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 شوراي تحقيقات برق
 فرم تعريف پروژه

 اين صفحه توسط كميته تحقيقات تكميل مي شود
:عنوان پروژه به زبان فارسي-1

:عنوان پروژه به زبان انگليسي-2

:نام پژوهشگر طرف قرارداد-4:كد يا اولويت پروژه بر اساس برنامه تحقيقات-3

و هزينه هاي پروژه-5 :مبالغ
(پژوهشگر جهت اجراي پروژه اعتبار مورد درخواست–الف  هزار ريال)5-6جدول:
و كنترل پروژه كه كميته به طور مستقيم پرداخت مي نمايد–ب (هزينه هاي مربوط به نظارت %10حداكثر:

)مبلغ مندرج در بند الف
 هزار ريال

هز–ج و هزينه هاي باالسري كميته تحقيقاتساير (ينه ها  هزار ريال)مبلغ مندرج در بند الف%10حداكثر:
(مبلغ كل پروژه-د  هزار ريال)مبلغ مندرج در بند الف2/1حداكثر:

 ماه: مدت پروژه-6

:تاييد پروژه-7
:پيشنهاد دهنده پروژه) كميته تحقيقات(نام واحد–الف

 تاريخ تصويب پروژه–ب
 در كميته تحقيقات

و امضاي  نام ونام خانوادگي
ت :حقيقاترييس كميته

 تاريخ تصويب پروژه در كميته-ج
 مركزي تحقيقات منظقه

و امضاي رييس كميته  نام ونام خانوادگي
 مركزي تحقيقات منطقه يا كميته تخصيصي شوراي تحقيقات برق

:تاريخ تصويب پروژه در كميته تخصصي شوراي تحقيقات برق-د
)و يا پروژه هاي مليي كميته مركزي نبوده در مورد پروژه هاي تحقيقاتي كه هنوز دارا(

و يا شركتي كه آمادگي دارد تا در صورت به نتيجه رسيدن پروژه آن را مورد استفاده قرار دهد-8 :شخص، سازمان
:نام موسسه

و امضاي مسوول و نام خانوادگي :نام

:مالحظات-9
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 عنوان پروژه-1
:وان پروژه به زبان فارسيعن-1-1
:عنوان پروژه به زبان انگليسي-2-1

و همكاران پروژه-2 )گروه تحقيق(مدير
(مشخصات همكاران اصلي پروژه-1-2 و مشاور: )شامل مدير، همكاران

و نام خانوادگيرديف و رشته تحصيليجدرسمت در پروژهنام و محل خدمته ءامضا*وضعيت استخدامي*سمت

لز) پژوهشگر(در مواردي كه انچام دهنده پروژه* .نمودار سازماني پروژه با توچه به جدول فوق، ضميمه فرم تعريف پروژه شود: توضيح. ومي به تكميل اين ستون نيستشخصيت حقوقي باشد

)كارفركا در زمينه همكاري اين سلزمان ها متعهد نمي باشد( سازمان هاي همكار در پروژه-2-2
و ميزان همكاري نام سازمانرديف و نوع ن ام خانوادگي مسوول و  امضاء نام
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و همكاران پروژه-2 )ادامه()گروه تحقيق(مدير
و همكاران پرويه در پنج سال اخير-3-2 (تاليفات مهم علمي مدير )مستندات مربوطه در صورت نياز كارفرما به پيوست ارائه مي شود:

و نام خانوادگيرديف وعنواننام مان انتشارزسازمان انتشار دهنده

و همكاران پروژه-4-2 (طرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا توسط مدير )ت نياز كارفرما به پيوست ارائه مي شودمستندات مربوطه در صور:
 محل اجرا سمت در پروژه عنوان نام سازمان رديف
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 شخصات موضوعي پروژهم-3
و ارايه تئوري حل مسالهت-1-3 :عريف مسئله، هدف از اجراي پروژه

