روش اجرايي فرآيند پژوهش

شماره سندPR27 :
ويرايش10 :

تذكر مهم:
هرگونه دخل و تصرف در اين مدرك ممنوع بوده و چنانچه نیاز به تغییر يا انجام اصالحی در اين سند داريد
موارد را طبق روش اجـــرائی کنترل مدارك و مستندات بشماره سند  PR02به دفتر تعالی اعالم نمائید .تکثیر و
توزيع اين سند بعهده دفتر تعالی بوده و توزيع و تکثیر غیر مجاز آن ممنوع می باشد .

واحد /سمت

نام و نام خانوادگي

تهيه كننده

كارشناس پژوهش

عليرضا ميرشكار

تائيد كننده

رئيس امور پژوهش

شفق محمدجعفري

تصويب كننده

مدير عامل

حسنرضا ميربلوكي

* اين سند فقط در سامانه الکترونیکی مورد تأيید دفتر تعالی میباشد* .
** نسخه کاغذی اين سند فقط با مهر دفتر تعالی معتبر میباشد** .
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 -1هدف:
هدف از تدوین این روش اجرایی تشریح فعالیتهای واحد پژوهش شامل بررسی و تصویب پروژه های پژوهشیی
حمایت از پایان نامه ها و پروژه های علمی .اینترنشیپ مرتبط با فعالیت های جاری و ارائه مقاالت توسط كاركنیان
تفاهم نامه پژوهشی بازدید از صنعت و  ...جهت ارتقای سطح كارایی و اثربخشی فرآیندها در شركت گیاز اسیتان
خراسان شمالی و به تبع آن در شركت ملی گاز ایران طبق ضوابط و آیین نامه های ابالغی می باشد.
-2دامنه کاربرد:
 این روش اجرایی كلیه فعالیتهای علمی و تحقیقاتی امور پژوهش شركت گیاز اسیتان خراسیان شیمالی را در بیرمیگیرد.
 -3مسئوليت:
 مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهدة رئیس امور پژوهش می باشد .-4مراجع:
 -استاندارد ISO 9001:2008

 -5ضمائم:
 پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشیFR2703 - طرح ها /پروژه های پژوهشی آتیFR2706 - قرارداد حمایت از پایان نامه های دانشجوییFR2707 - گزارش ماهانه عملکرد پژوهشیFR2708 - تعهدنامه مربوط به محرمانه بودن اطالعاتFR2709 - گواهینامه موقت -قطعی پایان كارFR2711 - درخواست حمایت از پایان نامه های كارشناسی ارشد و دكتری -فنی مهندسیFR2729 - درخواست حمایت از پایان نامه های كارشناسی ارشد و دكتری -منابع انسانیFR2730 - صورتجلسه نظارت بر پروژه های تحقیقاتیFR2713 - قرارداد ناظر پروژه پژوهشFR2715 - قرارداد پژوهشی FR2736 - فرم ارزشیابی پروژه تحقیقاتی توسط داورانFR2701 -2
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 فرم اخذ مجوز جهت ارسال مقالهFR2723 - فرم اعالم انتشار مقالهFR2724 - فرم ارائه مقاله برای تسویه حساب قرارداد حمایت از پایان نامهFR2719 - فرم نحوه پرداخت مبلغ قرارداد پروژه های كارشناسی ارشدFR2716 - فرم نحوه پرداخت مبلغ قرارداد پروژه های دكتریFR2718 - فرم گزارش عملکرد پایان نامه كارشناسی ارشد  /دكتریFR2717 - فرم پیشنهاد پروژه جهت اجرا در قالب اینترنشیپFR2726 - فرم قرارداد طرح اینترنشیپFR2725 - فرم اختتام پروژه اینترشیپFR2727 - فرم تعهد نامه مجریان پروژه های پژوهشیFR2732 - فرم پیشنهاد پروژه پژوهشیFR2733 - -فرم شناسنامه پیشنهاد تجاریسازی (FR2737 – )ICP

