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 علمی هیأت اعضای مطالعاتی فرصت» نامه اجرایی فرآیندشیوه

 در پژوهشگاه نیرو« در جامعه و صنعت هادانشگاه

 

 مقدمه -1ماده

 زارت نیرو به شمارهنامه همکاری فی مابین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وبا عنایت به امضاء تفاهم

 هیأتدر خصوص ایجاد زمینه الزم جهت اعطای فرصت مطالعاتی اعضای  33/30/1302مورخ  714512/3

در صنعت و جامعه، پژوهشگاه نیرو به عنوان یکی از مراکز پژوهشی ذیل وزرات نیرو اقدام به  هاعلمی دانشگاه

ها که قصد انجام این دانشگاهعلمی  هیأترم این طرح برای اعضای محت نامه اجراییشیوهتهیه و تدوین 

نامه تسهیالت طریق در فرآیند اجرای این تفاهم نموده است تا از اینفرصت مطالعاتی در پژوهشگاه را دارند، 

سازی فرآیند از ابتدای احصاء موضوعات مورد نیاز نامه حاضر جهت شفافشیوهالزم را فراهم نموده باشد. 

اتمام فرآیند مرتبط در داخل پژوهشگاه نیرو در نظر گرفته شده است. در ادامه  صنعت برق و انرژی تا

مدون های های مرتبط با تعیین عنوان، تصویب فرم درخواست، انعقاد قرارداد و ارسال گزارشفلوچارت

 خواهد شد. پیوستای دوره

 

 تعاریف -2ماده

 است.« پژوهشگاه نیرو»منظور  :پژوهشگاه -

ها یا موسسات آموزشی/ وقت دانشگاهعلمی تمام هیأتاعضای  یکی از نظورم علمی: هیأتعضو  -

 .استپژوهشی که دارای مدرک دکتری تخصصی در یکی از مراتب علمی )استادیار، دانشیار و استاد( 
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ها یا موسسات آموزشی/ پژوهشی مورد منظور یکی از دانشگاه موسسه آموزشی/ پژوهشی:یا دانشگاه  -

 باشد.علمی متقاضی می هیأتکه محل خدمت عضو  استو فناوری ، تحقیقات تایید وزارت علوم

ها یا موسسات یک از دانشگاه علمی واجد شرایط هر هیأتمنظور دوره حضور عضو  :مطالعاتی فرصت -

 پردازد.آموزشی/ پژوهشی است که در مدتی معین در پژوهشگاه به پژوهش و مطالعه می

 هایتوسعه فناوری و پژوهشکده هایو طرح های پژوهشی، مراکزروههر یک از گ منظور واحد پژوهشی: -

 .است پژوهشگاهمستقر در 

اداره پشتیبانی و خدمات پژوهشی ذیل  درفرصت مطالعاتی است که دبیرخانه طرح منظور  دبیرخانه: -

 کند.معاونت پژوهشی پژوهشگاه فعالیت می

است که به منظور ارزیابی و بررسی طالعاتی م فرصت دورهمنظور کارگروه اجرایی کارگروه اجرایی:  -

شود. اعضای این کمیته ثابت نبوده تشکیل می و موضوع پیشنهادی ایشان علمی هیأتعضو علمی  سوابق

موضوع پروژه متغیر خواهد بود. ترکیب علمی و  هیأتعضو های مورد نیاز برای هر و بسته به تخصص

 کارگروه اجرایی عبارت است از:

  پژوهشی؛واحد مدیر 

 ؛ص پیشنهاد دهنده باشددو نفر از همکاران داخلی پژوهشگاه که تخصص ایشان مرتبط با موضوع و تخص 

 نماینده معاونت پژوهشی. 

 

 های مورد نیاز واحدهای پژوهشیتفرآیند اعالم ظرفی -3ماده

فلوچارت مربوو   شوند. به منظور تعیین موضوعات مورد نیاز صنعت برق و انرژی فرآیندهای زیر پیگیری می

 وجود دارد، این فرآیند عبارت است از : «پیوست الف»به این قسمت در 

طی یک فراخووان و   را های تخصصی مورد نیاز صنعت برق و انرژیزمینهای، شکل دورهدبیرخانه به  -3-1

 نماید.یک از واحدهای پژوهشی اقدام می از طریق تهیه و ارسال نامه رسمی به هر
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های تخصصی مرتبط، ظرفیت مورد نیواز  پژوهشی پس از بررسی و پاالیش زمینهیک از واحدهای  هر -3-7

