
 
 

 نظامنامه تحقيقات در شركتهاي آب منطقه اي 

 :شماره سند
 :تاريخ صدور

 :شماره تجديدنظر
   : تاريخ

 

  ۱۳از      صفحه   امضاء 
 د الف/   م پ 

 
 مقدمه 

  اساسنامه شركتهاي آب منطقه اي مبني بر انجام فعاليتهاي تحقيقاتي در ۷ ماده ۷بر اساس بند       
پژوهشي كارشناسان بومي شهرستانها و  افزايش  روحيه علمي و خالقيت به منظور شركتهاي مذكور و 

يقات در هر يك از  موضوع تشكيل كميته تحق، كاهش تمركز گرائي در تحقيقات كاربردي آب كشور
  .آب منطقه اي  با مشخصات تعيين شده ذيل مد نظر قرار گرفته استشركتهاي 

     كميته تحقيقات متولي بخش تحقيقات در شركت آب منطقه اي بوده و مسئوليت تصويب پروژه 
 هاي پژوهشي و نظارت بر جذب اعتبارات تحقيقاتي شركت آب منطقه اي و ساير موارد مربوطه را در

 .محدوده اختيارات تعيين شده بعهده خواهد  داشت
 
 :   هدف-١ 

   استانهاي كشورافزايش  روحيه  علمي و خالقيت  پژوهشي كارشناسان بومي  -۱-۱  
 كاهش تمركز گرائي در تحقيقات كاربردي آب كشور  -۲-۱ 
  نهادينه شدن فرهنگ تحقيق در شركتهاي آب منطقه اي -۳-۲ 
 
 :  محدوده اجرا -۲
دفتر امور پژوهشي و پشتيباني علمي معاونت پژوهش و مطالعات پايه شركت :    حوزه اجرا -۱-۲

 سهامي مديريت منابع آب ايران و شركتهاي آب منطقه اي كشور
 پروژه هاي تحقيقاتي و كليه فعاليتهاي پژوهشي كه در زمينه صنعت آب در : فعاليتهاي مشمول -۲-۲

 .قه اي كشور انجام مي شودحوزه فعاليت شركتهاي آب منط
 
 :  مسئوليت  اجرا -۳
   مسئوليت اجرا در حوزه ستادي به عهده دفتر امور پژوهشي و پشتيباني علمي مي باشد كه با -۱-۳

 .همكاري معاونتهاي شركت سهامي مديريت منابع آب به انجام مي رسد
 است كه به عنوان رئيس كميته   مسئوليت اجرا در شركتهاي آب منطقه اي به عهده مدير عامل-۲-۳ 

 .تحقيقات مسئوليتهاي مربوطه را به عهده دارد
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  ۱۳از      صفحه   امضاء 
 د الف/   م پ 

 
 
 
 :  اصول و ساختار  -۴

     مسئوليتهاي مربوط به بررسي ، تصويب و نظارت بر اجراي پروژه هاي تحقيقاتي و نيز نحوه 
 ساختار كميته .هزينه نمودن اعتبارات تحقيقاتي شركت آب منطقه اي بعهده كميته تحقيقات مي باشد

 :تحقيقات و وظايف آن بشرح زير مي باشد
 
 
 اعضاي كميته تحقيقات   -۱-۴  

 نفر از مديران اجرائي، اساتيد دانشگاهها و كارشناسان خبره  مناطق   ٨كميته تحقيقات  متشكل از      
 :به شرح ذيل مي باشد

 .آب منطقه اي بعنوان رئيس كميته شركت  مدير عامل  -۱
 . مسئوليت اداره جلسه را بعهده خواهد داشت ،ير كميته كه در غياب رئيس دب  -۲
 آب شركت   بهره برداري و  طرح و توسعه و حفاظت برنامه ريزي، مطالعات پايه،  معاونين   -۳

  تام االختيار نماينده  در صورت عدم امكان عضويت هر يك از معاونين ، اين مسئوليت به ( منطقه اي
 ).        ي گردد منتقل م وي
  . در صنعت آبنفر كارشناس خبره سه      -۴

