
 

عناوین فرآیندهای خدمت: -9  

 توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهیه اولویت های پژوهشی از اسناد باالدستی -

 ارائه اولویت های پژوهشی در کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان -

 تصویب اولویت های پژوهشی در شورای برنامه ریزی و توسعه استان -

 اعالم فراخوان اولویت های پژوهشی -

 دریافت و بررسی پورپوزال های پژوهشی -

 تصویب طرح های پژوهشی در کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری -

 اعالم طرح های پژوهشی مصوب به دستگاه های اجرایی -

 ثبت طرح های پژوهشی در سامانه سمات توسط دستگاه های اجرایی -

 مه ریزی استانتایید طرح های ثبت شده در سامانه سمات توسط سازمان مدیریت و برنا -

تصویب طرح های پژوهشی توسط کمیسیون های ذیربط شورای عتف وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و اخذ کد رهگیری  -

 طرح

 قرارداد دستگاه اجرایی دارای طرح پژوهشی با مجری طرح -

 بارگذاری طرح پژوهشی خاتمه یافته در سامانه سمات جهت اخذ کد نهایی طرح -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

نمودار ارتباطی فرآیندهای خدمت: -01  

 

 
 

  

 

تعیین اولویت های پژوهشی بر اساس 

ه نیازهای اساسی برای رفع مشکل توسع

استان  

(توسط سازمان ) 

آیین نامه4ماده 

از ارائه اولویت های پژوهشی توسط سازمان پس

تصویب در کارگروه آموزش و پژوهش در 

شورای برنامه ریزی و توسعه استان

(تصویب توسط شورا) 

آیین نامه4ماده 

اه دریافت عناوین اولویت های پژوهشی به همر

های شرح خدمات و اعتبار پیشنهادی از دستگاه

اجرایی  و بررسی آن 

(     راتوسط سازمان و سپس تصویب توسط شو) 

آیین نامه5ماده 

فراخوان عمومی اولویت های پژوهشی 

دارای شرح خدمات با اعتبار معین در 

مجامع علمی و سامانه ساتع 

(                     توسط سازمان) 

آیین نامه6ماده 

ه بررسی پروپوزال های دریافتی در کمیت

کارشناسی ذیل کارگروه آموزش و پژوهش

(            هتصویب طرح های منتخب توسط کمیت) 

آیین نامه7ماده 

ارسال طرح های پژوهشی مصوب توسط کمیته 

وهش کارشناسی پس از تایید کارگروه آموزش و پژ

یبه دستگاه های اجرایی متناظر با طرح پژوهش

(             توسط سازمان) 

آیین نامه7ماده 

ثبت طرح های پژوهشی در سامانه سمات

توسط دستگاه های اجرایی و

امه تایید آن توسط سازمان مدیریت و برن

ریزی استان

آیین نامه8ماده 

تصویب طرح های پژوهشی توسط 

رت کمیسیون های ذیربط شورای عتف وزا

علوم و تحقیقات و فناوری و ارائه کد 

رهگیری طرح پژوهشی

آیین نامه8ماده 

عقد قرارد کارفرما با مجری طرح 

(توسط دستگاه اجرایی) 

ناظر هزینه کرد اعتبار پژوهشی پس از تایید

به علمی و ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی

بارگذاری طرح پژوهشی خاتمه سازمان و 

یافته در سامانه سمات جهت اخذ کد نهایی

(توسط دستگاه اجرایی) طرح


