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 هدف -1

 زيرمجموعههاي ها و محورهاي تحقيقاتي مورد نياز شركتتحقق اولويت -

 ها. اي صنعت آب استانهاي توسعهتقويت تقاضا محوري و پاسخگوئي به نيازهاي عملياتي و طرح -

اي و تابعه و استفاده  هاي آب منطقه هاي تقاضامحور  شركت هدايت، هماهنگي و راهبري انجام پروژه -

 هاي موجود. ها، امكانات و پتانسيل ظرفيتبهينه از 
 

 محدوده اجرا -2

اي، سازمان آب و برق خوزستان و شركت توسعه منابع آب و نيـروي   هاي سهامي آب منطقه كليه شركت

 ايران 
 

سئوليت اجرا و نظارت  -3  م

به عهده مدير عامل اسـت كـه بـه عنـوان رئـيس كميتـه        زيرمجموعههاي  مسئوليت اجرا در شركت -

 هاي مربوطه را به عهده دارد. تحقيقات مسئوليت

مسئوليت نظارت در حوزه ستادي به عهده گروه تحقيقات كاربردي شركت مادر تخصصـي مـديريت    -

 شود.. باشد كه در اين دستورالعمل به اختصار شركت مادر ناميده مي منابع آب ايران مي

  ل تدوين، تصويب و نظارت بر سفارش پروژهمراح-4

 (RFP)تدوين فرم سفارش پروژه  -4-1

، الزم است چارچوب و رئوس كلي شرح وزارت نيروهاي تحقيقاتي توسط  پس از تصويب و ابالغ عناوين اولويت
ربط، تدوين و  ذي تخصصي)، توسط دفاتر 1(پيوست  سفارش پروژههاي  هاي سفارشي، در قالب فرم خدمات پروژه
 تكميل شود.

 
بـردار كـه    هاي سفارش پروژه با تأييد و بر اساس نظرات دفـاتر بهـره   الزم است تدوين، تكميل و تدقيق فرم: تبصره

، انجام شود. همچنين تشريح كامل ضرورت ربط توسط كميته راهبري پروژه ذي باشند متقاضي موضوع مورد نظر مي

بيني شده به منظـور بكـاربرد رسـاندن     هاي پيش و ارائه برنامه ت مترتب بر موضوعو تبيين مصاديق مسائل و مشكال
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بردار و در نهايت موافقـت كميتـه تحقيقـات     ، طي نامه رسمي از سوي دفتر بهرهنتايج و دستاوردهاي ماحصل پروژه

 باشد.  شركت به عنوان ضميمه فرم سفارش پروژه، ضروري مي

 (RFP)ارزيابي فرم سفارش پروژه -4-2

هـاي   ربـط در شـركت   راهبـري پـروژه ذي  در كميتـه   و تدقيق طي دو مرحله شامل بررسي  RFPارزيابي فرم

 شود. انجام مي شركت مادرتوسط زيرمجموعه و در نهايت 

، الزم است فرم ياد زيرمجموعههاي  پس از تصويب فرم سفارش پروژه توسط كميته تحقيقات شركت :1تبصره 

 ارسال گردد.شركت مادر به ، 1-4و نيز مستندات مورد اشاره در بند ات مربوطه سشده به همراه صورتجل

پيشنهادپروژه مصوب مربوطه  به منزله تأييد، شركت مادرتوسط  RFPتأييد كليات و محتويات فرم : 2تبصره 

 5-4با در نظر گرفتن بند راهبري، جهت بررسي نهايي به شركت مادر نبوده و بايستي پيشنهادپروژه مصوب كميته 

 ارسال گردد.همين دستورالعمل، 
 

شكيل كميته راهبري  -4-3  ت

نظارت و راهبري انجـام   تدقيق محتويات فرم سفارش پروه، به منظورربط،  پروژه ذيالزم است كميته راهبري 

 بردار، تشكيل شود.  ه جهت حصول نتايج و دستاوردهاي مورد انتظار و نيز بكارگيري اين نتايج توسط دفاتر بهره پروژ

 گيرد. هاي مربوطه با  نظارت كميته تحقيقات، صورت مي تشكيل كميته راهبري و انجام فعاليت تبصره:

   باشد: زير ميهاي راهبري به شرح  ساختار و شرح وظايف كميته

 اعضا كميته  -4-3-1

 االختيار وي (رئيس كميته). رئيس كميته تحقيقات و يا نماينده تام -

 كارشناس مسئول كميته تحقيقات (دبير كميته). -

 نماينده شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران. -

 تن از كارشناسان مطلع و متخصص آن دفتر.مدير دفتر پيشنهاد دهنده و دو  -

 در زمينه موضوع سفارش پروژه.شركت از مديران و يا كارشناسان متخصص، مطلع و با تجربه  نفردو  -
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ها و يا كارشناسان خبره (خـارج از شـركت) در زمينـه موضـوع      از اعضا هيئت علمي دانشگاه حداقل سه نفر -

 سفارش پروژه.