تا زمان ابالغ ساختار تشكيالت جديد شركتهاي آب منطقه اي ، دبير كميته تحقيقات توسط    - ١تبصره 
 .  فوق  انتخاب خواهد شد۳رئيس كميته و از ميان اعضاي رديف 

ناسان ارشد و مديران خارج  از شركت  آب رئيس كميته مي تواند حسب ضرورت از كارش   - ۲تبصره 
جهت حضور در جلسات ...)  نظير سازمان جهاد كشاورزي ، سازمان محيط زيست و( منطقه اي  

 . كميته دعوت بعمل آورد
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   شرح وظايف كميته تحقيقات -۲-۴
 تدوين  و پيشنهاد سياستها و خط مشي هاي تحقيقات آب در منطقه  -۱-۲-۴
  
 نطباق و اجراي سياستها و برنامه هاي مصوب تحقيقات آب در منطقه ا  -۲-۲-۴

پژوهش و تحقيق منطقه اي محور توسعه پايدار در سطح منطقه و كل كشور است، لذا  اجراي سياستها 
 :و برنامه ها  در قالب محورهاي ذيل بر عهده كميته تحقيقات قرار گرفته است

 
   در راستاي  صنعت آبليد و تعميق دانش و فن آوريبرنامه ريزي و مديريت علمي در جهت تو -١

 يك نظام پوياي پژوهشي 
 بهره برداري بهينه از منابع و امكانات موجود در مناطق پيشنهاد  -٢

 فراهم نمودن امكانات الزم در راستاي ارتقاي سطح علمي كارشناسان و پژوهشگران صنعت آب  -٣

 اطق بكارگيري ظرفيتهاي علمي موجود در منشناسايي و  -٤

معرفي و ترويج  دستاوردهاي جديد علمي در منطقه با  برگزاري سمينارهاي تخصصي، كارگاههاي  - ۵
  و يا مشاركت با ساير ارگانهاآموزشي 

 
 
 
   تدوين و ارجاع اولويتهاي تحقيقاتي مورد نياز منطقه  -۳-۲-۴

 :ح ذيل مي باشدتدوين و ارجاع اولويتهاي تحقيقاتي در كميته تحقيقات بشر     فرآيند 
 
منظور هدايت امكانات و ظرفيتهاي ه تشخيص  نيازها و تدوين اولويتهاي تحقيقاتي منطقه ب   -۱

 .تحقيقاتي موجود در راستاي پاسخگويي به معضالت مبتالبه مناطق
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  ارسال اولويتهاي تحقيقاتي تدوين شده در قالب صورتجلسه مربوطه،  توسط رئيس كميته به دفتر  -۲
 .جهت بازنگري نهايي  پژوهشي و پشتيباني علميامور

 
، توسط كميته هماهنگي و تلفيق دفتر امور  اولويتهاي تحقيقاتي پيشنهادي كميته تحقيقات    -تبصره  

 شركت آب منطقه ايبررسي شده و نتايج آن به رئيس كميته تحقيقات  پژوهشي و پشتيباني علمي
 .اعالم مي گردد

 
روژه هاي پژوهشي در قالب اعالم عناوين اولويتهاي تحقيقاتي تعيين شده به سفارش پفراخوان    -۳

 .دانشگاهها، مراكز تحقيقاتي، محققين،  متخصصين  و سازمانهاي اجرايي ذيربط
 
 
  پروژه هاي تحقيقاتي پيشنهادي براساس اولويتهاي تعيين شده تأييد بررسي و  -۴-۲-۴

 :يقاتي پيشنهادي بشرح ذيل مي باشد پروژه هاي تحقتأييد روند بررسي و    
 
  دريافت، ثبت و كدگذاري پيشنهادات دريافت شده   -۱-۴-۲-۴

        پيوست (پيشنهاد پروژه هاي تحقيقاتي توسط پژوهشگران و با تكميل فرم  مربوطه    - ۱تبصره 
 .  صورت مي گيرد ) ١شماره 

  اين ۷لعمل مندرج در پيوست شماره  كد گذاري پروژه هاي پيشنهادي طبق دستورا – ۲تبصره 
 .نظامنامه انجام مي گيرد

