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  تعاریفتعاریف  --11
  ..گیردگیردکه به منظور افزایش ذخیره دانش علمی و کاربرد عملی آن انجام میکه به منظور افزایش ذخیره دانش علمی و کاربرد عملی آن انجام می  ییمند و خالقمند و خالقم م کار نظاکار نظا  ::پژوهش پژوهش 

  
مشاهده پذیر انجام میشود مشاهده پذیر انجام میشود   هاي جدید از منشاء پدیده یا واقعیت هايهاي جدید از منشاء پدیده یا واقعیت هايکار تجربی یا نظري که عمدتا ً به منظور کسب آگاهیکار تجربی یا نظري که عمدتا ً به منظور کسب آگاهی  ::  پژوهش بنیاديپژوهش بنیادي

  ..ا دقیقی  براي آن در نظر گرفته شده باشدا دقیقی  براي آن در نظر گرفته شده باشدبدون اینکه کاربرد ویژه یبدون اینکه کاربرد ویژه ی
  

ابداع یا استقرار ابداع یا استقرار ، ، ها ها کار نظام مندي که با استفاده از دانش حاصل از تحقیقات یا تجربه علمی در جهت تولید فراوردهکار نظام مندي که با استفاده از دانش حاصل از تحقیقات یا تجربه علمی در جهت تولید فراورده::  ايايپژوهش توسعهپژوهش توسعه
  ..ت انجام میشودت انجام میشوداانظام ها یا خدمنظام ها یا خدمبهبود بهبود   ، ،   فرایندهافرایندها

  

  ..انجام می شودانجام می شود  مشخصمشخص  نش علمی و فنی جدید با کاربرد عملینش علمی و فنی جدید با کاربرد عملیکه به منظور کسب داکه به منظور کسب دا    ییکاوشکاوش: :   کاربرديکاربردي  پژوهشپژوهش
  

، مهارتهاي فنی و سازمانی، نرم افزارها و سخت افزارهایی که براي تبدیل منابع به ، مهارتهاي فنی و سازمانی، نرم افزارها و سخت افزارهایی که براي تبدیل منابع به سامانه هاسامانه هامجموعه دانش ها، روش ها، فرایندها، مجموعه دانش ها، روش ها، فرایندها،   ::فناوريفناوري
  ..  محصول یا خدمات به کار گرفته میشودمحصول یا خدمات به کار گرفته میشود

  

اجتماعی ، اجتماعی ، ( ( براي پذیرش فناوري وارداتی و انطباق آن با شرایط محلی براي پذیرش فناوري وارداتی و انطباق آن با شرایط محلی   ی کهی کهقدامات الزمقدامات الزمکارها و اکارها و ا    ::و بومی سازي فناوريو بومی سازي فناوري  انتقالانتقال
  ..صورت می گیردصورت می گیرد..) ..) فرهنگی، اقلیمی ،فرهنگی، اقلیمی ،

  
کشف کشف وو  ساختارهاي سازمانیساختارهاي سازمانی  بهبودبهبود  ،،  به کارگیري عوامل جدید در تولیدبه کارگیري عوامل جدید در تولید  ،،محصول یا فناوري جدیدمحصول یا فناوري جدیدنظریه، نظریه، عبارت است از ارایه عبارت است از ارایه   ::نوآورينوآوري

  ..بازارهاي جدیدبازارهاي جدید
  

تحقیق و توسعه که توسط تحقیق و توسعه که توسط براي براي اهداف مشخص اهداف مشخص   ووزمان بندي زمان بندي   هماهنگ از فعالیتهاي علمی و فنی، باهماهنگ از فعالیتهاي علمی و فنی، بابه مجموعه اي به مجموعه اي   ::  هشیهشیطرح پژوطرح پژو
  ..مجموعه اي از کارکنان علمی و فنی اجرا میشود، گفته میشودمجموعه اي از کارکنان علمی و فنی اجرا میشود، گفته میشود

  
  ..ل فعالیت پژوهشی باشدل فعالیت پژوهشی باشدبه فردي گفته میشود که حداقل داراي مدرك دانشگاهی کارشناسی بوده و به صورت حرفه اي مشغوبه فردي گفته میشود که حداقل داراي مدرك دانشگاهی کارشناسی بوده و به صورت حرفه اي مشغو    ::پژوهشگر پژوهشگر 
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ارائه دهنده خدمات مشاوره پژوهشی که طرف قرارداد با کارفرما می باشند بطور اختصار مشاور نامیده ارائه دهنده خدمات مشاوره پژوهشی که طرف قرارداد با کارفرما می باشند بطور اختصار مشاور نامیده   حقیقی یا حقوقیحقیقی یا حقوقی  اشخاصاشخاص: : مشاورمشاور
  ..شودشودمیمی

  
  ..که براي ارزشیبابی پیشنهاد پروژه هاي دریافت شده تعیین می گرددکه براي ارزشیبابی پیشنهاد پروژه هاي دریافت شده تعیین می گردد  ييکارشناس خبره اکارشناس خبره ا: : داور پروژه داور پروژه 

  
  

رت بر پروژه هاي تحقیقاتی عبارتست از رسیدگی مستمر به نحوه اجراي پروژه ها و هدایت وکنترل مداوم آن به منظور نیل به رت بر پروژه هاي تحقیقاتی عبارتست از رسیدگی مستمر به نحوه اجراي پروژه ها و هدایت وکنترل مداوم آن به منظور نیل به نظانظا: : نظارت نظارت 
  ..اهداف مصوب پروژه اهداف مصوب پروژه 

  
جهت پیگیري جهت پیگیري ) )   زیر مجموعهزیر مجموعهویا شرکتهاي ویا شرکتهاي ( ( کارشناسی که از میان پرسنل شاغل در شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور کارشناسی که از میان پرسنل شاغل در شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور ::ناظر اجرائیناظر اجرائی
  ..کنترل پروژه هاي تحقیقاتی تعیین می گرددکنترل پروژه هاي تحقیقاتی تعیین می گردد، هماهنگی و، هماهنگی و

  
وکنترل کیفی پروژه هاي وکنترل کیفی پروژه هاي هدایت هدایت   ،که جهت،که جهت  یا صاحب نظران مرتبط با موضوع پروژهیا صاحب نظران مرتبط با موضوع پروژه  دانشگاه ودانشگاه و  یک نفر از اعضاء هیئت علمییک نفر از اعضاء هیئت علمی: : ناظر فنی  ناظر فنی  

  ..گرددگرددتحقیقاتی وانطباق آن با شرح خدمات مصوب تعیین میتحقیقاتی وانطباق آن با شرح خدمات مصوب تعیین می
  

اراي ساختار تشکیالتی مستقل که زیر نظر دانشگاه فعالیت دارند و به پژوهش هاي اراي ساختار تشکیالتی مستقل که زیر نظر دانشگاه فعالیت دارند و به پژوهش هاي واحدهاي پژوهشی دواحدهاي پژوهشی د: :   واحدهاي پژوهشی دانشگاهیواحدهاي پژوهشی دانشگاهی
  ..بنیادي، کاربردي و توسعه اي می پردازندبنیادي، کاربردي و توسعه اي می پردازند

  
مراکزي آموزشی هستند که از شوراي گسترش وزارت علوم ، تحقیقات وفناوري مجوز قطعی داشته و مراکزي آموزشی هستند که از شوراي گسترش وزارت علوم ، تحقیقات وفناوري مجوز قطعی داشته و   ::  واحد پژوهشی دانشگاهی تابعهواحد پژوهشی دانشگاهی تابعه

پژوهشی را در راستاي اهداف و ماموریتهاي وزارت نیرو بر پژوهشی را در راستاي اهداف و ماموریتهاي وزارت نیرو بر وظایف آموزشی و وظایف آموزشی و   این مراکزاین مراکز. . یرو می باشندیرو می باشندتابعه وزارت نتابعه وزارت ن  ییاز نظر سازماناز نظر سازمان
    ..عهده دارندعهده دارند

