
 

  ن پروژهياز ايشرح خدمات مورد ن از يبخش

 
a( توسعه سيستم ارزيابي تحقيقات شركت توانير و شركت هاي تابعه و زير مجموعه  

اي،   هاي برق منطقه    شامل شركت (ي آن     هاي تابعه و زيرمجموعه     شركت مادرتخصصي توانير و شركت    

) هـاي توزيـع نيـروي بـرق     وري انرژي، شـركت  مديريت شبكه برق، سازمان انرژيهاي نو، سازمان بهره       

  .كنند ي صنعت برق كشور ايفا مي نقشي كليدي در پيشبرد تحقيقات و نهايتا رشد و توسعه

هـاي   هـا و اولويـت   هاي فوق، از اهداف باالدستي و سرفـصل    مسير تحقيق و توسعه در توانير و شركت       

اندازها و اهداف راهبردي تـوانير و   هاي سازماني، چشم يقاتي صنعت برق آغاز و بر اساس ماموريت   تحق

هـا    هايي تحقيقاتي در هر يك از ايـن شـركت           هاي فوق تحديد شده، نهايتا به پروژه        هر يك از شركت   

 در صـنعت  هاي تحقيقاتي فعال هايي كه اجراي آنها طي قراردادهايي به سازمان گردد؛ پروژه   منجر مي 

صالح واگـذار   هاي ذي ها، موسسات و مراكز تحقيقاتي و ساير شركت ها، پژوهشكده برق اعم از دانشگاه 

  .گردد مي

ي آن  هاي تابعه و زيرمجموعه هاي مختلفي در شركت توانير و شركت گيري در طي اين مسير، تصميم    

حقيقـات صـنعت بـرق در       ي كيفيت حركت ت     كننده  گيرد كه كيفيت اين تصميمات تعيين       صورت مي 

هايي كه بايد اهداف  گيري در خصوص انتخاب و اجراي پروژه كيفيت تصميم. باشد الذكر مي مسير فوق

هـا و     استراتژيك سازمان و صنعت را محقق نمايند نيز خود وابستگي مستقيم به وجود و كيفيت داده               

ها و مديران آنها قـرار   يار سازماناطالعات مناسب و بهنگام دارد كه براي اتخاذ تصميمات فوق در اخت   

  .شود داده مي

ها و اطالعات مورد نياز را در نقاط مختلف مـسير             تواند داده   يك سيستم ارزيابي منسجم و كارآمد مي      

ها تا زماني كـه       گيري در خصوص انتخاب و تخصيص پروژه        از هنگام تصميم  (تحقيق و توسعه صنعت     

لـذا  . هـا قـرار دهـد       در اختيـار سـازمان    ) يابند  زماني كه خاتمه مي   ها در حال اجرا بوده و نهايتا          پروژه

هـاي تابعـه و       ي يك سيستم ارزيابي تحقيقات منسجم در شـركت تـوانير و شـركت               طراحي و توسعه  

هاي تعيـين شـده بـا         ، براي اطمينان از حركت هدفمند به سوي اهداف و استراتژي           ي آن   زيرمجموعه

  .رسد  مورد نظر، بسيار ضروري به نظر ميكارآيي، اثربخشي و صرفه اقتصادي

هاي تحقيقاتي و افراد و نهادهـاي مـرتبط بـا             اين سيستم ارزيابي تحقيقات بايد توانايي ارزيابي پروژه       

هـا و تـشكيل سـبد         هـا از زمـان تعريـف پـروژه          فرآيند تحقيقات در مراحل مختلف چرخه عمر پروژه       

و نهايتا پس از اجـرا را       )  اجرا و بالفاصله پس از خاتمه      حين(هاي سازمان تا زمان اجرا و خاتمه          پروژه

  :داشته باشد تا بتواند

ها را كـه بيـشترين همراسـتايي بـا اهـداف              هاي تحقيقاتي هر شركت، سبدي از پروژه        از ميان اولويت  

هـايي   سازمان و اهداف باالدستي آن دارند مشخص كند و همچنين به بهترين پژوهشگران و سـازمان          

ارزيـابي  (ها را دارند تخـصيص دهـد          كه توانايي اجراي اين پروژه    ) ها  پيشنهاددهندگان پروژه از ميان   (