 
 . بررسي پيشنهادات  در كميته و تكميل فرم امتيازدهي -۴-۲-۴ -۲

پيوست (    پروژه هاي پيشنهادي دريافتي ،  توسط كميته  تحقيقات  بررسي و طبق فرم مربوطه 
ررسي مجدد پيشنهاد و يا تصويب نهايي همچنين كميته مي تواند ب .امتياز دهي مي شوند)  ٢شماره 

 .آنرا به تحقق مواردي مشروط نمايد
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  ۱۳از      صفحه   امضاء 
 د الف/   م پ 

 .  تأييد و يا عدم تأييد  پيشنهادات بررسي شده-۳-۴-۲-۴

      كميته تحقيقات پس از بررسي پيشنهادات و با در نظر گرفتن اولويتها و نيازهاي منطقه و نيز 
ي خود در خصوص تأييد و يا عدم تأييد هر پيشنهاد محدوديت اعتبارات تحقيقاتي موجود،  نظر نهاي

بمنظور اعالم قبولي و تأييد هر پيشنهاد پروژه تحقيقاتي ، عالوه بر نظر كارشناسي . را اعالم مي نمايد
 :كميته تحقيقات ، تأمين شروط زير الزامي مي باشد

نه  مندرج  در  فرم   درصد   امتيازات مربوط به  هر يك از گروههاي سه گا۵۰  كسب  حداقل -۱
 ) ۲پيوست شماره (امتيازدهي 

 :  رعايت ضابطه جذب اعتبارات پژوهشي تخصيص يافته به شرح ذيل -۲
هر شركت آب منطقه اي مجاز خواهد بود تا از محل اعتبارات پژوهشي تخصيص يافته موضوع 

با مبلغ هزينه هر يك، اين نظامنامه، با اختيارات كامل در جهت عقد قراردادهاي پژوهشي ) ۴-۳(بند 
حداكثر معادل درصد مشخصي از كل اعتبار پژوهشي تخصيص يافته خود كه توسط دفتر امور 
پژوهشي و پشتيباني علمي بصورت ساالنه تعيين مي شود و نيز اجرا و نظارت بر پروژه هاي مربوطه 

ر از درصد مذكور،  الزم در صورت نياز به عقد قراردادهاي پژوهشي با مبلغ بيشت. رأساً هزينه نمايد
است كليه مستندات مربوط به پروژه هاي پيشنهادي تصويب شده در كميته تحقيقات همراه با 
صورتجلسه مربوطه و فرمهاي ارزيابي تكميل شده آنها ، توسط رئيس كميته به دفتر امور پژوهشي و 

يته هماهنگي و تلفيق دفتر پيشنهادات مذكور در كم. پشتيباني علمي جهت تأييد نهايي  ارسال گردد
امور پژوهشي و پشتيباني علمي بررسي شده و درصورت تأييد ،  مراتب با اعالم شروط احتمالي 

و  نهايتاً  عقد قرارداد به رئيس كميته تحقيقات  )  ۴-۲-۴-۵(و )   ۴-۲-۴-۴(جهت انجام مراحل 
 .اعالم  مي شود

 
 خارج از تخصص ، شنهادات پژوهشي واصله  در مواردي كه موضوع و شرح خدمات پي-تبصره  

اعضاي كميته باشد، شايسته است به منظور ارزيابي دقيقتر موارد، از مشاوره كارشناسان و يا مراجع 
 .تخصصي ذيربط بهره گيري الزم بعمل آيد
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 اصالح پيشنهادهاي تحقيقاتي مشروط    -۴-۴-۲-۴
پس از اعمال . داده مي شودارجاع  محقق مربوطه مشروط با ذكر شروط تعيين شده به پيشنهادات     

پس .  در كميته تحقيقات مورد بررسي قرار خواهد گرفتپيشنهاد مذكور مجددا شروط توسط محقق ، 
 .اقدام خواهد شد )   ۴-۲-۴-۵ (،  طبق مفاد بند  كميته تحقيقاتتأييداز انجام اصالحات الزم و 

 
 

ات پروژه هاي تصويب شده         تنظيم و تدقيق شرح خدم   -۵-۴-۲-۴     
 تصويب شده قبل از ارسال جهت عقد قرارداد ، پروژه هاي و برنامه زمانبندي كليه شرح خدمات     

