
 

 

 " استان ییاجرا یهاپژوهش دستگاه یراهبر "خدمت بیانیه

 

 مقدمه-1

 از  یقانون بخش 65ماده  یبه منظور اجرا "استان ییاجرا یهاپژوهش دستگاه یراهبر"خدمت خدمت:  فیتعر

و  یخدمات کشور تیری( قانون مد6) موضوع ماده ییاجرا یهادستگاه هی( موضوع الزام کل2دولت ) یمقررات مال

( %1کرد ) نهی، به هز16/50/1801 ( مصوبه1) یاز مقررات مال یبه قانون بخش ی( قانون الحاق مواد65موضوع ماده )

 ریغ یهانهیاز هز یدولت یها( و در مورد شرکت5( و)1فصول) یبه استثنا یانهیهز افتهی صیاز اعتبارات تخص

االنه (، بودجه س نیدستگاه در قوان لیذ ی) عالوه بر اعتبارات پژوهش یو توسعه و فناور یامور پژوهش یبرا یاتیعمل

 یهااهدستگ یپژوهش نیرابط یاستان با همکار یزیرو برنامه تیریکه سازمان مد ستا یو خدمت رفتهیصورت پذ

 بیو تصو یبررس ،یپژوهش یهاطرح نیعناو بیو تصو ینسبت به بررس یها و مراکز پژوهش، دانشگاهییاجرا

 .دینمایاقدام م یپژوهش یهاطرح یاعتبار و نظارت بر اجرا صیابالغ و تخص ،یمنتخب پژوهش یهاپروپوزال

 استان تهران ییاجرا یهادستگاه: رندگانیت گخدم یمعرف 

 یحضور ،یمکاتبات ادار ،یتماس تلفن برگزاری جلسه،: به صورت رندهیگانجام تعامالت با خدمت نحوه 

 وانیبه طور ساالنه به سازمان برنامه و بودجه کشور و د یاعتبارات پژوهش عیگزارش از روند توز: یدهنحوه گزارش 

 .گرددیعتف ارائه م یبه شورا افتهیخاتمه  یپژوهش یهاطرح ییمحاسبات استان ارسال شده و گزارش نها

 به  یبخشاثر شیافزا نیو همچن یآن با الزامات قانون قیخدمت از منظر تطب نیا یاجرا ندیفرا: ندیفرا ینیبازب نحوه

 گردند.یم فیتعر یشده و اقدامات اصالح یطور ساالنه بررس

 

 هدف-2

 تیفیبا ک "استان ییاجرا یهادستگاه پژوهش یراهبر"است که ارائه خدمت  نیتوافقنامه سطح خدمت ا نیهدف از ا

 ییجراا یهادستگاه" یبرا "استان تهران یزیرو برنامه تیریسازمان مد"باال و استفاده از دانش روز و کارآمد  توسط 

 .ردیمورد توافق قرار گ "استان

 

 مسئولیت-3

 و مقررات : نیارائه خدمت براساس قوان  

 (2از مقررات دولت ) یبخش میقانون تنظ 65ماده  اجرایی دستورالعمل 

 توسعه ششم برنامه قانون(  51)  ماده( ب) بند 



 

 هساالن بودجه قانون  

 رندهیسازمان در قبال خدمت گ یقانون تیمسئول :  

 پژوهش قیاستان از طر یهااستان تهران و حل مشکالت و چالش ییاجرا یهاپژوهش دستگاه یراهبر 

 

 سازمان و گیرندهخدمت متقابل تعهدات-4 

 ان:استان تهر یزیرو برنامه تیریتعهدات سازمان مد 

 هاها و دستورالعملموقع در خصوص بخشنامهو به قیدق یرساناطالع 

  آموزش آن در کارگروه بیپروپوزال و تصو نیو انتخاب بهتر یانتخاب یهاپروپوزال یو علم قیدق یابیارز ،

 و توسعه استان یزیربرنامه یو شورا پژوهش، فناوری و نوآوری

 ییاجرا یهادستگاه ازیمورد ن یو به موقع اعتبارات پژوهش عیسر ابالغ  

 رندهیخدمت گ تعهدات : 

 در زمان مقرر یپژوهش یهاتیو مشارکت با سازمان در اعالم اولو یهمکار 

 یپژوهش  یهاتیها در خصوص اولوموقع به مراکز و دانشگاهو به قیدق یرسانمناسب و اطالع ییپاسخگو  

 دستگاه

 ئتیه یبا استفاده از اعضا یافتیدر یهاپروپوزال قیدق یابیو ارز سازمان یاعالم شده از سو یزمانبند تیرعا 

 هادانشگاه یعلم

 و  یو نوآور یفناورکارگروه آموزش، پژوهش، در  بیتصو یبرا یانتخاب یپژوهش یهاتیمستندات اولو ارائه

  یمطابق دستورالعمل ابالغ بیبعد از تصو یو توسعه استان و انجام مراحل قانون یزیربرنامه یشورا

 طرح در زمان مقرر  یامرحله شرفتیپبه ارائه گزارش  تعهد 

 و استثناها:  طیشرا 

 ییو دستگاه اجرا یمجر نیبر طبق قرار داد منعقده ب   

 حل و فصل تناقضات و جبران عدم ارائه خدمت:  ندیفرآ 

 حل و فصل اختالفات و به  تیطرح بوده لذا مسئول یمجر ارائه گزارش طرح به عهده دانشگاهاجرا و  تیمسول

 باشد. یطرح م یانجام رساندن پژوهش بر عهده دانشگاه مجر

 

 هاپرداخت و هاهزینه-5

 باشد.ارائه خدمت به صورت رایگان می

 



 

 دعملکر دوره-6

 . دارد اعتبار ،دیده استنگر صادر آن حیهالاص که زمانی تا خدمت سطح توافقنامه این

 

 توافقنامه خاتمه-7

 توافقنامه خاتمه موضوع قبلی اطالع با ،گیرد قرار نظر مد توافقنامه خاتمه ضرورت سازمان رئیس تشخیص به چنانچه

 .گرددمی اعالم

 

 

 عالءالدین ازوجی

 رئیس سازمان

 


