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بسمه تعالي

در شركت ملي گاز ايران (Internship)اينترنشيپاجرايي آئين نامه
هفتاد و يكمينو بازنگري شده در 10/6/86مين جلسه شوراي پژوهشي شركت ملي گاز ايران مورخ سي و سومصوب (

)2/5/92جلسه شورا مورخ 

مقدمه
هاي بين كه در دهة اخير به منظور گسترش همكاريباشدمؤثري مياز جمله راهكارهاي)Internship(نترنشيپيا

هاي مشـهوري از جملـه   در دانشگاهرانيدر خارج از ااجرا روشاين. در جهان مطرح شده است،صنعت و دانشگاه
و دانشـگاه بـريتيش   كـا يآمردر) UCLA(آنجلس لوسي، دانشگاه كاليفرنيا)MIT(انستيتوي فنĤوري ماساچوست 

غيـره  اصفهان ويتهران، صنعتر،يركبيامصنعتييدر دانشگاههارانيو در ادر كانادا) British Columbia(كلمبيا 
. هاي گوناگوني به كار گرفته شده استبه شكل

دانشـگاه و  يعلمـ اتيـ هيجانبـه بـين دانشـجويان، اعضـا    ارتباط كوتاه مـدت سـه  كي، به طور كلي روشاين در
پـس از  ش،يگراايهايي با چند رشته در اين دوره، دانشجويان در قالب تيم. شودمتخصصان بخش صنعت برقرار مي

ايـن ارتبـاط خـاص، سـه هـدف      . نماينديآشنايي با مشكالت واحدهاي صنعتي، نسبت به رفع اين مشكالت اقدام م
:كندعمده را دنبال مي

مدتكوتاهدر گاز مشكالت صنعت برخي از كمك به رفع .1
آشنايي با مسائل و مشكالت بخش صنعت .2
هاي علمي استفاده عملي از يافته.3

: خالصه نمودزيرصورتبه اجمال بهتوان ميراصنعت و دانشگاهبراي هر دو بخشاينترنشيپ مزاياي 

مزاياي صنعتي ) الف
بررسي ميـزان تناسـب   براي دقيقيپارامتر، هاي موجودمكانيزمدر نيازمند جذب نيروهاي متخصص است و ،صنعت

افـراد در حـين كـار    فردي و جمعـي وري ميزان بهرهاينترنشيپ، اما در . مورد نظر وجود نداردتوانايي افراد با حوزه 
هـاي  كـه پـروژه  ئياز آنجا.هاي كاري جذب نمودو تناسب با حوزهرا بر حسب تواناييآنانتوان ميشده ومشخص 

دانشگاه

شركت

دانشجويان
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چنـين  بـا  رفع مشكالت مـوردي و كوچـك در صـنعت،    لذا شود، انجام ميطوالني مدتصنعتي با تشريفات اداري
توان چنـين مشـكالتي را در زمـان بسـيار     ميشيوه اين با اما . باشدمقرون به صرفه نميوهايي امكانپذير نبودهشرو

.نمودحلبررسي و احتماالً كوتاه 
انجـام  امـا  . دهـد هاي سرباري و غيرضـروري تشـكيل مـي   هاي صنعتي را هزينهپروژهيادي از هزينهمعموالً بخش ز

.هايي روبرو نخواهد بودتحميل چنين هزينهاينترنشيپ باهاي كوچك از طريقپروژه

مزاياي دانشگاهي ) ب
در زمينـه  آنـان با ارتباط فعال بين صنعت و دانشگاه، تصوير صحيحي از آينده شـغلي دانشـجويان ترسـيم و انگيـزه     

.يابدميتحصيل افزايش 
ي بـا  يهـا آنهـا در گـروه  افكـار برخـورد آراء و  . شوندبا كار تيمي و نيازمنديهاي آن آشنا ميروشاين دانشجويان در