  
با  این تفاوت که از نظر سازمانی با  این تفاوت که از نظر سازمانی   مراکزي هستند ، با مشخصات مندرج در تعریف موسسات ملی تحقیقات،مراکزي هستند ، با مشخصات مندرج در تعریف موسسات ملی تحقیقات،  ::  موسسات ملی تحقیقات تابعهموسسات ملی تحقیقات تابعه

  ..تابعه وزارت نیرو می باشندتابعه وزارت نیرو می باشند
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واحدهاي پژوهشی که به منظور حل قسمتی از مشکالت تحقیقاتی واحدهاي پژوهشی که به منظور حل قسمتی از مشکالت تحقیقاتی   ::  هاي دولتیهاي دولتی  و شرکتو شرکتدهاي پژوهشی وابسته به دستگاهها دهاي پژوهشی وابسته به دستگاهها واحواح
  ..دستگاههاي اجرایی یا سازمانی که تحت پوشش آن قرار دارند، ایجاد شده انددستگاههاي اجرایی یا سازمانی که تحت پوشش آن قرار دارند، ایجاد شده اند

  
دیدگاهها، کامالً مستقل عمل می کنند و هدف آن دیدگاهها، کامالً مستقل عمل می کنند و هدف آن غیر دولتی ، غیر انتفاعی یا انتفاعی که در ارائه نظرات و غیر دولتی ، غیر انتفاعی یا انتفاعی که در ارائه نظرات و   واحدهائیواحدهائی  ::کانون هاي تفکرکانون هاي تفکر

انجام مطالعه، ایده پردازي و پژوهش براي تصمیم گیري ها و سیاست گذاري ها در زمینه هاي فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادي و انجام مطالعه، ایده پردازي و پژوهش براي تصمیم گیري ها و سیاست گذاري ها در زمینه هاي فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادي و 
  ..است است دفاعی دفاعی 

  
  ..هستند هستند   قیقات و فناوريقیقات و فناوريداراي مجوز از وزارت علوم، تحداراي مجوز از وزارت علوم، تحکه که   واحدهاي پژوهشی بخش خصوصیواحدهاي پژوهشی بخش خصوصی  ::  واحدهاي پژوهشی خصوصیواحدهاي پژوهشی خصوصی

  
با دانشگاهها با دانشگاهها   خانهخانهاین مراکز بر اساس تفاهم نامه منعقده بین وزارت نیرو، یا امور مختلف این وزارتاین مراکز بر اساس تفاهم نامه منعقده بین وزارت نیرو، یا امور مختلف این وزارت    ::مراکز تحقیقاتی مشترك با دانشگاههامراکز تحقیقاتی مشترك با دانشگاهها

  ..طرفین فعالیت می نمایندطرفین فعالیت می نماینداهداف تعریف شده اهداف تعریف شده تاسیس شده و مطابق با مفاد تفاهم نامه در راستاي تامین تاسیس شده و مطابق با مفاد تفاهم نامه در راستاي تامین 
  

شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و نهادهایی هستند که وظیفه راهبري امور مربوط به پژوهش را در سطح نهادهایی هستند که وظیفه راهبري امور مربوط به پژوهش را در سطح   ::  تحقیقاتتحقیقات  کمیته هايکمیته هاي
  هاها  به عهده دارند و اعضاي آنها از میان مدیران و کارشناسان متخصص صنعت و نیز اعضاي هیات علمی دانشگاهبه عهده دارند و اعضاي آنها از میان مدیران و کارشناسان متخصص صنعت و نیز اعضاي هیات علمی دانشگاه  زیرمجموعهزیرمجموعهشرکتهاي شرکتهاي 
  ..شوندشوند  انتخاب میانتخاب می

  
این کمیته ها متشکل از متخصصان صنعت و اعضاي هیات علمی دانشگاهها بوده و به عنوان این کمیته ها متشکل از متخصصان صنعت و اعضاي هیات علمی دانشگاهها بوده و به عنوان   ::ط با پژوهشط با پژوهشکمیته هاي تخصصی مرتبکمیته هاي تخصصی مرتب

  ..هاي پژوهشی فعالیت دارندهاي پژوهشی فعالیت دارند  این اولویتها، بررسی،  تصویب  و نظارت بر اجراي پروژهاین اولویتها، بررسی،  تصویب  و نظارت بر اجراي پروژه  در تدویندر تدوینبازوهاي علمی ستادهاي پژوهشی بازوهاي علمی ستادهاي پژوهشی 
  

  ::  اهداف نظام نامهاهداف نظام نامه    --22
  ..رشد وشکوفائی تحقیقات درصنعت آب وفاضالب رشد وشکوفائی تحقیقات درصنعت آب وفاضالب   وایجاد زمینه هايوایجاد زمینه هاي  ذاريذاريسیاستگسیاستگ    --11--22
  فاضالبفاضالب  هدایت وهماهنگی تحقیقات درشرکت هاي آب وهدایت وهماهنگی تحقیقات درشرکت هاي آب و    --22--22
به سمت ارایه راه حل هاي مناسب درجهت رفع مسایل و مشکالت به سمت ارایه راه حل هاي مناسب درجهت رفع مسایل و مشکالت   ي آب وفاضالبي آب وفاضالبهاهاجهت دادن امور تحقیقات شرکتجهت دادن امور تحقیقات شرکت  --33--22    

  ..صنعت آب و فاضالبصنعت آب و فاضالب
  ..اخلی وخارجی اخلی وخارجی ایجاد ارتباط با مجامع دانشگاهی وپژوهشی دایجاد ارتباط با مجامع دانشگاهی وپژوهشی د  --44--22
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  ..باال بردن توان علمی وفنی پژوهشگران ودستیابی به استانداردهاي مطلوب و بهره وري بهترباال بردن توان علمی وفنی پژوهشگران ودستیابی به استانداردهاي مطلوب و بهره وري بهتر  --55--22
  ..شناسان بومی استانهاي کشورشناسان بومی استانهاي کشورررخالقیت کاخالقیت کا  افزایش روحیه علمی وافزایش روحیه علمی و  --66--22
  ..درشرکت هاي آب وفاضالبدرشرکت هاي آب وفاضالب  پژوهشپژوهشفرهنگ فرهنگ   کردن کردن نهادینه نهادینه     --77--22
  

  محدوده اجرامحدوده اجرا  --33
  تر تحقیقات وفن آوري معاونت تحقیقات وخودکفائی شرکت مهندسی آب وفاضالب کشور وشرکت هاي تر تحقیقات وفن آوري معاونت تحقیقات وخودکفائی شرکت مهندسی آب وفاضالب کشور وشرکت هاي دفدف  ::حوزه اجرا حوزه اجرا   ––  11--33

  . . استانیاستانی  آب وفاضالبآب وفاضالب

صنعت آب وفاضالب درحوزه فعالیت شرکت هاي صنعت آب وفاضالب درحوزه فعالیت شرکت هاي   زمینهزمینه  هاي پژوهشی که درهاي پژوهشی که در  هاي تحقیقاتی وکلیه فعالیتهاي تحقیقاتی وکلیه فعالیت  پروژهپروژه  ::مشمولمشمول  هايهاي  فعالیتفعالیت  --22--33
  ..آب وفاضالب انجام می شودآب وفاضالب انجام می شود

  
  ت اجرات اجرامسئولیمسئولی  --44
معاونت هاي شرکت معاونت هاي شرکت سایرسایرمسئولیت اجرا در حوزه ستادي به عهده معاونت تحقیقات وخودکفائی صنعتی می باشد که با همکاري مسئولیت اجرا در حوزه ستادي به عهده معاونت تحقیقات وخودکفائی صنعتی می باشد که با همکاري   ––  11--44

