پژوهشكده سنگ آهن و فوالد

شیوه نامه تعیین شرح وظایف و مسئولیت های اجرایی
در پروژه های حتقیقاتی

مقدمه:
بهمنظور حسن اجرای طرحهای پژوهشی ،پیشرفت کار طبق برنامه تعیین شده ،همچنین بمنظور
بررسی وتایید گزارشهای مربوطه ،شرح هریک از مسئولیتهایی که در ارتباط مستقیم با اجرای
پروژهها میباشد ،بهصورت ذیل بیان شده است.
ماده )1وظایف و الزامات محقق
 )1تکمیل فرم پیشنهاد با نظارت مستقیم مرکز تحقیقات سنگآهن و فوالد.
 )2تهیه و ارائه گزارشهای مقطعی و نهایی مطابق با دستورالعمل تهیه گزارش بر اساس برنامه
زمانبندی ،به ناظر پروژه.
 )3شرکت در جلسات داخلی تعیینشده توسط بخش تحقیقاتی بهمنظور ارزیابی چگونگی پیشرفت
پروژه.
 )4ارائه سمینارهای مقطعی و نهایی پروژه.
 )5صنعتی سازی نتایج پروژه در محدوده زمانی قرارداد
 )6انجام کلیه تست های آزمایشگاهی و نیمه صنعتی مرتبط با پروژه
 )7ارائه مقاله مستخرج از نتایج پروژه تحقیقاتی در نشریه داخلی پژوهشگر ،مجالت و کنفرانس های
داخلی و خارجی
 )8حفظ و صیانت از تجهیزات و لوازمی که در طول پروژه جهت انجام امور در اختیار ایشان قرار می
گیرد.
ماده )2وظایف و الزامات ناظر
 )1برای هر پروژه مصوب یک نفر بهعنوان ناظر انتخاب وبه محقق پروژه اعالم میشود.
 )2ناظر میبایست از پژوهشگران گروه پژوهشی مربوطه مرکز تحقیقات باشد.
 )3نظارت بر تکمیل فرم پیشنهادنامه پروژههای تحقیقاتی از سوی محقق با توجه به بهینه نمودن
زمان و حفظ کیفیت پروژه.
)4اطالعات علمی و تجربه کاری مفید در رابطه با موضوع طرح  /پروژه داشته باشد.
)5فرصت الزم و کافی جهت نظارت بر طرح  /پروژه
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)6راهنمایی ،نظارت و پیگیری انجام پروژه پژوهشی تا حصول نتیجه نهایی آن بر طبق شرایط
تعیینشده.
 )7دریافت نظرات مشاور صنعتی پروژه تحقیقاتی و انجام اصالحات و تأییدیه از طرف وی.
 )8بررسی گزارشهای مقطعی محقق بهصورت منظم و برگزاری جلسات دورهای با مشاور صنعتی
پروژه و تهیه صورتجلسات بررسی نتایج پروژه .
 )9اعالم درصد پیشرفت پروژه تحقیقاتی بر اساس برنامه زمان بندی به مرکز تحقیقات تا پایان
پروژه.
 )10انجام تمام فعالیتهای اداری که در ارتباط مستقیم با انجام پروژه می باشند.
 )11بررسی و تایید پیشنهاد محقق مبنی بر اصالح فرم پیشنهاد پروژه یا نمودار زمانبندی پروژه
پژوهشی و پیشنهاد این موارد جهت تصمیمگیری نهایی به مدیر مرکز تحقیقات آهن و فوالد.
 )12بررسی و تطبیق زمان اجرای هر مرحله از طرح /پروژه نسبت به زمان-بندی پیشبینیشده و
بررسی وتاییدکاهش یا افزایش زمان بنا به درخواست محقق.
 )13بررسی و اظهارنظر در مورد ریز اقدامات اجرایی هریک از مراحل کاری طرح/پروژه که توسط
محقق جهت کسب اهداف طرح  /پروژه پیشنهاد میشود.
 )14بررسی و پیشبینی انحرافهای احتمالی پروژه از مسیر دستیابی به اهداف تعیینشده و اعالم
انحرافهای مشاهده شده به محقق( .بررسی وتایید کیفیت و کمیت خروجی پروژه تحقیقاتی ،شامل
مدارک ،نرمافزار ،نمونه آزمایشی ساختهشده و سایر موارد انجامشده در پروژه و ارائه گزارش دقیق
که حاکی از ارزیابی ناظر از محتوای پژوهشی ،خروجیها ،نتایج حاصله و میزان انطباق یا انحراف
پروژه تحقیقاتی از اهداف تعیینشده باشد).