.هاي ابداعي منجر گرددبه ارائه راه حلتواند چندين تخصص و ديدگاه، مي
با برقراري ارتباط نزديكتر بين صنعت و دانشگاه ، موضـوعات عينـي و واقعـي صـنعت بـراي دانشـگاهيان       همچنين

.مشخص شده و اين باعث ميگردد موضوعات درسي و آكادميك در اين راستا قرار گيرد 

:تـعـاريــف-1ماده
:شوندبه صورت ذيل تعريف مين مورد استفاده در اين آيين نامهواژگا،اينترشيپدقيق وصيفبه منظور ت

.مي باشدمنظور شركت ملي گاز ايران يا شركت هاي تابعه به تناسب موضوع بندهاي آيين نامه :شركت
.مي باشد) ستاد(پژوهش، توسعه و فناوري امورمنظور:پژوهشامور
.هاي تابعه مي باشدفناوري هر يك از شركتوپژوهشامورهايمنظور:شركتهاي تابعهپژوهشامور
.باشدميآمار و اطالع رساني مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي گاز ايران مركزمنظور:آمارمركز
تيم اجرايي و ارائـه گـزارش بـه    و سرپرستيدانشگاه كه وظيفه هدايت ت علميأاعضاي هييكي از منظور :مجري
.، مي باشدرا برعهده داردشركتهاي تابعه/ پژوهش ستادامور

وهـاي متفـاوت   يا گرايشهارشتهبا دانشجو نفر پنجحداقل دو نفر و حداكثر تيمي متشكل از منظور :تيم اجرايي
.را اجرا مي كنندپروژه ، مجريبا سرپرستي كهمي باشد مرتبط با موضوع پروژه 

نتايجبرداربهرهامورياواحدازترجيحاًوتابعهشركتهاي/ ستادپژوهشاز طرف امور كهاست ي فردمنظور:ناظر
.گرددميمعرفيمجريبهوانتخابكارانجامحسنبرنظارتواجراييتيمباهمكاريجهت،پروژه

:هاي اينترشيپپروژهقراردادعقدشرايط-2ماده
هاي تابعـه از طـرف   مديرعامل شركت، بين مجري از يك طرف و مدير پژوهش و فناوري ياقرارداد پروژه-2-1

.ديگر منعقد مي شود



3

.ماه است8اجراي پروژهمدتسقف-2-2
.ريال مي باشد000/000/150سقف مبلغ قرارداد-2-3

.امكانپذير استاوليهمدت% 50در صورت ضرورت تمديد قرارداد، تنها براي يكبار وتا سقف :تبصره

:هاي اينترشيپپروژهبامرتبطعواملوظايف-3ماده
:باشدميزيرشرحبههاي اينترشيپپروژهبامرتبطعواملوظايف

):ستاد(پژوهشامور وظايف-3-1
طرحهـا و پـروژه هـاي    راسـتاي دروصنعتدرموجودمشكالتونيازها براساسهااولويتتعريف-3-1-1

اينترنشيپقالبدرشركت،فناوريوپژوهشسبدمصوب 
و از طريق پايگاه اطالع رسـاني مـديريت پـژوهش و فنـاوري     پيشنهادي به دانشگاهها اولويتهاياعالم-3-1-2

)SOW(پروژهكارشرحتقاضاي تعريف
پروژهو تأييد شرح كاربررسي-3-1-3
انجام اقدامات الزم جهت عقد قرارداد پروژه-3-1-4
جهـت  ) پـروژه نتايجبرداربهرهامورياواحدازترجيحاً(و معرفي يك نفر از همكاران شركت انتخاب-3-1-5

تيم اجرايي با نظارت و همكاري 
پروژهناظرنظراخذجهتپروژه و ارسال پايانيوميانيهايدريافت گزارش -3-1-6
ناظراظهارنظراتوكارانجامازرضايتصورتدرپروژهگزارش اتمام اعالم-3-1-7
واحـد برنامـه ريـزي و كنتـرل طرحهـاي      بـه مجري و ناظر پـروژه  عملكرددرخصوصتأييديه ارسال-3-1-8