  ..مهندسی آب وفاضالب کشور به انجام می رسدمهندسی آب وفاضالب کشور به انجام می رسد
ئولیت هاي مربوطه را ئولیت هاي مربوطه را مسئولیت اجرا درشرکت هاي آب وفاضالب بر عهده مدیر عامل است که به عنوان رئیس کمیته تحقیقات مسمسئولیت اجرا درشرکت هاي آب وفاضالب بر عهده مدیر عامل است که به عنوان رئیس کمیته تحقیقات مس    --22--44

  ..به عهده داردبه عهده دارد
  

  ارکان تحقیقاتارکان تحقیقات  --55
  ::ارکان تحقیقات عبارتند ازارکان تحقیقات عبارتند از

  ..فاضالبفاضالب  تحقیقات آب وتحقیقات آب و  شورايشوراي  --11--55
  ..فاضالب کشورفاضالب کشور  دفتر تحقیقات وفن آوري شرکت مهندسی آب ودفتر تحقیقات وفن آوري شرکت مهندسی آب و  --22--55
  ..کمیته تحقیقات شرکت مهندسی آب و فاضالب کشورکمیته تحقیقات شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور  --33--55
  ..دفاتر تحقیقات استانهادفاتر تحقیقات استانها  --44--55
  ..اي تحقیقات استانهااي تحقیقات استانهاکمیته هکمیته ه  --55--55
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  آب و فاضالب آب و فاضالب   تحقیقاتتحقیقات  شوراي شوراي   --11--55
  ::اعضاء شوراي تحقیقات آب وفاضالب عبارتند ازاعضاء شوراي تحقیقات آب وفاضالب عبارتند از

  ).).ریاست شوراریاست شورا( ( معاون وزیر نیرو درامور آب وفاضالب معاون وزیر نیرو درامور آب وفاضالب   --11
  ..معاون تحقیقات وخودکفائی صنعتی شرکت مهندسی آب وفاضالب کشورمعاون تحقیقات وخودکفائی صنعتی شرکت مهندسی آب وفاضالب کشور  --22
  ..کشورکشورشرکت مهندسی آب وفاضالب شرکت مهندسی آب وفاضالب امور مهندسی امور مهندسی معاون معاون   --33
  ..شرکت مهندسی آب وفاضالب کشورشرکت مهندسی آب وفاضالب کشورنظارت بر بهره برداري نظارت بر بهره برداري معاون معاون   --44
  ..و توسعه فنآوري وزارت نیروو توسعه فنآوري وزارت نیرو  مدیر دفتر تحقیقاتمدیر دفتر تحقیقات  --55
  ..))دبیر شورا دبیر شورا ( (   مدیر دفتر تحقیقات وفن آوري شرکت مهندسی آب وفاضالب کشورمدیر دفتر تحقیقات وفن آوري شرکت مهندسی آب وفاضالب کشور  --66
خودکفائی صنعتی و تائید معاون خودکفائی صنعتی و تائید معاون   اد معاونت تحقیقات واد معاونت تحقیقات وفاضالب با پیشنهفاضالب با پیشنه  یا صاحبنظران صنعت آب ویا صاحبنظران صنعت آب و  نفر از اساتید دانشگاهها ونفر از اساتید دانشگاهها وسه سه   --77

  ..وزیر نیرو درامور آب وفاضالبوزیر نیرو درامور آب وفاضالب
  

  ..گرددگرددفاضالب توسط وزیر نیرو صادر میفاضالب توسط وزیر نیرو صادر می  تحقیقات آب وتحقیقات آب و  احکام اعضاء شوراياحکام اعضاء شوراي    ::11تبصرهتبصره
  

شد ودر صورت شد ودر صورت   با دعوت کتبی دبیر شورا تشکیل خواهدبا دعوت کتبی دبیر شورا تشکیل خواهد  ماه یکبار وماه یکبار و  66فاضالب حداقل هر فاضالب حداقل هر   آب وآب و  ي تحقیقاتي تحقیقاتجلسات شوراجلسات شورا    ::22تبصره تبصره 
  ..شورا در فواصل زمانی کمتري نیز قابل تشکیل استشورا در فواصل زمانی کمتري نیز قابل تشکیل استریاست ریاست   ضرورت با تشخیص ضرورت با تشخیص 

  
تصمیمات شوراي تحقیقات با اکثریت نسبی تصمیمات شوراي تحقیقات با اکثریت نسبی   جلسات شورا با حضور ریاست شورا و حداقل نیمی ازسایر اعضاء رسمیت یافته وجلسات شورا با حضور ریاست شورا و حداقل نیمی ازسایر اعضاء رسمیت یافته و: : 33تبصره تبصره 

  ..آراء اعضاء حاضر در جلسه به تصویب می رسدآراء اعضاء حاضر در جلسه به تصویب می رسد
  

  ::آب و فاضالبآب و فاضالب  قاتقاتوظایف شوراي تحقیوظایف شوراي تحقی
  ..تصویب سیاست ها و خط مشی هاي تحقیقاتی و مطالعاتیتصویب سیاست ها و خط مشی هاي تحقیقاتی و مطالعاتی    --11
  ..روشهاي اجرایی تحقیقاتیروشهاي اجرایی تحقیقاتی  دستورالعمل ها ودستورالعمل ها و  و بازنگري و بازنگري   تصویبتصویب    --22
  ..هاي ذیربطهاي ذیربط  و تابعه جهت ارائه به مجمع عمومی شرکتو تابعه جهت ارائه به مجمع عمومی شرکتبودجه هاي تحقیقاتی سالیانه حوزه ستادي وشرکت هاي وابسته بودجه هاي تحقیقاتی سالیانه حوزه ستادي وشرکت هاي وابسته   تائیدتائید    --33
  ..پروژه هاي پژوهشیپروژه هاي پژوهشیجهت جهت اعتبارات دولتی اعتبارات دولتی   ستفاده ازستفاده ازهکارهاي الزم براي اهکارهاي الزم براي اارائه راارائه را    --44
  . . پژوهشی و فناوريپژوهشی و فناوري  هايهاي  ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین اهداف  و برنامه هاي کالن شرکت مهندسی آب  و فاضالب کشور با بخشایجاد ارتباط تنگاتنگ بین اهداف  و برنامه هاي کالن شرکت مهندسی آب  و فاضالب کشور با بخش    --55
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  ..ملی وبین المللی ملی وبین المللی تعیین چارچوب همکاریهاي علمی و پژوهشی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در سطوح تعیین چارچوب همکاریهاي علمی و پژوهشی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در سطوح   --66
  تصویب سیاست هاي تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشیتصویب سیاست هاي تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشی    --77

  
  ::فاضالب کشورفاضالب کشور  وري شرکت مهندسی آب ووري شرکت مهندسی آب وآآفنفن  دفتر تحقیقات ودفتر تحقیقات و    --22--55

دفتر تحقیقات وفناوري به منزله واحد اجرائی مسئول، پیگیري امور اجرائی تحقیقات را زیر نظر معاونت تحقیقات وخودکفائی شرکت دفتر تحقیقات وفناوري به منزله واحد اجرائی مسئول، پیگیري امور اجرائی تحقیقات را زیر نظر معاونت تحقیقات وخودکفائی شرکت 
    ..ضالب کشور بر عهده داردضالب کشور بر عهده داردمهندسی آب وفامهندسی آب وفا

