
 1/  2ف                                                                                                     – 320  - 30کد فرم : 

 دبيرخانه تحقيقات برق

 

 
 دبيرخانه تحقيقات برق    

  

 . . . . . . . . . . . . . . . . .شرکت برق منطقه ای 

 

شماره 
 رديف

 محور پروژه -1 کد پروژه
)با توجه به كدام بند آيين دليل تحقيقاتى بودن  - 2

 نامه تعريف فعاليتهاى تحقيقاتى در صنعت برق (
 كد تصويب* -3

   توزيع   توليد     

 انتقال

 اقتصادى واجتماعى

 هاي برق منطقه اي       الف( اعتبار تفويض شده به شركت 

 ب( تاييد داور فرامنطقه اي           

 ج( تاييد اصولي دبيرخانه تحقيقات برق      

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

 عنوان دقيق پروژه - 4

 

 

 

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

 

 

 

 

)سابقه موضوعى، اقدامات انجام شده و نتايج بدست آمده، سابقه استفاده گزارش توجيهی پروژه ومزايای فنی، اقتصادی،اجتماعی و زيست محيطی  - 1

زيان هاى ناشى از عدم انجام   -انجام پروژه چه مشكلى از صنعت برق را حل خواهد نمود، صرفه جويى ناشى از انجام پروژه اعالم گردد  -در كشورهاي پيشرفته بيان شود كاربردي

 تعداد مورد نياز اعالم گردد و ...(  -پروژه  روى ساير تجهيزات ذكر شود

 

 

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

 

 تعالی  بسمه

 

 هپروژدو صفحه ای تعريف فرم 



 2/  2ف                                                                                                     – 320  - 30کد فرم : 

 

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

 

 

 

 تاريخ احتمالی  شروع پروژه : - 12پبش بينى مدت زمان اجراى  پروژه )ماه( :                                                      - 9

 سال سال سال سال سال  اعتبار برآوردى پروژه )ريال(کل 

     

 

 

 

 نوع پروژه : - 11

گزارش شناخت،گزارش توجيهى ويا نرم افزاركه در كار كاهش هزينه ها يا افزايش بهره ورى مورد   :محصول نهايى(مىباشد.  )الف( پروژه تحقيقاتى )مطالعاتى
 استفاده قرارمىگيرد(

گاه پيش بينى هزينه آزمايش پيش بينى هزينه نيروى انسانى )ريال(

 يا تست )ريال(
ال( اصل  از به كار بردن نتايج تحقيق )ريپيش بينى صرفه جويى ساالنه در هزينه ها ح  

   

 

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

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

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

 

 

  

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

 دارند(

 پيش بينى هزينه نيروى انسانى )ريال(
پيش بينى هزينه هاى  ساخت و تست نمونه 

 ،آزمايشگاه)ريال(شامل طراحى ، مواد، ابزار
 پيش بينى منافع ساالنه )ريال( هزينه ساخت نمونه نيمه صنعتى )ريال(

 )مقايسه قيمت و عملكرد نمونه جديد با نمونه قبلى(

 

 

 

 

   

 تجاري سازي و پيگيري نتايج تحقيقات - 12

ه از مراجع آزمايشگاهي پيش بيني هزينه گرفتن تاييدي
 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(

 

 

 

  

 

 تاييد پروژه  - 13

 واحد )تحقيقات( پيشنهاد دهنده پروژه : - 2نام شخص پيشنهاد دهنده پروژه :                                                           - 1

 تاريخ تاييد فرم دو صفحه اى تعريف پروژه : -4                   نام و نام خانوادگى و امضاى مديرعامل شركت برق منطقه اي :      -3

 

 