ا كارشناسان متخصص، مطلع و با تجربه در زمينه موضوع سفارش پروژه، بـا موافقـت   : عضويت مديران و ي1تبصره 

 شود. كميته تحقيقات و ارائه حكم از سوي رئيس كميته تحقيقات، انجام مي

 شرح وظايف اعضا كميته راهبري -4-3-2

بـرداران نتـايج و    بهرهبردار شركت و نيز  پروژه متناسب با نياز دفاتر بهرهسفارش تدقيق كليات شرح خدمات  -

 دستاوردهاي پروژه.

 هـاي  و گزينش بهترين پيشنهاد با در نظر گـرفتن شـاخص  پس از فراخوان هاي واصله  ارزيابي پيشنهادپروژه -

 همين دستورالعمل. 5-4موارد اشاره شده در بند نظير ارزيابي 

، شخص، بررسي گزارشات ميانكارنظارت بر حسن انجام پروژه با تشكيل جلسات منظم و با برنامه زمانبندي م -

  الزحمه تيم تحقيقاتي. تصويب ميزان پيشرفت كار به منظور پرداخت حق

 .بردار (متقاضي) ريزي و نظارت بر اجراي پروژه توسط دفاتر بهره تاييد نهايي پروژه، برنامه -

 فراخوان سفارش پروژه  -4-4

، الزم است فراخوان عمـومي از  شركت مادرآن توسط  أييد نهاييو ت RFPهاي  فرمو تصويب  پس از تدقيق -

ربـط و   رسـاني اينترنتـي شـركت ذي    پايگاه اطالعهاي عمومي،  صالح، رسانه طريق مكاتبه با مراكز علمي ذي

 تهيه بروشور و غيره، انجام شود.شركت مادر، 

رسـاني   اطالع به تناسب هزينه و حجم عمليات اجرايي موضوع، اي اتخاذ گردد كه بايد به گونه شيوه فراخوان -

 انجام شود.صالح،  تحقيقاتي ذي -فرصت برابر براي محققين، موسسات و مراكز علمي با به طور شايسته و

 الزم است انجام فراخوان با برنامه زمانبندي مشخص و دريافت پيشنهادات تا زمان مقرر صورت گيرد. تبصره :

شنهادات دريافت شده بررسي -4-5  پي
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كليه پيشنهادات واصله، در كميتـه راهبـري مـورد ارزيـابي قـرار گرفتـه و انتخـاب پيشـنهاد برتـر بـر پايـه             -

ها، روش انجام كار، جامعيت پيشنهاد ارائه  هاي ارزيابي شامل توانمندي و تجربه تيم پژوهشي، هزينه شاخص

 شده و نظير آن، انجام شود.

بـر  (ها  بيش از سقف اختيارات شركت پيشنهاد منتخب با مبلغدر صورتي كه هاي الزم،  پس از انجام بررسي -

سه پنجم كميته پژوهش و فناوري اساس مصوبه  جهت بررسي و ارزيـابي نهـايي    باشد، )مادر شركتجل

 ، ارسال گردد.مادربه همراه صورتجلسات مربوطه، به گروه تحقيقات كاربردي شركت 

سن انجام پروژه -4-6  عقد قرارداد و نظارت بر ح

، در زمان عقد قراداد بيش از سقف اختيـارات كميتـه تحقيقـات شـركت باشـد     پيشنهاد نهايي چنانچه مبلغ  -

بسته به محل تأمين و ضرورت داشته  )5-4يه از سوي شركت مادر (در صورت لزوم بر طبق بند تأييدوجود 

 . اقدامات الزم صورت گيرد ،دريافت كد رهگيري از سامانه سماتاعتبار پروژه، بايستي نسبت به 

