپلمفوق 12

 555 181 31،316 65/1 13،343 سال  5زیر  دکترا 13

 541 122 31،126 65/1 18،834 سال  5زیر  لیسانسفوق 14

 522 122 31،322 65/1 18،322 سال  5زیر  لیسانس 15

 425 133 24،421 65/1 14،831 سال  5زیر  دیپلمفوق 16

 باشد.ضرایب استفاده شده در جدول فوق به شر  زیر می 
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  ضریب کلی  ابت = ضریب تخصص ویژه * ضریب ویژگی پروژه * ضریب خدمات توأم 

  = 2/1ضریب تخصص ویژه 

 25/1=  گی پروژهضریب ویژ 

  1/1توام=ضریب خدمات 

شخیص دبیر کمیته تحقیقات می : 2تب ره  شرایط پروژه و به ت ضریب کلیدر جدول فوق  باتوجه به ماهیت و  ضریب کلی  ابت از   توان به جای 

 شود استفاده نمود.متغیر که به شر  زیر محاسبه می

 ای * ضریب ماندگاریضریب کلی متغیر = ضریب کلی  ابت * ضریب منطقه

  "الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوراننحوه انتخاب عوامل و تعیین حق"ی و ضریب ماندگاری حسب مورد براساس دستورالعمل اضریب منطقه

 شوند.    تعیین می

  = 66/2ضریب باالسری 

  = 15/1ضریب بیمه 

ساعتی پژوهشگران/ محققان در پروژهضریب باالسری و ضریب بیمه به حق:  3تب ره  الزحمه نا ر درصورت انعقاد تحقیقاتی و حقهای الزحمه 

 گیرد.قرارداد با دستگاه نظارت تعلق می

 شود.یگیرد. که به شر  زیر محاسبه مالزحمه ساعتی مدیر تیم پروژه تحقیقاتی و نظارت تعلق میضریب سرپرستی=  این ضریب به حق 

   و برای باالتر  15/1نفر ضریب  11تا  5، بیش از 1/1ضریب نفر باشد  5به مدیر پروژه، در صورتیکه تیم تحت سرپرستی وی تا

   گیرد.تعلق می 2/1 نفر ضریب 11از 

سال حق:  4تب ره  ستورالعمل های مندرج در جدول فوقالزحمهدر ابتدای هر ساس د ضرایب مربوطه، برا نحوه انتخاب عوامل و تعیین "الذکر و 

شاورانحق ضریب ریالی حقوقی ، "الزحمه خدمات نظارت کارگاهی م صد افزایش  سال قبل با درنظر گرفتن در صوب در  سال و یا م صوب در آن  م

 شود.روز میشود(، بهساالنه هرسال نسبت به سال قبل ) که هرساله توسط دولت اعالم می

 باشد: گذاری بر خدمات ارائه شده به شر  زیر میاصول کلی ارزش:  3ماده 

 محققینن نسرساعت کارکرد پژوهشگران و میزا -3-1

سان و با تصویب میزان نفرساعت مورد نیاز جهت انجام پروژه های تحقیقاتی با بررسی پیشنهاد پژوهشگر/محقق در فرم تعریف پروژه توسط کارشنا

 شود.نهایی کمیته تحقیقات تعیین می

 های تحقیقاتن کارکرد ناظرین، کارشناسان و اعضاء کمیتهمیزا -3-2
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، شففودهایی که در قالب قرارداد تحقیقاتیپرداخت میها و مراکز پژوهشففی و سففایر پرداختالزحمه پژوهشففگر/محقق، باالسففری دانشففگاهالوه برحقع

سری طر ها میشرکت صوب طر از هزینه %21های تحقیقاتیمندرج در موافقتنامه طر  تحقیقات؛ تا میزان ها و پروژهتوانند از محل باال و  هاهای م

سفارش قطعی خرید خدمت نظارتی یا عنوان پرداخت هزینهها را بهپروژه های نظارت و کنترل پروژه )به نا ر/ نا رینی که با انعقاد قرارداد نظارتی یا 

سی متخصصیهای ا هارنظر و انجام کار کامنظور پرداخت هزینهگیرند( و همچنین بهعهده میالتحقیق، این و یفه را بهاز روش پرداخت حق ن، رشنا

سان و اعضاء کمیته شنا سایر امور مرتبط با تحقیقات )ازجمله حقکار شرکت که در انجام پروژه همکاری های تحقیقات و  التحقیق به همکاران داخل 

 اند( هزینه نمایند. داشته

 های تحقیقاتینظارت بر پروژه -3-2-1

شود. و ایف تعیین شده، به صورت ساعتی محاسبه و به  نا ر/ نا رین پرداخت می های تحقیقاتی فعالیتی است که در قبال انجامنظارت بر پروژه

ی پژوهشی و در زمان تصویب آن در کمیته تحقیقات تعیین های تحقیقاتی بر اساس حجم پروژهمیزان نفر ساعت مورد نیاز جهت نظارت بر پروژه

  گیرد.ی قرارداد خدمات نظارتی نا ر/نا رین قرار میو مالک محاسبه

 و حق التحقیق کارشناسیو انجام کار اظهارنظر  -3-2-2

 ای در حین اجرای پروژه های مرحله، گزارشهای تحقیقاتیا هارنظر کارشففناسففی فرم تعریف پروژهمیزان نفر سففاعت جهت بررسففی و

و کیفیت ا هارنظر مطابق  2متناسفففب با محتوی وحجم گزارش مطابق جدول  تحقیقاتیهای گزارش نهایی پروژه )درصفففورت لزوم( و

شخص می 3جدول  شده از جدول م شخص  صد م ساعت نهایی در شده از جدول  3گردد. برای تعیین نفر ساعت تعیین  ضرب  2در

 شود.می

 هاساعت اظهار نظر کارشناسی پروژه-: تعیین نسر 2جدول

 ساعت گزارش نهایی تعریف پروژه

 )نفر ساعت( 21تا 25 )نفر ساعت( 21تا 5

 

 : تعیین امتیاز کیسیت کار اظهار نظر کارشناسی 3جدول 

 زمان                  

 کیفیت ا هارنظر  
 شدهزمان تعیین %51با تأخیر تا بدون تأخیر

 %25 %111 خوب

 %51 %25 متوسط

 %21 %31 ضعیف
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 درنظر گرفته نخواهدشد. 3تخصصی، اخذ نظر داور خاصی ضروری باشد، سقف زمانی جدول درصورتیکه بنابه تشخیص کمیته :  5تب ره 

  ای یا گزارش مرحلهفنی یا دفاعیه پروژه )در مرحله تعریف پروژه یا  هایجلسه های تخصصی،کمیته در انجام کار کارشناسی جهت طر

ساعات  های تحقیقاتکمیته، (تحقیقاتگزارش نهایی یا بازنگری برنامه  سب با تعداد  سازمان متنا سازمانی و خارج از  برای افراد درون 

 شود.درنظر گرفته می  شده برای بررسی و اعالم نظر در خصوص موضوع جلسه و حضور در آنصرف

  سی سازمانی که در انجامانجام کار کارشنا شته برای افراد درون  ساعا اند؛پروژه یا نظارت بر آن همکاری دا شده بمتناسب با  ا ت صرف 

الزحمه کارشففناسففی(  و با رعایت اصففول و ضففوابط بخشففنامه شففماره )حق التحقیقحق باشففد که در قالبتایید دبیر کمیته تحقیقات می

شیابی و پرداخت حق: تألیف،  21/2/88مورخ  2/14533/211 ستورالعمل ارز سانی رئیس جمهور و د سرمایه ان سعه و  معاونت محترم تو

صنعت برق مصوب مورخ التحقیق )حقه ارائه دهندگان تالیف علمی و حقترجمه و تدریس ب سان  شنا سی( کار شنا   16/8/83الزحمه کار

 باشد.قابل پرداخت می هیأت مدیره توانیر

مندرج در حضور در آن  شده برای بررسی و اعالم نظر در خصوص موضوع جلسه وساعات صرفها و تعداد احراز و تایید میزان نفر ساعت:  6تب ره 

 باشد.بر عهده دبیر کمیته تحقیقات می 2-2-3بند 

زمانی که در زمره و ایف سا شوددرصورتی منظور می های تحقیقاتیپروژهشده از کارشناسان داخلی در ارتبا  با دریافتا هارنظر کارشناسی :  7تب ره 

کارشناس نبوده و در خارج از ساعت اداری انجام شده باشد.
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 ارزیابی : *

ارزش ریالى عبارتست از  کند. منافع اقتصادى،تعیین مىهاى تحقیقاتى را فرآیندى است که میزان منافع اقتصادى حاصل از پروژهارزیابی، 

 هاى تحقیقاتى حاصل شده باشد.هرگونه منفعتى که در طى فاصله زمانى مورد ارزیابى از به کارگیرى پروژه

 :ارزیابى حضورى*

کارگیرى پروژهاى تحقیقاتى خاتمه یافته و منافع اقتصادى حاصل از آنها توسط تیم گذارى بر بهفرآیندى است که در صورت نیاز جهت صحه

 گیرد. کارگیری نتایج صورت مىحضور در محل به ارزیابى با

 اکتساب فناوری:*

ست در که فرآیندی سیا شارکت، و همکاری خرید، شامل مختلف یهاروش طریق از برگزیده یهافناوری های کلی،آن با در نظر گرفتن  س م   عهتو

 شوند.می و ... کسب سازمانی(درونی )تحقیقات درون

 برنامه استراتژیک:*

ازمان و وحدت سجهت تجهیز منابع در  تدوین استراتژی و یند بررسی موقعیت فعلی و مسیر آینده سازمان، تنظیم اهدافآریزی استراتژیک، فربرنامه

 .های درونی و بیرونی استهای سازمانی برای نیل به اهداف و رسالت بلندمدت با توجه به امکانات و محدودیتبخشیدن به تالش

 برنامه عملیاتی:*

  رسیمیت انداز چشم به رسیدن برای را هاشرکت ماموریت تواند نموده و می مشخص هدف یک به رسیدن برای را شرکت استراتژی عملیاتی، برنامه

 .رساند یاری

 پایلوت:*

 اجرای نحوه یا شده  و ارزیابی طر  و احتمال موفقیت مجموعه، پذیریامکان شود تاخط تولیدی که بصورت آزمایشی پیش از تولید انبوه ساخته می

 .شود خودداری نیستند، کامل هنوز که هاییطر  روی بر هزینه و منابع زمان اتالف از که هدف این شود؛ با داده بهبود طر 

 :(پژوهشی)پروژه تحقیقاتی*

شففود که طی آن با اسففتفاده از روش یا های منسففجم و خالق که به منظور افزایش ذخیره دانش علمی و کاربرد عملی آن انجام میمجموعه فعالیت

سؤاالت فراروی موضوع های علمی، فرضیه یا فرضیهروش سخ میهای مورد نظر را آزمون و به  ست که در تمامی آئین تحقیق پا دهد. الزم به ذکر ا

 ها، کلمه تحقیقات و پژوهش معادل یکدیگر می باشند.نامه و دستورالعمل

 :(مشترک)شرکتی های فراپروژه*

 باشد.دار حداقل دو شرکت میشود و نیاز اولویتای است که در یک زمینه تحقیقاتی انجام میپروژه 

http://alikhademoreza.ir/tag/%d8%aa%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c/
http://alikhademoreza.ir/tag/%d8%aa%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c/
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 سازی:تجاری *

 ها به منظور دسففتیابی به منفعت حاصففل از"فناوری"ها یا محصففول یا خدمت جدید مبتنی بر ایده ("تولید انبوه")های مرتبط با عرضففه فعالیت

 بکارگیری فناوری/محصول/خدمات جهت رفع تقاضای جدید است.

