
  شوراى تحقیقات برق 
  :عنوان 

ارى گردھمايى كمیته ھاى تحقیقات برق      دستورالعمل برگز

  

  ٧/١٢/١٣٧٤: تاریخ صدور    د  -٠١٠-٠١ :  شماره سند 
  ٢   از   ١صفحه      

   ٧/١٢/١٣٧٤  :تاریخ بازنگرى         ١ :  شماره بازنگرى 
   دبیرخانه شوراى تحقیقات برق: تهیه كننده   

   كمیته تخصصى شوراى تحقیقات برق: تصویب كننده 

  
  : هدف -١

  تشریح سیاستها، آیین نامه ها و دستورالعملهاى شوراى تحقیقات برق  -١-١

  ارائه پیشنهادها و مشكالت از طرف كمیته هاى تحقیقات برق  -١-٢

     معرفى پروژه هاى تحقیقاتى به نتیجه رسیده نمونه -١-٣

  
  : محدوده اجرا -٢

  ىتحقیقات شركتهاى تابعه و وابسته وزارت نیرو، دانشكده صنعت آب و برق، پژوهشگاه نیرو و شركت متن كلیه كمیته ها

  

  : تعاریف و مفاهیم  – ٣
  به شرح مندرج در پیوست مقدمه مجموعه اسناد شوراى تحقیقات برق 

  
  : روش انجام كار -٤

وراى تحقیقات برق مى باشد و میزبان به پیشنهاد  به عهده ش  مسئولیت برگزارى گردهمایى موضوع این دستورالعمل       -٤-١

  .كمیته تخصصى شوراى تحقیقات برق و با تایید رییس شوراى تحقیقات برق تعیین مىگردد

 مواردى كه باید در گردهمایى مطرح شود، سیاس تها، آی ین نام ه ه ا و دس تورالعملهاى ش وراى تحقیق ات ب رق و          عمده   -٤-٢

  .مىباشد) به صورت میزگردهاى تخصصى(میته ها ى  تحقیقات برق همچنین پیشنهادها و مشكالت ك

ن آنه ا معرف ى و ارائ  ه   ی توس ط محقق   ،، ح داكثر س ه پ روژه تحقیق اتى ب ه نتیج ه رس یده نمون ه        محقق ین  ب ه منظ ور ت شویق    -٤-٣

  .خواهدشد

  . مدت برگزارى گردهمایى یك روز مىباشد-٤-٤

  :ر گردهمایى به شرح ذیل مىباشدد) مدعوین ( تعداد و تركیب شركت كنندگان -٤-٥

  : نفر از اعضاى كمیته مركزى تحقیقات منطقه با تركیب ذیل ٥ حداكثر -٤-٥-١

  ) در صورت مقدور نبودن دبیر كمیته مركزى تحقیقات منطقه (رییس كمیته مركزى تحقیقات منطقه  -١

   یك نفر از شركتهاى توزیع فعال  -٢

   یك نفر از شركتهاى مدیریت تولید فعال  -٣

  ار فعال و یا امور انتقال كیك نفر از شركتهاى مشاور یا پیمان  -٤

   یك نفر از اعضاى هیات علمى دانشگاه  -٥

  

  



  شوراى تحقیقات برق 
  :عنوان 

دستورالعمل برگزارى گردھمايى كمیته ھاى تحقیقات برق           

  

  ٧/١٢/١٣٧٤: تاریخ صدور    د  -٠١٠-٠١ :  شماره سند 
  ٢   از   ٢   :صفحه  

   ٧/١٢/١٣٧٤  :تاریخ بازنگرى         ١ :  شماره بازنگرى 
   یقات برقدبیرخانه شوراى تحق: تهیه كننده   

   كمیته تخصصى شوراى تحقیقات برق: تصویب كننده 
  

 فوق مىتواند به پیشنهاد رییس كمیته مركزى تحقیقات منطقه از می ان س ایر   ٥ تا ٢یكى از چهارنفر ردیفهاى     

تعیین كلیه افراد فوق به عه ده ری یس كمیت ه مرك زى تحقیق ات      . ركزى انتخاب و معرفى گردد  اعضاى كمیته م  

  .منطقه مىباشد

  تركی  ب ای   ن اف   راد ب   ه ش   رح  .  نف   ر از ه   ر منطق   ه اى ك   ه فاق  د كمیت   ه مرك   زى تحقیق   ات مىباش   د  ٤ ح  داكثر  -٤-٥-٢

  :ذیل مىباشد

  )كمیته تحقیقات شركت مادردر صورت مقدور نبودن دبیر (رییس كمیته تحقیقات شركت مادر  -١

  ع فعال منطقه ی یك نفر از شركتهاى توز -٢

   یك نفر از شركتهاى مدیریت تولید فعال منطقه  -٣

   یك نفر از اعضاى هیات علمى دانشگاه  -٤

  .تعیین افراد فوق به عهده رییس كمیته تحقیقات شركت مادر مىباشد

از هر كمیت ه تحقیق ات ی ك نف ر ك ه ترجیح ًا ری یس ی ا دبی ر          ( نفر از كلیه كمیته هاى تحقیقات مستقل ١٠ حداكثر   -٤-٥-٣

  )كمیته تحقیقات شركت باشند

  )ترجیحًا مدیر عامل، معاونین مدیرعامل و مدیران ارشد( نفر از مركز تحقیقات نیرو ٤ حداكثر -٤-٥-٤

ر، كمیت  ه  نف  ر از اع  ضاى ش  وراى تحقیق  ات ب  رق، معاون  ت تحقیق  ات و تكنول  وژى ش  ركت ت  وانی      ١٦ ح  داكثر -٤-٥-٥

  تخصصى شوراى تحقیقات برق و دبیرخانه شوراى تحقیقات برق 

 شرایط زمانى و مكانى توسط شوراى تحقیق ات ب رق و ض من هم اهنگى ب ا      س زمان برگزارى گردهمایى در سال، براسا -٤-٦

  .میزبانان و كمیته تخصصى شوراى تحقیقات برق تعیین خواهدشد

  

  :  اسناد مربوط و پیوست - ٥
___  

  

   : كنترل سند-٦

  كمیته تخصصى شوراى تحقیقات برق :   صادر كننده       

  كلی   ه كمیت   ه ه   اى تحقیق   ات ش   ركتهاى تابع   ه وواب   سته وزارت نی   رو، دان   شكده ص   نعت آب و ب   رق،        :   دریاف   ت كنن   ده    

   پژوهشگاه نیرو وشركت متن 

  كمیته تخصصى شوراى تحقیقات برق :   تجدید نظر كننده  

  

  



   