-6وضعيت بازنگری مدرک:
ردیف

شماره ویرایش

تاریخ بازنگری

خالصه تغييرات اعمال شده

0

10

66/01/01

تغییرات جزئی در متن و اصالح لیست ضمائم

 -7روند تعریف ،تصویب و اجرای طرح یا پروژه های تحقيقاتی در شرکت گاز استان خراسان شمالی
 -1-7مراحل و پيشنهاد طرح
هر شخصیت حقیقی و یا حقوقی می تواند بعنوان پیشنهاد دهنده فرم پیشنهاد پروژه پژوهشی ( )FR2733را تکمیل
نموده و برای رئیس امور پژوهش شركت گاز استان خراسان شمالی ارسال نماید .یا در روش دیگر نیاز سنجی (فیرم
پروژه های پژوهشی آتی  )FR2706-با توجه به مشکالت جاری شركت تهیه و موضوع توسط امیور پیژوهش جمیع
بندی و در شورای پژوهش شركت مطرح می شود .در صورت لزوم و صالحدید رئیس امور پژوهش موضیوع توسیط
د اوران (متخصصین و كارشناسان مرتبط با موضوع) مورد ارزیابی قرار می گییرد( .فیرم ارزشییابی پیروژه تحقیقیاتی
توسط داوران )FR2701 -پس از تصویب پیسنهاد پژوهشیی در شیورای پیژوهش فیرم پیروژه هیای پژوهشیی آتیی
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شركتهای تابعه شركت ملی گاز ایران (فرم پروژه های پژوهشی آتی شركتهای  )FR2706و (پرسشینامه پیشینهاد
پروژه پژوهشی (FR2703 -در صورت نیاز به مدیریت پژوهش و فناوری و مدیریت مرتبط با موضوع ارسال و پیس از
اخذ نظر مثبت مدیریت پژوهش و فناوری شركت ملی گاز امور پژوهش نسبت به انتخاب موسسیه پژوهشیی بیرای
بررسی پیشنهادهای دریافتی مطابق با نظام نامه پژوهش و فناوری وزارت نفت اقدام می كند.
كلیه اطالعات مربوط به مراحل تهیه و بررسی تصویب انتخاب مجری و اجرا در سامانه جامع میدیریت پیژوهش و
فناوری وزارت نفت  CPMISثبت و كلیه مراحل اجرایی گزارش گردد.
در صورت درخواست تجاری سازی محصول بایستی فرم شناسینامه پیشینهاد تجیاریسیازی (فیرم )FR2737( )ICP
تکمیل و برای مدیریت پژوهش و فناوری ارسال گردد.
 -2-7عقد قراردادها
متن كلیه قراردادهای اجرایی طرحها براساس ضوابط حقوقی و مالی مصوب شورای پژوهش شركت ملی گاز اییران
پس از اخذ مجور عقد قرارداد ( )FR0802بیا تکمییل فیرم قیرارداد پژوهشیی ( )FR2736و (فیرم پیشینهاد پیروژه
پژوهشی - FR2733 -فرم تعهدنامه محرمانه بودن اطالعات پروژه ها FR2709 -و تعهد نامیه مجرییان پیروژه هیای
پژوهشی  )FR2732به انضمام دستورالعمل حل اختالف قرارداد پژوهشی منعقد می شود.
 -3-7نظارت بر اجرای طرحها
الف – برای هر طرح مصوب یک ناظر یا هیات نظارت حسب مورد توسط رئیس پژوهش و فنیاوری ییا میدیر عامیل
شركت گاز استان خراسان شمالی انتخاب شده و به مسئول پروژه ابالغ می شوند.
ب – ناظر یا هیات نظارت هر طرح یا پروژه بایستی بر نحوه پیشرفت كار نظارت داشیته و نظیر خیود را نسیبت بیه
گزارشهای تهیه شده به صورت كتبی حسب مورد به اطالع مدیریت پژوهش و فناوری یا میدیر عامیل شیركت گیاز
استان خراسان شمالی برساند( .فرم صورتجلسه نظارت بیر پیروژه  FR2713 -فیرم تحوییل موقیت-قطعیی پیروژه-
) FR2711
د -در صورت عدم رضایت ناظر از نحوه پیشرفت كار و گزارشهای ارائه شده توسط مسئول پروژه میوارد بیه صیورت
كتبی توسط ناظر حسب مورد به رئیس پژوهش و فناوری شركت گزارش می شود تیا طبیق مفیاد قیرارداد تصیمیم
گیری به عمل آید.
 -4-7نحوه پرداخت ها
الف – هزینه های پروژه شامل هزینه های پرسنلی خرید مواد و تجهیزات قرارداد همکاری بیا سیایر موسسیات
خدماتی و سایر هزینه ها طبق فرم پیشنهاد پروژه پژوهشی FR2703 -تنظیم و پرداخت می گردد.
ب -كلیه حق الزحمه های نظارت و  ...مطابق با دستورالعمل پرداخت حق الزحمه های پژوهشی ابالغی شركت ملی
گاز ایران پرداخت خواهد شد.
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 - 5-7نحوه تهيه گزارشهای پژوهشی