 تولید انبوه:*

ساخت  شامل خط تولید می "نمونه اولیه"پس از  صنعتی که  شابه در مقیاس  ستاندارد و م شد، اطالق در فاز تحقیقات بوده و به تولید کاالی ا با

 گردد.می

  :تیم ارزیابى*

 شود. تیمى متشکل از متخصصین مسائل فنى، اقتصاد مهندسى، مالی و با آشنایی کافی از صنعت برق که ارزیابى توسط این تیم انجام مى

 : جشنواره*

 های علمی/پژوهشی که به صورت ساالنه برگزار می گردد.گردهمایی به منظور تجلیل از فعالیت

 حقوق مالکیت فکری:*

مالکیت فکری،  ندهیدربرگحقوق  مادی و معنوی  ر یت از حقوق  به منظور حما قانونی مشفففخص  چارچوب  جاد  با ای که  عه قوانینی اسفففت  مجمو

 . شودیمی مطملن برای صاحبان در نظر گرفته انهیزمپدیدآورندگان آ ار فکری و ایجاد 

 : دوره ارزیابی*

 هایی که صرفاً در همان دوره زمانی و یا بخشی از آن دوره مورد استفاده قرار گرفته اند.بازه زمانی تعیین شده جهت ارزیابی پروژه

 *سازنده: 

شد با قابلیت تجاری شرکت و یا مرکز ر صول مورد سازنده،  شرکتسازی مح شدکه در فراخوان تجاریمی های زیرمجموعهنیاز توانیر و  ی سازبا

ها/ سازی و دریافت تاییدیه از سوی کمیته راهبری مربو  به آن محصول، اقدام به عقد قرارداد با نماینده شرکتشرکت کرده و با ارائه برنامه تجاری

 نماید.شرکت قطب می

 شاخ  ارزیابى: *

صادى شود و میزان اقتصادى بودن پروژه و یا غیر اقتتعیین مى های تحقیقاتیدستورالعمل نحوه ارزیابی پروژهعددى است که براساس 

 دهد. بودن آن را نشان مى

 های تحقیقاتی:شبکه دانش پروژه*
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هت های مختلف سازمانی جر حوزههای تحقیقاتی را دباشد که فرآیندهای مدیریت دانش پروژهای متشکل از اجتماعات سازمانی و انسانی میشبکه 

 نماید. پذیر میافزایش ا ربخشی امکان

 *شرکت قطب:

ن شرکت نامند. ایها باشد، شرکت قطب میای خاص دارای تجربه یا تخصص بیشتری نسبت به سایر شرکتشرکتی را که از منظر علمی، در حوزه

شرکت صص هایاز میان  سط توانیر تعیین میها و زیر حوزهها )حوزهزیرمجموعه توانیر در هر یک از تخ صنعت برق( تو صی  ص ه گردد کهای تخ

سیوم"های متولی راهبری و نظارت بر پروژه سر شرکت توانیر، مرتبط با حوزه تخصصی خود ، تجاری"کن سوی  سایر موارد ارجاعی از  سازی و 

 باشد.می

 زی:سا*صندوق امور تجاری

های زیرمجموعه توانیر و یا السهم شرکتسازی بوده که از محل آن، حقتجاری از حاصل سازی، محل دریافت و تجمیع عوایدصندوق امور تجاری

 شود.گردد و به اختصار صندوق نامیده میمحقق تامین می

 :فناوری*

 کنند.می تأمین و... را اقتصادی نیازهای که خدماتی و کاالها از مندی بهره و سازیتجاری تولید، کاربرد عملیاتی دانش و مهارت جهت

 * قرارداد مادر:

های زیرمجموعه شرکت بین معین شده، موضوع که شامل چندین دستورکار )قراردادهای فرعی ذیل قرارداد مادر( در قراردادی است با عنوان جامع

 .شودمى بینىپیش آن در طرفین تکالیف و حقوق و گرددمى محقق/ پژوهشگر منعقد و توانیر

 

 سازی: کاربردی*

رآیندهای های بیرونی و تأ یرگذاری بر فها در فعالیتهای پژوهشففی به منظور عملیاتی نمودن نتایج و کاربرد آنسففازی یافتهفرآیند بکارگیری و پیاده

 باشد.موجود می

 *کنسرسیوم:

 .سازی و ...( با اشتراک منابع گوینددر جهت انجام یک پروژه )تحقیقاتی، تجاری به پیوند دو یا چند شرکت به منظور رفع نیازی مشترک

 کنسرانس:*

کنند و در و کارگاه، دستاوردهای علمی و تخصصی را ارائه میسخنرانی  در قالب با شکل و ماهیتی تخصصی که در آن تعداد زیادی از افراد جلساتی

 و یا چند روز و در یک نوبت یا به طور ادواری براساس موضوع خاصی برگزار می گردد. یکسطح داخلی و یا بین المللی  رف مدت 
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 محقق/ پژوهشگر:*

شخاص حقیقی یا حقوقی شى می کارفرما در قراردادهاى طرف ا شد کهپژوه شترک و متعدد منفرد، نحو به تواندمى با شد و جهت انجام کار  م با

 نماید.مشخص با شرکت/کارفرما عقد قرارداد 

 های تحقیقاتی:مدیریت دانش پروژه*

شامل تحقیقاتی مدیریت دانش سازمان، داراییروش تمام،  ست که  شهایی ا صل از پروژه یهای دان ین ا که نمایدرا اداره می  های تحقیقاتی خودحا

 .است تحقیقاتی دانش رسانیبروز و جمع آوری، ذخیره سازی، انتقال، بکارگیری ایجاد، شامل چگونگی هاروش

 ناشر :*

 فرد یا افراد حقیقی یا حقوقی که مجوز انتشار کتاب را دارند.

 *نمونه اولیه:

 باشد. محصول فاز تحقیقات می

 

 :نوآوری* 

 باشد.های جدید به صورت محصول، فرآیند یا خدمت جدید تا کاربردی شدن آن میفرآیندی مستمر به منظور تولید، توسعه و کاربرد ایده

 همایش :* 

های مختلف علمی است که با عناوین کنفرانس، سمینار،کنگره و ... توسط هر گونه گردهمایی علمی و پژوهشی توسط صاحب نظران و خبرگان رشته

 های مورد تأیید برگزار می گردد.دستگاه

نمونه اولیه آ مای گاه 

(فا  تحقیقات)

تولید  ای وت 

(دان  فن  تولید نیمه  نعت ) 

تولید  نعت  و انبو  

(دان  فن  تولید نمونه ت اری )
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 ( TRLآمادگی فناوری )  سطوح 

ای از معیارها به منظور ارزیابی میزان بلوغ و آمادگی فناوری است که امکان مقایسه سازگاری بین انواع مختلف ( مجموعهTRLفناوری )سطح آمادگی 

 کند.فناوری را در چارچوب محصولی خاص و در یک محیط عملیاتی و کاربردی میسر می

کارگزار می باشد. این واحد پس از تحقیقات )مدیر تحقیقات( با مشاوره و همکاری نهادها بر عهده واحد تعیین سطو  آمادگی فناوری مورد نظر پروژه

سی پروپوزال شده، با برر سطح فناوری نیاز تعیین  سطح آمادگی فناوری آنمشخص نمودن انتظارات خود از  سهای دریافتی، میزان  طو  ها را از نظر 

ست تا سطح فناوری هر مرحله از پروپوزال تعیین و میزان انطباق آن با سطو  آمادگی فناوری فناوری مورد سنجش قرار می دهند. و در نهایت نیاز  ا

مورد انتظار توسففط کمیته تخصففصففی بررسففی و تایید گردد. الزم به ذکر اسففت که در طول این مراحل حضففور کارشففناس مدیریت تکنولوژی الزامی 

 باشد:سطو  آمادگی فناوری به صورت زیر می باشد.می

 های اولیه: شناسایی و تثبیت اصول و ایده (TRL) 1طح س

 آمادگی ی ازیک ارزیاب آن در که پایه علوم از فراتر کمی است، فناوری سطو  از سطح نخستین مرحله فناوری. این توسعه آغاز و علمی تحقیقات مرحله

 می رجمهت کاربردی تحقیقات زبان به آمده، دست به بنیادی اصولگزارش  و مشاهدات از که علمی تحقیقات سطح، این در. شودمی انجام تکنولوژی

 شود.

 : درک و نهادینه شدن اصول پایه (TRL) 2 سطح

 مورد در لیتحلیلی مفص این سطح مطالعات در شد مشاهده اولیه مفاهیم اینکه از بعد .می شوند تعیین و شناسایی فناوری اولیه اجزای این سطح در

 محل اب )همراه نیاز مورد آزمایشات. شوند می سازمان در پایه اصول و درک جذب به منجر مطالعات این نحوی که به گیرد می انجام پایه علمی اصول

 ناساییش کفایت آزمایشات از اطمینان برای دقیقی تحلیل و تجزیه یا و خاص تجربی مدرک هیچ که هرچند شوند مشخص می آنها( انجام شرایط یا

 آن در اهرم فرد هر که باشد  ابتی جزئیات شامل و شود داده کافی توضیح اندازه به جدید مفهوم یا و تکنولوژی که است الزم هنوز. ندارد وجود شده

 بسنجد. را آن بالقوه و سودمندی درک را آن بتواند زمینه

 : شناسایی علمی اجزای اصلی فناوری و اثبات کارکرد آنها به طور جداگانه( TRL) 3سطح 

 وممفه ا بات جهت مطالعات از دسته دو شامل بایستمی توسعه و تحقیق این. شودمی آغاز فعال بصورت R&D فرایند بلوغ فرایند از مرحله این در

 :باشدمی کافی مطالعه نوع دو این از یکی معموالً مفهوم نوع به توجه با البته باشد

 مناسب شرایط به فناوری انطباق جهت تحلیلی مطالعات 

 تحلیلی هایبینی پیش سنجی اعتبار جهت آزمایشگاهی فیزیکی مطالعات 

 .گردند ا بات مفهومی نظر از ، 2سطح  در شده فرموله کاربردهای باید مطالعات این در

 سازی اجزای اصلی فناوری: یکپارچه( TRL) 4سطح 
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 سنجی اعتبار این .کنند کار یکدیگر به درستی به ترکیب یک در توانندمی اجزا که شود داده نشان باید سطح این در سوم، سطح در مفهوم ا بات از پس

 .نماید حمایت را مفهوم ا بات صحت باید

 : تثبیت عملکرد مطلوب اجزای یکپارچه شده فناوری در محیط آزمایشگاهی( TRL) 5سطح 

و خود سیستم، در یک محیط شبیه سازی شده و یا تا حدودی واقعی ها در این مرحله باید ا بات شود که مفهوم مورد نظر در سه سطح اجزا، زیر سیستم

 کند.به درستی عمل می

 : تثبیت عملکرد مطلوب اجزای یکپارچه شده فناوری در محیط عملیاتی مورد نظر( TRL) 6سطح 

 ششم طحس به هافناوری همه. دهد نشان خود از مناسبی عملکرد و گیردمی قرار آزمایش مورد مرتبط محیط در سیستم یک اولیه نمونه ششم سطح در

 .آیند یکدیگر گرد آزمایش جهت جدید هایفناوری ارز زیادی تعداد است ممکن سطح این در. یابندنمی دست بلوغ

 : تثبیت عملکرد مطلوب اجزای یکپارچه شده فناوری در محیط عملیاتی متساوت( TRL) 7سطح 

 آن اجزای و فناوری کامل سیستم کارگیری به برای متفاوت عملیاتی فضای و محیط یک وجود نیازمند باشد،می یافته بلوغ سطح که مرحله این

 که هاییسیستم زیر و هافناوری تنها بلکه باشندنمی سطح این گذراندن نیازمند هافناوری تمام. است نگرفته انجام گذشته در معموالً کار این. باشدمی

 .باشند داشته را آمادگی از سطح این باید دارند ما برای باالیی اهمیت و باشندمی باالیی ریسک دارای

 گیری از آن با ضریب اطمینان با : تکمیل فناوری واقعی و امکان بهره( TRL) 8سطح 

ت آماده بهره برداری تحکنند. در این مرحله فناوری هایی که در سیستم واقعی به کار برده شوند از این سطح عبور میطبق تعریف تمام فناوری

 های مختلف است،. ارزیابی و آزمون نهایی به پایان رسیده و امکان اجرا و انتقال سیستم به صورت یک بسته کامل وجود دارد.وضعیت

ه خوبی درک تم بهای مختلف درون سیسشود و تعامل میان فناوریدر این سطح نمونه تولید شده با موفقیت ساخته شده و به طور کامل شر  داده می

 شود.می

 : تثبیت فناوری در آزمون عملیاتی کامل( TRL) 9سطح 

های مشابه شود. همچنین در این مرحله سیستم در وضعیتهای سیستم با استفاده در یک دوره معین از آن شناسایی و مرتفع میدر این فاز تمام باگ

 8درصدی حاصل شود. تفاوت عمده سطح  111احتمالی فناوری شناسایی شده و اطمینان شود تا مشکالت با بحران و عملیات کامل به کار برده می

