شماره انهم :

1347288

اترخی انهم :

1396/05/28

ویپست :

دارد

بسمهتعالی
بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی استان تهران
موضوع :اعتبار امور پژوهشی و توسعه فناوری موضوع ماده  56قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2

با سالم و احترام
با توجه به تکلیف قانونی موضوع ماده  56قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2مبنی بر اینکه «كلیه
دستگاههاي اجرائی موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات كشوري و دستگاههاي موضوع ماده ( )5۰قانون الحاق
موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )۱مصوب  ۱۳۸۴ /۸ /۱5مکلفند عالوه بر اعتبارات پژوهشی كه
ذیل دستگاه در قوانین بودجه ساالنه منظور شده است ،یك درصد ( )۱%از اعتبارات تخصیص یافته هزینهاي به
استثناي فصول( )۱و( )6و در مورد شركتهاي دولتی از هزینه هاي غیرعملیاتی را براي امور پژوهشی و توسعه فناوري
هزینه كنند» ؛ و بر اساس بند  2۱بخش اعتبارات هزینهاي دستورالعمل اجراي بودجه سال  96و ماده  25ضوابط
اجرائی بودجه سال جاري و به منظور مدیریت بهینه منابع و اعتبارات پژوهش و توسعه فناوري و ساماندهی مناسب
امور پژوهشی در استان تهران  ،فرایند انجام امور پژوهشی در سال  ۱۳96به شرح ذیل اعالم میگردد:
 .۱دستگاههاي اجرایی استان مکلفند براي تعیین نیازهاي پژوهشی چارچوب نقشه جامع علمی كشور و سیاست-
هاي كلی ابالغی علم و فناوري و برنامه ارتقاء بهرهوري را رعایت نمایند (موارد در سایت سازمان مدیریت و
برنامه ریزي استان تهران  -بانك اطالعات پژوهشی موجود است).
 .2دستگاههاي اجرایی موظفند نیازهاي پژوهشی و فنآوري احصا شده خود را بر حسب اولویت و برآورد اولیه
در سقف اعتبارات پژوهش و فناوري موضوع ماده  56قانون الحاق 2در قالب فرم پیوست احصاء و تا تاریخ
 96/6/۳۱كتبا به سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان اعالم و فایل آنرا به آدرس پست الکترونیکی
 s.fazli@iran.irارسال نمایند.
 .۳پس از دریافت پیشنهادات دستگاههاي اجرائی ،سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان براساس سیاست ها و
اولویت هاي تحقیقاتی ابالغی از سوي شوراي عالی علوم ،تحقیقات و فناوري نیازهاي پژوهشی پیشنهادي
دستگاه هاي اجرائی و استان را در كارگروه آموزش ،پژوهش ،فنآوري و نوآوري استان مطرح و پس از
تصویب بر اساس اولویتهاي تعیین شده نسبت به فراخوان بري انتخاب پژوهشگر اقدام مینماید.
 .۴كمیتهاي متشکل از  ۴نفر به انتخاب كارگروه فوق و نماینده این سازمان پروپوزالهاي واصله را بررسی و
طرح هاي مورد تائید را در چهارچوب اعتبارات مربوطه تعیین و براي عقد قراداد به دستگاههاي اجرائی ابالغ و
در سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان تهران نیز اعالم مینماید.
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 .5دستگاههاي اجرایی استان باید پس از ابالغ ،نسبت به ثبت طرح ابالغی در سامانه سمات و سپس عقد قرار داد
با پژوهشگر اقدام نموده و یك نسخه از قرارداد منعقده را كتبا براي این سازمان ارسال نمایند (تصویر قرارداد
نیز به پست الکترونیکی  s.fazli@iran.irارسال شود).
 .6دستگاههاي اجرایی در طول اجراي طرح پژوهشی موظفند یك نسخه از گزارشهاي دورهاي پیشرفت طرح
پژوهشی خود كتبا به سازمان ارسال نمایند.
 .7دستگاههاي اجرایی مجاز به عقد قرارداد پژوهشی و فناوري -هزینه كرد اعتبارات مربوط به پژوهش و فناوري
موضوع ماده  56قانون الحاق - 2بدون طی فرآیند اعالم شده نمی باشند ،و در صورت عدم پیشنهاد مناسب این
فرآیند مجددا تکرار میشود.
 .۸در راستاي دستیابی به ارتقاي بهرهوري و زمینهسازي رشد تولید ملی ،دستگاههاي اجرایی مجازند تا سه درصد
از اعتبارات پژوهشی هزینه اي خود را در قالب قراردادهاي پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان،
متضمن هماهنگی برنامههاي ارتقاي بهرهوري دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهرهوري كشور ،به پژوهشهاي
كاربردي اختصاص دهند (بند  25ضوابط اجرائی بودجه  .)۱۳96دستگاههاي اجرایی در صورت ابهام میتوانند
با شماره تلفن ۸5۳5۱۱۴۱آقاي فضلی تماس حاصل نمایند.
لطفا به منظور تسهیل در فرایند اجرایی ،نماینده تام االختیار خود را با ذكر شماره تلفن همراه ،تلفن ثابت ،نمابر
ونشانی الکترونیکی ) (Emailبه این سازمان معرفی نمایید.