مربوطه پرداختهايانجامجهتمديريت پژوهش و فناوري 
آمارمركزيافته به خاتمهنهايي پروژهگزارشارسال يك نسخه از -3-1-9
تابعهيهااينترنشيپ در شركتهايهپروژمطلوباجراي نظارت عاليه بر-3-1-10
هاي فعال جهت تشويق مطابق ضوابطو انتخاب شركتتابعهيهاارزيابي عملكرد شركت-3-1-11

:تابعههايامور پژوهش شركتوظايف-3-2
موجودعملياتيمشكالتومسائلبررسي-3-2-1
هـاي پروژهوطرحهاراستايدروشركت تابعهدر موجودمشكالتونيازهابراساساولويتهاتعريف -3-2-2

با هماهنگي و تأييد امور پژوهش ستاد و مديريت ذيربط ستادي،مصوب
مديريت پـژوهش  شركت تابعه و از طريق پايگاه اطالع رساني دانشگاههابهاديپيشنهاولويتهاياعالم-3-2-3

)SOW(پروژهكارشرحتعريفتقاضايوو فناوري 
پروژهو پيگيريهاي الزم جهت عقد قرارداد شرح كارتأييدبررسي و -3-2-4
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تعريف شده پروژهو معرفي يكي از همكاران شركت تابعه جهت نظارت و همكاري در اجراي انتخاب-3-2-5
رئيس مربوطه / با اخذ مجوزهاي الزم از مدير

پروژهناظرنظراخذجهتپروژه و ارسال پايانيوميانيهايگزارشدريافت-3-2-6
ناظراظهارنظراتوكارانجامازرضايتصورتدرپروژهگزارش اتمام اعالم-3-2-7
ستادپژوهشامورباالزمهايهماهنگيانجام-3-2-8
مربوطهپرداختهايجهتاعالم وپروژهناظرومجريعملكردتائيدوبررسي-3-2-9
آمارمركزكامل پروژه خاتمه يافته به گزارشيك نسخه از سالار-3-2-10

/ سـتاد پـژوهش امـور  تأييـد و نـاظر و با نظـر  پروژهپيشرفت تناسببه اجراييتيمحق الزحمه به پرداخت: تبصره
. پذيردميصورتپاياني،وميانينوبتدودرتابعهشركتهاي

:مجري و تيم اجراييوظايف-3-3
هو اجراي پروژ) SOW(كارشرحتهيه والزممطالعاتانجام-3-3-1
تابعهشركتهاي/ ستادپژوهشامورارائه به وپروژههاي مياني و پاياني رشاگزتهيه-3-3-2
پروژهدر خصوص تابعهشركتهاي/ ستادپژوهشاموردر جلسات مشورتي حسب تقاضاي شركت-3-3-3
شركتهاي تابعه و ناظر / اجراي پروژه مطابق با نقطه نظرات و پيشنهادات امور پژوهش ستاد-3-3-4

:ناظروظايف-3-4
شركتهاي تابعه و راهنمايي و كمك به مجري پروژه در راستاي اجـراي  / همكاري با امور پژوهش ستاد-3-4-1

صحيح پروژه 
كارانجامحسنبرنظارت-3-4-2
تابعهشركتهاي/ ستادپژوهشامورو اعالم نظر به هاگزارشمطالعه-3-4-3

:ابهامرفعمرجع-4ماده
.مي باشدفناوريوپژوهشمديريترفع ابهام در خصوص محتواي اين آيين نامه مرجع

:اعتبارتخصيصمحل-5ماده

وفناوري يـا شـركتهاي   پژوهشمديريت پژوهشيجارياز محل بودجه هاي اينترشيپپروژهمورد نياز اعتبار-5-1
. مي گرددتامينتابعه 