  ::دفتر تحقیقات وظایف زیر را برعهده دارددفتر تحقیقات وظایف زیر را برعهده دارد
  ..آب وفاضالبآب وفاضالب  اتخاذ تدابیر الزم براي اجراي مصوبات شوراي تحقیقاتاتخاذ تدابیر الزم براي اجراي مصوبات شوراي تحقیقات  --11
  ..آب وفاضالبآب وفاضالب  تحقیقاتی صنعتتحقیقاتی صنعتي ي سیاست ها وخط مشی ها سیاست ها وخط مشی ها   تدوینتدوین    --22
  ..تدوین دستورالعمل ها وروش هاي اجرایی تحقیقاتتدوین دستورالعمل ها وروش هاي اجرایی تحقیقات  --33
  ..وکمیته تخصصی تحقیقاتوکمیته تخصصی تحقیقات  تهیه دستور جلسات شوراي تحقیقاتتهیه دستور جلسات شوراي تحقیقات  --44
  ..آب وفاضالبآب وفاضالب  پیشنهاد بودجه تحقیقاتی سالیانه حوزه ستادي وشرکتهاي  تابعه و وابسته به شوراي تحقیقاتپیشنهاد بودجه تحقیقاتی سالیانه حوزه ستادي وشرکتهاي  تابعه و وابسته به شوراي تحقیقات  --55
  ..تهیه وبازنگري استانداردهاي مرتبط با صنعت آب وفاضالبتهیه وبازنگري استانداردهاي مرتبط با صنعت آب وفاضالب  --66
  ..نظارت بر دفاتر تحقیقاتی وکمیته هاي تحقیقاتی استانهانظارت بر دفاتر تحقیقاتی وکمیته هاي تحقیقاتی استانها  --77
  ..هاي تابعه و وابستههاي تابعه و وابسته  هاي مصوب، در شرکتهاي مصوب، در شرکت  نظارت بر اجراي سیاست ها وخط مشینظارت بر اجراي سیاست ها وخط مشی  --88
  ..هاي تابعه و وابستههاي تابعه و وابسته  نظارت بر نحوه جذب اعتبارات تحقیقاتی شرکتنظارت بر نحوه جذب اعتبارات تحقیقاتی شرکت  --99

  ..معرفی وترویج دستاوردهاي علمی جدید با برگزاري سمینار هاي تخصصی وکارگاههاي آموزشیمعرفی وترویج دستاوردهاي علمی جدید با برگزاري سمینار هاي تخصصی وکارگاههاي آموزشی    --1010
تی شرکت مهندسی آب وفاضالب تی شرکت مهندسی آب وفاضالب آب وفاضالب وتدوین  اولویت هاي تحقیقاآب وفاضالب وتدوین  اولویت هاي تحقیقا  جمع آوري وتحلیل نیازهاي تحقیقاتی صنعتجمع آوري وتحلیل نیازهاي تحقیقاتی صنعت  --1111

  ..کشورکشور
  بررسی پروژه هاي تحقیقاتی پیشنهادي به شرکت مهندسی آب وفاضالب کشوربررسی پروژه هاي تحقیقاتی پیشنهادي به شرکت مهندسی آب وفاضالب کشور  ..  --1212

  تعیین داوران پروژه هاي تحقیقاتی پیشنهادي شرکت مهندسی آب وفاضالب کشورتعیین داوران پروژه هاي تحقیقاتی پیشنهادي شرکت مهندسی آب وفاضالب کشور  --1313

تحقیقات شرکت تحقیقات شرکت پیشنهاد ناظرین اجرایی وفنی پروژه هاي تحقیقاتی مصوب شرکت مهندسی آب وفاضالب کشور به کمیته پیشنهاد ناظرین اجرایی وفنی پروژه هاي تحقیقاتی مصوب شرکت مهندسی آب وفاضالب کشور به کمیته   --1414
  ..مهندسی آب وفاضالب کشورمهندسی آب وفاضالب کشور

  ..نشر وترویج نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده نشر وترویج نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده   --1515
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  ..صنعت آب و فاضالبصنعت آب و فاضالب  و در حال اجرا و پژوهشگران مرتبط باو در حال اجرا و پژوهشگران مرتبط با    شدهشده  اءاءپروژه هاي تحقیقاتی اجرپروژه هاي تحقیقاتی اجر    تحقیقاتی،تحقیقاتی،ولویتهاي ولویتهاي اطالعات شامل ااطالعات شامل اایجاد بانک ایجاد بانک   --1616
  ..  شوراشورا  گیري مصوباتگیري مصوباتپی پی   مکاتبه ها ومکاتبه ها و  ––ق ق سوابسواب  ––صورتجلسات صورتجلسات   ––نگهداري کلیه دستورالعمل ها نگهداري کلیه دستورالعمل ها   --1717
  پیشنهاد به شورا جهت تصویبپیشنهاد به شورا جهت تصویبتخصصی مرجع و تخصصی مرجع و بررسی ضرورت ایجاد آزمایشگاه بررسی ضرورت ایجاد آزمایشگاه   --1818

  

  کشورکشورشرکت مهندسی آب وفاضالب شرکت مهندسی آب وفاضالب کمیته تحقیقات کمیته تحقیقات   --  33--55
  ::اعضاء کمیته تحقیقات عبارتند ازاعضاء کمیته تحقیقات عبارتند از

  ))رئیس کمیته تخصصیرئیس کمیته تخصصی( ( معاونت تحقیقات و خودکفایی صنعتی معاونت تحقیقات و خودکفایی صنعتی     --11
  ))نایب رئیس و دبیرنایب رئیس و دبیر( ( حقیقات و فناوري حقیقات و فناوري مدیر دفتر تمدیر دفتر ت  --22
  . . دونفر ازکارشناسان ویا مدیران شرکت مهندسی آب وفاضالب کشور به پیشنهاد مدیر دفتر تحقیقات وفناوريدونفر ازکارشناسان ویا مدیران شرکت مهندسی آب وفاضالب کشور به پیشنهاد مدیر دفتر تحقیقات وفناوري    --33
  ..مدیر دفتر تحقیقاتمدیر دفتر تحقیقاتاز متخصصین و یا اساتید دانشگاهها با پیشنهاد از متخصصین و یا اساتید دانشگاهها با پیشنهاد   نفرنفر  یکیک    --44    
  

  ..صادر گرددصادر گرددفاضالب فاضالب   در امور آب ودر امور آب ووزیر نیرو وزیر نیرو دسی آب وفاضالب توسط معاون دسی آب وفاضالب توسط معاون شرکت مهنشرکت مهن  تحقیقاتتحقیقاتکمیته کمیته احکام اعضاء احکام اعضاء   ::11  تبصرهتبصره
  

  ..شد شد   تشکیل خواهدتشکیل خواهد  یکبار وبا دعوت دبیر کمیتهیکبار وبا دعوت دبیر کمیته  ماهماهحداقل هر حداقل هر   شرکت مهندسی آب وفاضالبشرکت مهندسی آب وفاضالب  تحقیقاتتحقیقات  جلسات کمیتهجلسات کمیته    ::22تبصره تبصره 
  

حداقل نیمی ازسایر اعضاء رسمیت یافته حداقل نیمی ازسایر اعضاء رسمیت یافته   وو) ) نایب رئیسنایب رئیس((رئیس رئیس   شرکت مهندسی آب وفاضالب با حضورشرکت مهندسی آب وفاضالب با حضور  تحقیقاتتحقیقات  جلسات کمیتهجلسات کمیته  ::33تبصره تبصره 
  ..وتصمیمات کمیته با اکثریت نسبی آراء اعضاء حاضر در جلسه به تصویب می رسدوتصمیمات کمیته با اکثریت نسبی آراء اعضاء حاضر در جلسه به تصویب می رسد

  
  کمیته تحقیقات شرکت مهندسیکمیته تحقیقات شرکت مهندسی  ست اعضاءست اعضاءاا  الزمالزم  ،،صنعت آب و فاضالبصنعت آب و فاضالب  مرتبط بامرتبط با  با توجه به تنوع موضوعات تحقیقاتیبا توجه به تنوع موضوعات تحقیقاتی  ::44تبصره تبصره 

  ::دارا باشنددارا باشندیل را یل را ي ذي ذالمکان  تخصص هاالمکان  تخصص هاااحتی حتی فاضالب  فاضالب    آب وآب و  
    یا محیط زیستیا محیط زیست  مهندسی عمرانمهندسی عمران    --11
  آب وفاضالبآب وفاضالب  بهداشت یابهداشت یا  مهندسیمهندسی  --22

