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 ضرورت و اهداف -1

ی تحقیقات کاربردی و توسعه ای هاطرح، تسهیل و تسريع فرآيندهای اجرا، تشريح نحوه نامهآئینهدف از اين 
 باشد.میفناوری 

 دامنه کاربرد -2

 کاربرد دارد.  فناوری کاربردی و توسعههای اين روش اجرايی برای تمامی طرح

 مسئولیت اجرا و نظارت -3

از نظر نامه آئینمسئولیت نظارت بر حسن اجرای اين باشد و می سند جریبا منامه آئینمسئولیت حسن اجرای اين 

 معاونت فناوری خواهد بود. حوزهمی، يكپارچگی و تخصصی با سیست

 تعاریف و اصطالحات -4

آموزش،  یوراشکه به تصويب  مسیر يا نقشه راه برای دسترسی به فناوری )های( مورد نیاز می باشد. سند راهبردی:

 رسیده است. یرووزارت ن یپژوهش و فناور

 تشكیل شده و اسناد راهبردیای مرکب از اعضای حقیقی و حقوقی که برای هريک از کمیته راهبری: کمیته

 را برعهده دارد.  هامسئولیت راهبری طرح

 گیرد.فردی که مسئولیت اجرای سند راهبردی مصوب را بر عهده می:  سند مجری

ای مصوب هطرحيكی از گاه نیرو که مسئولیت انجام مديرطرح: يكی از پژوهشگران تمام وقت و يا پاره وقت پژوهش

 را برعهده دارد.  سند راهبردی

 های زير مجموعه سندمدير پروژه: فردی که در داخل و يا خارج از پژوهشگاه نیرو مسئولیت انجام يكی از پروژه

 راهبردی را برعهده دارد. 

 روش اجرا  -5

 کمیته راهبری  -5-1

 و با همكاری شرکت مادر تخصصی انتخابو  رئیس پژوهشكده(تخصصی ) تمعاونتوسا    اعضاای کمیته راهبری 

 .گرددیو حكم آن ابالغ م يیدپژوهشگاه تأ ياستتوس  ر يتدر نها
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ها های طرحبه منظور تسااهیل و تسااريع در عم یات اجرايی و نظارت عالی بر انجام  ااحیح برنامه کمیته راهبری 

 متشكل است از نمايندگانی از افراد تخصصی سندمجری کمیته راهبری عالوه بر گردد. کمیته راهبری سند تعريف می

 .مرتب  با طرح و اعضای هیأت ع می داخل و خارج از پژوهشگاه نیرو

 :اعضای کمیته راهبری  -5-1-1

 اعضاء دارای حق رای کمیته راهبری عبارتند از:

 و يا رئیس مرکز توسعه فناوری ذيرب رئیس پژوهشكده  -

 مدير دفتر تحقیقات شرکت مادر تخصصی ذيرب  و يا نماينده ايشان  -

  فرد خبره  نعتیشرکت مادر تخصصی ذيرب  و يا  متخصص ازيک نفر  -

 با موضوع طرح هیئت ع می مرتب  عضو نفر  يک -

 و بدون حق رای  بعنوان دبیر کمیتهمربوطه سند  مجری -

تبصره يک: انتخاب اعضای حقیقی  نعتی و هیات ع می توس  مراکز پژوهشی و با هماهنگی و اطالع دفتر تحقیقات 

 شرکت مادر تخصصی انجام خواهد شد.

