
 سمه تعالیاب

 فرم شناسنامه خدمت 

 در حال اخذ کد: شناسه خدمت -2 استان ییاجرا یهاپژوهش دستگاه یراهبر :عنوان خدمت -1
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ارائه 

دهنده 

ت
خدم

 تهران ریزی استانمدیریت و برنامهسازمان  نام دستگاه اجرایی: 

 سازمان برنامه و بودجه کشور نام دستگاه مادر:
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ت
ت خدم

صا
مشخ

 

 شرح خدمت
اعتبار  صیابالغ و تخص ،یمنتخب پژوهش یهاپروپوزال بیو تصو یبررس ،یپژوهش یهاطرح نیعناو بیو تصو یبررس

 یپژوهش یهاطرح یو نظارت بر اجرا

 نوع خدمت 
    خدمت به شهروندان (G2C) 
    خدمت به کسب و کار(G2B) 
    دولتیخدمت به دیگردستگاه های(G2G) نوع

 
مخاطبین

 

استان مشمول اعتبارات  ییاجرا یدستگاه ها
  یاستان یا نهیهز

مانند سازمان برنامه و  ینظارت یها دستگاه
محاسبات  وانید ،یبودجه کشور، استاندار

 استان

 گریتصدی          حاکمیتی     ماهیت خدمت 

 روستایی     شهری     استانی     منطقه ای     ملی      سطح خدمت

 پژوهش سایر:   رویداد مرتبط با:

 نحوه آغاز خدمت
       تقاضای گیرنده خدمت    فرارسیدن زمانی مشخص رخداد رویدادی مشخص 

    تشخیص دستگاه       :نظارتمستمر در طی سال برای امر سایر 

مدارک الزم برای 
 انجام خدمت

 ، ضوابط اجرایی قانون بودجه سنواتیییاجرا یدستگاه ها یپژوهش یهاتیاولو

قوانین و مقررات 
 باالدستی

، ( قانون برنامه ششم توسعه 64بند )ب( ماده ) ، (2از مقررات دولت ) یبخش میقانون تنظ 56ماده  ییدستورالعمل اجرا
 قانون بودجه ساالنه
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ت
ت خدم

جزییا
 

آمار تعداد خدمت 
 گیرندگان

 سال فصل          ماه        در:        دستگاه اجرایی 23  

 زمان متوسط مدت
 خدمت: ارایه

 در طی سال

 سال  فصل          ماه       یکبار برای همیشه                           یک  بار در:            تواتر

 تعدادبار مراجعه
 حضوری

 بار 4الی  3

هزینه ارایه 
خدمت)ریال( به 

 *خدمت گیرندگان

 پرداخت بصورت الکترونیک شماره حساب )های( بانکی مبلغ)مبالغ(

-   

-   

-   

 گردد. ینم افتیارائه خدمت در یبرا یانهیهز-*
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ت
نحوه دسترسی به خدم

 

 : وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آنس دقیق و مستقیم خدمت در آدر

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی 
 از آن:

  

 رسانه ارتباطی خدمت نوع ارائه مراحل خدمت

الع 
در مرحله اط

ت
ی خدم

رسان
 

   الکترونیکی 
 

          )مانند وبگاه دستگاه( اینترنتی    تلفن همراه )برنامه کاربردی( 
                          پست الکترونیک    پستیارسال 
    تلفن گویا یا مرکز تماس  پیام کوتاه 

     سایر: شبکه دولت 



   الکترونیکیغیر 

ت 
ضرور

ذکر 

ی
ضور

مراجعه ح
     جهت احراز اصالت فرد 

  جهت احراز اصالت مدرک 
    ارتباطی مناسبنبود زیرساخت 
   :سایر 

 مراجعه به دستگاه:
   ملی 
   استانی 

   شهرستانی 
ت

ت خدم
در مرحله درخواس

 

   الکترونیکی 
 

          )مانند وبگاه دستگاه( اینترنتی    تلفن همراه )برنامه کاربردی( 
                            پست الکترونیک ارسال پستی 
    تلفن گویا یا مرکز تماس  پیام کوتاه 

     سایر: شبکه دولت 

   الکترونیکیغیر 

ت 
ضرور

ذکر 

ی
ضور

مراجعه ح
     جهت احراز اصالت فرد 

  جهت احراز اصالت مدرک 
   نبود زیرساخت ارتباطی مناسب 
   :سایر 

 مراجعه به دستگاه:
   ملی 
   استانی 
   شهرستانی 

مرحله تولید 
ت

خدم
 

)فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با 

دیگر دستگاه ها (*
    الکترونیکی 

 

     مانند درگاه دستگاه(      ینترنتیا( 

     مانند ا ینترانتیا(ایدستگاه  یداخل نترانتی ERP) ) 
     کیپست الکترون                

     شبکه دولتریسا :  

   الکترونیکیغیر 

ت
ضرور

ذکر 
 

مراجعه 
ی

ضور
ح

 

 شرکت در جلسات

ت
درمرحله ارائه خدم

    الکترونیکی 
 

          )مانند وبگاه دستگاه( اینترنتی    تلفن همراه )برنامه کاربردی( 
                            پست الکترونیک ارسال پستی 
    تلفن گویا یا مرکز تماس  پیام کوتاه 

     شبکه دولت ریسا : 

   الکترونیکیغیر 

ت 
ضرور

ذکر 

ی
ضور

مراجعه ح
     جهت احراز اصالت فرد 

  جهت احراز اصالت مدرک 
   نبود زیرساخت ارتباطی مناسب 
   :سایر 

 مراجعه به دستگاه:
   ملی 
   استانی 
   شهرستانی 
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ت با سایر 
ارتباط خدم

