
 صورتجلسه کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان خراسان رضوی

 07/11/1397مورخ یکشنبه 

 
 

 مرجع پیگیری موارد مطرح شده/مصوبه دستور کار

طرح های  وضعیتگزارش 

تحقیقاتی دستگاه های اجرایی 

 در سال جاری استان

و ارزیابی ، تأیید اولیه ،  مراحل استعالم ، بررسیگزارشی از فرآیند مربوط به طرح های مذکور ، شامل  -1

تصویب کارگروه و تصویب نهایی شورای برنامه ریزی توسعه راهبردی استان توسط دبیر کارگروه و مدیر کل 

دفتر برنامه ریزی و تحول اداری استان ارائه گردید. با عنایت به ضیق وقت و عدم پیگیری جدی دستگاه های 

 بت و تأیید این طرح ها در سامانه سمات ، مقرر گردید :اجرایی مرتبط در ث

به منظور مساعدت با دستگاه های اجرایی و رفع ابهامات احتمالی ، ادامه فرآیند ثبت در سامانه سمات توسط 

کمیته ای مرکب از نمایندگان محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، استانداری ، دستگاه اجرایی و 

 ارگروه صورت پذیرد. دبیرخانه ک

در صورت عدم تصویب نهایی برخی از طرح های سال جاری و عدم دریافت کد  شددر همین راستا پیشنهاد 

رهگیری از سامانه سمات ، به استناد مفاد دستورالعمل شورای عالی عتف امکان جایگزینی طرح هایی که در سال 

  گذشته موفق به اخذ کد رهگیری شده اند میسر شود.

 -استانداری

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان 

  دبیرخانه  -

 کارگروه 

الگوی عملیاتی فرآیند تصویب 

 طرح های دستگاه های اجرایی 

حله استعالم تا تصویب نهایی و ثبت در سامانه سمات رمذکور در سال جاری از مفرآیند تصویب طرح های  -2

مربوطه به شرح پیوست این صورتجلسه ، به عنوان الگوی عملیاتی در مقرر گردید فرآیند با جزئیات ارائه شد؛ 

 سال های آینده مورد استناد قرار گیرد.

 -استانداری

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان 

  دبیرخانه  -

 کارگروه

راه کارهای تقویت جایگاه و 

 نقش مؤثر کارگروه

، سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های در تصمیم سازی ها راه کارهای تقویت جایگاه و نقش مؤثر کارگروه  -3

 کالن مدیریتی استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در ارتباط با موضوع پیشنهادات ذیل مطرح گردید:

 

تشکیل بانک اطالعات پژوهشی استان با مسئولیت و محوریت یکی از مراجع ذیصالح استان مانند سازمان  -

که از ظرفیت ها و اختیارات  صالح به تشخیص کارگروهیریزی ، استانداری و یا هر مرجع ذمدیریت و برنامه 

 الزم در این حوزه برخوردار می باشد.

استعالم از کارگروه آموزش ، پژوهش ، فناوری و نوآوری استان در زمینه تصویب و اجرای طرح های  -

رح های کالن که هزینه های آن از محل اعتبارات تحقیقاتی مرتبط با نیازها و اولویت های استان به ویژه ط

 



 دولتی تأمین می گردد. 

ترکیب کمیسیون های چهارگانه با رویکرد نقش آفرینی بیشتر و مؤثرتر در تثبیت  بازنگری در ساختار و -

 جایگاه کارگروه.

صاحب نظران و تمهیدات الزم به منظور تدوین شبکه مسائل استان با بهره گیری از اندیشه ها و  تجربیات  -

 متخصصان حوزه های نظری و تجربی مرتبط.

بررسی راه کارها و پیش بینی تأمین اعتبارات ) یا حد اقل بخشی از اعتبارات ( مورد نیاز کارگروه به منظور  -

اجرایی نمودن برنامه ها و سیاست هایی که اعضای کارگروه و کمیسیون های چهارگانه بر اجرای آنها اجماع 

  در دستور کار خود خواهند داشت. داشته و یا
 

 

 حاضران:

 و دانشگاه فردوسی مشهد دبیرخانه کارگروه -دکتر بهرامیآقای 

 تحقیقات و آموزش کشاورزی سازمان  – اقنومآقای دکتر 

 استانداری  – رحیمیانآقای 

  دانشگاه پیام نور استان – خانم عزیزی

 دفتر شهید فهمیده  –زارع آقای 

 پارک علم و فناوری استان -تفضلیمهندس آقای 

 ارتباطات و فناوری اطالعات استان –مهندس خلیلی آقای 

 بنیاد نخبگان خراسان رضوی  –احمدی زاده آقای دکتر 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان – سعیدیاناقای دکتر 

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان – رجائی خراسانیآقای 

 صداو سیمای استان – اعظمیآقای 

 جهاد دانشگاهی استان –مسعودی آقای 

 دانشگاه حکیم سبزواری  –دکتر اویسی قای آ

 دانشگاه فرهنگیان –حافظیان قای آ



 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان –خانم عصاران 

 سازمان جهاد کشاورزی استان –موسوی آقای 

 

 دبیرخانه کارگروه  -مهندس امینآقای 

 استانداری، دفتر امور بانوان و خانواده -خانم طهماسبی گنجور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 های اجرایی استان خراسان رضویهای تحقیقاتی دستگاهفرآیند تصویب طرح
 

 
  

رخانه یبدهای اجرایی توسط های تحقیقاتی از دستگاهاستعالم طرح
 (1پروپوزال )پیوست کارگروه و در قالب فرم پیش

 ها دربررسی و ارزیابی طرح
کمیسیون پژوهش استان 

 (کمیته مصوب کمیسیون)

های تعیین شده توسط کمیسیون در قالب امتیاز به استناد شاخص تخصیص
های مصوبطرح بندی( و اولویت2های ارزیابی )پیوستفرم  

اعالم مراتب به ریاست کارگروه 
تصویب و جهت طرح موضوع 

 ن کارگروهصحطرحها در 

ابالغ عناوین و مستندات طرحهای مصوب 
استان  ریزی و توسعهبه شورای برنامه

 جهت تصویب نهایی طرحها

ها در سامانه سمات و اخذ کدابالغ مراتب به دستگاه اجرایی و ثبت طرح  

 رهگیری توسط کمیته مصوب کارگروه 

 ابالغ مراتب به 
 دستگاه اجرایی

ابالغ مراتب به دستگاه اجرایی 
 جهت اعمال اصالحات

 اعمال اصالحات

عدم تأیید 
 طرح

 اعمال اصالحات منوط بهتأیید طرح 

 تأیید

 نیاز به اصالحات

 نیاز به اصالحات

 تأیید

 تأیید

اعمال 
 اصالحات 

در کمیسیون 
 پژوهش



 

 

 1پیوست 

 

 قانون بودجه 56فرم اولیه )پیش پروپوزال( طرح های پژوهشی و فناوری موضوع بند 

 عنوان طرح 

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

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

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

 

 مجری و همکاران 

 سابقه خدمت مؤسسه آموز عالی محل اشتغال سمت در طرح )مجری/همکار( خانوادگینام و نام ردیف

     

 

 بایست یکی از اعضای هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی مورد تأیید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری به استناد مصوبات کمیسیون پژوهش، مجری اصلی طرح می

 های پژوهشی مجری و همکاران ارائه شود.ای از فعالیتو بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان خراسان رضوی باشد. ترجیحاً روزمه
 

 :ط(خ 5)حداکثر در  اهمیت اختصاصی موضوع پیشنهادی  

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

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

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

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

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

 

 خط( 5)حداکثر در ی: مبانی علمی در توصیف دالئل پیشنهاد پروژه درخواست 

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

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

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

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

 

 :در سه خط()حداکثر  نتایج مورد انتظار 

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

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

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

 

  :خط( 4)حداکثر در تکنولوژی / روش  مورد استفاده 

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

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

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

 

  :خط( 5)حداکثر در پیشرفتها/فازهای قبلی پروژه توسط تیم حاضر 

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

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



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

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

 

 :خط( 5)حداکثر در  جایگاه تکنولوژیک و امکانات پشتیبانی تیم پیشنهاددهنده 

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

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

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

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

 های پروژه )جدول(: برآورد از هزینه 

 ردیف عنوان لایر(میلیون مبلغ اعتبار)

 1 تجهيزات سرمايه اي 

 2 مواد آزمايشگاهي و مصرفي 

 3 حق التحقيق مجري)ان( و همكار)ان( 

 4 ساير هزينه های مرتبط با اجرای طرح 

  مجموع

 

 .....................  .........................  ............................  ...........................  می باشد.*سایر هزینه ها در جدول فوق شامل ...............  ..............  ...............  

