عناوین اولویتهای تحقیقاتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در سال 6931
 -1مطالعه و بررسی میزان اشباع سی تی های جریان در مشترکین دیماندی و تأثیر آن در میزان ثبت انرژی و مبالغ ریالی
 -2مطالعات هارمونیکی فیدرهای توزیع بحرانی( )Full Loadو ارائه راهکارهایی در جهت افزایش مولفههای کیفیت توان شبکه
توزیع برق
 -3مطالعه و بررسی چگونگی جزیره ای شدن و تشکیل ریز شبکه در منطقه صنعتی جی و تشکیل یك میکروگرید در منطقه با استفاده
از تولیدات پراکنده صنایع و کارخانه جات منطقه در زمان اوج بار
 -4بهبود عملکرد فیلتر اکتیو موازی با استفاده از کنترل پیش بین مبتنی بر مدل( performance improvement of
)predictive control shunt active power filter by using model

 -5قرائت کنتورهای برق مشترکین از راه دور و ارائه اطالعات مصرف انرژی به شرکت توزیع و مشترک به صورت همزمان
 -6طرح جامع بازیابی و بازآرائی شبکه بر اساس  GISو اطالعات سامانه جامع بار و سامانه جامع مختلف
 -7بررسی عوامل خطاهای گذرا در فیدرهای فشار متوسط محدوده امور نواحی و ارائه راهکارهای رفع آن
 -8ارزیابی اقتصادی اجرای برون سپاری
 -9بررسی تاثیر خازنهای فشار ضعیف در بهبود تلفات در محیط های هارمونیکی
 -11تعیین سهم المان ها مختلف شبکه شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در میزان تلفات کلی
 -11تعیین میزان هارمونیك جریان تولید شده و ضریب قدرت مشترکان خانگی تجاری وصنعتی در توزیع برق اصفهان
 -12تعیین ضرایب اصالح برای میزان بارگذاری پست های توزیع در محیط های پرهارمونیك
 -13تهیه اطلس مقاومت مخصوص خاک وتعیین بهترین طرحهای تیپ برای سیستم اتصال زمین در شبکه توزیع برق شهرستان اصفهان
 -14استفاده از ساختار مجازی سازی در سطح سخت افزار کاربران )(Zero Client
 -15پیاده سازی سامانه متمرکز مدیریت رخدادها در سطح سازمان)(SOC
 -16آسیب شناسی منابع انسانی بر اساس مدل تعالی منابع انسانی و ترسیم نقشه راه نظام جامع منابع انسانی
 -17طرح جامع حفاظت شبکه های فشار متوسط بر اساس GIS
 -18تحلیل اقتصادی حذف توان راکتیو در پست های فوق توزیع

ﺷﻤﺎره :
ﺗﺎرﯾﺦ :
ﭘﯿﻮﺳﺖ  :دارد

02

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

ﻧﺪارد

F

RE

ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ RE W 01

ﻓﺮم ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺮوژه
دﻓﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت

اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد

 -1ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ :

 -2ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ :
 -4ﻧﺎم ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻃﺮف ﻗﺮارداد :

 -3ﮐﺪ ﯾﺎ ﻋﻨﻮان اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
 -5ﻣﺒﺎﻟﻎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮوژه

 .................ﻫﺰار رﯾﺎل

اﻟﻒ – اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ):ﺟﺪول ﺷﻤﺎره (5-6

ب -ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ) :ﺣﺪاﮐﺜﺮ  10%ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ( ...... :ﻫﺰار رﯾﺎل

ج -ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺳﺮي ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺎرﮐﺖ )ﺣﺪاﮐﺜﺮ 10%ﻣﺒﻠﻎ در ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ( ........................................... :ﻫﺰار رﯾﺎل
 .......................................ﻫﺰار رﯾﺎل

د -ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻞ ﭘﺮوژه )ﺣﺪاﮐﺜﺮ  1/2ﻣﺒﻠﻎ در ﺑﻨﺪ اﻟﻒ (:

ﻣﺎه

 -6ﻣﺪت ﭘﺮوژه :
 -7ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﺮوژه

اﻟﻒ – ﻧﺎم واﺣﺪ)ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ( ﭘﯿﺸﻨﻬﺎددﻫﻨﺪه ﭘﺮوژه :

ب -ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺮوژه

در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺎرﮐﺖ

ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﻣﻀﺎي

رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺎرﮐﺖ :

 -8ﺷﺨﺺ ،ﺳﺎزﻣﺎن و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ آﻣﺎدﮔﯽ دارد ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪن ﭘﺮوژه آن را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮاردﻫﺪ

ﻧﺎم ﻣﻮﺳﺴﻪ :

ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﻣﻀﺎي ﻣﺴﺆول :

 -9ﻣﻼﺣﻈﺎت :

ﺻﻔﺤﻪ  1از 13

ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ٠٠:

 -2ﻣﺪﯾﺮ و ﻫﻤﮑﺎران ﭘﺮوژه )ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻖ(

ﺭﺩﻳﻒ

 -2-1ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻤﮑﺎران اﺻﻠﯽ ﭘﺮوژه :ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮ ،ﻫﻤﮑﺎر و ﻣﺸﺎور
ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ

ﺳﻤﺖ ﺩﺭ
ﭘﺮﻭﮊﻩ

ﺩﺭﺟﻪ ﻭ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ

ﺳﻤﺖ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ

1

ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﯽ

ﺍﻣﻀﺎﺀ

رﺳﻤﯽ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
در ﻣﻮاردي ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪه ﭘﺮوژه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪﻟﺰوم ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﺘﻮن ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ  :ﻧﻤﻮدار ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻓﻮق ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺮم ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﭘـﺮوژه

ﺷﻮد

 -2-2ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻫﻤﮑﺎر در ﭘﺮوژه )ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﮑﺎري اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ (.
ردﯾﻒ

ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن

ﻧﻮع و ﻣﯿﺰان ﻫﻤﮑﺎري

ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺴﻮول و اﻣﻀﺎ

1

ﺻﻔﺤﻪ  2از 13

ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ٠٠:

 -2ﻣﺪﯾﺮ و ﻫﻤﮑﺎران ﭘﺮوژه )ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻖ( )اداﻣﻪ (
-2-3ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺪﯾﺮ و ﻫﻤﮑﺎران ﭘﺮوژه در  5ﺳﺎل اﺧﯿﺮ )ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد (:
ردﯾﻒ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر دﻫﻨﺪه و زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر

ﻋﻨﻮان

1
2
3

-2-4ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در دﺳﺖ اﺟﺮا ﯾﺎ اﺟﺮاﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ و ﻫﻤﮑﺎران ﭘﺮوژه )ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ اراﺋﻪ

ﻣﯽ ﺷﻮد (
ردﯾﻒ

ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ﻋﻨﻮان

ﺳﻤﺖ در ﭘﺮوژه

ﻣﺤﻞ اﺟﺮا

1
2
3

ﺻﻔﺤﻪ  3از 13

ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ٠٠:

 -3ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﭘﺮوژه
 -3-1ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺌﻠﻪ  :ﻫﺪف از اﺟﺮاي ﭘﺮوژه و اراﺋﻪ ﺗﺌﻮري ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﺗﻮﺟﻪ  :ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﺧﻂ ﺧﻼﺻﻪ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .

 -3-2ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻮﺿﻮع از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮي و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺎﺳﯽ :

*درﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﺿﺎﻓﯽ در ﺻﻔﺤﺎت ﭘﯿﻮﺳﺖ آورده ﺷﻮد .

ﺻﻔﺤﻪ  4از 13

ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ٠٠:

 -3ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﭘﺮوژه )اداﻣﻪ(
 -3-3ﮔﺰارش ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﭘﺮوژه ﺷﺎﻣﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ و ﻣﺰاﯾﺎي ﻓﻌﻠﯽ و ﻣﺰاﯾﺎي ﻓﻨﯽ  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي ﻣﻮﻓﻖ ﭘﺮوژه

ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﮐﻤﯽ

ﺗﻮﺟﻪ  :ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﺧﻂ ﺧﻼﺻﻪ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .

*درﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﺿﺎﻓﯽ در ﺻﻔﺤﺎت ﭘﯿﻮﺳﺖ آورده ﺷﻮد .

ﺻﻔﺤﻪ  5از 13

ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ٠٠:

 -4ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺮوژه
 -4-1ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه :

 -4-2ﺷﺮح دﻗﯿﻖ روش ﻫﺎ و ﻓﻨﻮن اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺮوژه ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺌﻮري ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﺷـﺪه در ﺑﻨـﺪ ) 3-1دراﯾـﻦ ﻗﺴـﻤﺖ ﺑﺎﯾـﺪ روﺷـﻬﺎي ﻣـﻮرد ﻋﻤـﻞ در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎاراﺋﻪ ﺑﻠﻮك ﯾﺎ دﯾﺎﮔﺮام ،ﻧﻤﻮدار ،ﻧﻘﺸﻪ و . .......ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮوژه ﺷﺮح داده ﺷﻮد (

درﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﺿﺎﻓﯽ در ﺻﻔﺤﺎت ﭘﯿﻮﺳﺖ آورده ﺷﻮد .

ﺻﻔﺤﻪ  6از 13

ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ٠٠:

ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎه اﺳﺖ

 -4ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺮوژه )اداﻣﻪ(

 -4-3ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ):در ﻣﻮرد ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻧﺮم اﻓـﺰاري و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﭘـﺮوژه ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎﺧﺖ
وﺳﯿﻠﻪ اي ﻣﻨﺘﺞ ﻣﯽ ﺷﻮد ازاراﺋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ ﺑﺎ ذﮐﺮ اﺳﺎﻣﯽ آزﻣﻮن ﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ذﯾﺮﺑﻂ در ﻫﺮﻣﺮﺣﻠﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ (.

زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﭘﺮوژه ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  4-5ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
 – 4-4ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺮوژه )درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﻮرد اراﺋﻪ ﺷﻮد ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻋﻼﻣﺖ زده ﺷﻮد (

ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ□

دﯾﺴﮑﺖ ﮔﺰارش □

ﻧﺮم اﻓﺰار□

ﮐﺎﻻ □

ﺗﻮﺿﯿﺢ  :ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻗﯿﻖ ﻣﺤﺼﻮل در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺮوژه ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﮔـﺰارش ﻧﻬـﺎﯾﯽ ﭘـﺮوژه

اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .

ﺻﻔﺤﻪ  7از 13

ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ٠٠:

 -4-5ﺟﺪول زﻣﺎن ﺑﻨﺪي و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر ﭘﺮوژه
ﻧﺎم ﭘﺮوژه
ﺷﻤﺎره
ﻣﺮﺣﻠﻪ

ﺷﻤﺎره

ﻧﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

%ازﮐﻞ
ﭘﺮوژه

ﺳﺎل دوم

ﺳﺎل اول
4 3 2 1

5

6

7

8

12 11 10 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11 10

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﺻﻔﺤﻪ  8از 13

ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ٠٠:

 -5ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ
 -5-1ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه :
ردﯾﻒ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺳﻤﺖ در ﭘﺮوژه

ﻣــﺪت ﻫﻤﮑــﺎري ﺗﻌــﺪاد ﺳــﺎﻋﺎت ﻣﺒﻠــﻎ ﭘﺮداﺧﺘــﯽ
در ﭘﺮوژه

ﮐﺎر درﻣﺎه

درﻣﺎه

ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮا
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول

ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم

ﺟﻤﻊ ﮐﻞ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

* ﺑﺮاﺳﺎس آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن )ﺣﻖ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ (ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﺻﻔﺤﻪ  9از 13

ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ٠٠:

 -5ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ )اداﻣﻪ (
 -5-2ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻮاد وﻟﻮازم ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه :
ردﯾﻒ

ﺗﻌﺪاد ﯾﺎ ﻣﻘﺪار

ﻧﻮع

ﻗﯿﻤﺖ واﺣﺪ

ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮا
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول

ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم

ﺟﻤﻊ ﮐﻞ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ

ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ

ﺗﻮﺟﻪ  :ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ،ﺗﻬﯿﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و .....در ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ در ﺟﺪول آورده ﺷﻮد .