قانون الحاق برخي مواد بـه قـانون تنظـيم     56تحقيقاتي، ماده   در صورتي كه محل تأمين اعتبار پروژه :1تبصره

) باشد، الزم اسـت نسـبت بـه اخـذ كـد رهگيـري از سـامانه مـديريت اطالعـات          2بخشي از مقرارت مالي دولت(

(سمات) در چارچوب دستورالعمل اجرايـي مـاده مـذكور (قابـل دريافـت ازسـامانه سـمات بـه آدرس         تحقيقاتي 

http://band56.semat.ir( .اقدام شود 

بـردار   نظارت بر حسن انجام پروژه و نيز بكارگيري نتايج و دستاوردهاي ماحصـل پـروژه توسـط دفـاتر بهـره      -

 مورد اشاره قرار گرفته است.  2-3-4گيرد كه در بند  ربط، توسط كميته راهبري صورت مي ذي

با امضا كليـه  پس از تشكيل جلسات كميته راهبري، الزم است صورتجلسات مربوطه به صورت منظم و  :2تبصر

 حاضرين در جلسه، به گروه تحقيقات كاربردي ارسال گردد.

هر گونه تغيير از مسير انجام پروژه نظيـر تغييـر در اهـداف، متـدولوژي و غيـره، بـا همـاهنگي گـروه          :3تبصره

 تحقيقات كاربردي انجام شود.

ج و ارائه دستاوردها -4-7 شر و تروي  ن

http://band56.semat.ir/
http://band56.semat.ir/
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پـس از تأييـد نهـايي     بردار دفتر پيشنهاد دهنده و بهرهنظارت بر اجرا و بكارگيري نتايج و دستاوردها توسط  -

، مـذكور پروژه خاتمه يافته، بر عهده كميته راهبري بوده و الزم است پس از گذشـت زمـان مقتضـي، دفتـر     

 راهبري ارائه نمايد.گزارش كامل و مستند از كابرد نتايج پروژه و نيز اثربخشي آن، به كميته 

ريزي و اقدامات الزم در خصوص نشر و ترويج و ارائه دستاوردها، الزم است در يك چارچوب مشخص و  برنامه -

واحد انجام شود كه بر اين اساس، دستورالعمل مربوطه در دست تهيه بوده و متعاقبا توسط اين دفتـر ابـالغ   

 خواهد شد.
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د انجام سفارش پروژه:-5  نمودار رون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزيابي توسط شركت مادر

اولويت تحقيقاتيتأييد عنوان   

تدوين، تدقيق و يا بازنگري فرم 
RFP توسط كميته راهبري   

تشكيل كميته راهبري پروژه ذي ربط با 
 نظارت كميته تحقيقات

تاييد و تصويب 
 كميته تحقيقات

 ارزيابي توسط شركت مادر
 و

به كميته تحقيقات نظراعالم   

 خير

 بلي

هاصالح و تكميل فرم سفارش پروژ  
 و

 فراخوان

گزينش دريافت پيشنهادات، ارزيابي و 
 بهترين پيشنهاد

 بلي

عقد قرارداد و نظارت بر حسن انجام 
 پروژه

 اصالح و بازنگري
 خير

 مصوب با مبلغ بيش از سقف اختيارات

 بلي

 تاييد

 خير
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سناد مربوط و پيوست -6  :ا

 RFPفرم  -

 نامه تعريف و راهبري پروژه پژوهشي و استفاده از نتايج فرم تفاهم -

 :كنترل سند -7

  مديريت منابع آبصادر كننده: شركت 

 زيرمجموعه يقات شركت هاىكميته هاى تحق دريافت كننده: كليه

 مديريت منابع آبشركت گروه تحقيقات كاربردي تجديد نظر كننده : 

 

 

 

 

 

 

 



  

 اي  هاي آب منطقه هاي تحقيقاتي شركت فرم تدوين و ارائه عناوين سفارش پروژه -1پيوست 

 

 عنوان پروژه :
 

 

 
 (ماه):مدت زمان تقريبي انجام پروژه                                 ريال): (ميليونمبلغ تخميني 

 
مصرف 

كنندگان نتايج 
 اين تحقيق:

 

 

 
 :هاي عيني موضوع در استان) (همراه با معرفي مصاديق يا نمونهتعريف دقيق مسئله  -1

 

 

 
 
 
  : تبيين ضرورت و نياز اساسي براي انجام اين تحقيق -2

 

 

 
 

 
 سواالت اساسي تحقيق:  -3

 