 خط( 4)حداکثر در  بینی ارزش افزوده معنوی )مقاله و...(، تکنولوژیک و مادی حاصل از پروژه:پیش  

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

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

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

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

 

 خط( 4)حداکثر در  کننده تداوم پروژه:متقاضیان یا بسترهای تقویت/حمایت 

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

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

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

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

 

 :ماه 24طرح  زمان مورد نیاز تا پایان فازهای اساسی اجرای طرح 

 شرح فعالیت فاز
 ماه

 دستاوردهای مورد انتظار
1 2 3 4         

1               

2               

3               

 

 :توضیح 

پیشنهاددهنده ارجاع خواهد اطالعات این فرم جهت غربالگری اولیه به کمیسیون پژوهش ارائه و در صورت تأیید، جهت تکمیل و ارائه طرح تفصیلی به دستگاه 

 شد.
 



 گانه مصوب کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان ارائه گردیه است؟یک از محورهای پنجطرح پیشنهادی در قالب کدام 

 

 حوزه اشتغال و تولید 

 زیستآب و محیط 

 های اجتماعیچالش 

 فرهنگ 

 سالمت، غذا و دارو 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2پیوست 

 1397سال   -طرح های تحقیقاتی دستگاه های اجرایی استان خراسان رضوی فرم ارزیابی

 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (  56) موضوع ماده 

 سمت / مرتبه علمی : مؤسسه محل خدمت : نام ونام خانوادگی ارزیاب: 

 آدرس پست الکترونیکی :  شماره تلفن همراه : 

 عنوان طرح :  

 دستگاه پیشنهاد دهنده طرح :

 شاخص ها و امتیازات :

 امتیاز مکتسبه حد اکثر امتیاز شاخص

 ( امتیاز 55ح ) طرمحتوای  -الف 

  50 ویژگی های طرح   - 1 -الف 

  5 مبانی علمی در توصیف دالیل پیشنهادی پروژه -1-1

  5 در پروژه تکنولوژی / روش مورد استفادهجایگاه  -1-2

  5 پیشرفت فازهای قبلی پروژه توسط تیم حاضر -1-3

  10 ) کاربردی شدن نتایج طرح (جایگاه تکنولوژیک و امکانات پشتیبانی تیم پیشنهاد دهنده  -1-4

  5 پیش بینی ارزش افزوده معنوی ) مقاله و ... ( ، تکنولوژی و مادی حاصل از پروژه -1-5

  10 بسترهای تقویت / حمایت کننده تداوم پروژهمتقاضیان یا  -1-6

  5 تناسب اعتبار پیشنهادی با شرح خدمات پروژه -1-7

  5 تناسب زمان پیشنهادی با شرح خدمات پروژه -1-8

  5 ( فرادستگاهیدامنه شمول طرح ) دستگاهی ،   - 2 -الف 

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

  (امتیاز 35)  شورای عتفب میزان انطباق با اولویت های استانی در محورهای ابالغی 
 

، ، منابع طبیعی/امنیت غذایی و کشاورزی  / مدیریت و اقتصاد و بازرگانی  /صنایع و معادن   /محیط زیست  /آب  -1-ب

فرهنگ و  اسالمی/  علوم انسانی و معارف / عمران و حمل و نقل درون و برون شهری  /انرژی/  رفاه و تأمین اجتماعی

/ سالمت و ایمنی دفاع و امنیت ملی و سیاست خارجی / حقوقی و قضایی  /فناوری اطالعات  /تمدن اسالمی ، ایرانی 

 غذایی

35  

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

 امتیاز ( 10) شاخص اعتبار دستگاه اجرایی -ج

  10 نسبت اعتبار تکلیفی پژوهش و فناوری دستگاه اجرایی به کل اعتبار مشمول قانون استان  - 1 -ج

  100 مجموع امتیاز

 

                                                           .......................................................                                                                      سایر مالحظات : ..............................................................................................................

 :                                  3:                                                    امضاء ارزیاب  2:                                         امضاء ارزیاب  1امضاء ارزیاب 

 


