بسمه تعالي

آئين نامه اجرايي اينترنشيپ ) (Internshipدر شرکت ملي گاز ايران
(مصوب سي و سومين جلسه شوراي پژوهشي شرکت ملي گاز ايران مورخ  66/6/01و بازنگري شده در هفتاد و يكمين
جلسه شورا مورخ ) 22/5/2

مقدمه
اينترنشيپ ( )Internshipاز جمله راهكارهاي مؤثري ميباشد كه در دهة اخير به منظور گسترش همكاريهاي بين
صنعت و دانشگاه ،در جهان مطرح شده است .اين روش اجرا در خارج از ايران در دانشگاههاي مشههوري از جملهه
انستيتوي فنآوري ماساچوست ( ،)MITدانشگاه كاليفرنياي لوسآنجلس ( )UCLAدر آمريكها و دانشهگاه بهريتي
كلمبيا ( )British Columbiaدر كانادا و در ايران در دانشگاههاي صنعتي اميركبير ،تهران ،صنعتي اصفهان و غيهره
به شكلهاي گوناگوني به كار گرفته شده است.
در اين روش ،به طور كلي يک ارتباط كوتاه مهد
متخصصان بخ
آشنايي با مشكال

سههجانبهه بهين دانشهجويان ،ا

هاي هيها

لمهي دانشهگاه و

صنعت برقرار ميشود .در اين دوره ،دانشجويان در قالب تيمهايي با چند رشته يا گراي  ،پهس از
واحدهاي صنعتي ،نسبت به رفع اين مشكال

اقدام مينمايند .ايهن ارتبهاط خهاس ،سهه ههد

مده را دنبال ميكند:
شرکت

دانشجويان

 .1كمک به رفع برخي از مشكال
 .2آشنايي با مسائل و مشكال

بخ

دانشگاه

صنعت گاز در كوتاه مد
صنعت

 .3استفاده ملي از يافتههاي لمي
مزاياي اينترنشيپ براي هر دو بخ

صنعت و دانشگاه را ميتوان به اجمال به صور

زيرخالصه نمود:

الف) مزاياي صنعتي
صنعت ،نيازمند جذب نيروهاي متخصص است و در مكانيزمهاي موجود ،پارامتر دقيقي براي بررسي ميهزان تناسهب
توانايي افراد با حوزه مورد نظر وجود ندارد .اما در اينترنشيپ ،ميزان بهرهوري فردي و جمعهي افهراد در حهين كهار
مشخص شده و ميتوان آنان را بر حسب توانايي و تناسب با حوزههاي كاري جذب نمود .از آنجائيكهه پهرو هههاي
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صنعتي با تشريفا

اداري طوالني مد

انجام ميشود ،لذا رفع مشكال

مهوردي و كوچهک در صهنعت ،بها چنهين

روشهايي امكانپذير نبوده و مقرون به صرفه نميباشد .اما با اين شيوه ميتوان چنهين مشهكالتي را در زمهان بسهيار
كوتاه بررسي و احتماالً حل نمود.
معموالً بخ

زيادي از هزينه پرو ههاي صنعتي را هزينههاي سرباري و غيرضهروري تشهكيل مهيدههد .امها انجهام

پرو ههاي كوچک از طريق اينترنشيپ با تحميل چنين هزينههايي روبرو نخواهد بود.
ب) مزاياي دانشگاهي
با ارتباط فعال بين صنعت و دانشگاه ،تصوير صحيحي از آينده شهللي دانشهجويان ترسهيم و انگيهزه آنهان در زمينهه
تحصيل افزاي

مييابد.

دانشجويان دراين روش با كار تيمي و نيازمنديهاي آن آشنا ميشوند .برخهورد آرا و افكهار آنهها در گهروهههايي بها
چندين تخصص و ديدگاه ،ميتواند به ارائه راه حلهاي ابدا ي منجر گردد.
همچنين با برقراري ارتباط نزديكتر بين صنعت و دانشگاه  ،موضهو ا
مشخص شده و اين با ث ميگردد موضو ا

ينهي و واقعهي صهنعت بهراي دانشهگاهيان

درسي و آكادميک در اين راستا قرار گيرد .

ماده  -0تـعـاريــف:
به منظور توصيف دقيق اينترشيپ ،وا گان مورد استفاده در اين آيين نامه به صور

ذيل تعريف ميشوند:

شرکت :منظور شركت ملي گاز ايران يا شركت هاي تابعه به تناسب موضوع بندهاي آيين نامه مي باشد.
امور پژوهش :منظور امور پژوه  ،توسعه و فناوري (ستاد) مي باشد.
امور پژوهش شرکتهاي تابعه :منظور امورهاي پژوه

و فناوري هر يک از شركتهاي تابعه مي باشد.