 در عملیات است. 3و 
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 بانک اطالعات محققین و مت   ین:

در سامانه تحقیقات مورد ارزیابی قرار داده و  2و  1دبیرخانه تحقیقات برق پس از بررسى مدارک دریافتى، افراد را بر اساس معیارهای مندرج در جدول 

دهد. الزم به ذکر است معیار پذیرش افراد به عنوان محقق منتخب جهت میهای زیرمجموعه توانیر قرار برق )ساتب(  بت و در اختیار تمام شرکت

مورد ارزیابی  1.4زنی معادل باشد که با ومربو  به سوابق علمی افراد می 1باشد. جدول به باال می 61صال ، کسب امتیاز ورود به بانک محققین ذی

های اجرایی، تنها به آن تخصیص یافته است. جهت ارزیابی تیم 1.6باشد که وزن نیز جدول مربو  به سوابق اجرایی افراد می 2گیرد و جدول قرار می

 گیرد.سوابق اجرایی و علمی مدیر پروژه تیم مربوطه، مورد ارزیابی قرار می

 سوابق علمی افراد : معیارهاى ارزیابی 1جدول 

 حداکثرامتیاز معیار ارزش گذارى مفففففففوارد ردیف

 مدرک تحصیلى 1
 لیسانس

 امتیاز 5

 فوق لیسانس

 امتیاز 11

 دکترا

 امتیاز 15
15 

2 

 "نوآوری"اختراع، اکتشاف یا 

 بت شده در داخل یا خارج از 
 کشور

 31 امتیاز 11هر اختراع، اکتشاف یا نوآوری 

 پژوهشی -مقاالت علمی  3

 امتیاز 4 (ISIالمللی)هر مقاله بین

 امتیاز 2هر مقاله کنفرانس خارجی 

 امتیاز 1.5مقاله کنفرانس داخلی هر 

 امتیاز ISC 2هر مقاله علمی و پژوهشی/

15 

 15 امتیاز 5انتشار هر کتاب  تالیف، تصنیف و گردآوری کتاب 4

 اعتبار علمی 5

 امتیاز 2: هر تقدیرنامه، جایزه و افتخار پژوهشی 

 3:  بین المللی  H-indexامتیاز در معیار  11به ازای هر 

 امتیاز

)بر   11تا  1رتبه علمی دانشگاه محل خدمت، برای رتبه بین 

 5:ها و موسسات عالی تایمز(بندی دانشگاهاساس سیستم رتبه

 امتیاز

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی بر اساس 

ها و موسسات عالی تایمز: دانشگاهبندی سیستم رتبه

 امتیاز 5تا  1:بین  )محدوده داخل و خارج از کشور(

25 
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 : معیارهاى ارزیابی سوابق اجرایی افراد 2جدول 

 حداکثرامتیاز معیار ارزش گذارى مفففففففوارد ردیف

1 
های مشارکت در اجرای پروژه
 تحقیقاتی صنعت برق 

سطح معامالتی 
 خرد

 5امتیاز  

سطح معامالتی 
 متوسط 
 11امتیاز 

سطح معامالتی 
 کالن

 15امتیاز  

41 

 11 امتیاز 3هر تاییدیه  های حسن انجام کارتاییدیه 2

 21 امتیاز 5سازی شده : به ازای هر پروژه صنعتی تجاری سازیمشارکت در تجاری 3

 11 امتیاز 3به ازای هر سال سابقه کار  سابقه کاری تخصصی مرتبط 4

 های پژوهشی مرتبطفعالیت 5
 امتیاز 5دارای نمونه نیمه صنعتی : 
 امتیاز 3دارای نمونه آزمایشگاهی : 

 امتیاز 5سازی: های کاربردیدارای پروژه
21 
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 بانک اطالعات داوران و ناظران:

قیقاتی، های تحبه منظور تشکیل بانک داوران /نا ران الزم است سوابق علمی و اجرایی افراد متقاضی به همراه تجربیاتشان در زمینه داوری پروژه

 مورد بررسی قرار گیرد. 

 آوری کرده و به دبیرخانه تحقیقات برق ارسال ها مشخصات افراد واجد شرایط را جهت  بت در بانک داوران /نا ران، جمعشرکت

 نمایند.  می

  و  2، 1هفته بر اساس معیارهای مندرج در جداول  2دبیرخانه تحقیقات برق، پس از بررسى مدارک دریافتى هر یک از افراد،  رف مدت

های زیر توسط دبیرخانه تحقیقات برق نماید. بدین منظور فعالیتمورد ارزیابی قرار داده و در بانک داوران/نا ران  بت می، افراد را 3

 گیرد:صورت می

 آوری و بروزرسانی اطالعات داوران / نا ران جمع 

 های مرتبط با حوزه برق(آوری و بروزرسانی درخت دانش )تخصصجمع 

 زدهی داوران/ نا ران صنعتی: معیارهاى امتیا 1جدول 

 حداکثرامتیاز معیار ارزش گذارى مفففففففوارد ردیف

 مدرک تحصیلی 1
 لیسانس

 امتیاز 5

 فوق لیسانس
 امتیاز 11

 دکترا
 15 امتیاز 15

 11 امتیاز 2به ازای هر سال سابقه کار :  سابقه کاری تخصصی مرتبط 2

 مقاالت، کتب و اختراعات 3

 امتیاز 4: المللیینهر مقاله ب
   امتیاز 3: یو پژوهش یهر مقاله علم

  امتیاز 2:  یالملل ینهر مقاله کنفرانس ب
 امتیاز 1.5: یهر مقاله کنفرانس داخل

 امتیاز 5انتشار هر کتاب مرتبط با تخصص:  
 امتیاز 2هر  بت اختراع: 

15 

 مرتبط یپژوهش هاییتفعال 4

 امتیاز 11شده:  سازییتجار یانجام هر پروژه صنعت یبه ازا 
 2: ینمونه صنعت یدارا 

 امتیاز 4: یصنعت یمهنمونه ن یدارا
 امتیاز 3: یشگاهینمونه آزما یدارا
 امتیاز 2: یقاتیتحق

 امتیاز 2 ی:به کارشناسان صنعت یسهر دوره تدر

25 

5 

در  یو نظارت یسوابق داور

برق، مجالت و  یقاتتحق

 هاکنفرانس

ت ( مجالی)داور یتخصص - یعلم یتهدر کم یتهر سال سابقه عضو یبه ازا 
 امتیاز 4ی: الملل ینمعتبر ب

ت ( مجالی)داور یتخصص - یعلم یتهدر کم یتهر سال سابقه عضو یبه ازا 
 امتیاز 3ی: و پژوهش یعلم
( ی)داور یتخصففصفف - یعلم یتهدر کم یتهر سففال سففابقه عضففو یبه ازا 

 امتیاز 2ی: الملل ینمعتبر ب یهاکنفرانس

15 
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 حداکثرامتیاز معیار ارزش گذارى مفففففففوارد ردیف

( ی)داور یتخصففصفف - یعلم یتهدر کم یتهر سففال سففابقه عضففو یبه ازا
 امتیاز 1ی: معتبر داخل یهاکنفرانس

( ی)داور یتخصففصفف - یعلم یتهدر کم یتهر سففال سففابقه عضففو یبه ازا 
 امتیاز 2: برق یقاتتحق

 یو پژوهش یاعتبار علم 6

 امتیاز 2:  یو افتخار پژوهش یرنامه،جایزههر تقد
سمت یبه ازا  سابقه در  سال  شرکت یرتوان یمعاونت تخصص یهاهر   یهاو 
 امتیاز 3: یرمجموعهز

سابقه در سمت مد یبه ازا سال   5و مرتبط:  یتخصص یهاشرکت  یریتیهر 
 امتیاز

 یبندرتبه یسففتمبر اسففاس سفف یلیمدرک تحصفف یندانشففگاه محل اخذ آخر 
 امتیاز 5تا  1بین  :یمزتا یها و موسسات عالدانشگاه

21 

 

 

 : معیارهاى امتیازدهی داوران/ نا ران دانشگاهی 2جدول 

 حداکثرامتیاز معیار ارزش گذارى مفففففففوارد ردیف

 مدرک تحصیلى 1
 لیسانس

 امتیاز 8

 فوق لیسانس

 امتیاز 11

 دکترا

 امتیاز 15
15 

2 
سابقه کاری تخصصی 

 )تدریس(
 11 امتیاز 2به ازای هر سال سابقه کاری : 

3 
مقاالت، کتاب چاپ شده، 

 اختراعات 

 امتیاز 4: المللیینهر مقاله ب
   امتیاز 3: یو پژوهش یهر مقاله علم

  امتیاز 2:  یالملل ینهر مقاله کنفرانس ب
 امتیاز 1.5: یهر مقاله کنفرانس داخل

 امتیاز 5انتشار هر کتاب مرتبط با تخصص:  
 امتیاز 2هر  بت اختراع: 

21 

4 
های پژوهشی فعالیتسوابق و 

 مرتبط

 امتیاز 11شده:  سازییتجار یانجام هر پروژه صنعت یبه ازا
 2: ینمونه صنعت یدارا 

 امتیاز 4: یصنعت یمهنمونه ن یدارا
 امتیاز 3: یشگاهینمونه آزما یدارا
 امتیاز 2: یقاتیتحق

 امتیاز 2 ی:به کارشناسان صنعت یسهر دوره تدر

25 
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 حداکثرامتیاز معیار ارزش گذارى مفففففففوارد ردیف

5 

در سوابق داورى و نظارتى 

تحقیقات برق، مجالت و 

 هاکنفرانس

 یتخصففصفف - یعلم یتهدر کم یتهر سففال سففابقه عضففو یبه ازا
 امتیاز 4ی: الملل ین( مجالت معتبر بی)داور

ص - یعلم یتهدر کم یتهر سفال سفابقه عضفو یبه ازا   یتخصف
 امتیاز 3ی: و پژوهش ی( مجالت علمی)داور

ص - یعلم یتهدر کم یتهر سفال سفابقه عضفو یبه ازا   یتخصف
 امتیاز 2ی: الملل ینمعتبر ب یها( کنفرانسی)داور
 یتخصففصفف - یعلم یتهدر کم یتهر سففال سففابقه عضففو یبه ازا
 امتیاز 1ی: معتبر داخل یها( کنفرانسی)داور

ص - یعلم یتهدر کم یتهر سفال سفابقه عضفو یبه ازا   یتخصف
 امتیاز 2: برق یقات( تحقی)داور

15 

 اعتبار علمی 6

 امتیاز 2:  یو افتخار پژوهش یرنامه،جایزههر تقد
سمت یبه ازا  سابقه در  سال   و یرتوان یمعاونت تخصص یهاهر 

 امتیاز 3: یرمجموعهز یهاشرکت
و  یتخصص یهاشرکت  یریتیهر سال سابقه در سمت مد یبه ازا

 امتیاز 5مرتبط: 
 یسففتمبر اسففاس سفف یلیمدرک تحصفف یندانشففگاه محل اخذ آخر

 امتیاز 5تا  1بین  :یمزتا یها و موسسات عالدانشگاه یبندرتبه

15 

 

 : معیارهاى امتیازدهی کیفیت داوری 3جدول 

 حداکثرامتیاز معیار ارزش گذارى مفففففففوارد ردیف

 ییمدت زمان پاسخگو 1

 امتیاز 11: یسر موعد مقرر هر داور یاو  از موعد یشپ یلتحو
 یممکن هر داور یازاز حداکثر امت امتیاز 1.5 یرهر روز تاخ یبه ازا

از  یشو ب باشدیروز م 4ممکن  یر)حداکثر تاخ یدکسر خواهد گرد
 نخواهد شد(. ییدتا یزمان داور ینا

11 

2 
 یفیت)ک ییدرصد پاسخگو

 (ییپاسخگو

سخگو صورت پا صد به موارد فرم ا هار نظر  51 باالی ییدر  در
 خواهد بود. ییدمورد تا ی(، داوری)داور یکارشناس

 یا هار نظر کارشففناسفف یینپا یفن یفیتک یصدر صففورت تشففخ
 رد خواهد شد. ی( توسط فرد متخصص، داوری)داور

15 

3 
لحاظ نمودن استانداردها و اسناد 

 یباالدست

 ی/استانداردها/اسناد باالدستینالزامات/قوانیشنهاد پ
 21 امتیاز 2به ازای ارائه هر پیشنهاد : 

