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 مرجع پیگیری موارد مطرح شده/مصوبه دستور کار

طرح  وضعیتآخرین  گزارش

های تحقیقاتی دستگاه های 

 در سال جاری اجرایی استان

تحقیقاتی مصوب دستگاه های اجرایی در سال جاری در سامانه آخرین وضعیت ثبت طرح های گزارشی از  -1

از طرح های مصوب در ح طر 17 ،سمات توسط نماینده محترم استانداری ارائه گردید. بر اساس این گزارش

و به  طرح موفق به اخذ کد رهگیری شده است. با عنایت به محدودیت زمانی  7سامانه مذکور ثبت و تا کنون 

مقرر گردید دستگاه های اجرایی این طرح ها ،  دمنظور جلوگیری از بروز مشکالت قابل پیش بینی در فرآین

از شورای عالی عتف و کد رهگیری طرح های ثبت شده را به صورت جدی اخذ اجرایی موضوع تصویب و 

.پیگیری نمایند کمیسیون های تخصصی آن شورا 

              عتبارات  طرح های موصوف ) با عنایت به پایان سال مالی ( نیز بحث و در خصوص مشکالت هزینه کرد ا 

پیشنهاداتی ارائه گردید . نظر به اهمیت موضوع و ضرورت رفع این مشکل ، مقرر گردید کارشناسی دقیق 

ز مراجع پیگیری و مکاتبات الزم ا ،تری در خصوص راه کارهای پیشنهادی انجام و در صورت تأیید کارگروه

    ذیربط صورت پذیرد. 

 -استانداری

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان 

  دبیرخانه  -

 کارگروه 

تدوین شاخص های نظارت و 

ارزیابی طرح های تحقیقاتی 

  دستگاه های اجرایی استان

با توجه به محدودیت های موجود در تدوین ساختار و کارگروه ،  16/03/1395پیرو مصوبات جلسه مورخ  -2

مقرر تأمین اعتبار ات مورد نیاز در راستای نظارت و ارزیابی طرح های مورد نظر، و از سویی اهمیت موضوع 

گردید در سال جاری کمیته راهبری طرح ها در دستگاه های اجرایی به صورت فعال تری به موضوع نظارت و 

رحله اجراء ورود نموده و گزارشات الزم را در ارتباط با طرح های مصوب دستگاه به ارزیابی طرح ها در م

دبیرخانه کارگروه ارائه نمایند. 

 در خصوص شاخص ها و سنجه های ارزیابی طرح ها در همین ارتباط فرم تدوین شده از سوی دبیرخانه 

گردید کلیه دستگاه های اجرایی دارای صورتجلسه ( مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مقرر  1) پیوست شماره 

تکمیل و  1397طرح مصوب ، با هماهنگی کمیته راهبری خود فرم مورد نظر را برای طرح های جاری سال 

دستگاه های 

دبیرخانه  –اجرایی 

 کارگروه



  جهت بررسی نهایی به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند. 

ابالغیه شورای عالی عتف در 

تصویب طرح خصوص فآیند 

های تحقیقاتی دستگاه های 

 1398اجرایی در سال 

نظر به برخی ابهامات در دستورالعمل های اجرایی استعالم و تصویب طرح های تحقیاتی دستگاه های اجرایی  -3

از سوی معاون محترم  1398دستورالعمل سال  ،و به منظور شفاف سازی و رفع ابهامات موجوددر سال جاری 

) پیوست  18/12/1397مورخ  1744/12/3وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به شماره پژوهش و فناوری 

ابالغیه مذکور به اطالع اعضای محترم کارگروه رسید. به استاندار محترم ابالغ گردید. صورتجلسه ( 

در با عنایت به تعیین مسئولیت ها، اختیارات و وظایف نهادهای ذیربط در این شیوه نامه ، مقرر گردید 

ابتدای سال آینده جلسات مشترک نمایندگان محترم سازمان برنامه ریزی و مدیریت استان، استانداری و 

دبیرخانه کارگروه تشکیل و فرآیند اجرایی از استعالم تا تصویب و ثبت طرح ها در سامانه برای سال آینده 

  تدوین و اجرایی گردد.  

