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رد مورد تاكيد است كليه مدارك مربوط به گردش كار تصويب گزارش نهايى پروژه بطور كامل تهيه و تكميل شده و به دبيرخانه تحقيقات برق ارايه گردد. موا مقتضى  

 طه وضعيت مشخص شده است .مربو در  √به شرح زير مى باشند. دز هر مورد با درج عالمت 

 خير    گزارش نهايى طبق " دستورالعمل تهيه گزارش هاى نهايى پروژه ها" تهيه شده است :                               بلى   -1

 خير    بلى                                               نتيجه پروژه به يك نرم افزار منجر شده است:                                 -2

 خير    نتيجه پروژه به ساخت قطعه / قطعات و يا دستگاهى منجر شده است :                                                 بلى   -3

 جه به آيين نامه خاص پروژه هاى تحقيقاتى طراحى و ساخت داخل و دستورالعمل تهيه گزارش هاى نهايى پروژه هاى تحقيقاتى:با تو -4

در مورد پروژه هايى كه به يك نرم افزار منجرشده، كليه مستندات برنامه )شامل اصل برنامه، دستورالعمل ها ، فهرست ورودى ها و    -1-4

 شده است.  ضميمه گزارش نهايى و  توسط محقق تهيه  نرم افزار با كار  راهنماى و و...( خروجىها

، عناوين  ، نقشه هاى ساخت  در مورد پروژه هايى كه به طراحى و ساخت داخل وسيله اى منجر شده ، مشخصات فنى   -2-4

تهيه  زمايشها و اسامى مراكز آزمايش كننده ( آ،  گزارش هاى بازرسى و كنترل كيفى )همراه با نتايج   شده استانداردهاى بكاررفته 

 و در گزارش نهايى منعكس و يا ضميمه آن شده است . 

 خير   بلى  است:                                   گزارش نهايى و پايان كار پروژه به تاييد نهايى ناظر / ناظرين پروژه رسيده   -5

تحقيقات برق انتخاب شده  )داور(كليه داوران منتخب جهت بررسى گزارش نهايى پروژه ، از آخرين فهرست اعضاى هيات علمى    -6

 خير    بلى                                                           اند: )درصورت منفى بودن جواب علت ذكر شود(

 خير     بلى                                              داوران منتخب نظرات اصالحى يا تكميلى براى تعريف پروژه داشته اند :                 -7

 خير    بلى     خرين نظرات مصوب داوران و كميته تحقيقات اصالح شده است :               آگزارش نهايى پروژه براساس   -8

 )در صورت منفى بودن جواب علت ذكرشود(

 

 دبيرخانه تحقيقات برق ارسال مى شود. مدارك زير به پيوست از طرف دفتر تحقيقات شركت برق منطقه اى به  -9

گزارش نهايى پروژه در ... نسخه ، ... عدد ديسكت برنامه نرم افزارى ، ... عدد نمونه وسيله ساخته شده ، ... برگ فرم داورى گزارش 

،  تحقيقات پيشنهاد دهنده  صورتجلسه تصويب گزارش نهايى در كميته فرم تاييد ناظر / ناظرين پروژه  نهايى پروژه،  

از  صفحه طبق دستورالعمل تهيه مقاله 4، مقاله اى در حداكثر   صورتجلسه تصويب گزارش نهايى در كميته مركزى تحقيقات منطقه 

گزارش  برگزارى  برگه خالصه بررسى گزارش نهايى پروژه  پروژه پايان يافته  نتايج، فرم خالصه  پروژه پايان يافته 

 سمينار در منطقه 

 

                 

 نام و نام خانوادگى مدير دفتر تحقيقات                   

 امضا و تاريخ :                                   يا دبير  كميته مركزى تحقيقات منطقه :                                  

 

 

 فرم كنترل مدارك گزارش نهايى پروژه 
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 كميته مركزى تحقيقات منطقه ...


