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 هدف : -1

 ى منطقى و يكسان در شكل گزارشهاى نهايى پروژه هاى تحقيقاتى كميته هاى تحقيقات برقا ايجاد رويه

 

 اجرا : محدوده  -2 

 صنعت آب و برق، پژوهشگاه نيرو و شركت متن  دانشگاهكليه كميته هاى تحقيقات شركتهاى تابعه و وابسته وزارت نيرو، 

 

 :تعاريف و مفاهيم  -3

 مندرج در پيوست مقدمه مجموعه اسناد تحقيقات برق  به شرح

 

 انجام كار : روش  -4

ملزم به ارائه گزارش نهايى به كميته تحقيقات مربوطهه مهى باشهدر در نوشهتن  گهزارش پژوهشگر پس از اتمام پروژه،  -1-4

پروژه مربهوط اسهت و   نهايى الزم است تا حد امكان از طرح مطالب تئوريك جز آنچه كه به طور مستقيم به موضوع

دارى شودر بررسى مختصر نتايج كار ساير پژوهشگران در زمينهه پهروژه دمقدمه ضرورى آن محسوب مى گردد خو

ى مطرح شوند كه بتوان ايهن مهوارد را از كهار گهروه تحقيهق تفكيهك نمهودر  گهزارش اضرورى بوده و بايستى به گونه 

ناسهان صهنعت بهرق تهيهه گهردد و در صهورتى كهه طبهق ن هر مرجه  بايد به صهورت كامهل و بابهل اسهتفاده بهراى كارش

هاى فنى و يا موارد مندرج در اين دستورالعمل داراى اشكال و يا نقايصى باشد  تصويب كننده پروژه، گزارش از جنبه

 ملزم به رف  نوابص و اشكاالت خواهدبودر  گروه تحقيقپژوهشگر و 

 تى حاوى مطالب و مشخصات علمى و فنى ذيل باشد:عالوه بر موارد كلى فوق الذكر گزارش بايس

 تعريف جام  پروژه، اهداف و خط مشى هاى اجرايى با ذكر فرضيه هاى علمى و تجربى مربوطه  -1-1-4

ى و تجربيات حاصله از به كارگيرى پهروژه و يها مشهابه آن بها ذكهر اارائه مطالعات و بررسى هاى كتابخانه  -2-1-4

 ربوطه مناب  و تحليل نتايج م

ى نوشته شود كه تصهويرى از آنچهه  اپروژه همخوانى داشته باشد و به گونه  تعريفبا مطالب مندرج در فرم  -3-1-4

ها و دستاوردهاى گروه تحقيق را بطهور كامهل و بهه تفكيهك  ببال در زمينه پروژه انجام شده و همچنين فعاليت

 ارائه دهدر

 يارها و استانداردهاى انتخاب شده و ارائه دليل براى انتخاب گزينه نهايى استدالل براى تعيين انت ارات و مع -4-1-4

 تشريح خدمات انجام شده و نتايج حاصله با ذكر مناب  و مواخذ مربوطه  -5-1-4

( و تعيهين جزايهر كهارى مجموعهه بها ذكهر مشخصهات فنهى و ىهاى تفصيلى )با راهنماى طراحه حىارائه طرا -6-1-4

 محدوده هاى كارى



 دبيرخانه تحقيقات برق 

 عنوان :

 پروژه      دستىرالعمل تهيه گزارشهاي نهايً

  

 20/11/1306   تاريخ صدور : د    – 000 – 01شماره سند    :  

 4  از   2 صفحه  :  

 20/11/1306   تاريخ بازنگرى :             1شماره بازنگرى :    

  دبيرخانه تحقيقات برقتهيه كننده   : 

 شركت توانيرتصويب كننده : 

 

 

نحههوه انجههام آزمايشههات بههر روى بطعههات سههازنده اصههلى بههراى پههروژه هههاى مهندسههى معكههوس و ارائههه نتههايج  -7-1-4

كارخانهه اى و عملكهردى(  –مخهرب و ييهر مخهرب  –حاصله ،  ارائه نتايج آزمايشهاى )عهادى و نمونهه اى 