 21 ی پروژه در حال داور یبهبود دهنده برا یشنهادیارائه راهکار پ  یشنهادیارائه راهکار پ 4

 یمشارکت در جلسات فن 5
 .گیردیکامل تعلق م یازدر صورت شرکت در جلسات امت 
صورت عدم ن  شک یازدر  سه فت یلبه ت ورد م ینوزن ا یزانم ی،جل

 .گرددیم یمموارد تقس یرسا ینب یداور یفیتاز ک
21 
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 حداکثرامتیاز معیار ارزش گذارى مفففففففوارد ردیف

 15 - یقاتتحق یرخانهبا دبتعامل  6

 

  باشد: گیرد که به صورت زیر میاز طریق ارزیابی اولیه و امتیازدهی به افراد متقاضی صورت می داوران/نا راننحوه تشکیل بانک 

 هایی با سطح معامالتی کوچک انتخاب )داور سطح ج( جهت تخصیص به پروژه را کسب نمایند 61تا  41ی میان افرادى که امتیاز

 شوند.می

 هایی تا سطح معامالتی متوسط انتخاب را کسب نمایند )داور سطح ب( جهت تخصیص به پروژه 81تا  61ی میان افرادى که امتیاز

 شوند.می

 هایی تا سطح معامالتی کالن انتخاب ( جهت تخصیص به پروژهرا کسب نمایند )داور سطح الف 111تا  81ی میان افرادى که امتیاز

 شوند.می

به روز رسانی اطالعات و اعتبار بخشی مجدد در بانک اطالعات داوران/نا ران، بر عهده دفاتر  باشد.یسال م 2مدت عضویت اعضا پس از هر ارزیابى 

 باشد. ها میتحقیقات شرکت

تشکیل بانک جامع داوران/ نا ران و انجام فرآیند ارزیابی مربوطه در دبیرخانه تحقیقات برق، به صورت  باشد تا زمانالزم به ذکر می : توضیح

 شوند.فرض تمامی داوران/نا ران در سطح )الف( در نظر گرفته میپیش
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 های اکتساب فناوریروش

 خرید حق امتیاز

دهد و در های اختصفاصفی خود را در اختیار مجوز گیرنده قرار میبرخی از دارایی ،اسفت که یک مجوز دهندهبنا به تعریف، خرید حق امتیاز قراردادی 

است که طی  ری(پاس)پیمان شکل خاصی از تأمین از بیرونبه عبارتی . کنداالمتیاز پرداخت میمقابل مجوز گیرنده برای جبران امتیازات اخذشده، حق

 کند. از دارایی معنوی، فناوری و دانش فنی شرکت دیگری استفاده می پرداخت هزینه آن سازمانی یا شرکتی در قبال

ای برنده یردر قراردادهای حق امتیاز  نیازی به ایجاد یک سازمان مستقل وجود ندارد، بلکه در این قراردادها،  مجوز دهنده حقوق خاصی را به مجوز گ

تواند بین واحدهای مختلف یک شرکت یا در داخل یک کشور انجام های حق امتیاز میکند. توافقیاستفاده از این حقوق در یک زمینه خاص اعطاء م

 .تر و بدون تأمین منابع مالی در بازارهای دیگر به رشد خود اقدام کندتواند سریعشود. در این مدل همکاری مجوز دهنده، می

صففورت یکجا یا در طی زمان برای مثال برحسففب حجم تولید، تواند به، میشففودامیده میهزینه پرداختی که حق امتیاز ندر قراردادهای حق امتیاز،  

داد رویالتی( است. در قرار)عنوان درآمد فروش شامل هزینه  ابت و مبلغی به هاها پرداخت شود. این هزینهروشفروش، سود خالص و یا ترکیبی ازاین

 .شوندمیلیسانس معموالً نوع کاربرد و بازار فروش مشخص 

شرکت مالک فناوری به عرضه محصول/ ستفاده از اعتبار و نام  سلط بر فناوری موردنظر، با ا سازمان گیرنده فناوری عالوه بر ت دمت خ در این روش، 

 نماید. در بازار اقدام می

 فرانشیز

ست که در آن به ازای هر واحد محصول که فروخته  صی از خرید حق امتیاز ا شیز نوع خا صدی( به دهندهمیفران ی فناوری پرداخت شود، مبلغی )در

ضمناً دریافتمی شتیبانی مداوم قرار میکنندهشود.  شرکت منبع با تأمیعنوانگیرد. بهی فناوری از جانب مالک فناوری موردحمایت و پ ن مواد مثال  

 .کندکننده حمایت میاولیه، کمک در بازاریابی یا ارائه آموزش، از دریافت

یک قرارداد حق امتیاز عالمت تجاری اسفففت. یک قرارداد فرانشفففیز، حق امتیاز عالمت تجاری را با تعدادی روش از توزیع کاال و خدمات بر پایه این

یاز رازهای تجاری، کپی ند دانش فنی و حق امت مان یاز  یت و قراردیگر از قراردادهای حق امت یت در کند. عالوه بر داد توزیع ترکیب میرا عال لب قف ا

شامل کمکعالمت تجاری، دیگر منافع گیرنده شیز  شیز به هایی فران شدن قرارداد فران شتیبانی جهت عملیاتی  سب طور بهینمدیریتی و پ ه، حق ک

منطقی  ماتمحصوالت و مواد خام الزم و خدمات مورداستفاده در فرانشیز باقیمت کمتر و حق ادامه فعالیت فرانشیز شده در یک منطقه با برآوردن الزا

ود، به رهای مخفی یا فرآیند تولیدی را که در محصففوالت خود به کارمیی فرانشففیز فرمولباشففد. در فرانشففیز تولید، اعطاکنندهفرانشففیز دهنده، می

 کند. فرانشیز گیرنده منتقل می
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 گذاری مشترک(همکاری مشترک  )سرمایه

شرکا کنترل میالمللی، اتحاد بین دو یا چند یک همکاری مشترک بین ست که یک شرکت جدید را ایجاد کرده و توسط خود  شرکای ششرکت ا ود. 

شرکت شرکتداخلی این  ستند. در این روشها معموالً  سیم فناوری، تولید  های محلی ه سک و منافع، تق سیم ری پنج هدف عمده ورود به بازار، تق

شربه ته و نیازمند های با فناوری پیشرفشود.  همچنین پروژههای مشترک تعقیب میکتصورت مشترک و تائید توسط قوانین دولتی هنگام تشکیل 

 شوند.منابع مالی فراوان، غالباً با همکاری شرکای داخلی و خارجی انجام می

شتن به با و شرکت جدید یک ایجاد با شرکت چند یا دو روش این در   شتراک گذا سعه به خود دانش و منابع فناوری، توانمندی ا  فناوری یک تو

 در با یک شرکت سهام اختیار داشتن در گذاری مشترکسرمایه. شوندمی شریک آن زیان و سود در همکاری طرفین ترتیباینبه و پردازندخاص می

 چون: هاییداشتن ویژگی نظر

 باشد. اندشرکت متعهد شده منابع تأمین در طرف چند یا دو که رسمی قرارداد یک واسطهبه شرکت 

 ساس شرکت فعالیت چند یا یک روی بر طور مشترکبه هاطرف شته کنترل قرارداد تنظیمی بر ا  مقام در گذارانسرمایه از کدامهیچ و دا

 باشند.نمی شرکت طرفهیک کنترل

نافع بیشتر عملیات، کسب م های مختلف، کنترل بیشتر رویهای تکمیلی شرکتها و مهارتها به دالیل مختلف ازجمله: ترکیب تواناییاین مشارکت 

ها با محیط فرهنگی، قانونی، افزایی ناشی از همکاری شرکای داخلی و خارجی، آگاهی شرکای محلی و آشنایی آنگیری از همداران، بهرهبرای سهام

گیرند. الزم ل میناورانه و غیره شککنندگان مواد اولیه و مسلوالن دولتی، پر کردن شکاف فسیاسی، دسترسی به شبکه توزیع، ارتبا  نزدیک باعرضه

 کند.ش اهمیت زیادی پیدا میروازاین باشد، استفادهمی باالگذاری ها و ریسک سرمایههای بزرگ که هزینهدر پروژه معموالًبه ذکر است، 

شرکای بومی می سی دولدر این روش  سبت به بازار داخلی، مقررات و بوروکرا سیار مفیدی ن ات تی، بازار نیروی کار و احتماالً امکانتوانند اطالعات ب

شرکای خارجی نیز دستیابی به فناوری به  های پیشرفته تولید، مدیریت کارآمد و دسترسی به بازارهای دستیابیتولیدی موجود ارائه کنند و در مقابل، 

 ها نیازهایگونه مشففارکتسففازند. عموماً در اینمی پذیرهای پیشففرفته تولید، مدیریت کارآمد و دسففترسففی به بازارهای صففادراتی را امکانفناوری

 گذاری مستقل کاهش خواهد یافت.گذاری هر یک از طرفین در مقایسه با سرمایهسرمایه

ت تجربه مثب پردازند که دارایها فقط زمانی به تشکیل شرکت مشترک میتوان به این نکته نیز اشاره کرد که  بسیاری از شرکتدر همین راستا می  

شارکت شند. عالوه بر این، یک مانع عمده در این نوع م سایر ترتیبات قراردادی با شرکت دیگر از طریق توزیع، حق امتیاز یا  ویژه در ا بههبلندمدت با 

شرکت شورهایی که  شارکت ک صدی یا کمتر می 43های خارجی را محدود به م ست. درنتیجه ایدر ست دادن کنترل مدیریتی مؤ ر ا ن امر، کند، از د

ند یافتن شود. در کنار این مانع، موانع دیگری مانرو میهای عملیاتی، تولید کاال باکیفیت پائین و ... روبهشرکت مشترک با کاهش سود، افزایش هزینه

 تواند وجود داشته باشد.گذاری میبر بودن مذاکرات و فاش شدن دانش فنی نیز در این روش سرمایهشریک مناسب، زمان
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 کت با سهاممشار

ترتیب: اوالً بنگاه گیرنده در تصفففمیمات بنگاه دهنده ایننماید. بهدر این روش گیرنده فناوری، مقداری از سفففهام بنگاه دهنده فناوری را خریداری می

شار تکنولوژی مالحظات بنگاه دهنده تواند اعمالپس میازاین شد. همچنین بنگاه گیرنده نیز خود در انت شته با دهد. چراکه را موردنظر قرار مینظر دا

 گردد.ترتیب یک ضمانت اجرایی مابین دو بنگاه ایجاد میاینباشد. بهدر غیر این صورت ضرر و زیان بنگاه دهنده، ضرر و زیان بنگاه گیرنده نیز می

ع، بنده ممکن اسففت در شففرکت مندارد. گیر چندین شففکلو سففازد را فراهم میها برای شففرکت امکان دسففترسففی به فناوریاین روش همکاری، 

شرکت سرمایه سی یابد و یا  ستر شی فنی د سرمایه منبعگذاری کند تا به دان شرکت گیرنده  ست در  شرکت به فنممکن ا اوری گذاری کند تا آن 

سی پیدا کند ستر سرمایه . د شتواند بهگذاری میاین  سهام اقلیت، یک  شد. درروش  سهام اقلیت با ساوی و یا  سهام م سهام ا رکت بخشیصورت  ز 

 .دآن نقشی ندار خرد اما در مدیریتکننده فناوری را میشرکت عرضه

 پروژه کلید در دست

 در است ممکن شود.می کار به شروع برای تحویل یآماده و اجرا پروژه طراحی، و کندمی خریداری خارجی منبع یک از را کامل ایپروژه کشور یک

شتیبانی و آموزش برای ایویژه تمهیدات آید،می عمل به طرفین بین که توافقاتی ستمر عملیاتی پ کلید  پروژه یک در شدن شود. درگیر بینیپیش م

 که باشند داشته قصد اگر خالق، هایشرکت بیشتر .است کامل ایکارخانه مقیاس در اما ماشین، یک فروش خریداری یا با معادل و مشابه دست در

 فروشند.نمی را خود هایتکنولوژی از اجازه استفاده یا فروشندنمی را کارخانه یک کنند، استفاده تکنولوژی از خود

 فنی و مدیریتی،  کند تمامی عملیاتمی تعهد تکنولوژی کنندهعرضففه کلید در دسففت، روش طریق از  فنی دانش و تکنولوژی بنابراین در انتقال

سی خدمات ساختبرنامه برای موردنیاز  مهند صب و ریزی،  شخص انجام مبلغی دریافت برابر در را تکنیکی هایپروژه ن  در دیگر، بیانی دهد. به م

 را بر عهده آنان اندازیراه و  همراه نصففب به  ابزارآالت و فیزیکی تجهیزات از کامل ایمجموعه کننده تکنولوژیعرضففه دسففت، در کلید قرارداد

شورهای .گیردمی سعه، معموالً کهدرحالی ک صنعتی اولیه مراحل در روشازاین تو سعه  ستفاده خود تو سایر BOT توان قراردادهای می .کنندمی ا و 

 مشتقات آن را جزء این گروه در نظر گرفت.