هـا، كنتـرل كيفـي        كنترل زمان و هزينه پروژه    (ها    ، فاكتورهاي مربوط به مديريت پروژه     )پيش از اجرا  

هـا   رت بر پروژهرا در حين اجرا و بالفاصله پس از خاتمه مورد ارزيابي قرار داده و نظا         ) ها و غيره    پروژه

هاي زماني ممكن يا تسهيل كرده يا اثربخشي بيشتري  و افراد و نهادهاي دخيل در آن را در اين برهه      

هـا   هاي تحقيقاتي سازمان را در حين اجراي پـروژه      بدان بخشد، و همچنين به نحوي پويا، سبد پروژه        

هـاي جديـد بپـردازد        ا يـا پـروژه    هـ   ارزيابي كرده و در صورت نياز به بازتخصيص منابع بين اين پروژه           

 ،)ارزيابي حين اجرا و خاتمه اجرا(

يافته و افراد و نهادهاي دخيل در آن را با مـد نظـر قـرار                  هاي خاتمه    ميزان كارآيي و اثربخشي پروژه    

بر خالف ارزيابي پس از خاتمه اجرا كه        (ها بر سازمان و صنعت        مدت و بلندمدت پروژه     دادن آثار ميان  

هاي مربوط به حين اجرا را در هنگام خاتمه           هايي مشابه با شاخص     تري دارد و شاخص     مدت ديد كوتاه 

هاي جديد در آينده مد نظر قرار دهد          محاسبه كرده و در تخصيص پروژه     ) دهد  پروژه مد نظر قرار مي    

  ). ارزيابي پس از اجرا(

-هـا     اعم از كارفرمايـان پـروژه      (ها  هاي تحقيقاتي، افراد و نهادهاي دخيل در اين پروژه          عالوه بر پروژه  

، پيـشنهاددهندگان   -هـاي تابعـه و زيرمجموعـه        يعني دفاتر تحقيقاتي مسئول در هر يـك از شـركت          

را نيز مـورد    ) ها و غيره    ها، داوران پروژه    ها، ناظرين پروژه    هاي اجرايي پروژه    ها، پژوهشگران و تيم     پروژه

كه نياز به ارزيابي افراد و نهادها پيش -هاي آتي  گيري ارزيابي قرار دهد تا اطالعات كافي براي تصميم    

هـاي تابعــه و    در اختيــار مـديران شـركت تــوانير و شـركت   -هـا دارنـد   از تعريـف و تخـصيص پــروژه  

  .ي آن قرار گيرد زيرمجموعه

توان به سه مرحله ارزيابي پيش  هاي تحقيقاتي را مي بنابراين با توجه به آنچه گفته شد، ارزيابي پروژه 

ز انتخاب و اجرا، حين اجرا و خاتمه، و پس از اجرا تقسيم نمود كه هر يك از ايـن مراحـل، نيازمنـد              ا

هـاي    گيري اعم از كيفي و كمي و مشخص كـردن مكانيـسم             ها و معيارهاي قابل اندازه      تعيين شاخص 

  .باشند ها مي بندي ها و رتبه ها و معيارها براي انجام ارزيابي استفاده از اين شاخص

هاي مناسب ارزيابي و مكانيسم بكارگيري آنها در ارزيابي تعيين  ر ارزيابي پيش از اجرا، بايد شاخص د

به طور مثال آيا پروژه پيـشنهادي  (ها براي تخصيص منابع و اجرا انتخاب شوند        شوند تا بهترين پروژه   

پذيري آن چقدر      توجيه باشد، امكان پذيري و     با اهداف سازمان هماهنگي دارد، آيا پروژه نو و بديع مي          

ها به بهترين افراد و  و همچنين اين پروژه...) است، تاثير پروژه بر بهبود عملكرد سازمان چقدر است و 

  .ها را دارند واگذار شوند كه توانايي اجراي اين پروژه) از ميان پيشنهاددهندگان(نهادهايي 

مان، كيفيت و محـدوده پـروژه در دو برهـه     ارزيابي حين اجرا و خاتمه عمدتا بر فاكتورهاي هزينه، ز   