  یا شیمییا شیمی  مکانیکمکانیک  ،،مهندسی برقمهندسی برق  --33

  مهندسی منابع آبمهندسی منابع آب    --44

  مدیریت مدیریت     --55  



  
  

  امه ـامنـنظ
  تحقیقـات آب و فـاضالب

  

  :شماره سند 
  :تاریخ صدور

  :شماره تجدید نظر 
  :تاریخ 

 

  ١٤از  ٨صفحه                    امضاء                               

  
  ::وظایف زیر را برعهده داردوظایف زیر را برعهده دارد    شرکت مهندسی آب وفاضالبشرکت مهندسی آب وفاضالب  کمیته تحقیقاتکمیته تحقیقات    

  ..ي آب وفاضالبي آب وفاضالبکت هاکت هاشرشراولویت هاي تحقیقاتی اولویت هاي تحقیقاتی     تصویبتصویب  بررسی وبررسی و    --11
  ..ارزیابی عملکرد تحقیقاتی شرکتهاي آب وفاضالب وتعیین شرکتها وپژوهشگران برترارزیابی عملکرد تحقیقاتی شرکتهاي آب وفاضالب وتعیین شرکتها وپژوهشگران برتر    --22
  ..بررسی و تصویب پروژه هاي تحقیقاتی شرکت مهندسی آب وفاضالب کشوربررسی و تصویب پروژه هاي تحقیقاتی شرکت مهندسی آب وفاضالب کشور    --33
  ..شرکت مهندسی آب وفاضالب کشورشرکت مهندسی آب وفاضالب کشور  تعیین ناظرین اجرائی وفنی پروژه هايتعیین ناظرین اجرائی وفنی پروژه هاي    --44
  . . وسایر شرکت هاي استانیوسایر شرکت هاي استانی  مهندسی آب وفاضالب کشورمهندسی آب وفاضالب کشور  پروژه هاي تحقیقاتی شرکتپروژه هاي تحقیقاتی شرکت  بررسی وتصویب نهائی گزارشاتبررسی وتصویب نهائی گزارشات    --55

  

  ::  دفاتر تحقیقات استا ن هادفاتر تحقیقات استا ن ها  --44--55
دفاتر دفاتر . . ها، دفاتري هستند که به عنوان واحد اجرائی تحقیقات زیر نظر مستقیم مدیر عامل، انجام وظیفه می نمایندها، دفاتري هستند که به عنوان واحد اجرائی تحقیقات زیر نظر مستقیم مدیر عامل، انجام وظیفه می نمایند  دفاتر تحقیقات استاندفاتر تحقیقات استان

  ::ا برعهده دارندا برعهده دارندتحقیقات استان ها وظایف زیر رتحقیقات استان ها وظایف زیر ر
  ..در چهار چوب مصوبات شوراي عالی تحقیقاتدر چهار چوب مصوبات شوراي عالی تحقیقات  ،،استاناستان  صنعت آب وفاضالبصنعت آب وفاضالب  هاي تحقیقاتهاي تحقیقات  مشیمشی  ها وخطها وخط  پیشنهاد سیاستپیشنهاد سیاست  تدوین وتدوین و  --11

  ..ارتباط وهماهنگی با دفتر تحقیقات وفن آوري معاونت تحقیقات وخودکفائی صنعتی شرکت مهندسی آب وفاضالب کشورارتباط وهماهنگی با دفتر تحقیقات وفن آوري معاونت تحقیقات وخودکفائی صنعتی شرکت مهندسی آب وفاضالب کشور  --22
  ..دانش و انتقال فن آوري در صنعت آب وفاضالب در استاندانش و انتقال فن آوري در صنعت آب وفاضالب در استانبرنامه ریزي در جهت تولید وتعمیق برنامه ریزي در جهت تولید وتعمیق   --33
  ..تهیه گزارش عملکرد سالیانه تحقیقات شرکت آب وفاضالب استانیتهیه گزارش عملکرد سالیانه تحقیقات شرکت آب وفاضالب استانی  --44
  ..نیازسنجی تحقیقات در واحدهاي مختلف شرکت وتدوین اولویتهاي تحقیقاتی سالیانهنیازسنجی تحقیقات در واحدهاي مختلف شرکت وتدوین اولویتهاي تحقیقاتی سالیانه  --55
  ..وي انسانی وامکانات موجودوي انسانی وامکانات موجودارتقاء بهره وري واحدهاي شرکت از طریق استفاده بهینه از نیرارتقاء بهره وري واحدهاي شرکت از طریق استفاده بهینه از نیرارائه راهکارهاي ارائه راهکارهاي   --66
  ..شناسایی وبکارگیري ظرفیت هاي علمی موجود در استانشناسایی وبکارگیري ظرفیت هاي علمی موجود در استان  --77
  ..اشاعه فرهنگ تحقیقات درشرکت آب وفاضالب  استانیاشاعه فرهنگ تحقیقات درشرکت آب وفاضالب  استانی  --88
  ..  و تحقیقاتیو تحقیقاتی  معرفی وترویج دستاوردهاي علمیمعرفی وترویج دستاوردهاي علمی  --99

  ..نشر وترویج نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده در شرکتنشر وترویج نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده در شرکت  --1010
  ..قیقاتی مصوب به کمیته تحقیقات استان قیقاتی مصوب به کمیته تحقیقات استان پیشنهاد ناظرین اجرائی و فنی پروژه هاي تحپیشنهاد ناظرین اجرائی و فنی پروژه هاي تح  --1111
  . . ییارائه دهنده خدمات پژوهشارائه دهنده خدمات پژوهش  هايهايتعیین صالحیت واحدتعیین صالحیت واحد  --1212

  ..بررسی گزارشات مرحله اي پروژه هاي تحقیقاتیبررسی گزارشات مرحله اي پروژه هاي تحقیقاتی  --1313
  تعیین داوران پروژه هاي پیشنهاديتعیین داوران پروژه هاي پیشنهادي  --1414
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  ..استاناستان  نگهداري کلیه دستور العمل ها ، مدارك صورتجلسات ، سوابق ، ومکاتبات کمیته تحقیقاتنگهداري کلیه دستور العمل ها ، مدارك صورتجلسات ، سوابق ، ومکاتبات کمیته تحقیقات  --1515
  ..یه مستندات مربوط به پیشنهادات بررسی شده و پروژه هاي تحقیقاتی در دست انجام و خاتمه یافتهیه مستندات مربوط به پیشنهادات بررسی شده و پروژه هاي تحقیقاتی در دست انجام و خاتمه یافتهنگهداري کلنگهداري کل  --1616
  ..استاناستان  مناسب جلسات کمیته تحقیقاتمناسب جلسات کمیته تحقیقات  موقع وموقع وه ه انجام هماهنگی هاي الزم  جهت برگزاري بانجام هماهنگی هاي الزم  جهت برگزاري ب  --1717
  ..استاناستان  پیگیري اجراي مصوبات کمیته تحقیقاتپیگیري اجراي مصوبات کمیته تحقیقات  --1818
  ..و ارائه در پایگاه اینترنتیو ارائه در پایگاه اینترنتیتشکیل بانک اطالعات تشکیل بانک اطالعات   --1919

  

شرکت هائیکه فاقد دفتر تحقیقات می باشند، وظائف دفتر تحقیقات تا زمان شکل گیري آن بر عهده کارشناس تحقیقات و یا شرکت هائیکه فاقد دفتر تحقیقات می باشند، وظائف دفتر تحقیقات تا زمان شکل گیري آن بر عهده کارشناس تحقیقات و یا     ::تبصرهتبصره
  ..بودبود  خواهدخواهداست، است، پژوهشی پژوهشی معاونتی که در حال حاضر متولی کارهاي معاونتی که در حال حاضر متولی کارهاي 