 گذاری مستقیم خارجیسرمایه

صمیم می شرکتی ت سرموقتی  شور  ضی از منابعش را در آن ک شوری خارجی تولید کند یا بع صوالت خود را در ک در این  گذاری کند،ایهگیرد تا مح

شرکت باقی میشود، ولی فناوری همچنان در درونصورت امکان انتقال فناوری به کشورهای دیگر فراهم می ستقیم سرمایه .ماندمرزهای  گذاری م

 خارجی یعنی دخالت مسففتقیم در بازار کار و سففرمایه یک کشففور خارجی از طریق واردکردن سففرمایه یا فناوری عموماً از طریق ایجاد شففرکت در آن

گذار شود؛ سرمایهبندی گذار خارجی طبقهکشور، خرید یا ادغام کامل در یک شرکت موجود یا سهیم شدن در یک شرکت موجود به حدی که سرمایه
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شد. به %11باید مالکیت حداقل  شته با شرکت داخلی کمتر از عبارتشرکت داخلی را در اختیار دا سرمایه %11دیگر، اگر مالکیت  شد،  گذاری صورت با

 .شودبندی میگذاری در سبد سهام طبقهگرفته در زمره سرمایه

شور برای هم و گذارسرمایه برای هم مزایایی گذاری، سرمایه نوع این شرکت فرد .دارد میزبان ک طبیعی،  ارزان، منابع کار نیروی به گذارسرمایه یا 

شور بازارهای یا تکنولوژی ست میزبان ک شور میزبآن یابد.می د صت فنی، دانش به همک شتغال هایفر  و خود کار نیروی آموزش خود، مردم برای ا

 یابد،می دست مزایای مالیاتی به همچنینمیزبآن کشور .کندمی استفاده خود کشور هایزیرساخت توسعه برای آن از که یابددست می گذاریسرمایه

 از خارج به خود تولیدی تسهیالت بردن با نیز گذارسرمایه چندملیتی شرکت مؤ رند. و سهیم داخلی اقتصاد در گذارسرمایه شرکت کارکنان بیشتر زیرا

 شود.می معاف مدتی برای خود کشور به مالیات از پرداخت دیگر کشور یا قلمرو یک به و کشور

 پروژه تحقیقاتی مشترک یا همکاری در زمینه تحقیق و توسعه

همچنین در این .پردازنددو یا چند شرکت یا آزمایشگاه در فعالیتی گسترده در حوزه تحقیق و توسعه به شیوه تحقیق و توسعه مشترک به همکاری می

ری نمایند. این همکارشته یا فناوری مشخص یا محصول خاص موافقت مید بنگاه برای تحقیق و توسعه مشترک روی یکروش همکاری دو یا چن

 یکسانی نیز نباشد. اندازه و میزآنتواند بهمشترک می

 تأمین بودجه تحقیقات

 ، منابع مالی الزم برای تحقیقات"نوآوری"های ها یا ایدهاسفففتفاده از فرصفففت منظوردر این روش یک بنگاه، بخش یا کل هزینه مربوطه را به

پردازد. در یک دانشگاه، موسسه تحقیقاتی، یا یک شرکت کوچک نوآور را می بنگاه آن کاری حوزه در نوآوری و جدید هایشناخت فرصت و  اکتشافی

سعه"روش تحت عنوان در برخی منابع ازاین شده ا "قراردادهای پیمانکاری تحقیق و تو سازماننیز یاد شی از فعالیتست. در این روش نیز  ای هبخ

 .کندکاری واگذار میصورت قرارداد پیمانهای دیگر بهصورت یک پروژه تعریف و به سازمانی خود را بهتحقیق و توسعه

 متقابلقرارداد بی 

عنوان بازپرداخت اصفففل و سفففود محصفففوالت وی، بهکند که امکانات تولیدی برای متقاضفففی، فراهم کرده و از کننده فناوری موافقت میعرضفففه

شوق ترینکند. مهمگذاری خود، خریداری سرمایه ضه انگیزه و م ستفاده متقابل، بیع در قرارداد شدن وارد در تکنولوژی کنندهعر  از برداریبهره و ا

سانی ارزان و طبیعی منابع شور در ان ست تکنولوژی کنندهدریافت ک صنعتی انتقال تکنولوژی، کنندهدریافت ایبر انگیزه ترینمهم .ا  و تکنولوژی 

 .کشورش است در انسانی و طبیعی منابع از حداکثر برداریبهره

سته خدمت خرید قراردادهای طبقه در عموماً قراردادها این خرید،  همچون گذاریسرمایه وجوه کلیه خارجی گذارسرمایه شرکت .شوندمی بندید

صب تجهیزات،  سود همچنین و سرمایه بازگشت کند.می واگذار میزبان به کشور اندازیراه از پس و گرفتهبرعهده را تکنولوژی انتقال اندازی وراه ن

سرمایه سرمایه  غیر نقدی و نقدی صورتبه هاگیرد. پرداختصورت می طر  اندازیراه از پس و تولیدی محصوالت دریافت طریق از گذارشرکت 
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شدمی پذیرامکان شتر در طر  مالی تأمین عالوه بر خارجی طرف و با سلولیت موارد بی سی، و اجرایی م شات، مهند صب، ساخت و سفار  انتقال ن

داخلی  طرف و هسفتیم روبرو  (GC)عمومی پیمانکار یک با قراردادها نوع این حقیقت در در گردد.متعهد می نیز را اندازیراه و آموزش تکنولوژی،

 داشت. خواهد بر عهده را پروژه مالی و فنی نظارت

 اکتساب

 این روش. نماید جای انتقال فناوری از مالک آن، نسففبت به خریداری شففرکت دارنده فناوری و تملک آن اقدام میدر این روش شففرکت گیرنده به

شرکت به ست از به دست آوردن کنترل یک  شرکت عبارت ا صوالً  شرکت. ا سهام یا اموال آن  سیله کسب  ستقالل اقتصادی و آزادی و شده ا تملک 

 دهد.گیری خود را از دست میتصمیم

تواند انجام دهد و موفقیت آن نیازمند دیدگاه مناسففب مالی و مدیریت هایی اسففت که یک شففرکت میگذاریترین سففرمایهاکتسففاب یکی از مهم

مان ترین زها مشتریان و سهم بازار خود را در کوتاه. چون شرکتها استراه سریع برای رشد شرکتاستراتژیک است. از سوی دیگر، این روش یک

های باال، مشکالت قانونی و فرهنگی، مسائل تأمین مالی و مشکالت ها از این طریق بر ریسکگونه شرکتدهند. ضمن آنکه اینممکن افزایش می

 کنند.پرسنلی و توزیع غلبه می

شر سایر داراییمنطق اکتساب، ترکیب برخی از مزایای خاص  ست. هنگامیهای قابلکت مادر با  سرمایهدسترس در کشور دیگر ا اقد مزیت گذار فکه 

ساب می ست، اکت شد و درآمدهای باال، رقابتی برای بقاء در یک زمینه خاص ا سیار جذاب با نرخ ر شود. در بازارهای ب سب تلقی  تواند یک روش منا

ستواند بهتملک یک رقیب می سافت، یک نمونه عنوان بهترین ا سط مایکرو شود. روش انتقال فناوری در خرید بخش موبایل نوکیا تو تراتژی قلمداد 

 باشد.اجرای روش اکتساب می

 ادغام

آید که در آن شففده و شففرکت جدیدی از ترکیب دو شففرکت قبلی به وجود میدر این روش یک شففرکت با شففرکتی که دارنده فناوری اسففت ادغام

شته میهای فناورتوانمندی شتراک گذا شتن توانمندیانه به ا شتراک گذا ست در جریان به ا ستیابی به فناوری و دشوند. بدیهی ا انش های فناورانه، د

 اندازه هستند. شده همهای ادغامافتد؛ که غالباً شرکتبین دو سازمان اتفاق می

شته و هدف آن بهرهانعطافها برای وضعیتی مناسب هستند که نیاز به توان گفت که ادغامدرواقع می ویی در جگیری از صرفهپذیری کمتری وجود دا

شرکت شد. در ادغام،  ستهای ادغاممقیاس و افزایش کارایی با ستقالل خود را ازد صادی و حقوقی جدیدی ایجاد میشده ا شود. داده و یک واحد اقت

 گذاری را متوقف کنند.سرمایه جانبه فعالیتصورت یکتوانند بهها نمیها، شرکتاصوالً در ادغام
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 ائتالف )اتّحاد(

هر شففریک از مالکیت و . کنندحال مالکیت منابع خود را حفظ میدر این روش، دو یا چند شففریک منابع خود را به همکاری اختصففاص داده و درعین

وق مالکیت و حق ردن منابع تخصیص هر شریک،ممکن است یک قرارداد رسمی برای مشخص ک .از نتایج همکاری برخوردار است برداریحقوق بهره

 شود. منعقد همکاری یحوه مدیریت پروژهنو  نتایجبرداری از بهره

شرکت سایر  سیدن به فناوری جدید با  شرکت توانایی فناورانه خود را جهت ر شتراک میدر این روش یک  شابه زیادی ب . رد گذاها به ا ا این روش ت

راهبردی  های اتحاد، با این تفاوت که در این روش سففهامی بین طرفین وجود نداشففته و مدت همکاری در روشگذاری مشففترک داردروش سففرمایه

 .شودمی تقسیم های درگیرطرف توافق طبق نیز آمدهدستبه ، همچنین نتایجباشدمدت میکوتاه

 کنسرسیوم

ست منظوربه عمومی نهادهای مختلف و هایدر این روش بنگاه شترک تالش هدف یک به یابید حالت  این در سازند. می هماهنگ را های خودم

 بین مشترک اقدام این گردد. معموالً پروژه زیر چند یا یک انجام به مو ف بنگاه که هر گردد تقسیم هاییپروژه زیر به بزرگ پروژه یک است ممکن

 ایجاد فرانسه و انگلیس بین کنسرسیومی کنکورد، صوت مافوق هواپیمای طراحی برای مثالً شود.می بزرگ برقرار هایمجتمع و هاگروه یا کشورها

 در رقبایشان با بتوانند ضمناً و محقق سازند را گسترده تکنولوژی این تا گذاشتندمی هم کنار در را خود مالی و فنی منابع بایستمی کشور دو هر .شد

 کنند. رقابت آمریکا

 .باشد علتی یا هر روابط تکنولوژیکی، دانشی، مالی، تواندمی منبع این است. یک فعالیت انجام برای طرفیک منابع کمبود کنسرسیوم دلیل ترینمهم

سرمایه و مدیریت برای انجام پروژه سیوم، تجمیع  سر شکیل کن ست. در انجام این پروژههای بزرگ بهدرواقع هدف از ت سک ا ا، هر همنظور کاهش ری

 دهد.ارائه میای عضو مهارت یا تخصص ویژه

 :دو ویژگی خاص این نوع مشارکت به شر  زیر است

 کنند.گذاری مشارکت میها و افراد متعددی در سرمایهمعموالً شرکت 

 ها در آن فعال نیستند.یک از شرکتگیرد که هیچمشارکت در بازار یا کشوری صورت می 

ون آنکه سهامی در بین باشد برای دستیابی به هدف مشترک نوآوری فناورانه های مشترکی را بدچندین شرکت و مؤسسه ملی تالشدر این روش   

ایه و ها در تمرکز بر تحقیقات پشوند و تفاوت آنگذاری مشترک یا پیمان راهبردی تشکیل و اداره میصورت سرمایهها بهکنسرسیومدهند. انجام می

های در حال  هور، و داشففتن اعضففای متعدد ی فناوریهای بزرگ در حوزهانجام پروژهها، صففورت پیش رقابتی، اسففتفاده از حمایت دولتکاربردی به

 است.

