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:مقدمه-
هايهاي تحقیقاتی و ارتقا فعالیتپروژه/دقت اجراي طرحوامل موثر بر افزایشاز عی یکو ارزیابینظارتداوري، تعریف،

هاي پروژه/یکی از راهکارهاي عملی نمودن موضوع نظارت و ارزیابی، استفاده از ناظر در طرح. باشدمحققان میپژوهشی
.لذا، به منظور دستیابی به این مهم، این آیین نامه تدوین می گردد. تحقیقاتی است

:هدف-1
ن اجراي این طرح هـا، حسـب ضـرورت و بـا تشـخیص      و در راستاي حسهاي تحقیقاتی پروژه/طرحبه منظور ارتقاء کیفی 

.گرددکارفرما ، ناظر تعیین می

:تعاریف-2
.  گیردمند و خالق که به منظـور افزایش ذخیره دانش علمی و کاربـرد عملی آن انجـام میکار نظام:پـژوهش -
اي در یک واحد کارشناسی بوده و به صـورت حرفهشود که حداقل داراي مـدرك دانشگاهی به فردي گفته می: پـژوهشگر -

.پژوهشی مشغول فعالیت پژوهشی باشد
بندي هاي علمی و فنی با محدودیت زمانی و زماناي همگون از فعالیتبه مجموعه: پروژه تحقیقاتی/طرح پژوهشی-

ا استفاده از بودجه هاي پژوهشی توسط ها و نیازهاي تحقیقاتی صنعت آب و برق و بمشخص گفته می شود که در راستاي اولویت
اي از کارکنان علمی و فنی با شرح خدمات مشخص تایید شده کارفرما در قالب طرح هاي پژوهشی کاربردي، بنیادي و مجموعه

. شودیا حمایت از پایان نامه هاي دانشجویی اجرا می
.که قابل استفاده و بهره برداري خواهد بودج حاصل از انجام طرح پژوهشی  اتالق می گردد یبه نتا: ج پژوهشینتا-

هاي مادر تخصصی و زیرمجموعه آنها، مراکز آموزشی و پژوهشی وزارت نیرو و همچنین حوزه سـتادي  شرکتشامل : کارفرما-
.وزارت نیرو می باشد

حرکت به سوي هدف هـاي  کسی است که از طرف کارفرما یا دستگاه نظارتی براي نظارت مستقیم و به منظور اطمینان از:ناظر-
.شوداز پیش تعیین شده و انطباق با موازین و چارچوب مقررات انتخاب می

ارزیابی انتقادي و سازنده از دست نوشته هـاي عرضـه شـده حاصـل از نتـایج پـروژه هـاي تحقیقـاتی کـه توسـط افـراد            :داوري-
.متخصص و باتجربه انجام شده است

ي داده ها با هدف تصمیم گیـري، قضـاوت و اعتبارسـنجی بـراي ادامـه، توقـف و یـا اصـالح         فرآیند مستمر جمع آور:ارزیابی-
.فعالیت

شاخص ارزیابى -
. دهدمیزان اقتصادى بودن پروژه و یا غیر اقتصادى بودن آن را نشان مى،آیین نامهعددى است که براساس این 

) site visit(ارزیابى حضورى -
گذارى بر به کارگیرى پروژهاى تحقیقاتى خاتمه یافته حضورى در جهت صحهفرآیندى است که طى آن بازدید 

. گیردو منافع اقتصادى حاصل از آنها توسط تیم ارزیابى صورت مى
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تیم ارزیابى -
. شودتیمى متشکل از متخصصین مسائل فنى و اقتصاد مهندسى است که ارزیابى حضورى توسط این تیم انجام مى

شرکت هاي مدیریت منابع آب ایران و شرکت مهندسی آب و :هاي تابعهمادرتخصصی و شرکتهاي شرکت-
هاي مادر تخصصی و شرکت هاي دولتـی کـه زیـر نظـر آنهـا فعالیـت       به عنوان شرکتتوانیرفاضالب کشور و شرکت 