زماني حين اجرا و بالفاصله پس از خاتمه پروژه تاكيد دارد و فرآيندهاي مـديريت و كنتـرل زمـان و                     

ارزيابي حين اجرا و . هزينه پروژه و كنترل كيفي و نظارت بر پروژه معطوف به اين نوع از ارزيابي است

ها   زي و تخصيص مجدد منابع به يك پروژه و يا سبدي از پروژه            ري  تواند هم به برنامه     پس از خاتمه مي   

را اصـالح   ها كمك كند و هرگونه انحراف از برنامه تداوم پروژه گيري در خصوص تداوم يا عدم  و تصميم 

ها از اين اطالعـات       نمايد و هم اين فاكتورها را در هنگام خاتمه پروژه محاسبه كند تا مديران سازمان              



ها  و بيشتر به خود پروژه   (شود    ها در سازمان انجام مي      هايي كه پس از خاتمه پروژه     در خصوص فرآيند  

  .استفاده نمايند) ها بر سازمان و صنعت مدت و بلندمدت پروژه نگرد تا به آثار ميان مي

ها بر سازمان و صنعت بايـد از ابعـاد            مدت و بلندمدت پروژه      در ارزيابي پس از اجرا، نتايج و آثار ميان        

تلف بررسي گردد و منافع مالي و غيرمـالي پـروژه ماننـد منـافع اقتـصادي، تكنولوژيـك، رشـد و                      مخ

شـده بررسـي      هاي تكميل   در اين نوع از ارزيابي، اثربخشي و كارايي پروژه        . ارزيابي گردد ... يادگيري و   

ي بكـارگير . آورد ريـزي تحقيقـات و اقـدامات بعـدي فـراهم مـي        شـود و بـازخوردي بـراي برنامـه          مي

درصـد پيـشرفت فيزيكـي پـروژه،        (هاي سـنتي     هاي نوين مدل ارزش افزوده در كنار شاخص        شاخص

هاي  محاسبه ارزش افزوده پروژه.  تواند بسيار اثر بخش باشد در اين حوزه مي...) درصد جذب بودجه و

ژي ي آن، بـر اسـاس متـدولو        هاي تابعه و زيرمجموعه     تحقيقاتي انجام شده در شركت توانير و شركت       

كه در پژوهشگاه نيرو بـه انجـام        » هاي تحقيقاتي   محاسبه ارزش افزوده پروژه   «مورد استفاده در طرح     

باشد كه در طـرح   مي» هاي تحقيقاتي توانير ارزيابي پروژه«و خود براساس دستورالعمل    (رسيده است   

 الزم به نحوي كه     هاي  ، انجام گرفته و مكانيزم    )فوق به بازنگري و به روزرساني آن پرداخته شده است         

در ادبيـات موضـوع، ارزش      . شـود   الذكر سازگاري داشته باشند تـدوين مـي         هاي فوق   با شرايط شركت  

اي كه توسط شركت از طريق فرآيند توليد و يا ارايه خـدمات  ايجـاد                  افزوده عبارتست از ثروت اضافه    

تكنيك مـورد   . آيد  دست مي   هها ب   از عايدي ) مثل هزينه خريدها  (هاي واسطه     شود كه با كسر نهاده      مي

هاي  ها، هزينه  در اين تكنيك براي ارزيابي پروژه     .  منفعت است  –استفاده در اين پروژه، تحليل هزينه       

تعيـين شـده و   ) بـرداري پـروژه    هاي بهـره  هاي اوليه و هزينه شامل هزينه ( انجام گرفته در هر پروژه      

سازمان شده اسـت و چـه منـافع ملـي كـه در        چه منافعي كه مستقيما عايد      ( همچنين منافع پروژه    

سـپس نـسبت   . گردد محاسبه مي) سطح صنعت برق در سالهاي بهره برداري پروژه حاصل آمده است         

براي محاسبات از نظر . شود ها تعيين شده و اقتصادي بودن يا نبودن پروژه ارزيابي مي    منافع به هزينه  

استفاده مي شود كه محاسبات را تسهيل       ) دالري  /يريال( بندي از يك واحد ثابت مالي         هزينه و زمان  

