
 

 

  
  
  
  
  
  

  

  مديريت پژوهش و فناوري

  

   تحقيقاتي هاي پروژه تعريفآيين نامه 

  

  مقام تصويب كننده: وزير نيرو

  دريافت كنندگان سند جهت اجرا:

 شركت مديريت منابع آب ايران....................................................................... -

 ور............................................................شركت مهندسي آب و فاضالب كش -

 معاونت امور تحقيقات و منابع انساني................................................................ -

 ................معاونت امور آب و آبفا................................................................... -

 معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي................................................................ -

 دفتر آموزش، تحقيقات و فناوري..................................................................... -

  ...................................................................مراكز پژوهشي وزارت نيرو........... -

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 



 
 
 
 
 
 

 

ت پژوهش و فناوريمديري  

(پيش نويس) تحقيقاتي هاي پروژه تعريفآيين نامه   


	�ر� ���: 
 ��ر� ��ور:


	�ر� ����� 
:��� 

 ����� ��ر�
:��� 

 
 
 
 

  هدف:-1

   بخش آب و آبفاتحقيقاتى در  پروژه هايح و صريح از ضارائه تعريف روشن، وا    

  

  تعاريف: -2

  گيرد.   اربـرد عملي آن انجـام ميمند و خالق كه به منظـور افزايش ذخيره دانش علمي و ك كار نظام پـژوهش : -

اي در يك واحد  شود كه حداقل داراي مـدرك دانشگاهي كارشناسي بوده و به صـورت حرفه به فردي گفته ميپـژوهشگر :  -

  پژوهشي مشغول فعاليت پژوهشي باشد.

بندي  ت زماني و زمانهاي علمي و فني با محدودي اي همگون از فعاليت به مجموعه:  پروژه تحقيقاتيطرح پژوهشي/ -

ها و نيازهاي تحقيقاتي صنعت آب و برق و با استفاده از بودجه هاي پژوهشي توسط  مشخص گفته مي شود كه در راستاي اولويت

اي از كاركنان علمي و فني با شرح خدمات مشخص تاييد شده كارفرما در قالب طرح هاي پژوهشي كاربردي، بنيادي و  مجموعه

  شود.  ن نامه هاي دانشجويي اجرا مييا حمايت از پايا

 ج حاصل از انجام طرح پژوهشي  اتالق مي گردد كه قابل استفاده و بهره برداري خواهد بود.ي: به نتاج پژوهشينتا -

شركت مـديريت منـابع آب ايـران و شـركت مهندسـي آب و       :و وابسته هاي تابعه        هاي مادرتخصصي و شركت        شركت -

نماينـد، شـركت هـاي تابعـه      هاي مادر تخصصي و شركت هاي دولتي كه زير نظر آنها فعاليت مي  فاضالب كشور به عنوان شركت

  باشند و ساير شركت هايي كه زير نظر شركت هاي مادرتخصصي فعاليت مي نمايند، شركت هاي وابسته مي باشند مي

وزارت نيرو و همچنين حوزه سـتادي  هاي مادر تخصصي و زيرمجموعه آنها، مراكز آموزشي و پژوهشي  شركتشامل كارفرما: -

  وزارت نيرو مي باشد.

  

  محدوده اجرا : -3

  روير مجموعه، مراكز آموزشي و پژوهشي وزارت نيهاي ز هاي مادر تخصصي و شركت شركت

  

  پروژه هاي تحقيقاتي -4

  پروژه هاي مشروحه ذيل تحقيقاتي محسوب مي شوند: -4-1

جام مطالعات موردي، مشكلي از مشكالت صنعت آب و برق را حل پروژه هايي كه براي اولين بار با ان -4-1-1

  كند. مي

  بازمهندسي نمونه هاي وارداتي براي توليد در داخل كشور -4-1-2

طرح هاي پژوهشي كاربردي و توسعه اي كه در زنجيره ارزش دستگاه متولي، باعث ارتقاي كيفي و  -4-1-3

  اي متقاضي و بهره بردار مشخص مي باشد.كمي محصوالت، خدمات و فرايندها مي شود و دار
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  پروژه هايي كه متضمن كار در مرزهاي دانش و فناوري مي باشد. -4-1-4

پروژه هاي طراحي و ساخت سيستم ها و دستگاهها براي اولين بار در كشور (مشابه سازي و نمونه  -4-1-5

  ت و سيستم ها انجام مي شوند.سازي) كه با هدف كسب هرگونه دانش فني طراحي، ساخت و تكميل تجهيزا

مطالعات مرتبط با مديريت، نيروي انساني و مسائل اجتماعي كه براي اولين بار انجام شده و نتايج آن  -4-1-6

  مورد استفاده در صنعت آب وبرق باشد.