 شده و صورتجلسه تدقيق شرح  جزئيـات مفـاد آن تنظـيمودر كميته تحقيقـات دقيقا بررسـي 
 همراه فرمهاي ضمائم قرارداد، ه در نهايت شرح خدمات تدقيق شده ب. مي گرددخدمات آن تهيه 

 .  جهت عقد قرارداد  ارسال مي شوند
 
 
 پيگيري و نظارت بر عقد قرارداد هاي تحقيقاتي      -۵-۲-۴

عقد قراردادهاي تحقيقاتي با محققان پروژه هاي تصويب شده ، در قالب تيپ قراردادهاي تحقيقاتي 
با امضاي رئيس كميته تحقيقات و محقق   ) ۳ پيوست شماره (دفتر امور پژوهشي و پشتيباني علمي 

 .اصلي پروژه ،  انجام مي پذيرد
 
 

  انجام مشاوره و اظهار نظر تخصصي در  زمينه  مسائل  و مشكالت صنعت آب مناطق  با   -۶-۲-۴
  .پاسخگويي به موارد ارجاعي از طريق رئيس كميته

 
   بودجه كميته تحقيقات -۳-۴

تخصيص يافته به هر شركت آب منطقه اي بصورت ساالنه توسط دفتر امور     اعتبارات تحقيقاتي  
كميته تحقيقات براي عقد هر يك از  قراردادهاي  . پژوهشي و پشتيباني علمي تعيين خواهد شد

پژوهشي با مبلغ هزينه معادل و يا كمتر از درصد مشخصي از كل اعتبار پژوهشي تخصيص يافته، كه 
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  ۱۳از      صفحه   امضاء 
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تر امور پژوهشي و پشتيباني علمي تعيين و اعالم مي گردد،  اختيار كامل بصورت ساالنه و توسط دف
دارد ليكن ، جهت عقد  قراردادهاي  پژوهشي  كه  داراي  مبلغ  بيشتر  از  سقف  مذكور  مي باشند،  

 .   اين نظامنامه  الزامي مي باشد۴-۲-۴-۳رعايت  مفاد  بند  
 . اعتبارات مذكور بعهده كميته تحقيقات است     مسئوليت پيگيري و نظارت بر نحوه جذب

    رئيس كميته تحقيقات مي بايست  در بهمن ماه هر سال گزارش مشروح عملكرد ساالنه كميته را  
دفتر مذكور پس از بررسي گزارش عملكرد . به دفتر امور پژوهشي و پشتيباني علمي ارسال نمايد

 ساالنه كميته تحقيقات و ساير مدارك موجود و بر اساس معيارهاي ارزيابي فعاليتهاي پژوهشي
، در زمينه ميزان بودجه تحقيقاتي سال آينده آن شركت  ) ۶پيوست شماره (شركتهاي آب منطقه اي 
 :گزارش  عملكرد  ساالنه  كميته  تحقيقات  شامل  موارد زير مي  باشد.  تصميم گيري خواهد نمود

 
    اطالعات مربوط به تاريخ و تعداد جلسات برگزار شده و نحوه حضور و مشخصات اعضاي-۱

 كميته تحقيقات
 مشخصات كليه مشاوران ، داوران  و ناظران پروژه هاي تحقيقاتي عقد قرارداد شده به  -۲

 تفكيك پروژه هاي ارجاع شده به ايشان 

 گزارش پيشرفت فيزيكي و مالي پروژه هاي عقد قرارداد شده به همراه يك نسخه گزارش   -۳
 نهايي  پروژه هاي خاتمه يافته

 رد اعتبارات  تحقيقاتي تخصيص يافته  به تفكيك موضوع  گزارش مالي هزينه ك -۴

 شرح اقدامات انجام شده در جهت نشر دستاوردهاي حاصل  از  پروژه هاي  تحقيقاتي  -۵
 خاتمه يافته

 فهرست پيشنهاد پروژه هاي بررسي شده در كميته تحقيقات و نتايج بررسي آنها به تفكيك  -۶
 مردود، مشروط و قبول 

  مرتبط با امور پژوهشي  گزارش ساير موارد -۷
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 نظامنامه تحقيقات در شركتهاي آب منطقه اي 