سامانه
ها 

ی 
ی( )بانکها

العات
اط

دردستگاه
 

 فیلدهای موردتبادل های دیگر نام سامانه

استعالم  استعالم الکترونیکی
غیر 

الکترونیک
 ی

ط
برخ

 o
n

lin
e

 

دسته
ی 

ا

(
B

atch
) 

- -    
- -    
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ارتباط

 
ت

خدم
با 

 
سایر

 
دستگاه

ی 
ها

دیگر
 

 نام دستگاه دیگر
نام سامانه های 

 دستگاه دیگر
فیلدهای 
 موردتبادل

مبلغ 
)درصورت 
پرداخت 
 هزینه(

استعالم 
 غیرالکترونیکی اگراستعالم الکترونیکی

ط :، استعالم توسطاست
برخ

 o
n

lin
e

 
دسته

ی 
ا

(
B

atch

) 

- - - -   
    دستگاه 
   کننده مراجعه 

- - - -   
    دستگاه 
   کننده مراجعه 
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ت
ی خدم

عناوین فرایندها
 

     

 توسط سازمان برنامه و بودجه کشور یکرد اعتبارات پژوهش نهیساالنه هز یهاابالغ دستور العمل-1

 آن یریگیو پ یپژوهش یها تیموضوع درخواست اولو ییاجرا یبه دستگاه ها نامه به همراه فرمت مشخص ارسال-2

 های اجراییتوسط دستگاه به سازمان یپژوهش یها تیاولو نیعناو ارسال-3

 استان یآورو نو یدر کارگروه آموزش، پژوهش ، فناور ییاجرا یدستگاه ها یپژوهش یها تیاولو نیعناو بیو تصو یبررس-4

 و توسعه استان یزیبرنامه ر یدر  شورا ییاجرا یدستگاه ها یپژوهش یها تیاولو نیعناو بیو تصو یبررس-5

 آن یریگیمصوب و پ یپژوهش نیموضوع درخواست شرح خدمات عناو ییاجرا ینامه به دستگاه ها ارسال-6

 های اجراییتوسط دستگاهمصوب  یپژوهش نیشرح خدمات عناو ارسال-7

 مصوب  یپژوهش یها تیشرح خدمات اولو یبررس یبرا ییاجرا یهادستگاه نیکارگروه  باحضور رابط لیمنتخب ذ تهیجلسات کم لیتشک-8

 استان یوآورنو  یآموزش، پژوهش ، فناور درکارگروه یپژوهش یها تیاولو یشنهادیشرح خدمات و اعتبار پ بیو تصو یبررس-9

 انو توسعه است یزیبرنامه ر یدر شورا یپژوهش یها تیاولو یشنهادیشرح خدمات و اعتبار پ بیو تصو یبررس-10

 ا استانو دانشگاه ه یبه مراکز پژوهش یزیو برنامه ر تیریتوسط سازمان مد یپژوهش یها تیفراخوان اولو انجام-11

 مربوطه  ییاجرا یبه دستگاه ها نیشده از محقق افتیدر یپروپوزال ها ارسال-12

 و دانشگاه ها استان یبه مراکز پژوهش ییتوسط دستگاه اجرا یپژوهش یها تیانجام فراخوان اولو-13

 با مستندات به سازمان ح منتخب توسط دستگاه و ارسال طر ییو اجرا یعلم یابیو ارز ییتوسط دستگاه اجرا یافتیدر یهاپروپوزال یبررس-14

 استان یو نوآور ی، فناوردر کارگروه آموزش، پژوهش یطرح انتخاب بیو تصو یبررس-15

 و توسعه استان یزیبرنامه ر یدر شورا یطرح انتخاب بیو تصو یبررس-16

 ییپروپوزال منتخب و اعتبار طرح به دستگاه اجرا ابالغ-17

 ییطرح به دستگاه اجرا یناظر علم یمعرف-18

 توسط دستگاه اجرایی طرح ییناظر اجرا انتخاب-19

 ییتوسط دستگاه اجرا یریکد رهگ افتیدر سامانه سمات و در ییپروپوزال نها ثبت-20

 ییتوسط دستگاه اجرا قرارداد با دانشگاه مرتبط با پروپوزال منتخب و آغاز پژوهش انعقاد-21

 ییاجراتوسط دستگاه به سازمان  یقرارداد طرح پژوهش ارسال-22

توسط دستگاه  صیت تخصحداکثر شش ماهه به سازمان و درخواس یدر مقاطع زمانطرح  نیناظر دییطرح با تا شرفتیگزارش پ ارسال-23
 ییاجرا

 کار  شرفتیپ دییطرح و تا شرفتیگزارش پ یبررس-24

 برنامه و بودجه سازمان یبه معاونت هماهنگ طرح ازیمورد ن صیتخص اعالم-25

 کار شرفتیپ یبر مبنا ییبه دستگاه اجرا صیتخص ابالغ-26

 اتمام طرح در سامانه سمات  ثبت-27

 اناست یزیو برنامه ر تیریبه سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان مد یطرح پژوهش ییارسال گزارش نها-28

 :فرم کننده تکمیل خانوادگی ونام نام
 سید حسین سیدموسوی

 :تلفن
4- 22901250 

 :الکترونیک پست

pazhoohesh@th
mporg.ir 

 :واحدمربوط
 نگریهای توسعه و آیندهگروه پژوهش

 