 اکتساب آموزشی
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 هایتوانمندی از برخوردار افراد گرفتن در اختیار منظوربه را کوچک دیگر شرکت یا و استخدام را مربوطه متخصصین فناوری، اکتساب جهت بنگاهی

 رود که دارایی شرکت تنها خبرگان آن هست و نه سایر موارد.این روش در حالتی به کار می .کندمی مدیریتی خریداری هایشایستگی یا و فناورانه

 توان به موارد زیر اشاره کرد:های این روش میاز بارزترین ویژگی

 شده کوچک است.غالباً شرکت جذب 

 داروسففازی های فعال در فناوری اطالعات وخصففوصففاً در شففرکتی تکنولوژی پیشففرفته روشففی غالب اسففت. این مدل انتقال در حوزه 

 ها و نقش باالی دانش ضمنی.ی تعداد کم پرسنل در این شرکتواسطهبه

 شده است.های کوچکشوندگی توسط شرکتاین مدل باعث ایجاد استراتژی جذب 

 شود.ذ میها اتخااستراتژی تطبیق با محصوالت و استانداردها توسط تعدادی از این شرکت 

 و تح یل آموزش

 گردد: این روش به دو بخش آموزش و تحصیل تقسیم می

  آموزش: در این حالت کارکنان شفففرکت گیرنده فناوری تحت نظارت دهنده فناوری، در مقاطع مختلف جهت تحصفففیل در داخل یا خارج

 .کنندشده و مدارک معتبر علمی دریافت میکشور اعزام

  :ندکهای کاربردی کوتاه و بلندمدت موردنیاز را در شرکت دهنده و یا تحت نظارت آن برگزار میفناوری دورهشرکت گیرنده تحصیل. 

 است دام و تبادل نیروی انسانی

 .کند عنوان مأمور استفاده میها استخدام نموده یا از خدمات متخصصانشان بهشرکت گیرنده فناوری، دانشمندانی را از دیگر شرکت

 سپاری(مناب  خارجی )برونسسارش به 

موالً با شده که معسپارد و در جریان تحویل گرفتن محصوالت ساختهرانه خود را به بنگاهی خارج از آن میهای فناوفعالیت شرکتیک  در این حالت،

 .افتد نیز اتفاق می کنترل محصول و حتی فرآیند ساخت آن محصوالت از جانب کارفرما همراه است، انتقال فناوری یا دانش فنی ساخت

بین افزاری به گیرنده فناوری تحمیل نگردد. درایندر فرآیند انتقال فناوری باید توجه نمود که تمام اجزای فناوری انتقال داده شود و فقط اجزای سخت

سعه و قابلیتمی شناخت از نیازهای تو ست، ارزیابی فناوری و  شته، عوامل بای صورت گرفته گذ شتباهات  شور دریافتها، ا ننده فناوری، کمرتبط با ک

کارگیری، عوامل فرهنگی، سففاختاری و زیرسففاخت فناوری، قبل از انتقال کننده فناوری، عوامل مرتبط با جذب و بهعوامل مرتبط با کشففور عرضففه

 فناوری، موردتوجه قرار گیرند.
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 فر  م   ات مو و    رو  

    :                     نام پروژه

                   نوع پروژه : 

  هاى وارده :/ ضررها و خسارتمساله پیش آمده ومشکل علت اصلى تعریف پروژه یا 
 

 

 
 

 نام و مش  ات مدارک و مستندات  زم که به پیوست آمده است:

 

 نتایج و محل به کارگیرى :

 

 

 

 

 

 

 
 است:نام و مش  ات مدارک و مستندات  زم که به پیوست آمده 

 

 تکمیل کنندگان :

 

 امضاء و تاریخ :

 تایید واحد تحقیقات :

 

 و تاریخ : امضاء

 ت ویب ریاست کمیته تحقیقات :

 

 و تاریخ : امضاء
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 فر  محاسبات مناف   رو  

  نام پروژه :

                نوع  پروژه :

 

 مبلغ به ریال نحوه محاسبه اقالم )شرح( مناف   ردیف

 

 

  

 
 

  

 
 

  

 
 جم 

  

 

 :توضیحات

 

 

 

 
 

 نام و مش  ات مدارک و مستندات  زم که به پیوست آمده است:

 

 
 تکمیل کنندگان :

 

 امضاء و تاریخ :

 تایید واحد تحقیقات :

 

 و تاریخ : امضاء

 ت ویب ریاست کمیته تحقیقات :

 

 و تاریخ : امضاء
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 های  رو  فر  محاسبات ه ینه

 نام پروژه :

 نوع  پروژه :

 
 مبلغ به ریال محاسبهنحوه  هاهزینه ردیف

  مبل  کل پروژه  تحقیقات 1

  )باالسری متغیر( * مبل  کل پروژه  % A *باالسری 2

  اطمینان از کیفیت 3
 

 

  هاسایر هزینه 4
 

 

   
 

 

 جمع
 

 

* A % -  مبل  کل پروژه مجاز بودند تا هزینه نمایند. ارزیابان براساس هزینه انجام شده )نظیر حق الزحمه نظارت، داوری و ...( این درصد را  %21تا سقف
 محاسبه و اعمال نمایند.

 

 :توضیحات

 
 
 
 
 
 
 
 

 نام و مش  ات مدارک و مستندات  زم که به پیوست آمده است:

 

 
 تکمیل کنندگان :

 

 امضاء و تاریخ :

 تایید واحد تحقیقات :

 

 و تاریخ : امضاء

 ت ویب ریاست کمیته تحقیقات :

 

 و تاریخ : امضاء
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  رو   فر  محاسبه  ا ص ا ت ادی

 نام پروژه : 

 نوع  پروژه : 

 
 مقادیر

 متغییرها 

مبلغ ب ورت یکباره و یکجا 

 )ریال(

مبل  ب ورت یکنواخت سالیانه 

 )ریال(

 مدت حیات پروژه )سال(

    منافع پروژه

    های پروژه هزینه

 
 روش ارزیابی اقت ادی : 

 دوره بازگشت سرمایه                        ارزش فعلی خالص                                  نسبت منافع به هزینه  

 

 محاسبات :

 

 

 

 

 
 

 توضیحات:

 

 
 
 
 

 مقدار شاخ  : 

 
 تکمیل کنندگان :

 

 امضاء و تاریخ :

 تایید دفتر تحقیقات :

 

 و تاریخ : امضاء

 ت ویب ریاست کمیته تحقیقات :

 

 : و تاریخ امضاء
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 مناف  نحوه محاسبه اقالم مناف  گروه ردیف

1 

منافع حاصل از 
 خسارتکاهش 

ناشی از حوادث 
 )غیرانسانی(

 کاهش خسارت تخریب
3F (ایر های باالسری + سهزینه+ )هزینه انرژی الکتریکی + هزینه خرید تجهیز + هزینه تعمیر و تعویض تجهیز 

 ها و خسارات ناشی از خطاهای انسانیمتوسط تعداد خطاهای انسانی رخ داده * متوسط هزینه کاهش خطاهای انسانی

 درهرسالمتوسط هزینه و خسارت هر حاد ه * متوسط تعداد حوادث ناشی از خطای انسانی  کاهش هزینه عدم آموزش اپراتور

2 

منافع حاصل از 
کاهش زمان و 
هزینه تعمیر و 

 تعویض

های باالسری + سایر )هزینه انرژی الکتریکی + هزینه خرید و جایگزینی + هزینه تعمیر تجهیز+ هزینه F   کاهش هزینه تعمیر و تعویض سالیانه
 ( هاهزینه

  های باالسری (هزینه خرید قطعات یدکی + هزینه انبار داری+ هزینه )تعداد قطعات یدکی کاهش یافته در سال  کاهش هزینه مصرف قطعات یدکی

 کاهش زمان رفع عیب
 

 هزینه هر نفر ساعت تعمیر * نفر ساعت مورد نیاز جهت رفع عیب و مشکل

 هزینه هر نفر ساعت تعمیر * نفر ساعت کاهش یافته تعمیر تجهیز تعمیراتو هزینه کاهش زمان 

 متوسط تعداد دفعات انجام آزمایش * متوسط هزینه انجام آزمایش بر روی تجهیز کاهش هزینه آزمایشات

3 

حاصل از منافع 
  افزایش عمر

 * )هزینه کاهش یا عدم تولید انرژی + هزینه تعمیر یا تعویض تجهیز( F کاهش خسارت خوردگی

 هزینه استهالک  ساالنه عمر افزایش یافته –هزینه استهالک ساالنه عمر واقعی  افزایش عمر

 

                                                           
3 F : متوسط تعداد دفعات تكرار در سال 
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 مناف  نحوه محاسبه اقالم مناف  گروه ردیف

4 

منافع حاصل از 
 کاهش قطع و توقف

 خسارت عدم تامین انرژی الکتریکی سالیانه
 

F   میزان انرژی توزیع نشده( )هزینه انرژی الکتریکی 

 )هزینه راه اندازی مجدد + هزینه انرژی الکتریکی( F  شدن نیروگاه از مدار )عدم تولید(هزینه خارج 

 )هزینه خارج شدن نیروگاه از مدار )عدم تولید( + هزینه استهالک هر بار خروج اضطراری( F   هزینه خارج شدن اضطراری نیروگاه از مدار 

 هزینه خرید محصول داخلی )ریال( -هزینه تهیه محصول خارجی)ریال (  صرفه جویی ارزی در هر مورد صرفه جویی ارزی 5

6 
صرفه جویی در 

مصرف ) آب ، مواد 
 شیمیایی ، انرژی (

 مقدار کاهش یافته  مصرف سالیانه آب  هزینه هر لیتر آب  صرفه جویی  سالیانه در مصرف آب

 صرفه جویی  در مصرف مواد شیمیایی
 

 های باالسری ( * حجم کاهش یافته مواد مصرفیماده مصرفی + هزینه)هزینه خرید هر واحد 

 صرفه جویی در مصرف انرژی )یا توان(
جویی شده در ارزش تلفات توان در هر سطح * مقدار  رفیت آزاد شده یا ارزش تلفات انرژی در هر سطح * میزان انرژی صرفه

 سال

2 
منافع حاصل از 
وصول به موقع 

 مطالبات

 به موقع هزینه انرژی سالیانهوصول 
 )خسارت عدم وصول بموقع هزینه انرژی(

 

 متوسط زمان تاخیردروصول)ماه( متوسط هزینه وصول نشده   نرخ بهره ماهیانه 

8 

منافع حاصل از 
افزایش بهره وری 
نیروی انسانی و 
 هاکاهش هزینه

 های نیروی انسانیکاهش هزینه
 

 ساعت کاهش یافته در سال هزینه هر نفر ساعت * مقدار نفر

 افزایش بهره وری نیروی انسانی
 

 متوسط هزینه هر نفر ساعت * مقدار نفرساعت کاهش یافته در سال

3 

منافع حاصل از 
افزایش قابلیت 

 اطمینان )پایداری(

 کاهش هزینه انرژی الکتریکی میزان کاهش هزینه تعمیر و تعویض تجهیزات +  منافع حاصل از افزایش عمر+ باال بردن قابلیت اطمینان

 پایداری شبکه
 

 منافع حاصل از کاهش استهالک تجهیزات
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11 

منافع حاصل از 
 افزایش کیفیت

 هاهارمونیکهای تجهیزات مورد نیاز کاهشهای خسارات + هزینه کاهش توان نیروگاه + هزینههزینه هارمونیک )کیفیت(کاهش ا رات غیر خطی و

 فرکانس در شبکهکاهش نوسانات 
 

 های تجهیزات مورد نیاز کاهش نوساناتهای خسارات + هزینه کاهش توان نیروگاه + هزینههزینه

11 
منافع حاصل از 
 افزایش  رفیت

 هزینه انرژی الکتریکی * تعداد سالهای باقیمانده عمر نیروگاه * میزان توان اضافه شده به  رفیت نیروگاه  رفیت سازی

12 
از  منافع حاصل
 کاهش تلفات

 کاهش تلفات ) تولید ، انتقال و توزیع (
 با مراجع به جدول ضرایب  ابت به تفکیک تلفات توان و انرژی

 کاهش تلفات بخار
 

 لیتر آب مورد نیاز * هزینه هر لیتر آب + هزینه کاهش تولید انرژی

13 
منافع حاصل از 
 افزایش ایمنی

 افزایش سطح ایمنی
 

 های ناشی از هر حاد ه انسانی * متوسط تعداد حوادث انسانی رخ داده در سال متوسط هزینه

 
اسب با منطقه )ارسال اسناد مثبته اطالعات جدید الزامی است( تکمیل منافع مذکور دراین جدول با توجه به استعالم از واحدهای ذیربط و نظرات کارشناسان مجرب حاصل شده و می تواند با کسب اطالعات جدید متن  -1یادآوری 

 گردد. 