.نوشتن حداكثر دو خط از مطالب فوق در اين قسمت الزامي است: توجه

و تجربي همراه با ذكر منابع اساسي-2-3 :بررسي سابقه موضوعي از لحاظ نظري

پ* .يوست آورده شوددر صورت لزوم توضيحات اضافي در صفحات
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)ادامه(شخصات موضوعي پروژهم-3
و زيست مجيطي حاصل از اجراي موفق پروژه با ذكر شاخص هاي كمي-3-3 و مزاياي فني، اجتماعي :گزارش توجيهي پروژه شامل وضعيت فعلي

.ر دو خط از مطالب فوق در اين قسمت الزامي استنوشتن حداكث: توجه

.در صورت لزوم توضيحات اضافي در صفحات پيوست آورده شود*
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 پروژه اجراييشخصاتم-4

:محل اجراي پروژه-1-4

اشرح دقيق-2-4 و فنون اجرايي پروژه بر اساس تئوري حل مساله در اين قسمت بايد روش هاي(3-1رائه شده در بند روش ها
و  و مشخصات فني محصول پروژه شرح داده ... مورد عمل در فعاليت هاي پروژه به طور كلي با ارائه بلوك دياگرام، نمودار، نقشه

)شود

.در صورت لزوم توضيحات اضافي در صفحات پيوست آورده شود*
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)ادامه(شخصات اجرايي پروژهم-4

(مراحل اجرا با ذكر نوع فعاليت هاي مورد نياز جهت هر مرحله-3-4 و همچنين پروژهايي كـه بـه سـاخت: در مورد پروژه هاي نرم افزاري
و استا ).نداردهاي ذيربط در هر مرحله الزامي استوسيله اي منتج كي شود ارايه فعايت هاي مربوط به آزمايش ها با ذكر اسامي آزمون ها

.مي باشد4-5زمان بندي ميله اي پروژه به طور كامل در جدول شكاره

)مي شود كليه موارد مربوطه عالمت زده شود در صورتي كه بيش از يك مورد ارايه(محصول نهايي پروژه-4-4
 كاال*سكت گزارش نرم افزار كتابچه گزارش دي

و يا مواد حاصل از نتيجه پژوهش مي باشد* .كاال شامل قطعه، دستگاه
الزم به ذكر است مشخصات دقيق محصول در پايان كار به همراه گزارش نهايي پروژه بر اساس دستورالعمل تهيه گزارش: توضيح

.اهد گرديدنهايي پروژه ارايه خو

.در صورت لزوم توضيحات اضافي در صفحات پيوست آورده شود*
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پروژه5-4 كار پيشرفت و بندي زمان جدول

مرحله فعاليتشماره فعاليتشماره پروژه%نام كل اولار دومسال سومسال سال

فرم 13/8ف-001-01:كد



ها-5 هزينه بهبرآورد مبالغ استتمامي ريال هزار

پروژه-1-5 اجراي مراحل تفكيك به پرسنلي هاي :هزينه

پروژهرديف در سمت و خانوادگي نام و نام
همكاري مدت

پروژه در

ساعات تعداد

ماه در كار

پرداختي مبلغ

ماه در

اجرا مراحل تفكيك به هزينه مجموع
كل جمع

اول دوممرحله سوممرحله چهارمرحله پنجممرحله مرحله

ها هزينه مجموع

محققان الزحمه حق محاسبه نحوه نامه آيين اساس التدريس(بر تح)حق شوراي تحقيقاتي هاي شودپروژه مي محاسبه شود(قيقات مي محاسبه كارفرما توافق و باالسري هاي هزينه به توجه با ماه نفر نرخ باشد حقوقي فرد پژوهشگر كه صورتي 13/9)در



ها-5 هزينه است)امهاد(برآورد ريال هزار به مبالغ تمامي

شدنيهزينه-2-5 مصرف اوازم و پروژهمواد اجراي مراحل تفكيك :به

مقدارنوعرديف يا واحدتعداد قيمت
اجرا مراحل تفكيك به هزينه مجموع

كل جمع
اولمرحل دومه سوممرحله چهارمرحله پنجممرحله مرحله

ها هزينه مجموع

و:هجتو استاندارد تهيه آزمايش، تست، به مربوط هاي شودد...هزينه آورده جدول بصورت نياز صورت 13/10.ر