بـه  پژوهشي تخصيصـي  جاري اعتبارات از% 6به ميزان هاپروژهودجه تخصيص داده شده براي اينبحداكثر-5-2
.مديريت پژوهش وفناوري يا شركتهاي تابعه مي باشد 
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برابر حد نصاب معـامالت كوچـك   5/1مبلغدرصد تخصيص داده شده  كمتر از 6در شركتهايي كه  مبلغ :1تبصره
.استمجازبرابر حد نصاب معامالت كوچك در همان سال 5/1سقفباپروژهيكاجرايباشدميدر هر سال 

مصـوب  "موضـوعات پژوهشـي  ويـژه دستورالعمل حق الزحمـه هـاي   "اساسپروژه بر الزحمه ناظرحق:2تبصره
. هيات مديره شركت ملي گاز ايران  پرداخت ميگردد15/8/84مورخ 1203جلسه شماره 

:نامهآييناصالح-6ماده

. دادبررسي و بازنگري قرار خواهد موردراآيين نامه اين، مديريت پژوهش و فناوري در صورت صالحديد

شوراي پژوهش شركت ملي گاز ايران 33در جلسه كهمي باشدتبصره4و بند37ماده ، 6آئين نامه مشتمل بر اين
هماهنگي و برنامه ريزي پژوهش و فناوري درتاريخ شوراي71و در جلسه گرديد مصوب10/6/1386مورخ

. ست قابل استناد و اجراتابعهو از آن تاريخ در ستاد و كليه شركتهاي قرار گرفت بازنگري مورد2/5/92
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اينترنشيپهايپروژهانجاممراحل

: اينترنشيپ و مسئول اجراي هر مرحله مشخص شده استهايپروژهنمودار زير، كليه مراحل اجراي در

تكميل فرم اختتام پروژه

و تأييد اجراييتيمتوسط) SOW(پروژه شرح كارتهيه
تابعهشركتهاي/ ستادپژوهشامورتوسط

پژوهشياولويتهايتعريف 
تابعهشركتهاي/ ستادپژوهشامورتوسط 

واعالم به واحد مربوطه تابعهشركتهاي/ ستادپژوهشامورتوسطتاييديه ناظراخذ
اجراييتيممياني به پرداختجهت 

اجراييتيم توسط تابعهشركتهاي/ ستادپژوهشامورنهايي به گزارشسال ار

توسط نهاييپرداختوپروژهاتمام اعالمتاييديه ناظر و اخذ
تابعهشركتهاي/ ستادپژوهشامور

توسط تابعهشركتهاي/ ستادپژوهشامورگزارش مياني به ارائهو پروژهاجراي
تيم اجرايي

پروژهقراردادعقد
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بسمه تعالي

مديريت پژوهش وفناوري

:تاريخ 
:شماره 

اينترنشيپقرارداد پروژه در قالب 

ــركت  ــين شــ ــرارداد  بــ ــن قــ ــدگي................................................... ايــ ــه نماينــ ــه ............................... بــ بــ
كـه در ايـن قـرارداد    ......... .................................................................................بـا نشـاني  .................................. سمت

بـا  ................................. عضـو هيئـت علمـي دانشـگاه    ............................... شود، از يك طـرف و ناميده مي» كارفرما«
» مجري« كه در اين قرارداد ........................... ...............................................................نشاني............................:كدملي

به شرح زير منعقد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي كليـه  ضمن عقد حاضر و ضمن عقد خارج الزم شود، ناميده مي
.باشندمفاد و شرايط آن مي

موضوع قرارداد –1
ــروژه ــرم .............. : ...........................................................................................................................انجــام  پ ــابق ف مط