  های تحقیقاتی از منظر کارشناسی در جدول فوق موجود نباشد الزم است بنابر تشخیص، منافع مربوطه را تعیین و نحوه محاسبه آن ارائه شود.جام پروژهچنانچه برخی از انواع منافع حاصل از ان  -2یادآوری 
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 جدول ضرایب ثابت

 مقدار   ردیف

 95سال  94سال  93سال  92سال  91سال  91سال 

  (Rials/kWارزش تلفات توان    ) 1
 19،978،364 18،718،327 16،772،518 13،467،291 7،913،898 7،126،986 (1ارزش تلفات توان در خروجی نیروگاه                                                        ) 1-1

 21،866،291 19،551،252 17،517،963 14،165،836 8،255،183 7،339،297 (2ارزش تلفات توان در سطح ولتاژ فوق توزیع و انتقال                                    ) 1-2

 22،198،182 21،798،141 18،636،131 14،963،656 8،782،119 7،817،762 (3)                           ارزش تلفات توان در سطح ولتاژ فشار متوسط و ضعیف     1-3

  (Rials/kWhارزش تلفات انرژی ) 2

 811 686 613 516 387 318 (4ارزش تلفات انرژی در خروجی نیروگاه                                                      ) 2-1

 846 716 641 528 414 322 (5در سطح ولتاژ  فوق توزیع و انتقال                                )  ارزش تلفات انرژی 2-2
 911 762 681 562 431 353 (6ارزش تلفات انرژی در سطح ولتاژ فشار متوسط و ضعیف                             ) 2-3

 419 417 418 526 615 662 (         Rials/kWh(    )2نظرگرفتن هزینه سوخت )هزینه انرژی الکتریکی بدون در  3

 % 15 % 21 % 22 % 15 % 15 % 15 (8)                                                                            نرخ متوسط بهره )تنزیل( 4

 
 

 ذیربط گردآوری و توسط کارشناسان حوزه برق محاسبه شده و بر مبنای رویکرد بنگاهی تحلیل گردیده است.* این جدول با استفاده از استعالم از مراجع 
 

( در ادامه )قسمت توضیحات جدول ضرایب  ابت( آمده است.8، )(، ... 3(، )2(، )1* توضیحات مربو  به )
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 توضیحات مربو  به جدول ضرایب  ابت
 
نبودن  هتلفات توان در خروجی نیروگاه، به میزان  رفیت توان اشغال شده در ا ر عملکرد نامناسب تجهیزات نیروگاهی مانند ترانسفورماتورها، بهین -1

یکل های گازی، بخاری و سهای میانگین برای نیروگاهشود. ارزش تلفات توان در این سطح شامل شاخصگفته می هارمونیکی و ...تجهیزات، تلفات

ای است که شرکت توانیر از اشغال شدن  رفیت یک کیلووات توان در سطح تولید متحمل ترکیبی است. این ارزش در واقع نمایانگر میانگین هزینه

ر، های مختلف نیروگاه مانند تلفات توان تجهیزات، هسته آهنی ترانسفورماتومحاسبه ارزش میانگین تلفات ساالنه در بخش تواند درشود. این مقدار میمی

 کار رود.عایقی و ... به

ین سطح مانند ا تلفات توان در سطح ولتاژ فوق توزیع و انتقال، به میزان  رفیت توان اشغال شده در ا ر عملکرد نامناسب تجهیزات مورد استفاده در -2

داث خطو  انتقال، های احشود. در سطح ولتاژ فوق توزیع و انتقال، هزینهترانسفورماتورهای انتقال و فوق توزیع، ا ر پوستی، تلفات عایقی و ... گفته می

ست. رفیت یک کیلووات اضافه شده اطور میانگین محاسبه و به ارزش تولید  ها، تجهیزات حفا تی و ... عالوه بر بخش تولید وجود دارد که بهپست

سازی ساختار شبکه، بهینه نمودن ترانسفورماتورهای موجود فوق توزیع و های کاهش تلفات توان از طریق بهینهتواند در پروژهارزش محاسبه شده می

 گذاری کند.های دیگر سرمایهبخش تواند هزینه عایدی از آن را درانتقال و ... استفاده گردد که با کاهش این تلفات، شرکت توانیر می

ر بار  تلفات توان در سطح ولتاژ توزیع، به میزان  رفیت توان اشغال شده در ا ر عملکرد نامناسب تجهیزاتی مانند ترانسفورماتورهای توزیع در ا -3

برای تحویل  گذاری صورت گرفتهشود. میزان سرمایهمیکامل و دیگر شرایط، تلفات آهنی، تلفات عایقی، تلفات برخاسته از عدم تعادل فازها و ... گفته 

واند تها، نیروی انسانی شرکت توانیر و ... محاسبه گردیده است. شرکت توانیر می رفیت یک کیلووات در سطح ولتاژ توزیع با در نظر گرفتن زیرساخت

تواند در منافع حاصل از کاهش تلفات توان گیرد. این ارزش میگذاری را در بخش تولید یا توسعه شبکه برق به کار با آزاد شدن  رفیت سرمایه

 کار رود.ترانسفورماتورهای توزیع، خطو  توزیع و ... به

شود که در یک زمان مشخص هرز رفته است. این مقدار انرژی از دیدگاه فرصت از ای گفته میتلفات انرژی در خروجی نیروگاه به میزان انرژی -4

وانست آن را ترفت و شرکت توانیر میعبارت دیگر بدان معنی است که اگر این میزان انرژی هرز نمیشود بهش در نظر گرفته میدست رفته برای فرو

ت ها، منافع کاهش تلفاهای انرژی برای نیروگاهجوییتواند در محاسبه صرفهنمود. این ارزش میبه فروش برساند و چه مبل  در ازای آن دریافت می

 صرف داخلی نیروگاه و ... به کار گرفته شود.انرژی م

 ارزش تلفات انرژی در سطح ولتاژ  فوق توزیع و انتقال به میزان انرژی هرز رفته در یک مدت زمان مشخص است. میزان انرژی تلف شده در این -5

 شود. ارزش تلفات انرژی در این سطحظر گرفته میای برای فروش این مقدار انرژی در نمدت زمان برای شرکت توانیر برابر با فرصت از دست رفته

. این آیتم های تولید آن استعالوه هزینهگذاری انتقال و فوق توزیع برای تولید یک کیلووات ساعت انرژی بههای سرمایهولتاژ شامل میانگین هزینه

 کار رود.فوق توزیع به تواند در محاسبه ارزش تلفات انرژی حاصل از تلفات فنی در سطح ولتاژ انتقال ومی
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گویند که برابر با مجموع تلفات میزان اختالف انرژی خریداری شده و مقدار انرژی فروخته را در یک مدت زمان مشخص هرز یا تلفات انرژی می -6

تلفات انرژی در  است. از ارزش فنی و غیرفنی است. تلفات انرژی غیرفنی در شبکه توزیع نسبت به سایر سطو  ولتاژ دارای مقدار نسبتا قابل توجهی

گذاری سرمایه هایتوان برای محاسبه منافع حاصل از هر دو تلفات فنی و غیر فنی استفاده نمود. در این میزان ارزش تلفات هزینهسطح ولتاژ توزیع می

 ایجاد، توسعه و ... دیده شده است.

تولید، انتقال و توزیع یک کیلووات ساعت انرژی الکتریکی و قابل فروش به مشترک  هزینه انرژی الکتریکی در واقع میزان هزینه تمام شده برای -2

باشد. در هزینه انرژی الکتریکی به دلیل آنکه رویکرد بنگاهی )شرکت توانیر( حاکم است، هزینه سوخت در آن لحاظ نشده است. از این بخش می

 ع نشده یا هزینه تمام شده هر واحد انرژی دارند، استفاده نمود.های که نیاز به محاسبه ارزش انرژی توزیتوان در پروژهمی

باشد. این مقدار نرخ میانگین از بانک مرکزی استخراج شده است. تنزیل نرخ کاهش بهره نرخ افزایش یا استفاده از سرمایه در طول یک سال می  -8

 است.باشد. کاربرد آن در دستورالعمل اشاره شده سرمایه در طول یک سال می

 های کارشناسی متعدد و بر اساس اجماع نظرات کارشناسی از منظر بنگاهی )شرکت توانیر( تعیین شده و بدیهی است* یادآوری : ارقام فوق با بررسی

با برخی از نظرات کارشناسی دیگر اندکی مغایرت داشته باشد.
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 روش ارزیابی اقت ادی -جدول نوع پروژه

 روش –پروژه  نوع
نسبت مناف  به 

 B/Cهاهزینه

ارزش کنونی  

 NPWخال  

دوره بازگشت 

 سرمایه

 تحقیقات تشریحی  ومستندسازی  یک موضوع یا مساله 

   

 و مواد   توسعه تجهیزات و قطعات
   

 هایا مدلتوسعه و اصال  فرآیندها ، روش

   

 ها و قطعاتبهینه سازی  تجهیزات، سیستم

   

 توسعه روشهای محاسبات عمر باقیمانده تجهیزات 

   

 موضوعات مدیریتی  

   

 تلفات انرژی  و دیماند
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 اقالم منافع –جدول نوع پروژه  

ف
ردی

 

 مناف 

ی ومستند 
ت تشریح

تحقیقا

ضوع یا مسلله
ک مو

ی ی
ساز

 

ت و قطعا
توسعه تجهیزا

ت و 

مواد
 

ال  فرآیندها، 
ص
توسعه و ا

ش
رو

ها و مدل
ها

ت  
ی تجهیزا

بهینه ساز
، 

ت
سیستمها و قطعا

 

ی 
توسعه روشها

ت عمر 
محاسبا

ت
باقیمانده تجهیزا

ی 
ت مدیریت

ضوعا
مو

 

ت
تلفا

 
ی و دیماند

انرژ
 

 
1 

ناشی از  خسارتمنافع حاصل از کاهش 
 حوادث ) غیرانسانی (

       

 
2 

هزینه منافع حاصل از کاهش زمان و 
 تعمیر و تعویض

       

3 
         افزایش عمرمنافع حاصل از 

4 
        منافع حاصل از کاهش قطع و توقف

        صرفه جویی ارزی 5

صرفه جویی در مصرف ) آب ، مواد  6
 شیمیایی و انرژی(

       

2 
        منافع حاصل از وصول به موقع مطالبات

8 

 
 

منافع حاصل از افزایش بهره وری نیروی 
 هاانسانی و کاهش هزینه

       

منافع حاصل از افزایش قابلیت اطمینان  3
 )پایداری(

       

        منافع حاصل از افزایش کیفیت 11

        منافع حاصل از افزایش  رفیت 11

        منافع حاصل از کاهش تلفات 12

        منافع حاصل از افزایش ایمنی 13
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 جدول مدت حیات یا عمر تکنولوژی

 نوع تجهیزات

 نوع پروژه 

 م ابرات ابزاردقیق ساختمان  برق  مکانیک 

تحقیقات تشریحی و مستندسازی 

 یک موضوع یا مسئله 

15-11 5-8 5-12 1-4 1-3 

 5-2 7-2 25-8 11-5 15-8 توسعه تجهیزات و قطعات و مواد 

ها توسعه و اصالح فرآیندها  روش

 ها  یا یک مدل مدل

8-15 5-11 8-25 2-7 2-5 

بهینه سازی تجهیزات ، سیستمها و 

 قطعات 

8-15 5-11 8-25 2-7 2-5 

های محاسبه عمر توسعه روش

 باقیمانده تجهیزات

5-8 5-7 7-15 2-4 1-3 

 2-1 3-1 8-5 4-2 4-2 موضوعات مدیریتی 

 2-1 3-1 8-5 8-5 8-5 تلسات انرژی و دیماند 

ها جدول فوق تغییر کرده و مراتب مربوطه توسط دبیرخانه تحقیقات برق یادآوری : با تغییرات عمده در تکنولوژی هر یک از تجهیزات و سیستم