 

 
 

 



(با انجام آن، چه مسائلي از بخش آب استان حل خواهد  دستاوردهاي كاربردي اين تحقيق براي بخش آب استان  -4

 : شد؟)

 

 

 
 

 
 الزامات مورد نظر كارفرما جهت لحاظ نمودن در متدولوژي تحقيق :  -5

 

 

 
 
 رئوس كلي شرح خدمات:  -6

 

 

 
 
 حداقل تخصصهاي مورد نياز در تيم پژوهشي : -7

 تخصص رديف
 حداقل مدرك

 مورد نياز
تعدا

 د
 تخصص رديف

حداقل 
مدرك مورد 

 نياز
 تعداد

1    5    

2    6    

3    7    

4    8    

 توضيحات (در صورت نياز) :  -8

 

 
 

 تاييد دبير كميته تحقيقات :         
 



 بسمه تعالي
 نامه تعريف و راهبري پروژه پژوهشي و استفاده از نتايج تفاهم

 
كه  ___شود از يك سو و  بين دفتر/ گروه تحقيقات كاربردي كه از اين پس واحد پژوهش ناميده مي __نامه حاضر در تاريخ  تفاهم

 گردد. شود براساس مواد و شرايط زير منعقد مي اين پس واحد متقاضي خوانده مياز 
 

 نامه موضوع تفاهم -1ماده 
و استفاده از نتايج  __با كد » _____« نامه عبارت است از تعريف، نظارت و راهبري انجام پروژه پژوهشي با عنوان  موضوع تفاهم

 باشد. بدست آمده مي
 ز نتايج پژوهشمجري استفاده ا -2ماده 

 خواهد بود كه همه تالش خود را جهت استفاده از نتايج پروژه اعمال خواهد نمود. _____مجري استفاده از نتايج پژوهش، 
 تعهدات واحد پژوهش -3ماده 

 هاي مربوطه همكاري و پيگيري الزم را بعمل آورد. واحد پژوهش بايد در تعريف سفارش پروژه و فراخوان فرم -3-1
واحد پژوهش بايد در تهيه شرح خدمات پروژه از نظرات واحد متقاضي استفاده نموده و بر انجام كامل شرح خدمات مصوب  -3-2

 پروژه نظارت نمايد.
واحد پژوهشي بايد از واحد متقاضي جهت معرفي نماينده براي شركت در جلسات كميته راهبري مربوطه دعوت به عمل  -3-3

 آورد.
د پس از خاتمه پروژه يك نسخه از گزارش پاياني و يك نسخه از خالصه نتايج بدست آمده را بمنظور واحد پژوهش باي -3-4

 استفاده از نتايج در اختيار واحد متقاضي قرار دهد.
واحد پژوهش بايد بر روند تحقق اهداف پروژه و انطباق آن با نيازهاي واحد متقاضي ونيز بكارگيري دستاوردهاي ماحصل  -3-5

 پروژه نظارت دقيق داشته باشد.انجام 
 تعهدات واحد متقاضي -4ماده 

نامه، در اسرع وقت نسبت به معرفي همكار صنعت مرتبط با موضوع پژوهش اقدام  واحد متقاضي بايد پس از تبادل تفاهم -4-1
 نمايد.

يره را با درخواست واحد پژوهش در ها و غ ها، نقشه واحد متقاضي بايد امكانات مورد نياز پروژه از جمله اطالعات، داده -4-2
 اختيارمجري پروژه قرار دهد.

در صورت لزوم واحد متقاضي بايد قبل از عقد قرارداد پژوهشي، موضوع خارج شدن اولويت پروژه را به واحد پژوهش اطالع  -4-3
 دهد.

مسير انجام پروژه، موارد را به واحد واحد متقاضي در صورت نياز به هر گونه تغيير در متدولوژي، اهداف و به طور كلي  -4-4
 پژوهش اعالم نمايد.

واحد متقاضي بايد زمينه هاي الزم جهت كاربرد نتايج حاصل از اجراي پروژه را فراهم نموده و گزارش اقدامات مربوطه را به  -4-5
 صورت مكتوب به واحد پژوهش ارائه دهد.

 همكار صنعت -5ماده 
 نمايد. به عنوان همكار صنعت به منظور نظارت، پيگيري و امور مترتب بر راهبري پروژه معرفي مي را ____واحد متقاضي، آقا/خانم 
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