 های کمیته راهبری وظایف و مسئولیت -5-1-2

  اه مرجعافزار/ استاندارد/ آزمايشگ)خدمات/ کاال/ فرايند/ نرم واره محصوالت طرحو درختتصويب منشور طرح /

 دانش فنی(

 ی سبد محصوالت و خدمات خروجی طرحبندی و بودجهتصويب زمان 

 تصويب برنامه و بودجه ساالنه طرح 

 شود.یارائه م جریتوس  م بررسی گزارشهای پیشرفت فیزيكی، مديريتی و مالی طرح که در مقاطع مخت ف 

 پیش تعیین شده برای آنهای کالن در راستای اهداف از های ک ی تحقق طرحتعیین سیاست 

 های طرحارائه راهكار مناسب برای حل مسائل و مشكالت اجرای طرح و پروژه 

 دی نفعان ک یکمک و تسهیل در فرايند اجرای سند راهبردی به طرق مخت ف از قبیل برقراری ارتباط با ذی 
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  منافع محقق شده طرحبررسی و تايید 

  برگزاری حداقل يک ج سه در هر فصل 

اهبری شرکت در ج سه کمیته رجهت های طرح و دستگاه نظارت : بنا به تشخیص کمیته راهبری، مديران پروژهدوتبصره 

  شوند.دعوت میو ارائه گزارش 

 :سند مجری -5-2

. رددگو در نهايت توسا  رياست پژوهشگاه تأيید و حكم آن ابالغ می  انتخاب توسا  معاونت فناوری  ساند مجری 

ريزی و مديريت اجرای ، برنامهسااند راهبردیايفای نقش مديريت فناوری در زمینه تخصااصاای مجری وظیفه ا اا ی 

ای، ارائه خدمات ع می، پژوهشی و آزمايشگاهی به  نعت برق در حوزه های کاربردی و توسعهها و پروژه احیح طرح 

انش د هایمند حمايت از شرکتظامها در راستای نیازهای بازار، مديريت ندهی تحقیقات و توسعه فعالیت، جهتمربوطه

 باشد.بنیان مرتب  می

 :سندمجری و اختیارات  وظایف -5-2-1

 ای تهیه منشور طرح و اهداف و محصوالت مرح ه 

 واره محصوالت و خدمات ناشی از اجرای طرح و زمانبندی تحقق آنهاتهیه درخت 

 مديريت اجرای عم یات طرح 

 هاتصويب خوشه پروژه 

  هاطرحتجمیع نتايج زير 

 تهیه برنامه و بودجه 

 ارائه گزارش پیشرفت عم یات فیزيكی طرح به مراجع و کمیته راهبری 

 ارائه گزارش مديريتی و مالی طرح 

 ها و عم یات مورد نیاز طرح )جذب گیری تاأمین منابع مالی بخش خصاااو ااای در اجرای زير پروژه پی

 مشارکت حداکثری بخش خصو ی(
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 های پاي وت و عم یاتی( و ارائه گزارش مه های طرح در  نعت )از طريق پروژهکاری گیری نتايج و برنا به

 مربوطه

 طرح ینهو دانشگاهها در زم یقاتیمخت ف  نعت برق، مراکز تحق یبخشها یتفعال هماهنگی 

 طرح یفناور ینهبه  نعت برق در زم يشگاهیو آزما یپژوهش ی،ارائه خدمات ع م مديريت 

 ،ها در پژوهشگاه نیروطرح یمرتب  با فناور یتهایفعال يیو هم افزا یسازمانده تمرکز 

 ویردر پژوهشگاه ن مرتب  با عم یات طرح یاو توسعه یکاربرد یهاپروژه یاجرا يتمحورريزی و برنامه 

 نظران در و  اااحب یناز محقق یبانک اطالعات يجادو ا یو تخصااصاا یع م یهادانش در حوزه انباشاات

 هاطرح یفناور ینهزم

 ی مع یدر قالب مراکز رشد و پارکهاها طرحمرتب  با  یاندانش بن یاز شرکتها يتمند حمانظام مديريت 

  یمال یهاو  ندوق یو فناور

  انتخاب مدير طرح 

 انتخاب ناظر يا دستگاه نظارت برای طرح 

 در راستای اهداف استراتژيک تدوين شده پژوهشگاه نیرو سند راهبردی های راستا سازی طرحهم 

 و واگذاری آنها و اسناد راهبردی ها های طرحهای مورد نیاز زير پروژههمكاری در برگزاری فراخوان 

