باسمه تعالي

راهنماي پژوهش
 -1مقدمه:

 در صورت تصويب پروژه ،موارد زير از سووي پژوهشورر

نقش مهم تحقيقات در ارائه راهکارهايي جهت رفع مساائ

انجام مي گيرد:

مشکالت صنعت برق دستيابي به اهداف اين صنعت زميناه

الف)بر اساس آيين نامه "نرارت بر پر ژه هاي تحقيقاتي" از طرف

توجه جدي به تحقيقات در شرکت توزيع نير ي برق اساتا

کارفرما،افراديوهقيقي يا هقوقي) جهت نرارت بر انجام پر ژه باه

خراسا رضوي را فراهم آ رده اساتببا توجاه باه ت
بودجه کافي جهت انجام امور پژ هشاي تاال
تسهي در گرد

ايص

باه منراور

کار،اميد است زمينه ارتباط هر چه بيشتر

پژ هشگر معرفي مي گردندبپژ هشگر کلياه اطالعاات مرباوط باه
پر ژه را در اختيار ناظر يا ناظرين پر ژه قرار مي دهد باا ايشاا
همکاري مي نمايدب

پژ هشگرا با صنعت برق فراهم گرددباين راهنماي م ت ار

ش)گزار

بااا هاادف ارتقاااي کم اي کيف اي پژ هشااها از سااوي دفتاار

پر ژه بر اساس دستورالعملهاي موجود به ناظر ارائه مي گرددب

تحقيقات شرکت توزيع نير ي برق استا خراساا رضاوي

کار ماهانه در صورت لز م گزار

پ)پااا از پايااا کااار پز ژه،گاازار

مالي پيشرفت کاار

نهااايي پاار ژه باار اساااس

تهيه شده استبدر اين ارتباط از کليه محققا محترم دعوت

دستورالعم "تهيه گزار

مي شود جهت کسب اطالعات بيشتر براي انجاام طرههااي

تاييد ناظر يا ناظرين پر ژه،به کارفرما ارائه مي شودب

پژ هشااي در راسااتاي نيازهاااي صاانعت باارق وا لويتهاااي

ت)پااا از تاييااد نهااايي پايااا کااار ،سااميناري باار اساااس

پژ هشي)،با اين دفتر تماس هاص فرمايندب

دستورالعم "انت اش پر ژه جهت برگزاري سامينار" برگازار ماي

 -2شيوه تعريف و انجام پروژه:

گردد خالصه مقالاه اي از کارهاا نتاايج هاصا هاداک ر در 4





براي تعريف پر ژه تحقيقاتي فارم هااي تعرياف پار ژه

صفحه طبق دستورالعم "تهيه مقاله از پر ژه پايا يافته" جهات

توسط پژ هشگر تکمي مي گردد به کميته تحقيقات

درج در نشريات مورد تاييد کارفرما تهيه مي شاودبوالزم باه ککار

ستاد شرکت توزيع برق اساتا خراساا رضاوي ارائاه

است درج مقاالت برگرفته از گزار

پر ژه پاياا يافتاه در سااير

مي شودب

نشريات علمي معتبر با موافقت کارفرما بال مانع اسات هار ناو

پر ژه هاي پيشنهادي با توجه باه آياين ناماه "تعرياف

استفاده ديگار از نتاايج پار ژه هااي تحقيقااتي بار اسااس آياين

فعاليتهاي تحقيقاتي" ترجيحاا از عناا ين ا لويتهااي

نامه"هفظ نتيجه پژ هش" مي باشدب)

پژ هشاي م ااوش شاارکت توزي اع نيار ي باارق اسااتا

ث)در پايا کار ارائه د نسا ه گازار

خراسا رضوي تعرياف ميگردندبچنانچاه هادف پار ژه
ساخت سيله اي باشد،رعايت آيين نامه "پذير

پر ژه

هاي طراهي ساخت نمونه هاي تحقيقاتي در صانعت

ها ي متن کام گزار

طرح پيشنهادي بر اسااس دساتورالعم "گارد

نهاايي پر ژه،لاوح فشارده

پر ژه،مقاله  4صافحه اي فارم مناافع

اقت ادي پر ژه به کارفرما ارائه مي گرددب



برق" توسط پژ هشگر ضر ري استب



نهايي پر ژه" تهيه مي گردد پاا از

هر گونه تغيير در مفاد تعريف پر ژه منوط باه تايياد مرجاع
ت ويب کننده پر ژه مي باشدب

کاار



تمامي آيين نامه ها دستورالعملهاي تحقيقات برق در دفتر

ت ويب پر ژه تحقيقاتي" بررسي مي گردد نتيجه باه

تحقيقات بهره ري نيز ساايت اينترنتاي شارکت موجاود

پژ هشگر اعالم مي شودب

است که پا از ت ويب پر ژه،پژ هشگر جهت اطاال از آنهاا
مراجعه خواهد نمودب



تشريح فنو



ر شن بود معيارهاي پذير



ميزا قابليت استفاده از طرح در صنعت برق

مش ص بود محد ده کاري پر ژه،ف او مشاتر



مناسب بود زمانبندي پيش بيني شده

آ با ساير پر ژه ها مح والت مرتبط



مناسب بود هزينه هاي پيشنهادي

 -3نکات قابل توجه در تعريف و پيشنهاد پروژه:



بيا فلسفه اهداف اصلي به صورت صريح ر شان
بود مش




ات فني پر ژه

مشاا ص بااود فعاليتهاااي اصاالي پاار ژه زياار
مجموعه هاي آ



(نظارت بر پروژه در حين انجار)

مش ص بود فهرست برنامه زما بندي ميلاه اي



ارائه توجيه فني-اقت ادي پر ژه



مش ص بود قلمر مکاني،موضوعي زماني پر ژه





از کار



پيشرفت با برنامه زما بندي

در مورد پر ژه هاي ساخت،مش ص نمود نقشه هاا
فني،ت ا ير،شاااااارايط م تلااااااف



توجه به آيين نامه تهيه گزار



تشريح مسائ اساسي پر ژه در هر مرهلاه پرهياز از درج

مراه بازرسي فني،ماشين آالت،ابزارها مواد ساير
ملز مات نحوه تامين آنها
ساير نکات ضر ري

 -4افراد مرتبط با هر پروژه:

-1مديرومسئو ) پر ژه -2همکااروا ) -3مشاا روا )
-4ناظروا ) -5دا را ا لياه تعرياف پار ژه دا را
گزار

نهايي پر ژه -6دبيرخانه تحقيقات برقواعضاء

 -5معيارها و مالکهاي ارزيابي پروژه:

الف)مالکهاي ارزيابي اوليه پيشنهاد پروژه(داوري اوليه)



تکراري نبود پر ژه



تحقيقاتي بود



برخورداري محقق همکارا اصلي از تجرباه الزم

هاي مرهله اي

پ)مالکهاي ارزيابي گزارش نهايي پروژه(داوري نهايي)



تد ين معرفي مناسب نتايج هاص از تحقيق



تشااريح مسااائ اصاالي پر ژه،نتيجااه گيري،ارائااه راهکااار
پيشنهاد در متن گزار



نهايي

عدم جود موضوعات غير ضر ري تکراري در گزار
به منرور پرهيز از هجيم شد بي مورد گزار

شناخت درست مسئله طرح صحيح فرضيه ها
اضح اهداف

نهايي

توجاه باه

آيين نامه مربوط



نحوه استفاده از فهرست منابع ضر ري



نحوه استفاده از ر شهاي پيشنهادي در فرم تعريف پار ژه در
مراه انجام پر ژه

مرتبط

بيا ر شن

در هر مرهله از کار

موضوعات غير ضر ري تکراري

کميته تحقيقات شرکت)



بررسي ضاعيت پيشارفت پار ژه مطابقات درصاد



مح و ،اسااتانداردها دسااتورالعملهاي آزمااايش



ميزا تامين خواسته کارفرماي پر ژه در هار مرهلاه

کيفيت گزار

ماااااادار



نتايج پر ژه

ب)مالکهااااي ارزيا اابي فعاليتهااااي حا اين انجاااار پاااروژه

مراه انجام پر ژه



ر شهاي الزم براي مطالعه



ر شن دقيق بود نحوه نتيجه گيري



کيفيت پيشنهادهاي محقق عملي بود پيشنهادها



چگونگي نتايج هاصله کاربرد آ در صنعت برق



سطح علمي فني پر ژه

اعالم رد پيشنهاد
پروژه تحقيقاتي به
پژوهشگر
عدم تصويب

تصويب کليات پيشنهاد
تصويب
عقد قرارداد با پروژه و
محقق و ناظر و تاييد ناظر
شروع پروژه

تاييد

بررسي نهايي در کميته
تحقيقات شرکت

اوليه
پيشنهاد

بررسي کليات

پر کردن فرم

بررسي کليات

پر کردن فرم

فرم تکميلي

تکميلي تعريف

فرم اوليه در

اوليه تعريف

در کميته

پروژه توسط

کميته تحقيقات

پروژه توسط

تحقيقات

پژوهشگر

شرکت

پژوهشگر

تحقيقاتي

شرکت
نياز به

پروژه

اصالح دارد

تکراري يا
غير
پژوهشي

داوري پيشنهاد پروژه
اصالح فرم تعريف

داوري اوليه

اعالم رد پيشنهاد

پروژه توسط

پيشنهاد پروژه

پروژه تحقيقاتي به
پژوهشگر

پژوهشگر

(گردش کار تصويب پروژه هاي تحقيقاتي)

جهت اطال از ا لويتهاي پژ هشي همچنين هر گونه تغيير در مفاد آيين نامه ها،دستورالعملها،فرم ها شيوه هاي اجرا به پورتا اطال
رساني www.kcedc.irولينک تحقيقات) مراجعه نماييدب
پست الکتر نيکيresearch_center@kcedc.ir:
تلفن1511 - 9837258:

د رنگار1511- 9837271 :