عالیت مـی نماینـد،   نمایند، شرکت هاي تابعه می باشند و سایر شرکت هایی که زیر نظر شرکت هاي مادرتخصصی فمی
.شرکت هاي وابسته می باشند

:محدوده اجرا -3
ر مجموعه، مراکز آموزشـی و پژوهشـی وزارت   یهاي زهاي مادر تخصصی و شرکترو، شرکتیحوزه ستادي وزارت ن

روین

پروژه هاي تحقیقاتی-4
:پروژه هاي مشروحه ذیل تحقیقاتی محسوب می شوند-4-1
پروژه هایی که براي اولین بار با انجام مطالعات موردي، مشکلی از مشکالت صنعت آب و برق -4-1-1

.کندرا حل می
بازمهندسی نمونه هاي وارداتی براي تولید در داخل کشور-4-1-2
طرح هاي پژوهشی کاربردي و توسعه اي که در زنجیره ارزش دستگاه متولی، باعث ارتقاي -4-1-3

.کیفی و کمی محصوالت، خدمات و فرایندها می شود و داراي متقاضی و بهره بردار مشخص می باشد
.پروژه هایی که متضمن کار در مرزهاي دانش و فناوري می باشد-4-1-4
مشابه سازي و (خت سیستم ها و دستگاهها براي اولین بار در کشور پروژه هاي طراحی و سا-4-1-5

که با هدف کسب هرگونه دانش فنی طراحی، ساخت و تکمیل تجهیزات و سیستم ها انجام ) نمونه سازي
.می شوند

مطالعات مرتبط با مدیریت، نیروي انسانی و مسائل اجتماعی که براي اولین بار انجام شده و نتایج -4-1-6
.مورد استفاده در صنعت آب وبرق باشدآن 

مطالعات مرتبط با مسائل مالی و اقتصادي در جهت کاهش هزینه هاي جاري و سرمایه گذاري -4-1-7
.در صنعت آب وبرق که براي اولین بار انجام می شود

طرح هاي کاربردي مرتبط با صنعت آب و برق که توسط شرکت هاي دانش بنیان مورد تایید، -4-1-8
.به اجرا در می آید
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:پروژه هاي مشروحه ذیل تحقیقاتی محسوب نمی شوند-4-2
پروژه هایی که به منظور جمع آوري اطالعات، تشکیل بانک اطالعاتی در هر زمینه تعریف شده -4-2-1

.باشند
پروژه هاي خدمات علمی و فنی، مهندسی، مشاوره اي و کارشناسی که مبتنی بر علوم و فنون-4-2-2

.شناخته شده باشند
پروژه هاي مربوط به نیازها و مشکالت صنعت آب و برق که با بررسی هاي فنی و کارشناسی -4-2-3

.گرددبرطرف می
پروژه هایی که مربوط به کارهاي متعارف و روزمره شرکت ها بوده که طبق دستورالعمل هاي -4-2-4

.مربوطه به صورت دوره اي قابل انجام می باشند
.فعالیت هاي طراحی و ساخت دستگاه ها و تجهیزاتی که نوآوري در آنها نباشد-4-2-5
.پروژه هاي شامل آزمایش هاي معمولی و شناخته شده-4-2-6
پروژه هاي مستندسازي-4-2-7

:نوع محصول بدست آمده  از پروژه می تواند شامل یکی از موارد ذیل باشد-3- 4
ساخت نمونه محصول-4-3-1
بومی سازي فناوري-4-3-2
ارایه راه حل مشکل-4-3-3
تولید نرم افزار مرتبط با وظایف صنعت آب وبرق-4-3-4
اجراي پایلوت-4-3-5
استاندارد/آئین نامه/ تهیه دستورالعمل-4-3-6

:خروجی مکتوب بدست آمده  از پروژه می تواند شامل موارد ذیل باشد-4- 4
مقاله-4-4-1
کتاب-4-4-2
گواهی ثبت اختراع-4-4-3
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شرکت هاي مادر تخصصی توسط واحد مدیریت پژوهش، پروژه هاي کالنی را که داراي -5- 4
استعدادحل مشکل ویا تولید یک محصول داراي مشتري وبازار باشد وسهمی از ارزش افزوده حاصل 
از کسب دانش فنی را فراهم نماید تعریف کرده وآن را به پروژه هاي خرد تقسیم کرده وآنها را به 