) پيوست يك ( پيشنهاد پروژه مصوب توسط كارفرما 
مدت اجرا-2

باشد كه پس از امضاي طرفين و از تاريخ ابالغ كتبي كارفرما به مجري رسماً آغاز ميماه .............. مدت اجراي پروژه
.مي شود 
مـدت  % 50تمديد مدت اجراي قرارداد با داليل توجيهي و پس از تائيد كارفرما تنها براي يكبار و تا سقف : 1تبصره 
.  امكان پذير مي باشد اوليه 

مبلغ قرارداد-3
باشد كه در ازاي انجام كامل موضـوع قـرارداد و پـس از تأييـد توسـط      ريال مي........................... ..........مبلغ قرارداد

.باشداينترنشيپ به مجري قابل پرداخت مي، باتوجه به آيين نامه اجراييكارفرما
روز مـي  30دت كارفرما موظف به اعالم نظر در خصوص تائيد يا عدم تائيد گزارش هاي دريافتي ظرف م: 1تبصره 
عدم اعالم نظرپس از مدت فوق، به منزله تاييد ضمني گزارش تلقي شده و پرداخت فـاز مربوطـه بـال مـانع     .  باشد 
.باشدمي
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در صورت عدم تأييد گزارش توسط كارفرما، ادامه اجراي پروژه منوط بـه اصـالح گـزارش ظـرف مـدت      : 2تبصره 
.باشدميحداكثر يكماه و كسب نظر كتبي كارفرما 

. پرداختهاي مياني و پاياني منوط به تائيد گزارش هاي مياني و پاياني پروژه توسط كارفرما مي باشد: 3تبصره
تعهدات مجري-4
بندي اجراي پروژه، موضوع قرارداد را به نحو احسن انجـام و گـزارش هـاي    باشد طبق زمانمجري متعهد مي-4-1

.كارفرما تحويل نمايدمياني و پاياني پروژه را به 
باشد طبق تشخيص كارفرما، كليه مدارك و مستندات و دانش فني مورد نياز اجراي پـروژه را  مجري متعهد مي-4-2

.در اختيار كارفرما قرار دهد
هـاي الزم، تايـپ، تكثيـر، صـحافي، امـور      تهيه كليه نيازهاي اجراي پروژه، اعـم از كتـب و مراجـع، آزمـايش    -4-3
.باشدي و سخت افزاري برعهده مجري ميافزارنرم
باشد بنا به ضرورت و با تشخيص كارفرما در كليه جلسات الزم براي پيشرفت پروژه شركت مجري متعهد مي-4-4

.نمايد
تعهدات كارفرما -5

بـه  باشد حتي المقدور هماهنگي الزم جهت حضور تيم اجرايي در محل شركت و اجراي پروژه را كارفرما متعهد مي
.عمل آورد

خاتمه قرارداد- 6
موظـف  در اينصورت مجري . قرارداد را خاتمه دهدتواند با يك اعالم كتبي كارفرما در طول مدت اجراي قرارداد مي
هاي خدمات انجام شـده تـا تـاريخ خاتمـه را بـه      هفته از تاريخ ابالغ، گزارشاست كار را متوقف و ظرف مدت دو 

نيز نسبت به تعيين مبلغ مربوط به خدمات انجام شده قابل قبول تا آن تاريخ اقدام خواهد كارفرما . كارفرما تسليم كند
.نمود

فسخ قرارداد- 7
: را فسخ نمايد تواند قرارداددر موارد ذيل كارفرما مي

قرارداد در انجام خدمات موضوع مجريتاخير غيرموجه بيش از دو ماه –الف 
كتبـي  حقـوقي ديگـر بـدون اجـازه    حقيقـي يـا  شخصقرارداد بهموضوعتعهداتقسمتي ازياتمام وب ـ واگذاري 

كارفرما 
براي انجام قرارداد به تشخيص كارفرما عدم بكارگيري عوامل فني، علمي و تشكيالتي الزم توسط مجري–ج 
مجريعدم اعمال دقت الزم و معمول در اجراي قرارداد توسط –د 