 :شماره سند
 :تاريخ صدور

 :شماره تجديدنظر
   : تاريخ

 

  ۱۳از      صفحه   امضاء 
 د الف/   م پ 

   نحوه انتخاب و صدور حكم اعضاي كميته تحقيقات -۴-۴
 .احكام عضويت  اعضاي كميته توسط رئيس كميته  صادر مي گردد    

  امور   معاونتتأييد  نفر كارشناس  خبره پس از پيشنهاد رئيس كميته و ٣صدور حكم    - ١تبصره 
 . مديريت منابع آب انجام مي گيردشركت سهاميپژوهش و مطالعات پايه 

 
در  ) ۴-۱(  بند ۳رديف درصورت عدم امكان حضور  هر يك از معاونين مذكور در  – ٢تبصره 

، تأييدجلسات كميته تحقيقات، نماينده تـام االختيار وي  به  رئيس كميته  پيشنهاد  و در صـورت 
 .حكم مربوطه صادر مي گردد

 
 و صدور احكام اعضاي كميته تحقيقات، مقتضي است فهرست اسامي  پس از انتخاب و – ٣تبصره 
 سازمان مديريت منابع آب ارسال  شركت سهامي اعضا جهت معاونت پژوهش و مطالعات پايهسوابق 
 .گردد

 
  با توجه به تنوع موضوعات تحقيقاتي پيشنهادي مرتبط با نيازهاي صنعت آب، شايسته – ٤تبصره 

 اعضاي كميته تحقيقات حتي االمكان كليه تخصصهاي  ذيل وجود داشته انتخاب و پيشنهاداست در 
 :باشد

 
   آبياري  و زهكشي -١
    محيط زيست -٢
    سد سازي  -٣
     منابع آب -٤
    رودخانه و سواحل -٥

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 نظامنامه تحقيقات در شركتهاي آب منطقه اي 

 :شماره سند
 :تاريخ صدور

 :شماره تجديدنظر
   : تاريخ

 

  ۱۳از      صفحه   امضاء 
 د الف/   م پ 

  تشكيل جلسات كميته تحقيقات  -۵-۴
 كميته تشكيل و با  حضور دبير جلسات كميته تحقيقات  حداقل هر ماه يك مرتبه به  دعوت دبير             

بـراي  پس از برگزاري جلسه، صورتجلسـه مربوطـه   . يابد   نفر ديگر از اعضاء رسميت مي٤و  حداقل      
 .دفتر امور پژوهشي و پشتيباني علمي ارسال مي گردد

 
 دبيرخانه كميته تحقيقات - ۶-۴

معاونـت مـذكور    . قر مي باشد  مستمربوط به دبير كميته     دبيرخانه كميته تحقيقات در محل معاونت         
مسئوليت دبيرخانه كميته را  بر عهده داشته و كليه اسناد و مـدارك و اطالعـات مربـوط بـه مصـوبات                  
كميته و مستندات پيشنهادات بررسي شده و پروژه هاي تحقيقاتي در حـال اجـرا  در دبيرخانـه كميتـه                

 .ثبت و نگهداري مي گردد
 

 قيقاتوظايف دبيرخانه كميته تح  - ۴-٧ 
 سوابق و مكاتبات كميته تحقيقات ، مدارك صورتجلسات، نگهداري كليه دستورالعملها   -۱
 نگهداري كليه مستندات مربوط به پيشنهادات  بررسي شده و پروژه هاي تحقيقاتي در دست  -۲

 انجام و خاتمه يافته 
 ته تحقيقات انجام هماهنگي هاي الزم  جهت برگزاري  بموقع  و مناسب جلسات كمي  -۳
  پيگيري اجراي مصوبات كميته تحقيقات -۴
  انجام امور دفتري مربوط به كميته تحقيقات  -۵
   تشكيل بانك اطالعاتي كارشناسان ، متخصصين و پژوهشگران منطقه  -۶
 آن با سايت ( Link)در منطقه و حتي االمكان اتصال) Homepage(  ايجاد پايگاه اينترنتي -۷

  امور پژوهشي و پشتيباني علميفتراينترنتي  د
  نشر و ترويج نتايج حاصل از تحقيقات انجام شده از طريق انتشار بروشورهاي تخصصي و -۸