مطالعات مرتبط با مسائل مالي و اقتصادي در جهت كاهش هزينه هاي جاري و سرمايه گذاري در  -4-1-7

  ت آب وبرق كه براي اولين بار انجام مي شود.صنع

طرح هاي كاربردي مرتبط با صنعت آب و برق كه توسط شركت هاي دانش بنيان مورد تاييد، به اجرا  -4-1-8

  در مي آيد.

  

  پروژه هاي مشروحه ذيل تحقيقاتي محسوب نمي شوند: -4-2 

  جمع آوري اطالعات، تشكيل بانك اطالعاتي در هر زمينه تعريف شده باشند. پروژه هايي كه به منظور -4-2-1

پروژه هاي خدمات علمي و فني، مهندسي، مشاوره اي و كارشناسي كه مبتني بر علوم و فنون شناخته  -4-2-2

  شده باشند.

ناسي برطرف پروژه هاي مربوط به نيازها و مشكالت صنعت آب و برق كه با بررسي هاي فني و كارش -4-2-3

  گردد. مي

پروژه هايي كه مربوط به كارهاي متعارف و روزمره شركت ها بوده كه طبق دستورالعمل هاي مربوطه  -4-2-4

  به صورت دوره اي قابل انجام مي باشند.

  فعاليت هاي طراحي و ساخت دستگاه ها و تجهيزاتي كه نوآوري در آنها نباشد. -4-2-5

  ش هاي معمولي و شناخته شده.پروژه هاي شامل آزماي -4-2-6

  پروژه هاي مستندسازي -4-2-7

  

  نوع محصول بدست آمده  از پروژه مي تواند شامل يكي از موارد ذيل باشد:-3- 4

  ساخت نمونه محصول -4-3-1

 بومي سازي فناوري  -4-3-2

 ارايه راه حل مشكل  -4-3-3

 توليد نرم افزار مرتبط با وظايف صنعت آب وبرق  -4-3-4

 اجراي پايلوت  -4-3-5
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 آئين نامه/استاندارد تهيه دستورالعمل/  -4-3-6

  

 خروجي مكتوب بدست آمده  از پروژه مي تواند شامل موارد ذيل باشد: -4- 4

  مقاله -4-4-1

  كتاب  -4-4-2

  گواهي ثبت اختراع -4-4-3

  

شركت هاي مادر تخصصي توسط واحد مديريت پژوهش، پروژه هاي كالني را كه داراي -5- 4

مشتري وبازار باشد وسهمي از ارزش افزوده حاصل استعدادحل مشكل ويا توليد يك محصول داراي 

از كسب دانش فني را فراهم نمايد تعريف كرده وآن را به پروژه هاي خرد تقسيم كرده وآنها را به 

  شركت هاي زيرمجموعه واگذار نمايند وپس از انجام نتايج حاصله را تلفيق نمايند.

  اي ذيل مي باشد :سبد  پروژه هاي پژوهش وفناوري مبتني برورودي ه- 4-6

  پروژه هاي مستخرج از مشكالت وتنگناههاي شركت هاي زيرمجموعه -4-6-1

 ساله تحقيقات شركت ها                                    5پروژه هاي مستخرج از برنامه ريزي  -4-6-2

ي پروژه هاي مستخرج ازچشم انداز و مطالعات آينده نگاري وآينده پژوهي(فرصت ها -4-6-3

  رو) پيش
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  نترل سندك

  ـ صدور سند 1

  

  هاي الزم ـ دريافت سند و كنترل 2

  

  بهره برداري -3

  

  ابطال سند -4

  

  و امضا مهر     .             برداري و بازنگري اسناد اداري مطابقت دارد نامه توليد، بهره سند با ضوابط آئين  1

  (صادركننده)                                                                       سمت :                               كننده: كنترلنام و نام خانوادگي  

نام سازمان :                                        تاريخ دريافت سند :    

  مهر و امضا     ) كامل است.                                 …سند از نظـر شكلي (تعـداد اوراق،خوانايي و  1 

  هاي مربوطه ثبت گرديد.                                                                  سند در فرم   1

  اعتبار مرتبط ابطال گرديد. اسناد منسوخ و يا بي   1

  كننده :                                       سمت : نام و نام خانوادگي كنترل 

  نام واحد سازماني :  

  و امضامهر       سند                                                   تاريخ :                                 دريافت 1 

  تاريخ :                                                                   خاتمه دوره اجرا                 1

  كننده :                                       سمت : نام و نام خانوادگي دريافت

  سند در تاريخ :  اين

  ابطال گرديد.                    به استناد                                                                        

    كننده :                                       سمت :                                                  نام و نام خانوادگي ابطال 