  
  کمیته تحقیقات استان کمیته تحقیقات استان     --55--55

  ::کمیته تحقیقات استان عبارتند ازکمیته تحقیقات استان عبارتند از  اعضاياعضاي
  ..))رئیس کمیتهرئیس کمیته( (   مدیر عامل شرکتمدیر عامل شرکت  --11
  ..شرکتشرکت  طرح و توسعهطرح و توسعهمعاون معاون   --22
  ..شرکتشرکت  معاون بهره برداريمعاون بهره برداري  --33
  ..))دبیر کمیتهدبیر کمیته((مدیر دفتر تحقیقات مدیر دفتر تحقیقات   --44
  ..نماینده شرکت سهامی آب منطقه اي استاننماینده شرکت سهامی آب منطقه اي استان  --55
ویا کارشناسان خبره در صنعت آب وفاضالب با پیشنهاد دبیر کمیته وتصویب رئیس ویا کارشناسان خبره در صنعت آب وفاضالب با پیشنهاد دبیر کمیته وتصویب رئیس علمی دانشگاهها علمی دانشگاهها   هیأتهیأت  نفر از اعضاينفر از اعضايدو دو     --44

  ..قاتقاتکمیته تحقیکمیته تحقی
  وزیر نیرو وزیر نیرو آنها توسط معاون آنها توسط معاون   احکاماحکاماستان با پیشنهاد مدیر عامل و تائید معاون وزیر تعیین شده و استان با پیشنهاد مدیر عامل و تائید معاون وزیر تعیین شده و   تحقیقاتتحقیقاتکمیته کمیته اعضاء اعضاء   ::11  تبصرهتبصره

  ..صادر گرددصادر گردد
  

دعوت دعوت ) ) بدون حق رأيبدون حق رأي((خارج از شرکت جهت حضور درجلسات کمیته خارج از شرکت جهت حضور درجلسات کمیته   خبرهخبرهاز کارشناسان  از کارشناسان    حسب موردحسب موردرئیس کمیته می تواند رئیس کمیته می تواند   ::  22تبصرهتبصره
  ..ردردبعمل آوبعمل آو
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ي ي المکان تخصص هاالمکان تخصص هاااحتی حتی کمیته تحقیقاتکمیته تحقیقاتست اعضاءست اعضاءاا  الزمالزم،،صنعت آب و فاضالبصنعت آب و فاضالب  مرتبط بامرتبط با  با توجه به تنوع موضوعات تحقیقاتیبا توجه به تنوع موضوعات تحقیقاتی  ::33تبصره  تبصره  
  ::دارا باشنددارا باشندذیل را ذیل را 

    یا محیط زیستیا محیط زیست  مهندسی عمرانمهندسی عمران    --11
  آب وفاضالبآب وفاضالب  بهداشت یابهداشت یا  مهندسیمهندسی  --22

  یا شیمییا شیمی  مکانیکمکانیک  ،،مهندسی برقمهندسی برق  --33

  مهندسی منابع آبمهندسی منابع آب    --44

  مدیریت مدیریت     --55
فناوري شرکت فناوري شرکت تحقیقات و تحقیقات و دفتر دفتر   بهبهفهرست اسامی وسوابق اعضاء فهرست اسامی وسوابق اعضاء استان، استان، پس از انتخاب وصدور احکام اعضاي کمیته تحقیقات پس از انتخاب وصدور احکام اعضاي کمیته تحقیقات ::  ::  44تبصرهتبصره

  ..ارسال می گرددارسال می گردد  مهندسی مهندسی 
یمی از اعضاء یمی از اعضاء ننوحداقل وحداقل   رئیسرئیسبا حضور با حضور   کمیته تشکیل وکمیته تشکیل و  رئیسرئیسیک مرتبه به دعوت یک مرتبه به دعوت اه اه ممحداقل هر حداقل هر   استاناستان  جلسات کمیته تحقیقاتجلسات کمیته تحقیقات: :   55تبصره تبصره 

  ..کندکندرسمیت پیدا میرسمیت پیدا می
  

  ::وظایف کمیته تحقیقات استان به شرح زیر استوظایف کمیته تحقیقات استان به شرح زیر است
  ..خط مشی هاي تحقیقات استان در چهار چوب مصوبات شوراي عالی تحقیقاتخط مشی هاي تحقیقات استان در چهار چوب مصوبات شوراي عالی تحقیقات  سیاست ها وسیاست ها و  تصویب تصویب   --11
  ..بررسی وتصویب عناوین اولویت هاي تحقیقاتیبررسی وتصویب عناوین اولویت هاي تحقیقاتی  --22
  ..شرکت از طریق استفاده بهینه از نیروي انسانی و امکانات موجود شرکت از طریق استفاده بهینه از نیروي انسانی و امکانات موجود ارتقاء بهره وري واحدهاي ارتقاء بهره وري واحدهاي بررسی وتصویب راهکارهاي اجرایی جهت بررسی وتصویب راهکارهاي اجرایی جهت   --33
  ..ارایه شده به کمیته ارایه شده به کمیته   تحقیقاتی تحقیقاتی   پروژه هايپروژه هاي  تصویب تصویب بررسی وبررسی و  --44
  ..تعیین ناظرین اجرائی وفنی پروژه هاي تحقیقاتی مصوب تعیین ناظرین اجرائی وفنی پروژه هاي تحقیقاتی مصوب   --55
  ..تصویب گزارش هاي  نهایی پروژه هاي تحقیقاتی تصویب گزارش هاي  نهایی پروژه هاي تحقیقاتی   --66
  ..شرکت و ارتقاء آنها شرکت و ارتقاء آنها   در واحدهاي مختلفدر واحدهاي مختلفوجود وجود بررسی عملکرد سیستم هاي مبررسی عملکرد سیستم هاي م  --77
  ..تایید مراجع اجرایی پروژه هاي تحقیقاتی تایید مراجع اجرایی پروژه هاي تحقیقاتی   --88

  ::گزارش عملکرد سالیانه کمیته تحقیقاتگزارش عملکرد سالیانه کمیته تحقیقات
  فناوريفناوريو و تحقیقات تحقیقات   دفتردفتر  گزارش مشروح عملکرد ساالنه کمیته را بهگزارش مشروح عملکرد ساالنه کمیته را بهدوره دوره   22حداقل در حداقل در هرسال هرسال   بایست دربایست دررئیس کمیته تحقیقات میرئیس کمیته تحقیقات می

ر مذکور پس از بررسی گزارش عملکرد ساالنه کمیته تحقیقات وسایر مدارك ر مذکور پس از بررسی گزارش عملکرد ساالنه کمیته تحقیقات وسایر مدارك ارسال نماید ، دفتارسال نماید ، دفت  شرکت مهندسی آب وفاضالب کشورشرکت مهندسی آب وفاضالب کشور
  ..اتخاذ خواهد نموداتخاذ خواهد نمودرا را ها تصمیمات الزم ها تصمیمات الزم موجود و بر اساس معیارهاي ارزیابی فعالیت هاي پژوهشی شرکتموجود و بر اساس معیارهاي ارزیابی فعالیت هاي پژوهشی شرکت
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  ::گزارش عملکرد سالیانه کمیته تحقیقات شامل موارد زیر می باشدگزارش عملکرد سالیانه کمیته تحقیقات شامل موارد زیر می باشد
  ..رگزار شده ونحوه حضور ومشخصات اعضاي کمیته تحقیقاترگزار شده ونحوه حضور ومشخصات اعضاي کمیته تحقیقاتط به تاریخ و تعداد جلسات بط به تاریخ و تعداد جلسات بوواطالعات مرباطالعات مرب  --11
  ..تحقیقاتی مصوبتحقیقاتی مصوب  پروژه هايپروژه هايکلیه کلیه فهرست  فهرست      --22
  ..مصوبمصوبپروژه هاي پروژه هاي ناظرین اجرایی و فنی ناظرین اجرایی و فنی مشخصات کلیه مشخصات کلیه   --33
  ..گزارش مالی هزینه کرد اعتبارات تحقیقاتی تخصیص یافته به تفکیک موضوعگزارش مالی هزینه کرد اعتبارات تحقیقاتی تخصیص یافته به تفکیک موضوع  --44
  ..پروژه هاي خاتمه یافتهپروژه هاي خاتمه یافته  گزارش نهاییگزارش نهایی  از از   یک نسخهیک نسخه  --55
  ..دامات انجام شده  در جهت نشر دستاوردهاي حاصل از پروژه هاي تحقیقاتی خاتمه یافته دامات انجام شده  در جهت نشر دستاوردهاي حاصل از پروژه هاي تحقیقاتی خاتمه یافته شرح اقشرح اق  --66
  . . سایر موارد مرتبط با امور پژوهشیسایر موارد مرتبط با امور پژوهشی    --77