 -استانداری

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان 

  دبیرخانه  -

 کارگروه

 

 

 

 

 حاضران:

 و دانشگاه فردوسی مشهد دبیرخانه کارگروه -دکتر بهرامیآقای 

 تحقیقات و آموزش کشاورزی سازمان  – اقنومآقای دکتر 

 استانداری  – رحیمیانآقای 

 دفتر شهید فهمیده  –زارع آقای 

 پارک علم و فناوری استان -قنبریآقای دکتر 

 جهاد دانشگاهی استان -آقای دکتر بیدخوری

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان – نجاری مقدماقای 

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان – توکلیآقای 

 صداو سیمای استان – خانم عرفانیان دقیق

 سازمان جهاد کشاورزی استان  –موسوی آقای 



 پارک علم و فناوری استان -مظلوم زادهآقای 

 ارتباطات و فناوری اطالعات استاناداره کل  –مهندس خلیلی آقای 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان –خانم عصاران 

 دبیرخانه کارگروه – مهندس امینآقای 

 

  دانشگاه پیام نور استان –متولی قای آ

 دانشگاه فرهنگیان –حافظیان قای آ

 بنیاد نخبگان استان -نیک پرستآقای 

 استانداری -آقای آسیایی 

 استانداری، دفتر امور بانوان و خانواده -حسینیخانم 



 1پیوست 

 طرح هاي تحقیقاتي دستگاه هاي اجرایي استان فرم گزارش وضعیت 

 (1397قانون بودجه سال  9تبصره « ح»)موضوع دستورالعمل اجرایي بند 



 

 ..................................................................... : دستگاه اجرایی

 .......................................................................................................................... عنوان طرح  به فارسی :

 ......................................................................................................................... عنوان طرح به انگلیسی :

 .................... کد ثبت طرح در سامانه سمات :

 مجری )ان (:

 مؤسسه محل خدمت مرتبه علمی تحصیلیرشته  مدرک تحصیلی خانوادگینام ونام 

     

     

 

  :) به هزار لایر ( اعتبار طرح

 میزان اعتبار حمایتی جذب شده اعتبار حمایتی پیش بینی شده میزان اعتبار جذب شده اعتبار مصوب

    

 

 مدت اجرای طرح :

 مدت اجرای مصوب طرح :  .............. ماه

 مدت زمان خاتمه مراحل اجرایی طرح : ........... ماه

 اهداف طرح :

اهداف اصلی در 
 پیشنهاده طرح

میزان درصد تحقق  اهداف جزئی 
اهداف پیش بینی شده 

)بر مبنای خود اظهاری 
 مجری (

میزان درصد تحقق 
اهداف پیش بینی شده )بر 

مبنای بررسی کمیته 
 راهبری دستگاه اجرایی (

میزان درصد تحقق اهداف 
پیش بینی شده )بر مبنای 

 بررسی کمیسیون( 

1- 1-    

2-    

3-    

2- 1-    

2-    

3-    

3- 1-    

2-    

3-    

 



 اقدامات عملیاتی در راستای اهداف و بر مبنای نتایج طرح :

 اقدامات عملیاتی الزم  برنامه های آینده در راستای اهداف  اقدامات عملیاتی انجام شده 

1- 1- 1- 

2- 

2- 2- 1- 

2- 

3- 3- 1- 

2- 

 

 تدوین گزارش های مرتبط با نتایج طرح :

 تاریخ ارائه گزارش نوبت گزارش عنوان گزارش

  %(25مرحله اول ) گزارش دوره ای 

  %(50مرحله دوم )

  %(75مرحله سوم )

   گزارش نهایی

 

:مستخرج از طرح دستاوردهای 

 مقاله ارائه شده در همایش :    -1

 توضیحات محل برگزاری همایش عنوان همایش عنوان مقاله

    

 

 مقاله چاپ شده در نشریات :   -2

 توضیحات اعتبار علمی نشریه  عنوان نشریه  عنوان مقاله

    

 

اختراع :  -3

ی □      .............................................  ثبت اختراع   شماره و تاریخ گواهی  □ اع در دست پیگتر  ثبت گوایه اختر

سایر -4      

 بومی سازی فناوری         □ ساخت نمونه اولیه محصول                                   □ 

 اجرای پایلوت □ تولید نرم افزار مرتبط با موضوع پروژه                    □ 

□ ...................................................

 

 : راهبری دستگاه اجراییکمیته جمع بندی نظرات 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................  

 : اعضای کمیسیون پژوهش کارگروهجمع بندی نظرات 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................  



 



 



 