  .  نمايد بخشيده و كار كنترل را راحت مي

هـاي ارزيـابي در هـر يـك از        هـا و مكـانيزم      با توجه به آنچه گفته شد، پروژه حاضر به تعيين شاخص          

اي اطالعـاتي   هـ   دهد تا پايگاه    افزاري قرار مي    هاي زماني فوق پرداخته و آنها را در اختيار تيم نرم            برهه

 گنجانـده  SATABها در سامانه  هاي كاربري مورد نياز و منطق محاسباتي اين مكانيزم         مربوطه، واسط 

شـود تـا بـر اسـاس      هاي پيشنهادي پرداخته مي در ادامه، به مطالعات موردي در خصوص مدل  . شوند

در صـورت  (زنگري هاي پيشنهادي مورد اصـالح و بـا       ها و مكانيزم    نتايج اين مطالعات موردي، شاخص    

طلبـد كـه كـل ايـن      هاي فوق، مطالعه موردي خاص خود را مي هر بخش از ارزيابي. قرار گيرند ) لزوم

  .اند مطالعات موردي در مرحله آخر پروژه مد نظر قرار گرفته

  

  : نتايج مورد انتظار و دستاوردهاي جانبي 

  ها هاي تحقيقاتي در چرخه عمر پروژه هاي محاسباتي ارزيابي پروژه ها و رويه  تهيه معيارها، شاخص-



 بـراي  SATABافـزاري سـامانه     در اختيار قرار دادن اين اقالم به نحوي مناسب در اختيار تـيم نـرم         -

  گنجاندن در اين سامانه

   مطالعات موردي در يك سازمان نمونه در خصوص ارزيابي پيش از اجرا و حين اجرا-

  هاي تحقيقاتي نمونه جهت ارزيابي پس از اجرا  تهيه شناسنامه دقيق و كامل پروژه-

 
  شرح دقيق روشها و فنون اجرائي ارزيابي

 شرح هدف اصلي زيربند عنوان مرحله
  اقالم

 قابل تحويل

1  

 

مطالعات مقدماتي 

در حوزه نظري و 

كاربردي و ارايه 

برنامه و چارچوب 

 كلي
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1-2  
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پيش از اجرا، حين اجرا و پـس از         (ها   بررسي مباني نظري ارزيابي پروژه     -

اعم از مدل ارزش افـزوده و  (هاي موجود  و نهادهاي تحقيقاتي، مدل ) اجرا

  ها و معيارهاي كمي و كيفي مورد استفاده و شاخص) ها ساير مدل

هـا و دفـاتر تحقيقـات در          شناخت وضعيت موجود فرآيند ارزيابي پـروژه       -

 وضــعيت آتــي حاصــل از هــاي زيرمجموعــه و تابعــه و تــوانير و شــركت

هاي تحقيقاتي جـاري و        و بررسي انوع پروژه    SATABسازي سامانه     پياده

هـاي تابعـه و زيرمجموعـه از نظـر موضـوعات       گذشته در توانير و شركت  

اي،   بنيـادين، توسـعه   (ها، محورهـاي تحقيقـاتي، و نـوع تحقيقـات             پروژه

 )كاربردي وغيره

هـا و   ها در خصوص فرآيند ارزيابي پروژه   مطالعه تطبيقي با ساير سازمان     -

 دفاتر تحقيقات

ارايه برنامه و چارچوب كلي مدل ارزيـابي تحقيقـات و الزامـات آن بـر                 -

از مطالعـات مقـدماتي تـا    ( در چرخه عمر پـروژه حاضـر         SATABسامانه  

 )هاي ارزيابي پيشنهادي اين پروژه سازي مدل نهايي

   گزارش ادبيات موضوع-

  

  

  جود گزارش وضع مو-

  

  

  

  

  

   گزارش مطالعه تطبيقي-

  

 سند الزامات كلي -

SATAB 

2 

طراحي و 

سازي مدل  پياده

ارزيابي پيش از 

 اجرا

2-1  

  

  

  

  

2-2  

  

  

هاي كمي و كيفي مناسـب        تجزيه و تحليل و انتخاب معيارها و شاخص        -

هـا، نـوآوري      پـذيري پـروژه     امكـان (ها پـيش از اجـرا         براي ارزيابي پروژه  