.یرمجموعه واگذار نمایند وپس از انجام نتایج حاصله را تلفیق نمایندشرکت هاي ز
:سبد  پروژه هاي پژوهش وفناوري مبتنی برورودي هاي ذیل می باشد - 4-6
پروژه هاي مستخرج از مشکالت وتنگناههاي شرکت هاي زیرمجموعه-4-6-1
ساله تحقیقات شرکت ها 5پروژه هاي مستخرج از برنامه ریزي -4-6-2
فرصت هاي (پروژه هاي مستخرج ازچشم انداز و مطالعات آینده نگاري وآینده پژوهی-4-6-3

)روپیش

: ضوابط انتخاب ناظر–5
هـاي معتبـر انتخـاب    وزارت نیـرو و دانشـگاه  در ترجیحاً  از میان اعضاي هیـأت علمـی   هاي تحقیقاتی پروژه/طرحناظران .1

. شوندمی
. حداقل یک اثر علمی مرتبط یا سوابق تجربی مناسب در زمینه مربوط داشته باشند.2
. مدرك تحصیلی کارشناسی و یا باالتر در رشته مربوط و حداقل پنج سال سابقه کار مرتبط.3
. باشدمیتحقیقاتکمیتهو تأیید تبطمرتحقیقاتانتخاب ناظر با پیشنهاد دفتر امور .4
.باشدناظر طرح پژوهشی، نمی تواند داور نهایی همان طرح .5
.به عنوان ناظر انتخاب شوندهاي تحقیقاتی پروژه/طرحناظرین نمی توانند بطور هم زمان در دو .6

: وظایف ناظر-5-1
هاي مرحله اي مطالعه آخرین فرم هاي پیشنهاد، قرار داد و پیشرفت کار ماهانه پروژه و همچنین آیین نامه تهیه گزارش.1

. و نهایی که دفتر پژوهش و فناوري مؤسسه در اختیار وي قرار می هد
مکن است در طول ، بررسی مسایل و مشکالتی که مهاي تحقیقاتی پروژه/طرحارتباط مستمر با پژوهشگر و همکاران .2

. انجام طرح پیش آید و راهنمایی  در حل مسایل
بررســی کلیــه گــزارش هــاي پیشــرفت کــار مرحلــه اي و نهــایی و همچنــین بررســی و تأییــد صــورت وضــعیت هــاي .3

.کارفرماو ارائه نظرات خود در مورد کلیه گزارش هاي دریافتی از پژوهشگر به هاي تحقیقاتیپروژه/طرح

: ناظرحق الزحمه-5-2
محق به دریافـت  ، مربوطههاي تحقیقاتی پروژه/طرحبه نسبت فعالیت و حجم هاي تحقیقاتی پروژه/طرحناظر منتخب 

.  این حق الزحمه از محل حداکثر مبلغ باالسري مربوط به نظارت و کنترل طرح پرداخـت مـی گـردد   . حق الزحمه می باشند
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اساس قرار داد فیمابین کارفرما و ناظر با توجه به کیفیت نظارت و تأیید کارفرما و برحسب مبلغ پرداخت حق الزحمه ناظر بر
:زیر محاسبه می گرددجدولمطابق باهاي تحقیقاتی پروژه/طرحقرارداد 