  
  ::فرآیند تدوین وارجاع اولویت هاي تحقیقاتفرآیند تدوین وارجاع اولویت هاي تحقیقات

  ..نیازسنجی وتدوین اولویت هاي تحقیقاتی استان توسط دفتر تحقیقات وتصویب آن توسط کمیته تحقیقات استاننیازسنجی وتدوین اولویت هاي تحقیقاتی استان توسط دفتر تحقیقات وتصویب آن توسط کمیته تحقیقات استان  --11

فاضالب فاضالب   به دفتر تحقیقات و فناوري شرکت مهندسی آب وبه دفتر تحقیقات و فناوري شرکت مهندسی آب و  نناستااستا  تحقیقاتتحقیقات  توسط رئیس کمیتهتوسط رئیس کمیته  مصوبمصوبارسال اولویت هاي تحقیقاتی ارسال اولویت هاي تحقیقاتی   --22
  ..کشورکشور

جهت بررسی و جهت بررسی و   فاضالب کشورفاضالب کشور  شرکت مهندسی آب وشرکت مهندسی آب و  شرکت هاي آب وفاضالب به کمیته تحقیقاتشرکت هاي آب وفاضالب به کمیته تحقیقاتاولویت هاي تحقیقاتی اولویت هاي تحقیقاتی   ارجاعارجاع  --33
  ..تصویب نهائیتصویب نهائی

  ..به دفاتر تحقیقات استانیبه دفاتر تحقیقات استانی  فاضالب کشورفاضالب کشور  شرکت مهندسی آب وشرکت مهندسی آب و  ي تحقیقاتی مصوب از دفتر تحقیقاتي تحقیقاتی مصوب از دفتر تحقیقاتاعالم اولویت هااعالم اولویت ها  --44
  ..توسط دفاتر تحقیقات استانیتوسط دفاتر تحقیقات استانی.... )  .... )  دانشگاهها ، مراکز پژوهشی ودانشگاهها ، مراکز پژوهشی و((اعالم اولویت هاي تحقیقاتی به واحدهاي ارائه دهنده خدمات پژوهشی اعالم اولویت هاي تحقیقاتی به واحدهاي ارائه دهنده خدمات پژوهشی     --55

  
  ::  یشنهاديیشنهاديپروژه هاي تحقیقاتی پپروژه هاي تحقیقاتی پ  و تصویبو تصویببررسی بررسی   فرایندفرایند

  ثبت و کد گذاري پیشنهادات دریافت شدهثبت و کد گذاري پیشنهادات دریافت شده  ،،دریافتدریافت    --11
  ..گیردگیردصورت میصورت می) ) 11پیوست شماره پیوست شماره ((  با تکمیل فرم مربوطهبا تکمیل فرم مربوطه  هاي تحقیقاتی توسط پژوهشگران وهاي تحقیقاتی توسط پژوهشگران وپیشنهاد پروژهپیشنهاد پروژه  ::  11تبصره تبصره 

  ..نجام می گیردنجام می گیرداا  ) )   22پیوست شماره پیوست شماره ( (   کدگذاري پروژه هاي پیشنهادي طبق دستورالعمل مندرج در این نظامنامهکدگذاري پروژه هاي پیشنهادي طبق دستورالعمل مندرج در این نظامنامه  ::  22تبصره تبصره 
  ).).33پیوست شماره پیوست شماره ((ارسال پیشنهاد پروژه تحقیقاتی به داوران پروژه به همراه فرم ارزیابی  ارسال پیشنهاد پروژه تحقیقاتی به داوران پروژه به همراه فرم ارزیابی    --22
  ..بررسی پیشنهادات پروژه درکمیته تحقیقاتبررسی پیشنهادات پروژه درکمیته تحقیقات  --33
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  اولویت ها واولویت ها وصالحیت مشاور، صالحیت مشاور، نظر گرفتن نظر گرفتن   با دربا در  با توجه به نظریه کارشناسی داوران وبا توجه به نظریه کارشناسی داوران وهاي پیشنهادي دریافت شده درکمیته تحقیقات، هاي پیشنهادي دریافت شده درکمیته تحقیقات، پروژهپروژه  
  . . گرددگرددپیشنهاد اعالم میپیشنهاد اعالم می  رد رد   یایا  وو  تصویبتصویبخصوص خصوص   دردرکمیته کمیته   نظر نهایی نظر نهایی بررسی شده و بررسی شده و   ،،محدودیت اعتبارات تحقیقاتیمحدودیت اعتبارات تحقیقاتی

    
پیشنهادات مشروط با ذکر پیشنهادات مشروط با ذکر . . کمیته می تواند بررسی مجدد پیشنهاد پروژه ویا تصویب نهائی آن را به تحقق مواردي مشروط نمایدکمیته می تواند بررسی مجدد پیشنهاد پروژه ویا تصویب نهائی آن را به تحقق مواردي مشروط نماید    ::  11تبصره تبصره 

پیشنهاد مذکور مجدداً درکمیته تحقیقات مورد بررسی پیشنهاد مذکور مجدداً درکمیته تحقیقات مورد بررسی   مشاور،مشاور،پس از اعمال شروط توسط پس از اعمال شروط توسط . . ارجاع داده می شودارجاع داده می شود  مشاورمشاوربه به شروط تعیین شده شروط تعیین شده 
  ..قرار خواهد گرفت قرار خواهد گرفت 

تعیین تعیین   وتصویب مجمع عمومی شرکتوتصویب مجمع عمومی شرکت  شوراي تحقیقاتشوراي تحقیقات  یهیهتائیدتائیداساس اساس   هر شرکت آب و فاضالب برهر شرکت آب و فاضالب براعتبارات سالیانه تحقیقاتی در اعتبارات سالیانه تحقیقاتی در   ::  22تبصره تبصره 
آب و فاضالب مجاز خواهد بود تا از محل اعتبارات پژوهشی تخصیص یافته با اختیارات کامل درچهارچوب ضوابط و آب و فاضالب مجاز خواهد بود تا از محل اعتبارات پژوهشی تخصیص یافته با اختیارات کامل درچهارچوب ضوابط و   هر شرکتهر شرکت. . میگرددمیگردد

  .  .  مقررات مربوطه،  قراردادهاي پژوهشی خود را با مشاورین منعقد نمایدمقررات مربوطه،  قراردادهاي پژوهشی خود را با مشاورین منعقد نماید
ها در ها در   ژهژهو رعایت مفاد موافقت نامه پروو رعایت مفاد موافقت نامه پروتابع قوانین و مقررات مربوطه بوده تابع قوانین و مقررات مربوطه بوده   پژوهشیپژوهشی  در اموردر امور  نحوه هزینه کرد اعتبارات دولتینحوه هزینه کرد اعتبارات دولتی  ::  33تبصره تبصره 