 اعالم خواهد شد. 
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 شوند:هاى زیر تقسیم بندى مىهاى تحقیقاتى از نظر اهداف و نتایج به گروهپروژه

مستند سازى یک موضوع یا مسئله :  وتشریحى تحقیقات  -1  

ت حاد ه اهرگاه اتفاقى غیر عادى مانند سوختن ، ترکیدن و خرابى یک تجهیز یا سیستم بدون پیش بینى اولیه به وقوع بپیوندد الزم است درباره جزیی

 ند.گیرشود در این گروه قرار مىهدف انجام مىهایى که با این و علل آن و راهکارهاى جلوگیرى از آن بررسى و تحقیقات الزم صورت پذیرد پروژه

:توسعه تجهیزات ، قطعات و مواد -2  

 گیرند.هاى ساخت داخل در این گروه قرار مىپروژه

ها: ها و مدلها ، روشتوسعه و اصالح فرایند -3  

باشد . هر پروژه اى که هدف آن هاى مناسب مىیندها ، روشهاى خاص  و طراحى فرآها نیاز به مدلبراى بهره بردارى و مدیریت تجهیزات و سیستم

هاى جدیدى که تاکنون ها یا مدلبرق( و یا طراحى فرآیندها، روشى هاى فعلى مورد استفاده ) مانند روش نرخ گذارها یا مدلاصال  فرآیندها ، روش

 گیرد.باشد در این گروه قرار مىدر سیستم موجود نبوده است ، مى

ها و قطعات : تجهیزات ، سیستمبهینه سازى  -4  

 د . گیردر این گروه قرار مى، هازات و قطعات فعلى به منظور باالبردن عملکرد آنیو اضافه کردن مواردى به تجهى بهینه سازهایی با هدف پروژه

محاسبه عمر باقیمانده تجهیزات : توسعه روشهاى  -5  

 باشد. یمانده و افزایش آن مىهایى با هدف تخمین عمر باقاین گروه شامل پروژه

موضوعات مدیریتى :  -6  

 گیرند. باشد در این گروه قرار مىهاى مدیریتى و افزایش بهره ورى نیروى انسانى مىها اصال  و بهبود روشهایى که موضوع آنتمام پروژه

تلسات انرژى و دیماند-7  

 گیرند .تولید ، انتقال و توزیع در این گروه قرار مىهایى با هدف کاهش تلفات انرژى و دیماند در سطو  پروژه

تحقیقات پایه ) پایه کاربردى ( -8  

نعت شود و نتیجه مستقیم محسوس براى صهاى تحقیقات توسعه اى و کاربردى اجرا مىالزم برا ى پروژهتحقیقاتى به منظور فراهم کردن زمینه علمى

 برق ندارد .

 شوند .شود . همچنین در این دستورالعمل ارزیابى نمىها انجام مىدانشگاه تبصره : این تحقیقات اصوال در 

"تولید انبوه"بررسیها و مطالعات مربوط به احداث خط تولید و  -9  

ه این کگیرد کارى تحقیقاتى است احداث خط تولید، پروژه اى مهندسى است اما مطالعات و بررسیهایى که جهت تولید انبوه براى بار اول صورت مى

 فوق منظور شود.  3و  2تواند در ردیف بخش مى

برنامه ریزى و ت میم گیرى  -11  
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ایف باشد از جمله و ها کسب اطالعات الزم براى آگاهى ، ارتقاء دانش فنی، برنامه ریزى کارها، انجام تصمیم گیرى و ... مىهایى که نتیجه آنپروژه

شرکتها بوده و جنبه تحقیقاتى ندارد. 
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واحد  155/1 داراى ارزش  %5/15واحد پولى با نرخ بهره  1هاى پروژه ارزش زمانى پول است . بدین معنى که نکته مهم در محاسبه منافع و هزینه

زیر  ىباشد . جهت انجام محاسبات تنزیل ابتدا متغیرهاپول به علت تورم و رشد اقتصادى مىزمانى باشد .این افزایش ارزش مىپایان سال پولى در 

 شود: تعریف مى

i  :(Interest Rate) را دار مربوطه مقدبیرخانه تحقیقات برق  .شودنرخ تنزیل یا بهره با توجه به تورم ، رشد اقتصاد و ریسک سرمایه گذارى تعیین مى

 نماید. اعالم می

P  :(Present worth)  پروژه بصورت یکباره همان سال اول اجراى  منافعى که در شود و یاهایى که در ابتداى پروژه بصورت یکباره صرف مىهزینه

 شود . عاید مى

F : (Future worth)  شود . پروژه بصورت یکباره عاید مىانتهاى شود و یا منافعى که در هایى که در انتهاى پروژه بصورت یکباره صرف مىهزینه 

A :(uniform annual cost)  شود و یا منافعى که بصورت سالیانه و هایى که بطور سالیانه در طول مدت مطالعات و یا اجراى پروژه صرف مىهزینه

 گردد. یکنواخت پس از اجراى پروژه عاید مى

n :(Number of interest period)   باشد . پروژه یا عمر تکنولوژى استفاده شده در پروژه مى حیاتطول مدت 

 ها و منافع یکباره به سالیانه و یا بالعکس باید از فاکتورهاى تنزیل زیر بصورت ضریب استفاده نمود : هزینهجهت تبدیل 

هاى ها یا دریافتدوره به پرداخت nجهت تبدیل هزینه اولیه یا منافع اولیه در مدت  :(Capital – Recovery Factor) فاکتور بازیافت سرمایه -1

نرخ   i، متغیر  Aبه  Pنشاندهنده تبدیل  A/Pطه نماد شود . در این راباستفاده مى (A/P,i,n) براى نمایش این فاکتور از رابطه . رودمساوى به کار مى

 باشد .تعداد سالها مى nبهره و 

فاکتور دیگر براى سالهاى مختلف محاسبه شده است . فاکتورها  بقیهاین فاکتور به همراه  ، %5/15در جدول فاکتورها با نرخ بهره مشخص به طور مثال 

دهند . بنابراین براى استخراج هر فاکتور از جدول کافیست ابتدا ستون مربو  به آن را از ستونهاى جدول و تعداد سالها سطرهاى جدول را تشکیل مى

 دهد .کند با این ستون مقدار فاکتور را به ما مىمىجدول پیدا کنیم . سپس محل تقاطع سطر مربوطه که تعداد سالها را مشخص 

                                                                       سال باید به طریق زیر عمل کرد: 5هاى سالیانه در طول مدت ریال  به هزینه 11111111به عنوان مثال براى تبدیل هزینه اولیه معادل 

 A/p )51111111 = A، 5/55و %  5(

)فاکتور بازیافت سرمایه ( بدست     A/P( و ستون n=  5در سطر پنجم ) %5/15مقدار فاکتور بازیافت سرمایه با مراجعه به جدول فاکتورها ) با نرخ بهره 

 A=  11111111*  3113/1=3.113.111      : است  3113/1آید که در این مثال مى

 باشدمى A/Pبر عکس فاکتور  P/A تذکر : فاکتور 

سال گذشته تحقق  nها و یا منافعى که در هزینه آتیجهت تعیین ارزش ( F/P,i,n) :  (Single Payment Factor ) هخت یکبارافاکتور پرد -2

 رود . یافته است به کار مى

            سال پیش صرف شده است باید به طریق زیر عمل کرد. 5ریال هزینه اى که در  11111111هزینه اى  آتیبعنوان مثال جهت محاسبه ارزش 

22.828.111  =2828/2  *11111111 ( =5% ،5/15 ،F/P * )11111111  =F 
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 ها مناف  به هزینه تروش نسب -1

شوند ، سپس نسبت بصورت یکباره و یا سالیانه تبدیل مى 2پیوست ها با استفاده از فاکتورهاى تنزیل معرفى شده در در این روش کلیه منافع و هزینه

 شود. ها محاسبه مىآن

هایى از یک جنس ) یکباره و یا سالیانه ( قابل جمع جبرى با یکدیگر هستند در غیر اینصورت ابتدا باید تنزیل تذکر: نکته مهم آنست که منافع و هزینه

 شده و سپس با هم جمع شود. 

 گتر از یک باشد پروژه اقتصادى است رت بزدر صورتیکه این نسب

 فرمول محاسبه این روش بصورت زیر است : 

B/C=   PWB / PWC     و یا =   FWB / FWC    و یا =  EUAB / EUAC      

اده شده و زیر استف گردد جهت محاسبه شاخص ارزیابی از روشهای مختلف، پیشنهاد میهای ارزیابی پروژهبا توجه به لزوم تجمیع گزارش توضیح :

 ها به پایان دوره ارزیابی منتقل گردد.تمامی منافع و هزینه

 B/C=   FWB / FWC 

 متغیرهاى بکار رفته در این فرمولها به شر  زیرند: 

PWB ارزش کنونى منافع :  Present worth of Benefit    

PWC ها: ارزش کنونى هزینه Present worth of cost      

EUAB منافع یکنواخت سالیانه :  Equivalent uniform Annual Benefit    

EUAC هاى یکنواخت سالیانه: هزینه  Equivalent uniform Annual cost  

FWB  در پایان دوره ارزیابی( منافع آتی: ارزش(  Future worth of Benefit    

FWC  در پایان دوره ارزیابی( هاهزینه آتی: ارزش( Future worth of cost 

 NPW (net present worth) خال روش ارزش فعلى  -2

 آید . ها بدست مىها محاسبه شده و سپس تفاضل آنارزش کنونى منافع و هزینه روش قبلدر این روش ابتدا مشابه 

NPW = PWB –PWC 

 پروژه عددى مثبت باشد پروژه اقتصادى است  (NPW) در صورتیکه ارزش فعلى خالص



  

 

 
 ویرایش: صفر  ا  ار یا یانوا  رو :  11  ی   

 کد:

 شرکت مادر تخصصی توانیر 79تاریخ: شهریور 

 

 135  

P 

EUAB - EUAC 

 دوره بازگشت سرمایه: -3

  .رود که با صرف هزینه اولیه )سرمایه( قابل توجهى ، منافع سالیانه اى را در سالهاى آتى عاید خواهد کردهایى بکار مىاین روش براى ارزیابى پروژه

 آید: بدست مى P/Aهاى سالیانه فاکتور ه اولیه بر تفاضل منافع و هزینهیدر این روش ابتدا با تقسیم سرما

(P/A,i,n) =  

 

گردیم ، محاسبه شده مى P/Aبدنبال مقدار نزدیک به فاکتور   P/A( با مراجعه به جدول فاکتورها در ستون i=  %5/15سپس با نرخ بهره مفروض )

 باشد.مى( nسطر مربوطه همان دوره بازگشت سرمایه )

P ارزش کنونى : Present worth  

Aهزینه ساالنه یکنواخت : uniform Annual cost  

I نرخ بهره  یا تنزیل : Interest Rate  

N دوره عمر یا دوره حیات پروژه: Number of Interest period  



 

 
 ویرایش: صفر  ان ودار  رد  کار ار یا ی  رو  :  11  ی   

 کد:

 شرکت مادر تخصصی توانیر 79تاریخ: شهریور 

 

 136  

 هاتیم ارزیابی )مشاور( شرکت هادفتر تحقیقات شرکت شرکت توانیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 ش  ع

 اعالم برنامه ارزیابى

 شروع
برنامه ریزى و مشخص نمودن 

هاى مورد ارزیابىپروژه    

انجام محاسبات منافع و هزینه 

هاى ها و تکمیل فرمپروژه  

 

ف - 125 -12  

ف  -12-126   

ف  -12-122  

ف  -12-128   

 

 

تعیین و عقد قرارداد با 

 مشاور

تشکیل تیم ارزیابی شامل مشاور، 

 محققین، متخصصین درگیر پروژه و ...

شروع فرایند ارزیابی ابالغ  

تکمیل و ارسال گزارش و 

 مستندات محاسباتی

ها و مدارک و اخذ تایید کلیه فرم

 تصویب کمیته تحقیقات

کنترل محاسبات، مستندات 

 و انجام اصالحات مورد نیاز

ها، مستندات در سامانه بارگذاری فرم

و ارسال گزارش به توانیر تحقیقات  
بررسی کامل بودن، صحت 

ها و مستنداتو سقم فرم  

آیا مورد 

 تایید است

 خیر

 بلی

بازدید و بررسی مستندات 

 به کارگیری

آیا مورد 

 تایید است

 خیر
 اعالم به شرکت

 بلی

 تهیه گزارش نهایی

 پایان
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