6341جدول شماره 
میزان حق الزحمه ناظرمبلغ قرارداد طرح پژوهشی

درصد 10حداکثر میلیون ریال 20تا 

میلیون ریال 50تا 20
میلیون 20درصد مبلغ مازاد بر 8حداکثر + میلیون ریال 2

ریال 

میلیون ریال 100تا50
50درصد مبلغ مازاد بر 6حداکثر + میلیون ریال 2/ 4

میلیون ریال

میلیون ریال100باالتر از 
میلیون 100درصد مبلغ مازاد بر 3حداکثر + میلیون ریال 3

ریال

هاي تحقیقاتیپروژه/ي طرحداور-6

6431جدول شماره هاي انتخاب داورشاخص-6-1

ف
حداکثر توضیحمعیار ارزیابیمواردردی

امتیاز

مدرك تحصیلی1
دکتريفوق لیسانسلیسانس

-40
303540

2
سابقه کار مرتبط با زمینه 

به ازاي (داوريتخصصی 
)هرسال

5حداقل سابقه کار مورد نیاز براي لیسانس 5/015/1
30سال2دکتري –سال 3فوق لیسانس –سال 

مقاالت، تحقیقات، ابتکار یا 3
20امتیاز 4به ازاي هر مورد تا -اختراعات مرتبط

سوابق داوري و نظارتی آثار 4
10امتیاز2به ازاي هر داوري -تحقیقاتی-علمی 

.امتیاز از مجموع امتیازات می باشد65معیار انتخاب براي داوري حداقل : 1تبصره 

به داوران بطور همزمان بیش از یک داوري و در طول هر شش ماه بیش از سه داوري طرح پژوهشی و دو داوري نهـایی  :  2تبصره 
.  توان ارجاع نمودطرح پژوهشی نمی

.امتیاز از مجموع امتیازات می باشد70حداقل معیار انتخاب داور نهایی : 3تبصره 
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هاي تحقیقاتیپروژه/طرحمیزان حق الزحمه داوري -6-2
: و کتاب به صورت زیر محاسبه می شودهاي تحقیقاتی پروژه/طرحمیزان حق الزحمه بررسی و داوري -1

Q = K* امتیاز ارزیابی داوري * ضریب حقوقی سالیانه 

6441جدول شماره :تعیین می گرددکارفرماکیفیت داوري بر اساس معیارهاي زیر توسط - 2

Kنوع داوري
5تا 1هاي تحقیقاتیپروژه/طرحپیشنهاد اولیه 

25تا 10هاي تحقیقاتیپروژه/طرحگزارش نهایی 
مدعو یا (هاي تحقیقاتی پروژه/طرححضور در جلسه دفاعیه 

)داور نهایی
5تا 1

الزحمه طبـق جـدول فـوق پرداخـت     باشد و حقالزامی میهاي تحقیقاتی پروژه/طرححضور داور نهایی در جلسه دفاعیه : 1تبصره 
. گرددمی

. پرداخت می گردد مقام مجازبا تأیید هاي تحقیقاتی پروژه/طرح هاحق الزحمه داوري کلیه : 2تبصره 

ف
حداکثر امتیازتوضیحمعیار ارزیابیمواردردی

ارزیابی 

کیفیت داوري1
تکمیل مناسب براساس پاسخ به موقع و ضعیفمتوسطخوب

پرسشنامه داوري
25

252010
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هاي تحقیقاتیپروژه/طرحارزیابی-7

پروژه هاى مد نظر جهت ارزیابى-7-1
ها ذیل بوده و منافع اقتصادى آنداراي شرایطهاى تحقیقاتى خاتمه یافته و به کارگرفته شده اى که پروژه

:باشندباشد مد نظر جهت ارزیابى در هر دوره مىمحرز و قطعى مى
. اندهایى که در حد فاصل دوره ارزیابى قبلى و دوره ارزیابى جدید خاتمه یافته و به کارگرفته شدهپروژه-5
هایى که در دوره ارزیابى قبلى به هر دلیل به کار گرفته نشده بودند و در دوره ارزیابى جدید به کارگرفته پروژه-6

.شده اند
ها محاسبه نشده بود یا به شده بودند اما منافع اقتصادى آنهایى که در دوره ارزیابى قبلى به کار گرفته پروژه-7

. صورت ناقص محاسبه شده بود
. ها از دوره ارزیابى قبلى تا کنون ادامه داردپروژه هایى که منافع اقتصادى آن-8

:مدارك و مستندات الزم -7-2
ها و صحه گـذارى شـده توسـط    شرکتها مدارك و مستندات مورد تایید دفاتر تحقیقاتجهت انجام ارزیابى پروژه