كند تا نسبت به رفع مشـكل بوجـود آمـده    اخطار ميمجريرد فوق ، كارفرما ابتدا به در صورت احراز هريك از موا
در صورت عدم اقدام مناسب از سوي . بصورت قابل قبول در آورد دو هفته د و جريان امور را ظرف مدت اقدام نماي
و گرددابالغ ميمجريبراي رفع نواقص ، در پايان مهلت تعيين شده قرارداد فسخ و موضوع فسخ قرارداد به مجري

.هيچ گونه پرداختي به مجري انجام نمي شود
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حل اختالف - 8
از در صورت بروز هرگونه اختالف در اجرا يا تغيير اين قرارداد، طرفين سعي خواهند نمود ابتدا موضوع اختالف را 

شركت ملي گـاز  پژوهش و فناورينصورت موضوع اختالف با نظر مديردر غير اي. حل و فصل نمايندطريق مذاكره 
.برطرف خواهد شدايران

نسخه تنظيم شده كه هر كدام از نسخ حكم واحد دارند و براي 4پيوست و در 1تبصره و 5ماده و 8اين قرارداد در 
. طرفين الزم االجرا مي باشد 

:امضاء مجري:فرما امضاء كار
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مديريت پژوهش وفناوري
اينترنشيپشنهاد پروژه جهت اجرا در قالبفرم پي

:                              مشخصات مجري - 1
: محل اخذ آخرين مدرك :                        رشته تحصيلي :                            نام و نام خانوادگي 

: رشته تحصيلي :                            مرتبه علمي :                                      نام دانشگاه 
: تلفن همراه :                         تلفن محل كار :                                نشاني محل كار 

:كدپستي:                               كد ملي:شماره نمابر 
:پست الكترونيكي 
):ترجيحاً بانك ملي(شماره حساب 

: پروژه به فارسي عنوان - 2
: عنوان پروژه به انگليسي 

: نوع طرح - 3
�راهبردي�خدماتي    �توسعه اي     �كاربردي     �بنيادي     

زمينه موضوعي طرح - 4
�تبديالت گازي   �خوردگي و حفاظت صنعتي �انتقال، توزيع و ذخيره سازي گاز   �انرژي   

�بهداشت ، ايمني و محيط زيست   ) HSE(�فرآيند پااليش گاز     �مالي ، اقتصادي و بازرگاني 

�مديريت و منابع انساني  �حقوقي 

: اهداف اجرايي و تعريف پروژه - 5

) در داخل و خارج از كشور : ( سابقه پروژه - 6
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: روش پيشنهادي تحقيق- 7

: ماشين آالت، تجهيزات، مواد مصرفي و ساير امكانات مورد نياز- 8

: محل اجراي پروژه- 9

:همكاران تيم اجرايي- 10
دانشگاهمقطع تحصيليرشته تحصيلي:نام و نام خانوادگي 

: جهت انجام پروژه و تاريخ پيشنهادي جهت شروع پروژه) به ماه(مدت زمان الزم - 11

: مبلغ پيشنهادي پروژه - 12

: ساير پيشنهادات- 13

: امضا مجري 
:    تاريخ 
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مديريت پژوهش وفناوري
اينترشيپفرم اختتام پروژه 

:تاريخ 
:شماره

: عنوان پروژه 
: پژوهشنماينده امور : شركت متقاضي پروژه 

:مجري : ژه تاريخ اختتام پرو

نظر مجري
آيا اهداف پيش بيني شده در تعريف پروژه محقق شده است ؟ 

نام و نام خانوادگي 
امضاء

نظر ناظر پروژه
:نظر ناظر پروژه درباره نحوه اجراي پروژه 

نام و نام خانوادگي 
امضاء

پژوهشنظر امور 
:درباره نحوه اجرا و نظارت پروژه پژوهشنظر امور 

نام و نام خانوادگي
امضاء