مرکز آمار :منظور مركز آمار و اطالع رساني مديريت پژوه
مجري :منظور يكي از ا
امور پژوه

اي هيأ

و فناوري شركت ملي گاز ايران مي باشد.

لمي دانشگاه كه وظيفه هدايت و سرپرستي تيم اجرايي و ارائهه گهزارش بهه

ستاد /شركتهاي تابعه را بر هده دارد ،مي باشد.

تيم اجرايي :منظور تيمي متشكل از حداقل دو نفر و حداكثر پنج نفر دانشجو با رشتهها يا گراي ههاي متفهاو

و

مرتبط با موضوع پرو ه مي باشد كه با سرپرستي مجري ،پرو ه را اجرا مي كنند.
ناظر :منظور فردي است كه از طر

امور پژوه

پرو ه ،جهت همكاري با تيم اجرايي و نظار

ستاد /شركتهاي تابعه و ترجيحاً از واحد يا امور بهره بردار نتايج

بر حسن انجام كار انتخاب و به مجري معرفي ميگردد.

ماده  -2شرايط عقد قرارداد پروژههاي اينترشيپ:
 -1-2قرارداد پرو ه  ،بين مجري از يک طر

و مدير پژوه

ديگر منعقد مي شود.
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و فناوري يا مدير امل شركتهاي تابعهه از طهر

 -2-2سقف مد

اجراي پرو ه  8ماه است.

 -3-2مبلغ قراردادهاي اينترنشيپ ،صد و پنجاه ميليون ريال ميباشد.
تبصره :در صور

تمديد قرارداد ،تنها براي يكبار وتا سقف  %05مد

ضرور

اوليه امكانپذير است.

ماده  -3وظايف عوامل مرتبط با پروژههاي اينترشيپ:
وظايف وامل مرتبط با پرو ههاي اينترشيپ به شرح زير مي باشد:
 -1-3وظايف امور پژوهش (ستاد):
 -1-1-3تعريف اولويتها براساس نيازها و مشكال
مصوب سبد پژوه

موجود در صنعت و در راسهتاي طرحهها و پهرو ه ههاي

و فناوري شركت ،در قالب اينترنشيپ

 -2-1-3ا الم اولويتهاي پيشنهادي به دانشگاهها از طريق پايگاه اطالع رسهاني مهديريت پهژوه

و فنهاوري و

تقاضاي تعريف شرح كار پرو ه ()SOW
 -3-1-3بررسي و تأييد شرح كار پرو ه
الزم جهت قد قرارداد پرو ه

 -4-1-3انجام اقداما

 -0-1-3انتخاب و معرفي يک نفر از همكاران شركت (ترجيحاً از واحد يا امور بهره بردار نتايج پهرو ه) جههت
نظار

و همكاري با تيم اجرايي

 -6-1-3دريافت گزارش هاي مياني و پاياني پرو ه و ارسال جهت اخذ نظر ناظر پرو ه
 -7-1-3ا الم گزارش اتمام پرو ه در صور

رضايت از انجام كار و اظهارنظرا

ناظر

 -8-1-3ارسال تأييديه درخصوس ملكرد مجري و ناظر پهرو ه بهه واحهد برنامهه ريهزي و كنتهرل طرحههاي
مديريت پژوه

و فناوري جهت انجام پرداختهاي مربوطه

 -9-1-3ارسال يک نسخه از گزارش نهايي پرو ه خاتمه يافته به مركز آمار
اليه بر اجراي مطلوب پرو ههاي اينترنشيپ در شركتهاي تابعه

-15-1-3

نظار

-11-1-3

ارزيابي ملكرد شركتهاي تابعه و انتخاب شركتهاي فعال جهت تشويق مطابق ضوابط

 -2-3وظايف امور پژوهش شرکتهاي تابعه:
 -1-2-3بررسي مسائل و مشكال

ملياتي موجود

 -2-2-3تعريف اولويتها براساس نيازها و مشكال

موجود در شركت تابعه و در راستاي طرحها و پرو ه ههاي

مصوب ،استعالم ناوين طرحهاي مورد نظر از امور پژوه

ستاد و مديريت ذيهربط سهتادي و انعقهاد

قرارداد پس از اخذ تأييديه مربوطه
 -3-2-3ا الم اولويتهاي پيشنهادي به دانشگاهها از طريق پايگاه اطالع رساني شركت تابعه و مديريت پهژوه
و فناوري و تقاضاي تعريف شرح كار پرو ه ()SOW
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 -4-2-3بررسي و تأييد شرح كار و پيگيريهاي الزم جهت قد قرارداد پرو ه
 -0-2-3انتخاب و معرفي يكي از همكاران شركت تابعه جهت نظار