    ..نحوه هزینه کرد اعتبارات الزامی استنحوه هزینه کرد اعتبارات الزامی است
          

  ::نظارت بر پروژه هاي تحقیقاتی نظارت بر پروژه هاي تحقیقاتی 
رعایت آن براي کلیه پروژه هاي پژوهشی مصوب کمیته تحقیقاتی رعایت آن براي کلیه پروژه هاي پژوهشی مصوب کمیته تحقیقاتی   مراحل نظارت بر پیشرفت کار پروژه هاي تحقیقاتی بشرح زیر می باشد ومراحل نظارت بر پیشرفت کار پروژه هاي تحقیقاتی بشرح زیر می باشد و

  ..::می باشدمی باشداستان ها الزامی استان ها الزامی 
مرتبط مرتبط   صاحب نظرانصاحب نظران  فنی از میان متخصصین وفنی از میان متخصصین وناظر اجرایی از میان کارشناسان شرکت و یک یا دو ناظر ناظر اجرایی از میان کارشناسان شرکت و یک یا دو ناظر یک یک تحقیقاتی مصوب تحقیقاتی مصوب راي هر پروژه راي هر پروژه بب  --11

  ..انتخاب می شوندانتخاب می شوند  ،،  با موضوع پروژهبا موضوع پروژه
  

  ..ددننانتخاب می شوانتخاب می شو  استان استان   کمیته تحقیقاتکمیته تحقیقات  دفتر تحقیقات استان و تائیددفتر تحقیقات استان و تائید  ناظرین اجرایی وفنی با پیشنهادناظرین اجرایی وفنی با پیشنهاد: :   11تبصره تبصره 
  

  ..ضوابط انتخاب ناظرین اجرائی و فنی توسط دفتر تحقیقات وفناوري آبفاي کشور تعیین و متعاقباً اعالم خواهد شدضوابط انتخاب ناظرین اجرائی و فنی توسط دفتر تحقیقات وفناوري آبفاي کشور تعیین و متعاقباً اعالم خواهد شد: :   22تبصره تبصره 
  

  پیگیري پیگیري   اجرائیاجرائیالزامی نمی باشدو پروژه درطول مدت اجراي آن توسط ناظر الزامی نمی باشدو پروژه درطول مدت اجراي آن توسط ناظر   ناظر فنیناظر فنیبراي پروژه هاي دانشجویی تعیین براي پروژه هاي دانشجویی تعیین   ::  33تبصره تبصره 
  ..خواهد شدخواهد شد
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پروژه اخذ و پیشرفت کار مقرر طبق شرح پروژه اخذ و پیشرفت کار مقرر طبق شرح   اجرائیاجرائیش هاي مرحله اي پروژه طبق مراحل پیش بینی شده در قرارداد توسط ناظر ش هاي مرحله اي پروژه طبق مراحل پیش بینی شده در قرارداد توسط ناظر کلیه گزارکلیه گزار  --22
  ..خدمات وبرنامه زمانبندي مندرج درقرارداد مورد بررسی قرار می گیردخدمات وبرنامه زمانبندي مندرج درقرارداد مورد بررسی قرار می گیرد

  
شود تا از نظر کیفی باشرح خدمات شود تا از نظر کیفی باشرح خدمات   ارسال میارسال می  ناظران فنیناظران فنییا یا   ناظرناظردرصورت همخوانی کلیات گزارش با پیشرفت کار ، گزارش جهت درصورت همخوانی کلیات گزارش با پیشرفت کار ، گزارش جهت   --33

  ..مصوب پروژه مورد تطبیق وبررسی قرار گیردمصوب پروژه مورد تطبیق وبررسی قرار گیرد
  

به دبیر کمیته تحقیقات ارجاع می شود تا به دبیر کمیته تحقیقات ارجاع می شود تا   اجرائیاجرائیپس از بررسی مجدد ناظر پس از بررسی مجدد ناظر ) ) 55درقالب فرم پیوست درقالب فرم پیوست ((  ناظران فنیناظران فنیا ا ناظر یناظر ینتیجه بررسی نتیجه بررسی   --44
ه اقدام شده ودر غیر اینصورت جهت تکمیل ورفع نواقص به ه اقدام شده ودر غیر اینصورت جهت تکمیل ورفع نواقص به درصورت تائید پیشرفت فیزیکی نسبت به پرداخت قسط حق الزحمه مربوطدرصورت تائید پیشرفت فیزیکی نسبت به پرداخت قسط حق الزحمه مربوط

  ..عودت داده شودعودت داده شود  مشاور مشاور 
  

پس پس   اخذ نموده واخذ نموده و  مشاورمشاورگزارش نهایی را به انضمام سایر تعهدات مندرج  طبق مفاد قرارداد پژوهشی از گزارش نهایی را به انضمام سایر تعهدات مندرج  طبق مفاد قرارداد پژوهشی از   اجرائیاجرائیدر آخرین مرحله ، ناظر در آخرین مرحله ، ناظر   --55
جهت طرح وتصویب در کمیته جهت طرح وتصویب در کمیته   به دبیر کمیتهبه دبیر کمیته  ناظران فنیناظران فنییا یا   ناظرناظرتوسط توسط   ه ه از طی مراحل ارزیابی به همراه نتایج کلیه بررسیهاي انجام شداز طی مراحل ارزیابی به همراه نتایج کلیه بررسیهاي انجام شد

  ..تحقیقات ارجاع  می نمایندتحقیقات ارجاع  می نمایند
  

  ::ناظرین فنی ناظرین فنی   ناظرین اجرائی وناظرین اجرائی و  ،،داورانداوران  حق الزحمهحق الزحمه
ناظرین ناظرین   داوران،داوران،  براي تامین حق الزحمهبراي تامین حق الزحمهرا را ی ی ششههوواز اعتبارات پژاز اعتبارات پژ  بخشیبخشی  اجازه دارنداجازه دارند  اعم از استانی و یا شرکت مهندسیاعم از استانی و یا شرکت مهندسی  کمیته هاي تحقیقاتیکمیته هاي تحقیقاتی

  ..هزینه نمایندهزینه نمایند  اختصاص واختصاص وناظرین فنی ناظرین فنی   اجرائی واجرائی و
شرکت مهندسی آب و فاضالب شرکت مهندسی آب و فاضالب هزینه این اعتبار توسط دفتر تحقیقات و فناوري هزینه این اعتبار توسط دفتر تحقیقات و فناوري   چگونگی تخصیصچگونگی تخصیصدستورالعمل و ضوابط اجرائی دستورالعمل و ضوابط اجرائی : : تبصره تبصره 
  ..تهیه و متعاقباً اعالم خواهد شد تهیه و متعاقباً اعالم خواهد شد کشور کشور 
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::اسناد پیوستاسناد پیوست   

..زیر می باشدزیر می باشداسناد پیوست این نظامنامه به شرح جدول اسناد پیوست این نظامنامه به شرح جدول    

شماره شماره   عنوانعنوان  تعداد صفحهتعداد صفحه

  پیوستپیوست

  11  هاي تحقیقاتیهاي تحقیقاتی  فرم پیشنهاد پروژهفرم پیشنهاد پروژه  

  
  22  نحوه کد گذاري پروژه هاي تحقیقاتینحوه کد گذاري پروژه هاي تحقیقاتی

  33  داورانداوران  توسطتوسط  فرم ارزیابی پروژه هاي تحقیقاتیفرم ارزیابی پروژه هاي تحقیقاتی  

  44  فرمت تیپ قراردادهاي تحقیقاتیفرمت تیپ قراردادهاي تحقیقاتی  

  55  تحقیقاتیتحقیقاتی  هايهاي  پروژهپروژه  ناظرین فنیناظرین فنیفرم نظر خواهی از فرم نظر خواهی از   

  66  فت و بررسی پیشنهادات پژوهشیروند دریا  
  

  77  روند نظارت بر پروژه هاي تحقیقاتی  
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