
  در مركز پژوهش و توسعه پتروشيمي فجر فلوچارت دريافت، بررسي، تصويب و اجراي طرح پژوهشي
    

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

بررسي ليست فوق توسط كميته فني

اظهار نظر شوراي پژوهش در ارتباط
  با ليست پروژه ها و تامين اعتبار

 آغاز

تهيه و ارسال ليسـت مشـكالت و نـواقص واحـدها بـه مركـز       
توسط خدمات فني، بهره برداري، تعميـرات  (توسعهپژوهش و 

  ماهه و يا غير مستمر 6بصورت روتين ) و يا پيشنهاد دهنده

 تائيد

تهيه شرح خدمات پروژه و درج عناوين
 در سايت شركت، اطالع رساني

اطالع رساني به مراكز پژوهشي بصورت مكتوب از طريق
نامه يا پست الكترونيكي و درخواست تكميل پرسشنامه 

 )توسط مركز پژوهش و توسعه(پژوهشي پروژه

تكميل و ارسال فرم پرسشنامه پژوهشي
  ظرف مدت تعيين شده به مركز پژوهش

 )توسط مجري(و توسعه

 نيفپژوهشي در كميتهپروژهبررسي

 تائيد

بررسي پروژه پژوهشي در شوراي پژوهشي 

اعالم نتيجه بررسي به
مجــري توســط مركــز 

 پژوهش و توسعه

 پــروژهتعيــين نــاظر
پژوهشي توسط شورا و 

 اعالم به ايشان

 تائيد

 اعالم به امور قراردادها و پيمانها توسط مركز پژوهش و توسعه

 تائيدعدم
اعالم نتيجه بررسي به 

ري توســط مركــز جــم
 پژوهش و توسعه

عقد قـرارداد بـا مجـري و اعـالم زمـان      
شروع كار، به مركز پژوهش و توسـعه و  

 )توسط امور قراردادها و پيمانها(ناظر 

A-   انجام عمليات اجرايي طرح پژوهشي و
ارائه گـزارش حـين كـار بـه نـاظر و مركـز       

  )توسط مجري(پژوهش و توسعه 

B-     ــرح ــراي ط ــد اج ــر رون ــارت ب نظ
پژوهشي و ارائه گـزارش پيشـرفت سـه    

  )توسط ناظر(ماهه 

C-   ارائه گزارش به شوراي پژوهشي، امور
قراردادهــا و پيمانهــا و امــور مــالي جهــت  

توسـط  (پرداخت صورت وضعيت به مجـري 
  )مركز پژوهش و توسعه

تا اتمـام مراحـل    Cو  A، B ادامه مراحل
گزارش نهـايي   ، تهيه و ارسالپروژهاجرايي 

  پژوهش و توسعه به ناظر و مركز

پـروژه  سمينار دسـتاوردهاي   ارائه
پژوهشي با حضور اعضاي شـوراي  
پژوهشي، مسئوالن فني و عملياتي 

 )توسط مجري(و ساير كارشناسان 

درخواست پرداخت مالي مابقي قـرارداد  
 پـروژه به مجري در صورت اتمام كامـل  

 )توسط مركز پژوهش و توسعه(پژوهشي

  تهيه گزارشات ماهانه،سه ماهه و ساليانه
 )توسط مركز پژوهش و توسعه(

 پايان

اثر بخشي 
پروژه 

 عدم تائيد
اعالم نتيجه بررسي به 

توسط  دهندهپيشنهاد 
 مركز پژوهش و توسعه