هاى به شرح زیر براى هر پروژه باید تهیه و به همراه فرمهاکمیته تحقیقات شرکت/ ریاست کمیته مرکزى تحقیقات 
:محاسبات اقتصادى پروژه ارایه گردد

.آمده استهاى وارده یا مشکل و مسئله پیشمدارك و مستندات مربوط به ضررها و خسارت-7-2-1
بردارى یا به عنوان مثال  تاییدیه معاونت بهره. (ستندات مربوط به نتایج و محل به کارگیرى پروژهمدارك و م-7-2-2

)واحد استفاده کننده پروژه
.مدارك و مستندات مربوط به اقالم منافع پروژه-7-2-3
نـافع  نحوه محاسـبه اقـالم م  -مدارك و مستندات مربوط به اعداد به کار رفته در محاسبات اقالم منافع پروژه -7-2-4

مـدارك و  مسـتندات   ،باشـد  ى صـرفه جـویى ارزى مـى   ابه عنوان مثال اگر منافع حاصـل از پـروژه  -پروژه 
. هاى خرید یا استعالم محصول خارجى باید ارایه گرددمربوط به هزینه

از هایى به عنوان مثال مدارك و مستندات مربوط به هزینه. هاى پروژهمدارك و مستندات مربوطه به هزینه-7-2-5
تفاوت هزینه ساخت یک ( صنعتى یا انبوه ، تولید نیمه)هانامهها، صدور گواهىآزمون(قبیل اطمینان از کیفیت 
) هاى بعدىنمونه تحقیقاتى و نمونه

سایر مدارك و مستندات مرتبط که به هنگام ارزیابى حضورى یا به هنگام بررسى مدارك و مستندات -7-2-6
.درخواست گرددارسالى یا پس از آن ممکن است 

کنترل سند-8

)3421: فرم شماره(



مدیریت پژوهش و فناوري

داوري، نظارت و ارزیابی پروژه هاي تحقیقاتیتعریف، آیین نامه 

:
:

:
:

“هاي تحقیقاتیپروژه/فرم داوري پیشنهاد طرح“

) داور(……………………عضو محترم هیأت علمی .. …………………………جناب آقاي    / سر کار خانم 
. ……………………………………….……………………………..………طرح پژوهشیپیشنهاد

براي ………………………………………………………………..……………………………
. اعالم فرمایید ……………خود را تا تاریخ اتو نظرآن اقدام بررسینسبت به خواهشمند است . داوري ارسال می گردد 

امضاء دبیر کمیته 

:شماره حساب بانکی داور 

پژوهشی ، کاربردي است ؟                 بلی                     خیر طرح آیا این –1

قبالً انجام شده است ؟              بلی                     خیر طرح آیا مشابه این –2

اگرانجام شده است با چه محتوا ، در کجا و میزان اشتراك چقدر است ؟ 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

) با ذکر توضیح . ( ناسب هستند خوب تشریح شده و اصوالً مطرح آیا روش و فنون الزم براي مطالعات –3
بلی                   خیر 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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نتایج این پژوهش تا چه حدي ضروري و قابل استفاده در صنعت آب وبرق است ؟ –4
کامالً                                      تا حدودي                                  اصالً 

خیر         پژوهشی مناسب است ؟بلی          طرح آیا برنامه زمان بندي پیش بینی شده براي انجام این –5
…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

چگونه است ؟ طرح هزینه هاي  پیشنهاد شده براي انجام –6
: بــــــــا ذکــــــــر دالیــــــــل(زیــــــــاد                                 کــــــــم مناســــــــب         

………………………………………………………………………………………………(

: اظهار نظر کلی در مورد اجراي طرح –7
به همین شکل قابل اجرا است   

با انجام تغییراتی قابل اجرا است   
قابل  اجرا نیست   

. نظرات اصالحی ، تکمیل و کلی خود را بیان فرمایید 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

اي داورضام
تاریخ

: تکمیل می گردد و فناورياین قسمت توسط شوراي پژوهش

ضعیف               خوب                                متوسط                   :             نحوه داوري 
زودتر از موعد                  به موقع                               دیرتر از موعد :            نحوه تکمیل 
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