 )15شرکت در تمامی جلسات و همایشهای مربوط به پروژه
 )16مشخص نمودن میزان اثربخشی پروژه پس از پایان پروژه و در مرحله اجرای پروژه با استفاده از
شاخصهای اثربخشی.
 )17در صورت عدم رضایت ناظر از نحوهی پیشرفت کار وگزارشهای ارائه شده توسط محقق،موارد
توسط ناظر به مدیر مرکز تحقیقات اعالم شود تابر اساس مقررات و مفاد قرارداد پروژه ،تصمیمگیری
به عمل آید.
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ماده )3وظایف و الزامات مشاور صنعتی
 )1مشاور صنعتی می تواند یکی از پژوهشگران مرکز تحقیقات یا کارشناسان مرتبط واحد بهره
بردار پروژه باشد.
 )2انتخاب مشاور صنعتی با تایید کارگروه تخصصی انجام و از طرف مرکز تحقیقات به مدیر واحد
وی عالم میگردد.
 )3مشاور صنعتی باید فرصت الزم و کافی جهت همکاری با محقق و همچنین اطالعات علمی و
تجربه کاری مفید در رابطه با طرح  /پروژه تحقیقاتی را داشته باشد
 )4بعد از ابالغ تأییدیه پیشنهاد نامه به محقق ،بهمنظور تسریع روند انجام پروژه ،مشاور صنعتی به
محقق معرفی میگردد.
 )5همکاری و همفکری فنی با محقق پروژه و تسهیل انجام آزمایشها و امور اداری درون واحد
مربوطه در جهت تحقق اهداف پروژه و دستیابی به نتایج مطلوب.
 )6همکاری با ناظر پروژه جهت مشخص شدن انحرافهای احتمالی پروژه از مسیر دستیابی به
اهداف تعیینشده.
 )7همکاری در تهیه ،تأمین و قرار دادن منابع الزم (اطالعات ،نمونه ،تأمین شرایط جهت
آزمایشهای میدانی و )...در اختیار محقق.
 )8مطالعه و اظهارنظر در خصوص گزارشهای مقطعی و پایانی پروژه.
 )9حضور در تمامی سمینارهایی که توسط محقق در مجتمع بهمنظورگزارشهای مقطعی و یا
پایانی برگزار میگردد.
 )10درصورتیکه محقق در مدت اجرای پروژه نیاز بهوسیله ،نرمافزار یا دستگاه خاصی داشته باشد
که در مرکز تحقیقات سنگآهن و فوالد موجود نباشد ،مشاور صنعتی میبایستی اهمیت موضوع را
بررسی نموده و در صورت تایید وی ،مرکز تحقیقات نسبت به تهیه آن اقدام خواهد نمود.
ماده )4شرح وظیفه کارگروههای تخصصی
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) 1بررسی مشکالت موجود در واحد مربوطه و ارائه راهکارهای علمی و یا طرح مسئله بهمنظور
تعریف پروژههای تحقیقاتی.
)2بررسی فنی و اولیه پیشنهاد نامههای پژوهشی مطرحشده توسط محقق و ارجاع پیشنهاد
نامههایی که مورد تایید قرار میگیرند به مدیریت مرکز تحقیقات بهمنظور تایید نهایی.
)3همکاری مستمر با محقق و پژوهشگران مرکز تحقیقات آهن و فوالد ،همچنین انجام
هماهنگیهای الزم با ناظر پروژه مربوطه در طول مدت اجرای پروژه.
)4ارائه پیشنهادهای سازنده در راستای بهبود فرآیندهای تولید و صرفهجویی در مصرف انرژی و
افزایش بهرهوری تجهیزات و پرسنل تولیدی.
)5تشکیل گروههای فکری بهمنظوربهروز شدن نیروها از طریق تنظیم مطالعات مدون تخصصی در
ارتباط با کارگروه.
)6تشکیل تیمهای فنی گروهی بهمنظور انجام طرحهای تحقیقاتی داخلی ،بهطوریکه سرعت و دقت
طرح مورد تقویت قرار بگیرد.
)7شرکت در جلسات دورهای بهمنظور تشریح پروژههای تحقیقاتی مرتبط و تهیه و تنظیم
صورتجلسات تخصصی.
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