هـاي سـازمان و صـنعت و          ها، همراستايي آنها با اهداف و استراتژي       پروژه

مانند زمان،  (هاي تحقيقاتي     سازي سبد پروژه    هاي متعادل   و شاخص ) غيره

 )ها، و غيره نيازي با ساير پروژه بودجه، پيش

هاي تحقيقاتي،    ارايه مدل پيشنهادي براي ارزيابي پيش از اجراي پروژه         -

شـامل طراحـي   (هـاي سـاالنه     سـبد پـروژه  هـا و بـاالنس   انتخاب پـروژه  

 )دهي و امتيازدهي هاي الزم و مدل وزن نامه پرسش

ها و   گزارش شاخص-

  معيارها

  

  

  

   گزارش مدل پيشنهادي-

  

  



2-3  

  

4-2  

 

اعـم از پيـشنهاددهندگان،     (طراحي فرآيند ارزيابي و تعيين افراد دخيـل          -

 هاي مربوطه ها و دستورالعمل و بازنگري فرم) داوران و غيره

از اجـرا در    سازي مدل ارزيابي پيش       افزاري جهت پياده    ارايه الزامات نرم   -

 SATABسامانه 

 گزارش فرآيندهاي -

  مورد نياز

افزاري   سند الزامات نرم-

SATAB 

3 

طراحي و 

سازي مدل  پياده

ارزيابي حين اجرا 

 و خاتمه پروژه

3-1  

  

  

  

3-2  

  

3-3  
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هاي مناسب جهت ارزيـابي      تجزيه و تحليل و انتخاب معيارها و شاخص        -

اعم از هزينه، زمان، كيفيت پروژه و غيـره و نحـوه            (ها    حين اجراي پروژه  

و تحليـل و  ) ارتباط آنها با ابزارهاي مديريتي موجود كنترل پروژه و غيـره       

 هاي تحقيقاتي بازتخصيص سبد پروژه

هـاي تحقيقـاتي و      ارايه مدل پيشنهادي براي ارزيابي حين اجراي پروژه        -

 ها  سبد و بازتخصيص پروژهتحليل

اعـم از نـاظرين، داوران و       (طراحي فرآيند ارزيابي و تعيين افراد دخيـل          -

هـاي مربوطـه در صـورت نيـاز يـا             ها و دستورالعمل    و بازنگري فرم  ) غيره

تعريف در صورت عدم وجود، و بازتعريف نقـش نـاظر، داور و كارفرمـا در               

 ارزيابي حين اجرا

سازي مـدل ارزيـابي حـين اجـرا در            ي جهت پياده  افزار  ارايه الزامات نرم   -

هاي كنتـرل پـروژه و سـاير           و برقراري ارتباط با سيستم     SATABسامانه  

 هاي نظارتي موجود سيستم

ها و   گزارش شاخص-

  معيارها

  

  

   گزارش مدل پيشنهادي-

  

 گزارش فرآيندهاي -

  مورد نياز

  

  

افزاري   سند الزامات نرم-

SATAB 
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طراحي و 

سازي مدل  پياده

ارزيابي پس از 

ارزش (اجرا 

 )افزوده

4-1  

  

  

4-2  

  

  

4-3  
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هاي مناسب جهت ارزيـابي       تجزيه و تحليل و انتخاب معيارها و شاخص        -

و ) منافع مالي، اقتصادي، فناورانه، رشـد و يـادگيري و غيـره           (پس از اجرا    

 ها تحليل ارزش افزوده پروژه

هـاي تحقيقـاتي      ارايه مدل پيشنهادي براي ارزيابي پس از اجراي پروژه         -

هـاي    با در نظـر گـرفتن گـستردگي موضـوعي و محـوري انـواع پـروژه                

 هاي تابعه و زيرمجموعه تحقيقاتي در توانير و شركت

تعيين فرآيند ارايه بازخورد حاصل از ارزيابي پس از اجرا به فرآينـدهاي              -

 ها وژهارزيابي پيش از اجراي پر

سازي مدل ارزيابي پـس از اجـرا در           افزاري جهت پياده    ارايه الزامات نرم   -

 SATABسامانه 

ها و   گزارش شاخص-

  معيارها

  

   گزارش مدل پيشنهادي-

  