ها-5 هزينه ه)ادامه(برآورد به مبالغ استتمامي ريال زار

شدني-3-5 مصرف مواد تجهيزات و لوازم گيرد(هزينه مي قرار استفاده مورد پروژه انجام در كه مطالعاتي طا كمكي تجهيزات پروژه)كليه اجراي مراحل تفكيك هاي(:به حالت از يكي بصورت مورد هر تامين
باشد مي صفحه پايين در شده داده )توضيح

مقنوعرديف يا واحددارتعداد قيمت
اجرا مراحل تفكيك به هزينه مجموع

كل جمع
اول دوممرحله سوممرحله چهارمرحله پنجممرحله مرحله

ها هزينه مجموع

پايان*: تا و شده حرِداري پژوهشگر توسط ايشان نماينده يا و پروژه مسوول نظرات براساس و كارفرما نظارت با نياز مورد تجهيزات و گيردلوازم مي قرار وي اختيار در .پروژه
پروژه**: پايان تا اماني بطور كارفرما توسط تواند مي و بوده موجود نياز مورد تجهيزات و گيردلوازم قرار پزوهشگر اختيار .در

وجود***: پژوهشگر براي آنها از استفاده امكان و داشته وجود ارگاني يا سازمان در نياز مورد تجهيزات و لوازم كه صورتي در يا خاص حالت كنددر استفاده نظر مورد تجهيزات از كارفرما هماهنگي با تواند مي پژوهشگر باشد، .داشته
صو در است شودبديهي مي پرداخت تجهيزات مالك سازمان به كارفرما تجهيزات، از استفاده هاي هزينه لزوم .رت

آن:توضيح مقابل در ستاره عالمت گذاشتن با و شده قيد جدول در شود باال حالتهاي از يكي مشمول كه تجهيزاتي و لوازم شده(اسامي مشخص تعداد گردد)به اشاره مذكور حالتهاي از يكي به

و:هجتو استاندارد تهيه آزمايش، تست، به مربوط هاي شود...هزينه آورده جدول بصورت نياز صورت 13/11.در



ها-5 هزينه است)ادامه(برآورد ريال هزار به مبالغ تمامي

پروژههزينه-4-5 اجراي مراحل تفكيك به مسافرت :هاي

سفرمقصدرديف تعداد
هزينه و مسافرت بليط بهاي

سفر

اجرا مراحل تفكيك به هزينه مجموع
كل جمع

اول دوممرحله سوممرحله پنجمچهارمرحلهمرحله مرحله

ها هزينه مجموع

ها-5-5 هزينه و(ساير چاپ پروژه...)تكثير، اجراي مراحل تفكيك :به

شرحرديف
اجرا مراحل تفكيك به هزينه مجموع

اول دوممرحله سوممرحله چهارمرحله پنجممرحله مرحله

ها هزينه مجموع

و:هجتو استاندارد تهيه آزمايش، تست، به مربوط هاي شود...هزينه آورده جدول بصورت نياز صورت 13/12.در



ها-5 هزينه است)ادامه(برآورد ريال هزار به مبالغ تمامي

پروژههزينهجمع-6-5 اجراي مراحل تفكيك به مسافرت :ها

هزينه نوع
هاا هزينه جمع

اول دوممرحله سوممرحله چهامرحله پنجمرمرحله جمعمرحله
پرسنلي هزينه

نشدني مصرف تجهيزات و لوازم هزينه
نشدني مصرف لوارم و مواد هزينه

مسافرت هزينه
ها هزينه ساير

جمع

:مالحظات
پروژه-7-5 اجراي هاي سال تفكيك به ها هزينه :جمع

اجراسا هزينهل

اول سال
دوم سال
سوم سال

چهارم سال
پنجم سال

مجموع
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