ﺻﻔﺤﻪ  10از 13

ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ٠٠:

 -5ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي)اداﻣﻪ (
 -5-3ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﯽ 0ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮا ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ( ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه :
ردﯾﻒ

ﺗﻌﺪاد ﯾﺎ ﻣﻘﺪار

ﻧﻮع

ﻗﯿﻤﺖ واﺣﺪ

ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮا
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول

ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم

ﺟﻤﻊ ﮐﻞ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ

ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ
□ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮات ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮوژه وﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﯾﺸﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺧﺮﯾﺪاري ﺷﺪه و ﺗﺎﭘﺎﯾﺎن ﭘﺮوژه در اﺧﺘﯿﺎر وي ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
□□ ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺮوژه در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .
□□□ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎص ﯾﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ارﮔﺎﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮوﻫﺸﮕﺮوﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻟﮏ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﺗﻮﺿﯿﺢ  :اﺳﺎﻣﯽ ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻟﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻ ﺷﻮد در ﺟﺪول ﻗﯿﺪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺘﺎره در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن )ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ( ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻟﺘﻬﺎي ﻣﺬﮐﻮر اﺷﺎره ﮔﺮدد .

ﺻﻔﺤﻪ  11از 13

ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ٠٠:

 -5ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ )اداﻣﻪ (
 -5-4ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه :
ردﯾﻒ

ﻣﻘﺼﺪ

ﺗﻌﺪاد ﺳﻔﺮ

ﺑﻬﺎي ﺑﻠﯿﻂ ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﺮ

ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮا
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول

ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم

ﺟﻤﻊ ﮐﻞ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ

ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ
 -5-5ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي )ﺗﮑﺜﯿﺮ ،ﭼﺎپ و ( ......ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه :
ردﯾﻒ

ﺷﺮح

ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮا
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول

ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم

ﺟﻤﻊ ﮐﻞ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ

1
2
3
4
ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ

ﺻﻔﺤﻪ  12از 13

ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ٠٠:

 -5ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ )اداﻣﻪ (
 -1ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻫﺰار رﯾﺎل اﺳﺖ
 -5-6ﺟﻤﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه :
ﻧﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪ

ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول

ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم

ﺟﻤﻊ ﮐﻞ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪﻧﯽ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮاد و ﻟﻮازم ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻧﯽ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت
ﺳﺎﯾﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ
ﺟﻤﻊ
ﻣﻼﺣﻈﺎت :

-5-7ﺟﻤﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺟﺮاي ﭘﺮوژه :
ﺳﺎل اﺟﺮا

ﻫﺰﯾﻨﻪ

ﺳﺎل اول
ﺳﺎل دوم
ﺳﺎل ﺳﻮم
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم
ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ
ﻣﺠﻤﻮع

ﺻﻔﺤﻪ  13از 13

ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ٠٠:

بسمه تعالی
فرم دو صفحه ای تعريف پروژه

دبيرخانه تحقيقات برق

دبيرخانه تحقيقات برق

شرکت برق منطقه ای
شماره
رديف

کد پروژه

 -1محور پروژه

.................

 - 2دليل تحقيقاتى بودن (با توجه به كدام بند آيين

 -3كد تصويب*

نامه تعريف فعاليتهاى تحقيقاتى در صنعت برق )

توليد  توزيع 

الف) اعتبار تفويض شده به شركتهاي برق منطقه اي

انتقال

ب) تاييد داور فرامنطقه اي

اقتصادى واجتماعى

ج) تاييد اصولي دبيرخانه تحقيقات برق






* توضيح  :مطابق اطالعيه معاونت محترم امور برق و مديرعامل شركت توانير مورخ  33/2/11و به شماره  11/305/20522تعيين مي شود.

