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  :عنوان پروژه

  تدوين ساختار مناسب مديريت پژوهش و فناوري در صنعت برق كشور

 پژوهشگاه نيرو :كارفرما مطالعات سيستم  :گروه مجري
  PSYPN13 :كد پروژه همايون برهمندپور  :مدير پروژه

  نيكي مسلمي، سيما كمانكش، جواد نظافت نميني، سعيد سليمي :همكاران

  :خالصه پروژه
 يـن ا در وي صنعت، جايگاه خاصي دارد ها نيازمنديو بر پايه  ناورانهف ،علمي ابعاد در اي توسعه تحقيقات كنوني، دنيايدر 

 بـا  يافتـه  توسـعه  كشورهاي در تحقيقات بخش. برخوردارند خاصي اهميت از پويا و تخصصي تحقيقاتي ساختارهاي زمينه
يكـي از   .انـد  كـرده  ايفـا صـنعتي و اقتصـادي    مختلـف  يهـا  بخش توسعة در را اساسي نقش ساختارها اينگونه از استفاده

هـدف اصـلي مـديريت    . تحقيقات و پژوهش و به بار نشستن آن، مديريت تحقيقـات اسـت   فرايندابزارهاي بسيار مهم در 
ي پژوهشـي و تحقيقـاتي مطـابق بـا نقشـه راه و      هـا  فعاليـت ب براي پيشبرد و همـاهنگي  ساز و كار مناس ارايهتحقيقات 
  .باشد هاي كالن و راهبردي انجام شده مي يگذار سياست

هـاي اصـلي مـديريت پـژوهش و تحقيقـات در       بنابراين در اين پروژه، هدف بر آن بوده است كه با شناخت و تبيين پايـه 
  .ر مناسب براي اين واحد مهم و اساسي در صنعت برق كشور مهيا گرددگيري ساختا صنعت برق، مقدمات شكل

ي تحقيقـاتي در ايـران و سـاير كشـورهاي پيشـرفته دنيـا،       ها نظامبراين اساس در پروژه تحقيقاتي حاضر، ابتدا با بررسي 
ر تحقيقات مطالعات تطبيقي در اين خصوص صورت گرفته و سپس بر اساس اين مطالعات و همچنين وضع موجود ساختا
ايـن نظـام   . در صنعت برق كشور، ساختار مناسب براي مديريت تحقيقات و پژوهش در صنعت برق پيشـنهاد شـده اسـت   

ي تحقيقـات، مـديريت تحقيقـات و اجـراي     گـذار  سياسـت مبتني بر ساختار سه سطحي متداول در دنيا اسـت كـه در آن   
  .دهند تحقيقات، سه سطح اصلي آن را تشكيل مي

  :ساختار پيشنهادي، موارد زير مد نظر بوده است ارايهدر 
هاي كالن در سطح  ها و استراتژي ريزي سازي برنامه هاي قانوني الزم براي پياده داشتن قدرت نفوذ و پشتيباني .الف

  .كشور
  .هاي عملياتي داشتن نظام قدرتمند بازرسي و نظارت بر اجراي برنامه .ب
هاي كالن به همراه  ريزي ها و برنامه  يگذار سياستاي كه اوالً  داشتن زنجيره مناسب ارتباطات مالي و بودجه به گونه .ج

داراي مديريت واحد باشد تا  ها طرحهاي  ريزي بودجه يك جا و كنار هم ديده شود و ثانياً ابالغ و كنترل بودجه برنامه
  .كالن مطمئن بودهاي  از اين طريق بتوان به اجراي سياست

بخشي از كـاربرد نتـايج تحقيقـات در صـنعت و ايجـاد ارزش       سازي و توليد انبوه به منظور اطمينان داشتن واحد تجاري .د
  .افزوده براي آنها
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  :نتايجچكيده 

 انداز و اهداف مديريت پژوهش و تحقيقات تبيين چشم 

 تحقيقات در صنعت برق كشور استخراج مدل مناسب براي مديريت راهبردي 

 تعيين اركان و عوامل اجرايي مديريت پژوهش و تحقيقات در مدل پيشنهادي 

 تعيين وظايف مديريت پژوهش و تحقيقات در مدل پيشنهادي 

  بنيان و  ي دانشها شركتساز، مراكز دانشگاهي، پژوهشي،  و تصميم گذار سياستتبيين نحوه تعامل و ارتباط با مراجع
 در مدل پيشنهادي فناوريعلم و  هاي پارك

  :ندات پروژهتمس

 » گـروه پژوهشـي مطالعـات     ،»تدوين ساختار مناسب مديريت پژوهش و فناوري در صنعت برق كشور گزارش اوليه
 .1392پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو، خرداد سيستم، 

 » مديريت پژوهش و تحقيقات در راهنماي تكميل فرم نظرسنجي خبرگان صنعت برق در خصوص ساختار پيشنهادي
 .1392پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو، خردادماه  گروه پژوهشي مطالعات سيستم، ،»صنعت برق

 »پژوهشـكده بـرق،   گروه پژوهشي مطالعات سيستم،  ،»بررسي نظرات خبرگان در خصوص ساختار مديريت تحقيقات
 .1392پژوهشگاه نيرو، مرداد 

 »گروه پژوهشـي مطالعـات   گزارش نهايي،  ،»ژوهش و فناوري در صنعت برق كشورتدوين ساختار مناسب مديريت پ
 .1392پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو، مرداد سيستم، 

  
   