 برگزاري همايش هاي علمي و ساير اقدامات مشابه 
 

   نظارت بر روند پيشرفت كار  پروژه هاي عقد قرارداد شده - ۴- ٨
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 نظامنامه تحقيقات در شركتهاي آب منطقه اي 

 :شماره سند
 :تاريخ صدور

 :شماره تجديدنظر
   : تاريخ

 

  ۱۳از      صفحه   امضاء 
 د الف/   م پ 

شـركت آب  عقد قرارداد شده بعهده كارشناسـان شـاغل در         مسئوليت هدايت و كنترل پروژه هاي      
 . به عنوان ناظر داخلي پروژه هاي تحقيقاتي مي باشد منطقه اي 

الزم است پس از عقد قرارداد هر يك از پروژه هاي پژوهشي، بمنظـور انجـام همـاهنگي هـاي بعـدي           
 .  گرددانتخاب رئيس كميته تحقيقات توسطناظر داخلي مربوطه 

كليـه   و رعايـت آن بـراي         نظارت بر پيشرفت كار پروژه هاي تحقيقاتي بشرح زير مي باشـد               مراحل
 . منطقه اي الزامي مي باشد  آب   شركتهاي  تحقيقات  كميته   مصوب پروژه هاي پژوهشي

 
 كليه مكاتبات با دفتر امور پژوهشي و پشتيباني علمي با امضاي رئيس كميته تحقيقـات و مكاتبـات بـا         -۱

 .  مربوطه،  با امضاي دبير كميته تحقيقات انجام مي گيردمحققين

شـركت  براي هر پروژه پژوهشي پس از مبادله قرارداد و ابالغ آن يك ناظر داخلي از ميان كارشناسـان      -٢
آب منطقه اي و حداقل يك مشاور از ميان متخصصين و صاحب نظران فن مرتبط بـا موضـوع پـروژه                   

 .انتخاب مي شوند
 

اسـاتيد دانشـگاه و يـا سـاير كارشناسـان و        (مشاور هر پروژه از ميان كارشناسـان خبـره          - ١تبصره    
 . و به پيشنهاد كميته تحقيقات انتخاب مي شود) محققين متخصص در زمينه مورد نظر

جـراي  براي پروژه هاي دانشجويي تعيين مشاور الزامي نمي باشد و پروژه در طول مدت ا         -  ٢تبصره  
 .ي پيگيري خواهد شد توسط ناظر داخلآن
 

كليه گزارشهاي مرحله اي پروژه طبق مراحل پيش بيني شده در قرارداد توسط ناظر داخلي پروژه اخذ                -٣
 مندرج در قرارداد مـورد بررسـي قـرار       زمانبندي   و برنامه    خدمات   شرح   مقرر طبق   و پيشرفت كار  

 .مي گيرد

   ارسـال   مشـاوران   يـا      مشاور   جهت  رشگزا  گزارش با پيشرفت كار،       كليات در صورت همخواني    -٤
 .مي شود، تا از نظر كيفي با شرح خدمات مصوب پروژه مورد تطبيق و بررسي قرار گيرد
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 نظامنامه تحقيقات در شركتهاي آب منطقه اي 

 :شماره سند
 :تاريخ صدور

 :شماره تجديدنظر
   : تاريخ

 

  ۱۳از      صفحه   امضاء 
 د الف/   م پ 

 ناظر داخلـي  توسط   پس از بررسي مجدد     ) ۴در قالب فرم پيوست      ( نتيجه بررسي مشاور يا مشاوران     -٥
نسبت بـه پرداخـت قسـط     فيزيكييشرفت ييد پدر صورت تاٌ تا   ارجاع مي شود   تحقيقاتبه دبير كميته    

و  در غير اين صورت جهت تكميل و رفع نواقص به پژوهشگر عودت       حق الزحمه مربوطه اقدام شده      
 .دوداده ش

 
ناظر داخلي گزارش نهايي را به انضمام ساير تعهـدات منـدرج طبـق مفـاد قـرارداد      در آخرين مرحله ،    -٦

