
 تحقيقات برق  دبيرخانه

 عنوان :

 هاىهاى پيشرفت پروژهدستورالعمل نحوه ارائه گزارش

 تحقيقاتي    

 

 1/4/1331 تاريخ صدور: د     – 335 – 33 شماره سند :  

 2از      1صفحه      

 1/8/1385 : تاريخ بازنگرى            3 شماره بازنگرى :  

  دبيرخانه تحقيقات برقتهيه كننده   : 

  شركت توانير تصويب كننده : 

 

 هدف : -1

 ىتحقيقات ىپيشرفت پروژه ها ىايجاد رويه يكسان در تهيه گزارشها

 

 محدوده اجرا : -2

 ات شركتهاى تابعه و وابسته شركت توانيرهاى تحقيق كليه كميته 

 

 تعاريف و مفاهيم  : –3

 به شرح مندرج در پيوست مقدمه مجموعه اسناد تحقيقات برق 

 

 روش انجام كار : -4

 شرفت كار پروژه  تحقيقاتى گزارش پي -1-4

پيشزرتت گزاارش  "  هراى مماهره فرر ير موظف است از تاريخ شررو  پرروژه در فواصرم زمرانى پژوهشگر  -1-1-4

پر  از تاييرد نراظر بره كميتره را تكميرم و  "پزروژه تحقيقزاتى پيشزرتت كزارو امانبنزد  " و "پروژه تحقيقاتى 

درصررورت تاييررد  تحويررم نمايررد تحقيقررات شررركت تابعرره تحقيقررات شررركت وابسررته يررا دبيرتانرره كميترره مركررزى 

 كميترره مركررزى تحقيقررات شررركت تابعرره و تررامين نظررر وى و بررا توجرره برره ماهيررت پررروژه  پژوهشررگردبيرتانرره 

 را به صورت سه ماهه تنظيم و اقدام نمايد  ىمى تواند گزارش پيشرفت كار پروژه تحقيقات

" تعريززف پززروژه تحقيقززاتى" مراحررم كرره در نترررين نسررته فرررم پژوهشرگر موظررف اسررت در پايرران هريرر  از  -2-1-4

" امزان بنزد  و پيشزرتت پزروژه و " گاارش مرحله ا  پزروژه تحقيقزاتى " مشتص گرديده است  فرم هاى 

را به همراه گزارش كامم نن مرحله در دو نسته تنظيم و ي  نسرته را بره كميتره تحقيقرات شرركت تحقيقاتى" 

ه مركزى تحقيقات شركت تابعه و ي  نسرته را بره نراظر جهرت اقردامات بعردى ارسرام دبيرتانه كميت/  وابسته 

 نمايد 

 گزارش پيشرفت پروژه تحقيقاتى به دبيرتانه تحقيقات برق :  -2-4

دبيرتانرره كميترره مركررزى تحقيقررات كليرره شررركت هرراى تابعرره موظفنررد از ترراريخ شرررو  هريرر  از پررروژه هرراى 

بزر   "تحقيقاتى تود در فواصم زمانى سه ماهه درصد پيشرفت و نترين تغييرات در اطالعرات موجرود در 

 را در قالب جدوم زير تنظيم و به دبيرتانه تحقيقات برق ارسام نمايد خالصه پروژه " 

 

 توضيحات )آخرين تغييرات در اطالعات پروژه( درصدپيشرتت عنوان پروژه رديف
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 1/4/1331 تاريخ صدور: د     – 335 – 33 شماره سند :  

 2از      2صفحه      

 1/8/1385 : تاريخ بازنگرى            3 شماره بازنگرى :  

  دبيرخانه تحقيقات برقتهيه كننده   : 

  شركت توانير تصويب كننده : 

 

 اسناد مربوط و پيوست : -5 

 پروژه تحقيقاتىتعريف فرم  -1-5

 فرم گزارش پيشرفت پروژه تحقيقاتى -2-5

 فرم گزارش مرحله اى پروژه تحقيقاتى -3-5

 فرم زمانبندى و پيشرفت پروژه تحقيقاتى -4-5

 

  نترل سند:ك -6

  شركت توانير صادر كننده         :    

 شركت توانيركليه كميته هاى تحقيقات شركتهاى تابعه و وابسته دريافت كننده      :   

  شركت توانير :    تجديد نظر كننده   

 

 

  