 هاو پروژه نظارت راهبردی بر نحوه اجرای طرح 

 (رياست پژوهشگاه فناوری ورسانی مصوبات کمیته راهبری به مديران باال دستی مربوطه )معاون اطالع 

  اربهره برد ارسال به کمیته از تايید به کمیته راهبری برای تايید و بعد هاطرح وضعیتارائه  ورت 

 

 مدیر طرح  -5-3

و در  دشااومعاونت فناوری پیشاانهاد میبه انتخاب و  سااندمجری توساا   از داخل يا خارج از پژوهشااگاه مدير طرح

عه زير مجموهای . وظیفه ا اا ی مدير طرح، تعريف پروژهرددگتأيید و حكم آنها ابالغ می معاون فناورینهايت توساا  

 باشد.اجرای آنها میحسن ها بین اجراکنندگان و نظارت بر توزيع پروژه طرح،
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 وظایف مدیر طرح -5-3-1

 ها شكست طرح به خوشه پروژه 

 طرحدر  هاپروژه یواگذار یاستراتژ یینتع 

 و بودجه ساالنه طرح عم یاتی تهیه برنامه 

 به منظور رسیدن به اهداف طرح)تعیین محقق، ناظر، داور و . . . ( های مورد نیاز طرح اجرای عم یات و فعالیت 

 های مرتب  با طرحتدوين استانداردها و دستورالعمل 

 های مرجع مورد نیاز محصوالت طرحطراحی، تجهیز و راه اندازی آزمايشگاه 

 هاپروژه نظارت بر اجرای  حیح 

  ناظر هر پروژه عقد قرارداد با 

 داخ ی  مديران پروژه انتخاب 

 ايیدات تبا توجه به ) و ارائه به مجری ساالنه ،در مقاطع ماهانه، فص ی طرحفیزيكی پیشرفت های تهیه گزارش

 (ناظراخذ شده از 

 ها( و ارائه به مجری )با توجه به تايیدات اخذ شده از ناظر()پروژه تهیه  ورت وضعیت طرح 

  تهیه گزارشهای مديريتی و مالی طرح 

 پیگیری تحقق منافع طرح 

   ه و ارسال باخذ شده از ناظر(  يیدات)با توجه به تا های پیمانكاران و مشاورانتأيید  اورت وضاعیت  بررسای و

 برای پرداخت مالی

  در جهت اهداف طرح و کاربردی نمودن آنها ها پروژهتجمیع و ت فیق نتايج 

 ناظرکمک به  پروژه اجرای فرآيند اختتام قرارداد 

  اجرای فرآيند اختتام طرح تا مرح ه تصويب نهايی 

 ها و سمینارهای تخصصی مرتب برگزاری ج سات هم انديشی، نشست 

 تولید کننده محصوالت طرح هایهای ارزيابی و تأيید محصول شرکتحمايت و پیگیری اخذ گواهی 
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 اختیارات مدیر طرح -5-3-2

 های زير مجموعه طرح فسخ قرارداد اجرای پروژه 

 ها در چارچوب مقررات پژوهشگاهتعیین شرح وظايف مديران پروژه 

 در چارچوب آيین نامه مالی و معامالتی ی داخ یهاپاداش مديران پروژهو  متغیر تعیین حقوق 

 داخ ی  ت کارکرد مديران پروژهکنترل، نظارت و ارزيابی ساعا 

 هاای عم كرد مديران پروژهارزيابی دوره 

 اختیارات مكاتبات مستقیم با هر نهادی در ارتباط با طرح 

  استفاده از تنخواه تخصیص يافته بر اساس ضواب  و مقررات پژوهشگاه 

 نظر در چارچوب ضواب  پژوهشگاهافزار در ارتباط با طرح مورد افزار و نرمخريد هر نوع محصول، قطعه، سخت 

 

 مدیر پروژه -5-4

های مناساب در راستای اهداف طرح کالن  مدير پروژه مسائولیت ک یه مساايل پروژه خود را از آزاز تا ارائه خروجی  

و يا از  وقت(تمام وقت و يا پاره از بین اعضایبرعهده دارد. مدير پروژه شاخصای اسات که در داخل پژوهشاگاه نیرو )    

جرای پژوهشی( مسئولیت ادانشگاهی و های دانش بنیان و فناوری محور يا ساير مراکز بیرون پژوهشگاه نیرو )از شرکت

 پروژه را بر عهده دارد. 