هاي انجام شده بررسي  كليه   ارزيابي به همراه نتايج      اخذ نموده و پس از طي مراحل      محقق  پژوهشي از   
 .به دبير كميته  ارجاع مي نمايدجهت بررسي و تسويه حساب نهايي  ، مشاور يا مشاورانتوسط 

 
 

 
توصيه مي گردد در مرحلـه  ) به تشخيص كميته تحقيقات  (  با  اهميت زياد      براي پروژه هاي    -  ۱ تبصره     

توسط محقق با حضور نـاظر داخلـي در         فعاليتهاي انجام شده     % ) ۵۰ باالي   پيشرفت فيزيكي ( ميانكار  
 .مورد بررسي قرار گيردكميته تحقيقات 

 
 
 مشاوران  و مشخصاتتصويب شده هر پروژه و اساميفيزيكي  پيشرفت  درصدمقتضي است   -  ۲ تبصره

  اعالمپژوهشي و پشتيباني  علمي  دفتر امور  به  تحقيقات   كميته  طرف رئيس   طي  نامه اي از       ،    ذيربط آن 
 .گردد
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 نظامنامه تحقيقات در شركتهاي آب منطقه اي 

 :شماره سند
 :تاريخ صدور

 :شماره تجديدنظر
   : تاريخ

 

  ۱۳از      صفحه   امضاء 
 د الف/   م پ 

 
 
 
 
 
 :  اسناد مربوط و پيوست -۵
 

 : اسناد پيوست اين نظامنامه بشرح جدول ذيل مي باشند 
 

شماره 
 پيوست

تعداد  عنوان
 صفحه

 ۵ فرم پيشنهاد پروژه هاي پژوهشي ۱
 ۱ فرم نظرخواهي از كميته تحقيقات ۲
 ۲۸ قيقاتيفرمت تيپ قراردادهاي تح ۳
 ۳ فرم نظرخواهي از مشاور پروژه تحقيقاتي ۴
 ۲ نمودارهاي گردش كار كميته تحقيقات  ۵
 ۳ معيارهاي ارزيابي فعاليتهاي پژوهشي شركتهاي آب منطقه اي  ۶
 ۳ شيوه نامه كد گذاري پروژه هاي پيشنهادي دريافتي توسط كميته تحقيقات  ۷

 ۴۵                  جمع تعداد صفحات 
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 نظامنامه تحقيقات در شركتهاي آب منطقه اي 

 :شماره سند
 :تاريخ صدور

 :شماره تجديدنظر
   : تاريخ

 

  ۱۳از      صفحه   امضاء 
 د الف/   م پ 

 
 
 :كنترل سند-۶
  صدور سند-١

 
 برداري و بازنگري اسناد اداري  مطابقت دارد نامه توليد، بهره سند با ضوابط آيين

 :  سمت:                                         نام و نام خانوادگي كنترل كننده 

 مهر و امضاء مديريت اطالعات و اسناد
 )صادركننده(

 
  

    
 هاي الزم ريافت سند و كنترلد-٢

 ..............................مديريت منابع آب ايران                   تاريخ دريافت سند : نام سازمان 
 .كامل است...) تعداد اوراق، خوانايي و (سند از نظر شكلي 

 .هاي مربوطه ثبت گرديد سند در فرم
 .ل گرديداعتبار مرتبط ابطا اسناد منسوخ و يا بي

 
 : .........................سمت : ............................................         كننده  خانوادگي كنترل نام و نام

 مهر و امضاء مديريت اطالعات و اسناد
 )دريافت كننده(

 

 
 برداري  بهره-٣

 ......................................................................:  ........................................نام واحد سازماني 
 ...........................دريافت سند                                                                 تاريخ 

 ........................... تاريخ خاتمه دوره اجرا                                                           
 

 : .........................سمت : .......................................         كننده  خانوادگي دريافت نام و نام

 مهر و امضاء مديريت اطالعات و اسناد
 )استفاده كننده(

 

  
            

  ابطال سند-٤
 : ...........................................................به استناد............................ ........اين سند در تاريخ  

 .ابطال گرديد..................................................... 
 

 .........................: سمت : .......................................         كننده  خانوادگي ابطال  نام و نام

 مهر و امضاء
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