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نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت (از دید متقاضی خدمت)

 )1تشکیل جلسات تخصصی در خصوص بررسی چالشها و مسائل اساسی بخشی و فرا بخشی استان در راستای اسناد باالدستی و برنامه های آمایش
سرزمین و اسناد توسعه استان و شهرستانها و سند توسعه روستائی
 )2تشکیل کارگروه آموزش ،پژوهش و فنآوری استان و تصویب اولیت¬های پژوهشی استان بر اساس مصوبات بند فوق و تعیین کارگروه تخصصی ذیل آن
برای بررسی¬های کارشناسی پژوهش
 )3ابالغ دستورالعمل اجرائی بند (ز) تبصره ( )9قانون بودجه ( 99یا بند مشابه در قوانین بودجه سنواتی) و اولیتهای پژوهشی مصوب استان و فراخوان دریافت
پشنهادات پژوهشی به دستگاه¬های اجرائی بر اساس عنوان ،شیوه انجام  ،زمان بندی و اعتبار مورد نیاز توسط دستگاه های اجرایی به سازمان مدیریت
 )4دریافت پیشنهادات دستگاه¬های اجرائی و تشکیل کمیته تخصصی برای بررسی و انطباق آنها با اولویت¬های پژوهشی مصوب کارگروه و تعیین نیاز به
اجرای آن و مصوب نمودن موضوعات قابل پذیرش دستگاه¬ها و دریافت مستندات و دفاعیه¬های آنها
 )5تشکیل کارگروه پژوهش و فناوری برای تصویب موضوعات تایید شده کمیته تخصصی و ارسال آنها به شورای برنامه ریزی و توسعه استان
 )6فراخوان موضوعات پژوهشی مصوب به دانشگاهها و مراکز پژوهشی معتبر برای دریافت پروپوزال از سوی دستگاه-های اجرایی و سازمان مدیریت و
برنامه ریزی استان
 )7برگزاری جلسه توجیهی با رابطین پژوهشی دستگاه¬های اجرائی مربوطه برای توجیه فرایند فراخوان و دریافت پؤوپوزال و داوری علمی و اجرائی آنها بر
اساس فرم¬ها و رویه های استاندارد.
 )8تشکیل کمیته تخصصی کارگروه برای بررسی پوپوزال های دریافتی و نتیجه داوری آنمها و تعیین و تصویب نهایی طرح¬های پژوهشی و تععین دانشگاه،
مجری و اعتبار و ارسال برای تصویب نهایی اعتبار به شورای برنامه ریزی و توسعه استان
 )9ابالغ اعتبار هزینه¬ای پژوهشی به دستگاه اجرائی برای طی مراحل قانونی مندرج در دستورالعمل ( شامل ثبت مشخصات طرحهای پژوهشی مصوب در
سامانه سمات ملی و اخذ کد پیگیری توسط دستگاه ،عقد قرارداد با مراکز مجری طرح توسط دستگاه و دواوری علمی حین اجرا و ارائه گزارش توسط
دستگاه و )...
 )10نظارت وتهیه گزارش پیشرفت کار ،توسط ناظر دستگاه اجرایی در مقاطع شش ماهه و ارسال به سازمان مدیریت استان و سایر دستگاه های ناظر
 )11ارائه گزارش نهایی پس از اتمام طرح پژوهشی به کارشناسان و مدیران سایر دستگاههای اجرایی در قالب نشستهای پژوهش محور در سازمان