دير ممدير پروژه داخ ی، شخص حقیقی از اعضای داخ ی پژوهشگاه نیرو است که توس  مدير طرح و با هماهنگی با 

 ده و وظیفه ا  ی آن اجرای پروژه پژوهشی در قالب تحقق اهداف طرح کالن است.مربوطه انتخاب ش گروه

مدير پروژه بیرون از پژوهشگاه، شخص حقیقی است که به نمايندگی از طرف شرکت دانش بنیان و فناوری محور و 

رای اهداف تعیین شده ب مسئولیت اجرای پروژه را در چارچوب، پژوهشی برابر قرارداد منعقدهدانشگاهی يا يا ساير مراکز 

 طرح برعهده دارد.
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 داخلی  پروژه رانیمد اراتیاخت -5-4-1

  گروه مربوط يا بیرون پژوهشگاه کارشناسان نیبپروژه از  کارشناسانانتخاب 

 طرح ريمدبه  رویناستفاده از مشاور خارج از پژوهشگاه  شنهادیپ 

 پروژه در چارچوب مقررات پژوهشگاه کارشناسان فيوظاشرح  نییتع 

 پروژه کارشناسان عم كردی ابيارز، نظارت و کنترل 

 

 

 کلی : ساختار -5-5

 

 

 

 

یکمیته راهبر

سند

مجری سند

پروژه ها ...مدیر طرح

پروژه ها

2مدیر طرح 

پروژه ها

1مدیر طرح 

پروژه ها
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 :سند و طرح روندی نمای کلی اجرای  -5-6
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتخاب مجری سند

 معاونت فناوری

 

 تشكیل کمیته راهبری

  سند مجری

 

 انتخاب مدير طرح

  سند یمجر

 

تهیه منشور و نقشه راه طرح و ارائه به 

 کمیته راهبری

 توافق نامه مدير طرح با مجری سند

 تهیه مدل کسب و کار

  سند مجری

 

ژی و تعیین استراتتهیه برنامه و بودجه ساالنه 

 به مجری و ارائه واگذاری پروژه ها 

 مدیر طرح

 

 اب ناظر طرح و معرفی به کمیته راهبریانتخ

 سند یمجر

2 

 

در فراخوان ها و عقد قرارداد و شرکت 

 انتخاب ناظر برای هر پروژه

 مدیر طرح

2 

 

ها،  ورت ها )بررسی پیشرفت پروژهمديريت پروژه

وضعیت پروژه ها و تايید  ورت وضعیت پروژه ها و 

 اخذ يیدات)با توجه به تاارسال به مالی برای پرداخت 

يكپارچه سازی نتايج و و   هااختتام پروژه (شده از ناظر(

 تحويل منافع طرح 

 مدیر طرح

 

ارائه برگزاری ج سات کمیته راهبری  و 

ها حوضعیت طر گزارشات پیشرفت و  ورت

  هاو مسائل مربوط به طرح

  سند مجری

 

 

بكارگیری نتايج و برنامه های طرح در  نعت 

 با همكاری واحد تجاری سازی

 سند مجری

 

 

خذ و ا منافع طرحنتايج و اختتام طرح )تحويل 

 (راهبری تصويب اختتام طرح از کمیته

 سند مجری

 

 پایان

 

 

 سند راهبری و ابالغ آن تصويب

شورای آموزش، پژوهش و فناوری 

 وزارت نیرو

 

 

 کمیته راهبریتعیین 

 )رئیس پژوهشکده( معاونت تخصصی

 با همکاری شرکت مادر تخصصی

 شروع

1 

1 