دستورالعمل نحوه تکمیل و ارائه گزارشات پژوهشی مطابق با دسیتورالعمل نحیوه تنظییم گیزارش پیروژه پژوهشیی
شركت ملی گاز ایران ارائه می گردد.
 - 8بازدید اساتيد  ،متخصصان و دانشجویان از صنعت گاز کشور
متقاضی می تواند یا به دعوت شركت و یا بنا به درخواست خیود از بخیش هیای صینعت گیاز كشیور بازدیید كنید.
درخواست متقاضی می تواند مستقیم به رئیس امور پژوهش و فناوری و یا راساً بیه میدیرعامل شیركت گیاز اسیتان
خراسان شمالی منعکس گردد .درخواست كتبی متقاضی الزم است حداقل یکماه قبل از موعد به میدیریت شیركت
مورد بازدید منعکس شود.
 -9نحوه حمایت از پایان نامه های تحصيالت تكميلی (کارشناسی ارشد و دکتری)
روش اجرایی حمایت از پایان نامه تحصیالت تکمیلی (كارشناسی ارشد و دكتیری) مطیابق دسیتورالعمل ابالغیی از
سوی مدیریت پژوهش و فناوری می باشد .بدین صورت كیه درخواسیت دانشیجوی متقاضیی پیس از تکمییل فیرم
درخواست حمایت از پایان نامه كارشناسی ارشد متناسب بیا رشیته فنیی مهندسیی ییا منیابع انسیانی ( FR2729و
 )FR2730و ارسال نامه تاییدیه موضوع توسط دانشگاه پس از بررسی عدم تکراری بودن موضوع در سامانه مدیریت
پژوهش و فناوری در كمیته پایان نامه های شركت بررسی و پس از تصویب در كمیته پایان نامیه هیا نیاظر پیروژه
انتخاب و مجور عقد قرارداد ( )FR0802اخذ می گردد .سپس فرم قیرارداد حماییت از پاییان نامیه هیای دانشیجویی
( )FR2707به همراه فرم نحوه پرداخت مبلغ قرارداد پروژه های كارشناسی ارشد ( )FR2716ییا دكتیری ()FR2718
فرم ارائه مقاله برای تسویه حساب قرارداد حمایت از پایان نامه ( )FR2719فرم تعهدنامه محرمانیه بیودن اطالعیات
پروژه ها FR2709 -و تعهد نامه مجریان پروژه های پژوهشی  FR2732تکمیل و آغاز به كار به مجری ابیالغ خواهید
شد .همچنین فرایند ارزیابی و نظارت بر پایان نامه توسط ناظر در قالب فرم گزارش عملکرد پایان نامیه كارشناسیی
ارشد  /دكتری ( )FR2717به نماینده كارفرما ابالغ خواهد شد.
 -11نحوه حمایت از پروژه های اینترنشيپ
روش اجرایی حمایت از پروژه های اینترنشیپ مطابق دستورالعمل ابالغیی از سیوی وزارت نفیت میی باشید .بیدین
صورت كه درخواست متقاضی پس از تکمیل فرم پیشنهاد پروژه جهت اجرا در قالب اینترنشییپ ( )FR2726پیس از
بررسی در سامانه مدیریت و پژوهش و عدم اجرای موضوع در سطح شیركت ملیی گیاز اییران در شیورای پیژوهش
شركت بررسی و پس از استعالم و تصویب مدیریت پژوهش و فناوری به پیشنهاد دهنده ابیالغ خواهید شید .سیپس
پس از اخذ مجور عقد قرارداد ( )FR0802فرم قرارداد طرح اینترنشییپ ( )FR2725بیه همیراه فیرم اختتیام پیروژه
اینترشیپ ( )FR2727و فرم تعهد نامه مجریان پروژه های پژوهشی ( )FR2732تکمیل و آغاز به كار به مجری ابیالغ
خواهد شد.
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 -11حمایت از ارائه مقاالت در کنفرانسها ،همایشها و ...
مقاالتی كه توسط همکاران شركت در حوزه های مختلف صنعت گاز تهیه می گردد پس از بررسی در امور پیژوهش
شركت گاز خراسان شمالی جهت اخذ مجوز انتشار ( )FR2723به امور ارتباطات با مراكز علمی و پژوهشی(مسیئول
دبیرخانه كمیته تولید منابع علمی و اطالع رسانی شركت ملی گاز ایران) ارسال و پس از دریافت مجوز نسیبت بیه
انتشار مقاله در نشریات كنفرانس و همایش مرتبط اقدام می گردد .سپس به منظور دریافیت پیاداش فیرم اعیالم
انتشار مقاله ( )FR2724توسط امور پژوهش تکمیل و به امور ارتباطات با مراكز علمی و پژوهشی ارسال میگردد.
 -12گزارش عملكرد
گزارش عملکرد ماهانه پس از تکمیل فرم گزارش ماهانه عملکرد پژوهشی-
ثبت می گردد.
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در سامانه پیژوهش و فنیاوری