  

 گزارش فرآيندهاي -

  مورد نياز

افزاري   سند الزامات نرم-

SATAB 
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طراحي و 

سازي مدل  پياده

ارزيابي عملكرد 

 تحقيقات

5-1  

  

  

  

5-2  

  

  

3-5  
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هاي ارزيابي عملكرد دفـاتر       تجزيه و تحليل و انتخاب معيارها و شاخص        -

ــاتي    ــدهاي تحقيق ــل در فرآين ــاد دخي ــاير آح ــات و س ــديران و (تحقيق م

 )كارشناسان دفاتر تحقيقات، پژوهشگران، داوران، ناظرين و غيره

ارايه مدل پيشنهادي براي ارزيابي عملكرد تحقيقات با در نظـر گـرفتن             -

هاي تابعه و زيرمجموعه تـوانير و        گستردگي و ساختارهاي مختلف شركت    

 )ها، نحوه امتيازدهي و غيره شامل وزن شاخص(الزامات خود اين شركت 

تعيين فرآيند ارايه بازخورد حاصـل از ارزيـابي عملكـرد بـه فرآينـدهاي          -

انتخـاب مجريـان، داوران و نـاظران        (هـا     بي پـيش از اجـراي پـروژه       ارزيا

 )ها پروژه

سـازي مـدل ارزيـابي عملكـرد          افـزاري جهـت پيـاده       ارايه الزامات نـرم    -

 SATABتحقيقات در سامانه 

ها و   گزارش شاخص-

  معيارها

  

   گزارش مدل پيشنهادي-

  

  

 گزارش فرآيندهاي -

  مورد نياز

  

افزاري   سند الزامات نرم-

SATAB 
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مطالعه موردي و 

بازنگري در 

هاي  مدل

 پيشنهادي

6-1  

  

  

  

6-2  

  

  

  

6-3  

  

  

  

  

6-4  

  

  

 

هاي  مطالعه موردي اجراي مدل ارزيابي پيش از اجرا روي عناوين پروژه         -

ــال  ــشنهادي س ــي از شــركت 1395پي ــا يك ــوانير ي ــه و   در  ت ــاي تابع ه

زيرمجموعه و بازنگري در مدل پيشنهادي بـر اسـاس دروس آموختـه، و              

  بر اساس نتايج مطالعهSATABافزاري  بازنگري در الزامات نرم

هـاي    مطالعه موردي اجراي مدل ارزيابي حين اجرا و خاتمه، روي پروژه           -

هـاي تابعـه و       در تـوانير يـا يكـي از شـركت          1395در حال اجراي سـال      

زيرمجموعه و بازنگري در مدل پيشنهادي بـر اسـاس دروس آموختـه، و              

  بر اساس نتايج مطالعهSATABافزاري  بازنگري در الزامات نرم

 20روي  ) ارزش افزوده (مطالعه موردي اجراي مدل ارزيابي پس از اجرا          -

ي هاي تابعه و زيرمجموعه با گستردگي كاف         شركت وپروژه نمونه از توانير     

ها و بازنگري    هاي تحقيقاتي اين شركت     براي نمايندگي تمامي انواع پروژه    

در مدل پيـشنهادي بـر اسـاس دروس آموختـه، و بـازنگري در الزامـات                 

  بر اساس نتايج مطالعهSATABافزاري  نرم

مطالعه موردي اجراي مـدل ارزيـابي عملكـرد تحقيقـات روي يكـي از                -

و بازنگري در مدل پيـشنهادي بـر        هاي تابعه و زيرمجموعه توانير        شركت

 بـر   SATABافـزاري     اساس دروس آموخته، و بـازنگري در الزامـات نـرم          

 اساس نتايج مطالعه

 گزارش مطالعه موردي -

  ارزيابي پيش از اجرا

  

  

 گزارش مطالعه موردي -

ارزيابي حين اجرا و خاتمه 

  پروژه

  

 گزارش مطالعه موردي -

ارزش (ارزيابي پس از اجرا 

  )افزوده

  

  

 گزارش مطالعه موردي -

  ارزيابي عملكرد تحقيقات

  سند نهايي الزامات

  SATABافزاري   نرم-

 پس از هر مطالعه موردي



 