 - 4عنوان دقيق پروژه

 - 5فرضيه پروژه (محدوده تعريف مسئله  ،هدف و شرح مختصرى از پروژه)

 - 1گزارش توجيهی پروژه ومزايای فنی ،اقتصادی،اجتماعی و زيست محيطی

(سابقه موضوعى ،اقدامات انجام شده و نتايج بدست آمده ،سابقه استفاده

كاربردي در كشورهاي پيشرفته بيان شود -انجام پروژه چه مشكلى از صنعت برق را حل خواهد نمود ،صرفه جويى ناشى از انجام پروژه اعالم گردد -زيان هاى ناشى از عدم انجام
پروژه روى ساير تجهيزات ذكر شود -تعداد مورد نياز اعالم گردد و )...

 - 0روش انجام پروژه ( با ذكر موارد تفاوت با پروژه هاي مشابه )

کد فرم  – 320 - 30 :ف

1/2

 - 3مشخصات فنى محصول نهايى پروژه  ،تعداد و استفاده كنندگان آن :

 - 9پبش بينى مدت زمان اجراى پروژه (ماه) :
کل اعتبار برآوردى پروژه (ريال)

 - 12تاريخ احتمالی شروع پروژه :

سال

سال

سال

سال

سال

 - 11نوع پروژه :
الف) پروژه تحقيقاتى (مطالعاتى( مىباشد) .محصول نهايى  :گزارش شناخت،گزارش توجيهى ويا نرم افزاركه در كار كاهش هزينه ها يا افزايش بهره ورى مورد
استفاده قرارمىگيرد)
پيش بينى هزينه نيروى انسانى (ريال)

پيش بينى هزينه آزمايشگاه
يا تست (ريال)

پيش بينى صرفه جويى ساالنه در هزينه ها حاصل از به كار بردن نتايج تحقيق (ريال)

ب )  :پروژه منتهى به ساخت نمونه آزمايشگاهى مىشود ( در اين نوع پروژه ها در مقطع زمانى فعلى قصد توليد نمونه صنعتى يا توليد انبوه نيست)
پيش بينى هزينه نيروى انسانى (ريال)

پيش بينى هزينه هاى ساخت شامل طراحى  ،مواد ،
ابزار  ،آزمايشگاه (ريال)

پيش بينى صرفه جويى ساالنه در هزينه ها حاصل از
به كار بردن نتايج تحقيق (ريال)

ج )  :پروژه منتهى به ساخت سفارشى مىشود(تعدادمحدودى نمونه نيمه صنعتى ساخته مى شودو بيشتردرموردتجهيزات ودستگاه هايى صادق است كه كاربردخاص ومحدود
دارند)

پيش بينى هزينه نيروى انسانى (ريال)

پيش بينى هزينه هاى ساخت و تست نمونه
شامل طراحى  ،مواد ،ابزار،آزمايشگاه(ريال)

هزينه ساخت نمونه نيمه صنعتى (ريال)

پيش بينى منافع ساالنه (ريال)
(مقايسه قيمت و عملكرد نمونه جديد با نمونه قبلى)

 - 12تجاري سازي و پيگيري نتايج تحقيقات
پيش بيني هزينه گرفتن تاييديه از مراجع آزمايشگاهي
معتبر(ريال)

پيش بيني سرمايه گذاري الزم جهت خريد زمين و
ساختمان(ريال)

پيش بيني سرمايه گذاري الزم جهت خريد تجهيزات و
راه اندازي خط توليد(ريال)

 - 13تاييد پروژه
 - 1نام شخص پيشنهاد دهنده پروژه :
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نام و نام خانوادگى و امضاى مديرعامل شركت برق منطقه اي :

کد فرم  – 320 - 30 :ف

 - 2واحد (تحقيقات) پيشنهاد دهنده پروژه :
 -4تاريخ تاييد فرم دو صفحه اى تعريف پروژه :
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