 دهند.خود را تعیین و طی نامه رسمی به دبیرخانه ارائه می

ای های اعالم شده واحدهای پژوهشی جلسههای تخصصی و ظرفیتدبیرخانه به منظور بررسی زمینه -3-3

 نماید.ی برگزار مییک از اعضای کارگروه اجرای در این خصوص با حضور هر

هوای اعوالم شوده    هوای تخصصوی و ظرفیوت   بررسوی زمینوه   ی واجرایتشکیل جلسه کارگروه پس از  -3-5

بوه   را و نتیجوه نهوایی  بنودی  واحدهای پژوهشی، اعضای کارگروه اجرایی نظرات مطرح شده را جمع

 . دندارمیدبیرخانه اعالم 

یوک از واحودهای پژوهشوی،     ه نیرو در هراهای مورد نیاز پژوهشگدر خصوص اعالم ظرفیتدبیرخانه  -3-4

 نماید.به وزارت نیرو ارسال می تهیه ورسمی  اینامه

علمی متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی نیز  هیأتتواند از جانب عضو : عنوان پیشنهاد پروژه می 1تبصره 

پژوهشی مربوطه در راستایی با نیازهای صنعت برق و انرژی و تایید واحد مطرح گردد که در صورت هم

 پژوهشگاه، امکان استفاده از این طرح میسر خواهد بود. 

 

 علمی هیأتفرآیند پذیرش عضو  -4ماده

یا موسسات آموزشی/ پژوهشی فرآیندهای زیر ها علمی دانشگاه هیأتضای به منظور پذیرش درخواست اع

 :گیردصورت میقرار داده شده است  «پیوست ب»مطابق آنچه در 

رصت ثبت درخواست استفاده از دوره ف»بایست درخواست خود را مطابق با فرم علمی می تهیأعضو  -5-1

 .خود ارائه دهد خدمتمحل  / پژوهشیموسسه آموزشی تهیه و به دانشگاه یا« مطالعاتی

در سایت پژوهشگاه به آدرس « ثبت درخواست استفاده از دوره فرصت مطالعاتی» : فرم 7تبصره 

www.nri.ac.ir .قرار داده شده است 

علمی، رزومه و فرم درخواست ایشان را  هیأتشی/ پژوهشی محل کار عضو زدانشگاه یا موسسه آمو -5-7

 نماید.به دبیرخانه ارسال می

http://www.nri.ac.ir/
http://www.nri.ac.ir/
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علمی را پس از بررسی اولیه به واحد  هیأتبایست رزومه و فرم درخواست عضو دبیرخانه می -5-3

 تخصصی ارسال نماید. موضوعطه در همان پژوهشی مربو

در واحد پژوهشی بررسی و کارگروه « ثبت درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی»رزومه و فرم  -5-5

 د.شوحوزه تخصصی مطرح شده تشکیل میاجرایی مرتبط با 

 را بررسی و نتیجه را به« ثبت درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی»کارگروه اجرایی رزومه و فرم  -5-4

 دارد. اعالم می دبیرخانه

از باشد، واحد پژوهشی یک نفر « پذیرش»: در صورتی که درخواست بررسی شده دارای حالت  3تبصره 

 دبیرخانهتعیین و به  ،مدیریت و پایش طرح در طول اجراجهت را به عنوان نماینده پژوهشگران پژوهشگاه 

 نماید.معرفی می

باشد، کارگروه اجرایی « نیاز به انجام اصالحات»سی شده دارای حالت : در صورتی که درخواست برر 5تبصره 

علمی اعالم و پس از انجام اصالحات، مجددا در خصوص درخواست عنوان شده اظهار  هیأتموارد را به عضو 

 نمایند.نظر می

راتب را باشد، کارگروه اجرایی م« عدم پذیرش»: در صورتی که درخواست بررسی شده دارای حالت  4تبصره 

بایست موضوع جدیدی را علمی می هیأت. عضو کندعلمی اعالم می هیأتبه عضو از طریق معاونت پژوهشی 

ثبت درخواست استفاده از دوره فرصت » که نظرات کارگروه اجرایی را نقض ننماید، مجددا در قالب فرم

 ارائه نماید. دبیرخانهبه « مطالعاتی

تکمیل و به را « تایید قرارداد استفاده از دوره فرصت مطالعاتی»بایست فرم نماینده تعیین شده می -5-6

 واحد پژوهشی مربوطه ارسال نماید.