ج آزمايشههاى نههايى مربوط به مهواد، مصهالح، تجهيهزات و سهاير ابهالم  مصهرفى و سهاخته شهده و ارائهه نتهاي

 مربوط به هر يك از جزاير و مجموعه پروژه 

 تهيه دستورالعملهاى بهره بردارى ، نگهدارى و تعميرات  -8-1-4

 مشخصات عمومى گزارش به شرح ذيل مى باشند :  -2-4

 تايپ شده و مجلد باشدر -1-2-4

پهروژه ، عنهوان كميتهه تحقيقهات مربوطهه و مسهئول مهدير   عنوان گزارش ، كد پروژه ، عنوان پهروژه ، نهام  -2-2-4

 تاريخ پروژه بر روى جلد گزارش درج گرددر

 ترتيب صفحات گزارش به صورت زير رعايت گرددر -3-2-4

 يك صفحه سفيد -3-2-4- 1

 يك صفحه مشابه روى جلد -3-2-4-  2

 پيش گفتار -3-2-4-  3

 فهرست مندرجات )مطالب، جداول و اشكال(  -3-2-4-  4

 چكيده  -3-2-4-  5

 مقدمه  -3-2-4-  6

 فصول گزارش  -3-2-4-  7

 نتيجه گيرى  -3-2-4-  8

 پيشنهاد ادامه يا استفاده از نتايج پروژه در برنامه هاى آتى  -3-2-4-  9

 ضمايم  -10-3-2-4

 مراج   -11-3-2-4

 گروه تحقيق نوشته مى شودر پژوهشگر يا مدير  مسئولپيش گفتار توسط  -4 -4-2

 مقدمه شامل بسمتهاى زيراست : -5-2-4

 تاريخچه پروژه  -1-5-2-4

 چگونگى شروع مطالعه مشتمل بر مشخصات و نياز درخواست كننده  -2-5-2-4

 شرح كلى از تمامى فصول گزارش به تفكيك  -3-5-2-4

 ى شامل معرفى اعضاى گروه تحقيق )در صورتى كه اعضاى گروهاذكر نام و يا شماره ضميمه  -4-5-2-4

 نفر باشند نام آنها در مقدمه ذكر شودر( 3تحقيق حداكثر 
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 فصول گزارش كه بايستى به صورت زير آورده شوند: -6-2-4

 هر فصل با شماره و عنوان مشخص مى گرددر -1-6-2-4

هر فصل داراى مقدمه اى كوتاه است كه اهداف ، علت ارائهه فصهل و مطهالبى كهه در آ ن فصهل  -2-6-2-4

 براردارند  را به طور مختصر بيان مى نمايدر

 چنانچه يك فصل از بخشهاى مختلف تشكيل شود هر بخش بايستى داراى يك عنوان باشدر -3-6-2-4

  1بخشههاى ههر فصهل بهه ترتيهب از شهماره  در صورت نياز به شماره گهذارى ،  -1-3-6-2-4

 شماره گذارى شوندر

شماره هر فصهل ، بخهش يها بنهد در سهمت راسهت عنهوان آن فصهل ، بخهش  يها بنهد  -2-3-6-2-4

 نوشته شودر

شماره بخش بايد شماره فصل مربوطه را نيز در سمت چهپ خهود داشهته باشهدر بهه  -3-3-6-2-4

  " رفتاااار دينااااميك  شااابكه "وان عنهههوان مثهههال بخهههش دوم از فصهههل پهههنجم بههها عنههه

 نوشته شودررفتار ديناميك  شبكه "  -5-2"به صورت 

 شكلها بايستى داراى شماره باشندر شماره شكل در زير شكل و در وسط صفحه به ترتيب زير نوشته شود : -2-4-  7

   شماره شكل _ شماره فصل  

 ر بههاالى جههدول و در وسههط صههفحه بههه ترتيههب زيههرجههداول بايسههتى داراى شههماره باشههندر شههماره جههدول د -2-4-  8

 نوشته شود:

 شماره فصل    -  شماره جدول 

فرمولها، معادالت و روابط بايسهتى داراى شهماره باشهندر شهماره آنهها در انتههاى سهمت راسهت صهفحه و در  -2-4-  9

 داخل پرانتز به ترتيب زير نوشته شود : 

 شماره فصل   –  شماره معادله 

يجههه گيههرى : در پايههان گههزارش پههروژه ، يههك بسههمت مجههزا بههه نتيجههه گيههرى اختصههاص داده شههودر در ايههن نت -10-2-4

بسمت عالوه بر ارائه نتايج پروژه به موضوعات بابل انجام در ادامه فعاليتهاى به عمل آمهده و مسهائلى كهه 

 بايستى در آينده مورد بررسى و توجه برارگيرند نيز اشاره شودر

ات فنى داراى معادل فارسى حتى المقدور از معادلهاى فارسى استفاده شهود و معهادل انگليسهى پهس براى لغ -11-2-4

 از معادل فارسى در داخل پرانتز آورده شودر

 ( بعههد از فهرسههت ، همههراه بهها مفهههوم  آنههها در يههك صههفحه جداگانههه notationsدر صههورت نيههاز ، عالئههم ) -12-2-4

 بيان شوندر

رهاى رايانهه اى تهيهه شهده شهامل دسهتورالعمها ، فهرسهت وروديهها ، خروجيهها ، برنامهه ههاى كليه نرم افزا -13-2-4

با ذكر مناب  مربوطه ضميمه گزارش شده و يك نسخه از ديسهكت حهاوى اصهل برنامهه هها  …نوشته شده و 

 و اطالعات مربوطه به همراه گزارش تحويل كميته تحقيقات ذيربط گرددر

 



 دبيرخانه تحقيقات برق 

 عنوان :

 پروژه      دستىرالعمل تهيه گزارشهاي نهايً

  

 20/11/1306   تاريخ صدور : د    – 000 – 01شماره سند    :  

 4  از   4 صفحه  :  

 20/11/1306   تاريخ بازنگرى :             1شماره بازنگرى :    

  دبيرخانه تحقيقات برقتهيه كننده   : 

 شركت توانيرتصويب كننده : 

 

 پايين هرصفحه و در وسط تايپ شود )ضمائم نيز بايستى داراى شماره صفحه باشند(رشماره صفحات در  -14-2-4

در مههتن گههزارش درج گههردد و در انتهههاى گههزارش نيههز پههس از ضههمائم   [ ]شههماره مراجهه  داخههل عالمههت  -15-2-4

 فهرست مراج  آورده شودر

 براى پروژه هايى كه به ساخت دستگاهى منجر شده باشد الزم است : -16-2-4

مشخصات فنى ، نقشه ههاى سهاخت ، روش اجرايهى ، اسهتانداردهاى مربوطهه ، نتهايج تسهت و  -1-16-2-4

 مشخصات مراكز تست كننده دستگاه به طور مشخص در گزارش آورده شودر

دسهههتورالعمل و فهههن آورى )تكنولهههوژى( سهههاخت بهههراى اسهههتفاده در سهههاخت يهههك بطعهههه )ماننهههد  -2-16-2-4

 ( ارائه گرددر …كارى، عمليات حرارتى و مشخصات ريخته گرى، ماشين 

طراحيهاى مفهومى ، مدلهاى رياضى و محاسبات شهبيه سهازى بها ذكهر مواخهذ علمهى مربوطهه  -3-16-2-4

 ارائه شوندر

 

 اسناد مربوط و پيوست : -5

 ن ارت بر پروژه هاى تحقيقاتى  آيين نامه  -1-5

 دستورالعمل گردش كار تاييد گزارش نهايى -2-5

 پروژه  تعريف رم ف -3-5

 

  كنترل سند: -6

 صادر كننده      :    شركت توانير  

 يقات شركت هاى تابعه و وابسته شركت توانيركميته هاى تحق   دريافت كننده     :   كليه

 تجديد ن ر كننده :    شركت توانير
 