و همكاري در اجراي پرو ه تعريف شده

با اخذ مجوزهاي الزم از مدير /رئيس مربوطه
 -6-2-3دريافت گزارشهاي مياني و پاياني پرو ه و ارسال جهت اخذ نظر ناظر پرو ه
 -7-2-3ا الم گزارش اتمام پرو ه در صور

رضايت از انجام كار و اظهارنظرا

 -8-2-3انجام هماهنگي هاي الزم با امور پژوه

ناظر

ستاد

 -9-2-3بررسي و تائيد ملكرد مجري و ناظر پرو ه و ا الم جهت پرداختهاي مربوطه
-15-2-3

ارسال يک نسخه از گزارش كامل پرو ه خاتمه يافته به مركز آمار

 -3-3وظايف مجري و تيم اجرايي:
 -1-3-3انجام مطالعا

الزم و تهيه شرح كار ( )SOWو اجراي پرو ه

 -2-3-3تهيه گزارشهاي مياني و پاياني پرو ه و ارائه به امور پژوه
 -3-3-3شركت در جلسا

مشورتي حسب تقاضاي امور پژوه

 -4-3-3اجراي پرو ه مطابق با نقطه نظرا

و پيشنهادا

ستاد /شركتهاي تابعه
ستاد /شركتهاي تابعه در خصوس پرو ه

امور پژوه

ستاد /شركتهاي تابعه و ناظر

 -4-3وظايف ناظر:
 -1-4-3همكاري با امور پژوه

ستاد /شركتهاي تابعه و راهنمايي و كمک به مجري پرو ه در راستاي اجهراي

صحيح پرو ه
 -2-4-3نظار

بر حسن انجام كار
ستاد /شركتهاي تابعه

 -3-4-3مطالعه گزارشها و ا الم نظر به امور پژوه
ماده  -4مرجع رفع ابهام:

مرجع رفع ابهام در خصوس محتواي اين آيين نامه مديريت پژوه

و فناوري مي باشد.

ماده  -0محل تخصيص اعتبار:
 -1-0ا تبار مورد نياز پرو ههاي اينترشيپ از محل بودجه جاري پژوهشي مديريت پژوه

وفناوري يها شهركتهاي

تابعه تامين مي گردد.
 -2-0حداكثر بودجه تخصيص داده شده براي اين پرو هها به ميزان  % 6از ا تبارا
مديريت پژوه

جاري پژوهشي تخصيصهي بهه

وفناوري يا شركتهاي تابعه مي باشد .

تبصره :0در شركتهايي كه مبلغ  6درصد تخصيص داده شده كمتر از صد و پنجاه ميليهون ريهال باشهد ،اجهراي يهک
پرو ه بالمانع ميباشد.
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تبصره  :2حق الزحمه ناظر پرو ه بر اساس" دستورالعمل حق الزحمه هاي ويژه موضو ا
شماره  1253مورخ  84/8/10هيا

پژوهشي" مصوب جلسه

مديره شركت ملي گاز ايران پرداخت ميگردد.

ماده  -6اصالح آيين نامه:
مديريت پژوه

و فناوري در صور

صالحديد ،اين آيين نامه را مورد بررسي و بازنگري قرار خواهد داد.

اين آئين نامه مشتمل بر  6ماده  37 ،بند و 4تبصره مي باشد كه در جلسه  33شوراي پژوه
مورخ 1386/6/15مصوب گرديد و در جلسه  71شوراي هماهنگي و برنامه ريزي پژوه

شركت ملي گاز ايران
و فناوري درتاريخ

 92/0/2مورد بازنگري قرار گرفت و از آن تاريخ در ستاد و كليه شركتهاي تابعه قابل استناد و اجراست .
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مراحل انجام پروژههاي اينترنشيپ
در نمودار زير ،كليه مراحل اجراي پرو ههاي اينترنشيپ و مسئول اجراي هر مرحله مشخص شده است:
تعريف اولويتهاي پژوهشي
توسط امور پژوهش ستاد /شرکتهاي تابعه

تهيه شرح کار پروژه ( )SOWتوسط مجري و تأييد
توسط امور پژوهش ستاد /شرکتهاي تابعه

عقد قرارداد پروژه

اجراي پروژه و ارائه گزارش مياني به امور پژوهش ستاد /شرکتهاي تابعه توسط
مجري

اخذ تاييديه ناظر توسط امور پژوهش ستاد /شرکتهاي تابعه واعالم به واحد مربوطه
جهت پرداخت مياني به مجري

ارسال گزارش نهايي به امور پژوهش ستاد /شرکتهاي تابعه توسط مجري

اخذ تاييديه ناظر ،دريافت مستندات نهائي ،اعالم اتمام پروژه
و پرداخت نهايي توسط امور پژوهش ستاد /شرکتهاي تابعه

تكميل فرم اختتام پروژه
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