را بررسی و در صورت « تایید قرارداد استفاده از دوره فرصت مطالعاتی»واحد پژوهشی مربوطه فرم  -5-2

 نماید.ارسال می دبیرخانهتایید به 



  در پژوهشگاه نیرو« ...ها علمی دانشگاه هیأت اعضای مطالعاتی فرصت» نامه اجرایی فرآیندشیوه

 

5 
 

 
R

O
-R

-I
0
8

-1
 

پژوهشی و دریافت تاییدیه، نامه رسمی پذیرش  علمی در واحد هیأتپذیرش عضو  پس از دبیرخانه -5-8

نموده و علمی ارسال  هیأتعلمی را تهیه و به وزارت نیرو، دانشگاه مربوطه و عضو  هیأتعضو 

  کند.علمی و معاون پژوهشی تهیه می هیأتبا امضای عضو قرارداد پذیرش ایشان را 

 

 فرآیند ارائه گزارش -5ماده

 هیأتمدون از عضو فرصت مطالعاتی، گزارش دوره د پروژه مصوب در قالب پایش عملکرمدیریت و به منظور 

 :استبه شرح زیر  «پیوست ج»فرآیند ارسال و تایید گزارش مطابق با علمی اخذ خواهد شد. 

کننده از دوره فرصت مطالعاتی موظف است گزارش پیشرفت کار خود را به علمی استفاده هیأتعضو  -4-1

 وهشگاه ارسال نماید صورت ماهانه به نماینده پژ

های زمانی سه ماهه در کارگروه اجرایی مطرح ر بازهدهای دریافتی را بررسی کرده و گزارش ،نماینده -4-7

 نماید.می

بایست ظرف مدت حداکثر دو هفته توسط کارگروه اجرایی ارزیابی شده و های ارسالی میگزارش -4-3

 علمی اعالم گردد. هیأتنتیجه به عضو 

درباره فعالیت خود علمی باید  هیأتعضو دوره مصوب فرصت مطالعاتی، اتمام از  ماه پس سه حداکثر -4-5

را تهیه نماید. این گزارش پس از تایید کارگروه اجرایی، مدیر واحد  نهایی به طور جامع گزارش

پژوهشی نتیجه نهایی را به دبیرخانه اعالم و نامه اتمام دوره به همراه گزارش نهایی از طریق معاونت 

 شود.هشی، به وزارت نیرو و دانشگاه یا موسسه آموزشی/ پژوهشی ارسال میپژو

باشد، کارگروه « نیاز به انجام اصالحات»بررسی شده دارای حالت  های: در صورتی که گزارش 6تبصره 

علمی اعالم و پس از انجام اصالحات، مجدداً گزارش ارسال شده در کارگروه  هیأتاجرایی موارد را به عضو 

 رایی بررسی خواهد شد. اج

عدم »دارای حالت  نظر کارگروه اجرایی،علمی از نقطه هیأتنهایی عضو  : در صورتی که گزارش 2تبصره 

 و محرومیت از فرصت مطالعاتی بعدی خواهد شد.فرصت مطالعاتی باشد، منجر به رد شدن دوره « پذیرش
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هشگاه به ایشان درنظر گرفته شده علمی، پرداخت از طرف پژو هیأتچنانچه در قرارداد با عضو  -4-4

پس از دریافت نامه تایید گزارش پیشرفت  دبیرخانهباشد، مطابق با بازه زمانی مندج در متن قرارداد، 

 نماید.کار از واحد پژوهشی اقدام به صدور دستور پرداخت مرتبط با آن گزارش پیشرفت می

 

 حسن اجرانظارت بر لیت سئوم -6ماده 

 حسن اجرای این دستورالعمل، بر عهده معاون پژوهشی پژوهشگاه است. مسئولیت نظارت بر

 

 تصویب و بازنگری -7ماده 

االجراست. الزم تاریخاین و از  به تصویب رسیده 73/33/08تبصره در تاریخ  2ماده و  2در  دستورالعملاین 

طی حداقل یک سال از  با پیشنهاد معاون پژوهشی و پس ازدستورالعمل در صورت لزوم، بازنگری در این 

  انجام خواهد شد.زمان ابالغ 
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