نعمت اله ترکی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان تهران
رونوشت:
 .جناب آقاي مهندس هاشمي استاندار محترم تهران براي استحضار
 ...جناب آقاي دكتربرخورداري رييس محترم دانشگاه علم وصنعت ودبيركارگروه آموزش،پژوهش ،فناوري و نوآوري براي استحضار و اقدام الزم
 ..جناب آقاي امامي امين معاون محترم اقتصادي و توسعه منابع استانداري تهران براي آگاهي و صدور دستور مقتضي
جناب آقاي عسكري معاون محترم هماهنگي برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران براي اطالع
جناب آقاي همايي ابيانه مدير محترم مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان تهران براي اطالع واقدام الزم
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رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر

د ﻮرا ﻤﻞ ا ای ﻮد و

ﻮا ﻨﺎ ی ا ﺒﺎرات ﻪای و ﻤﻠﮏ دارا ﯽ ی
ﺮﻣﺎ ای ا ﺘﺎ ﯽ ﺳﺎل ١٣٩٦

ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ
اﻣﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي،آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
ﺳﺎل 1396
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ﻮا ﻨﺎ ی ا ﺒﺎرات ﻪای و ﻤﻠﮏ
دارا ﯽ ی ﺮﻣﺎ ای ا ﺘﺎ ﯽ ﺳﺎل١٣٩٦

3

 -17از ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮاي ورزش ﺣﺮﻓﻪ اي و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ازﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮدداري ﺷﻮد.
 -18ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺣﺬف ﺷﺪه ،در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﺮﺗﺒﻂ درج ﺷﻮد.
 -19ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﯾﺎ ﺻﺪور و ﯾﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﻋﻢ از
رﺳﻤﯽ ،ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ و ﻗﺮارداد ﻣﻌﯿﻦ ،ﻣﺸﺨﺺ ،ﺣﺠﻤﯽ ،ﯾﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ،ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮي ﻣﻮﻗﺖ ،روز ﻣﺰد وﺳﺮﺑﺎز
و ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻃﺮﺣﯽ )داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ،اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ،ﭘﺰﺷﮏ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ،....ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اﺧﺬ ﻧﻈﺮ ﮐﺘﺒﯽ اﻣﻮر
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ،آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﺮاي دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻧﯿﺮو ﻓﻘﻂ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﯾﻦ اﻣﻮر اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
اﻟﻒ :ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻧﯿﺮوي رﺳﻤﯽ– ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﺻﺎدره از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن
اداري اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﻟﻒ :درﺻﺪ ﭘﺴﺖﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ)اﻋﻢ از رﺳﻤﯽ  ،ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ،ﻗﺮاردادي و....
دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸﻮري ﻫﻤﺎن دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ب :رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ ﻣﺎده  32ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮري از ﺳﻮي اﺳﺘﺎن و دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
ج :دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ اﺳﺘﺎن در ﺧﺼﻮص اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪاي ﮐﺴﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -20اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزي ﺻﺮﻓﺎً در ﺳﻘﻒ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎل  1395ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﺳﺎل ﺟﺎري اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﻘﻒ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
 -21ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﺎوري ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  56ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق) (2و ﺑﻨﺪ "ب" ﻣﺎده  64ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻫﺠﺪﻫﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﺎل 1396
ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻣﻮراد زﯾﺮ در ﻧﺤﻮه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد.
اﻟﻒ :دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﺑﻼﻏﯽ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري را
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ب -دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻦآوري ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮد اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺪون ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ذﯾﻞ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ج -دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻦآوري ﺧﻮد را اﺣﺼﺎء و ﺑﺮﺣﺴﺐ اوﻟﻮﯾﺖ و ﺑﺮآوردﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
د -ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺑﻼﻏﯽ از ﺳﻮي ﺷﻮرايﻋﺎﻟﯽ ﻋﻠﻮم،
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻦآوري ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺎن را اﺧﺬ و در ﮐﺎرﮔﺮوه
آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري اﺳﺘﺎن ﻣﻄﺮح و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ  ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮان
ﺑﮕﺬارد.
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ﻫـ -ﮐﻤﯿﺘﻪاي ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭼﻬﺎرﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﮔﺮوه اﺧﯿﺮاﻟﺬﮐﺮ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات واﺻﻠﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ و
ﻃﺮحﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ را در ﭼﺎرﭼﻮب اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ،ﻃﺮحﻫﺎ و ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﺮاي
ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ذﯾﺮﺑﻂ اﺑﻼغ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
و  -دﺳﺘﮕﺎهاﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻤﺎت اﻗﺪام و ﺳﭙﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد اﻗﺪام و ﻣﺮاﺣﻞ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺮاي ﻃﺮح را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.درﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺠﺪداٌ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ-
ﮔﺮدد.
ي– ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺰارش و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﮔﺰارش ﺟﺎﻣﻌﯽ از
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎرات را ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ اﻣﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي،آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و اﻣﻮر ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوري ﺳﺎزﻣﺎن
اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 (2 -1ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي زﯾﺮ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪاي اﺳﺘﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ذﯾﻞ ﻣﺠﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
اﻟﻒ  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان:
 -1اﻟﻒ -ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻤﮏﻫﺎي ﻣﻮردي ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي
اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر.
 -2اﻟﻒ -ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت از ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ،ﺣﺮﻓﻪآﻣﻮزي و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﯽ
ﻣﺰﻣﻦ و ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي.
 -3اﻟﻒ -ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻼﻋﻮض ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر راهاﻧﺪازي ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻋﻨﻮان
ﻣﺮﮐﺰ در ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  250ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل.
 -4اﻟﻒ -ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﮏ ودﯾﻌﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  100ﻣﯿﻠﯿﻮنرﯾﺎل.
 -5اﻟﻒ-ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ 100ﻣﯿﻠﯿﻮنرﯾﺎل.
ب -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از آﺳﯿﺐﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ:
ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت از ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﺣﻀﻮري ،ﺗﻠﻔﻨﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ژﻧﺘﯿﮏ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ.
ج -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :
-1ج -ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﺮزﻧﺪان
ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر.
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فرم نیازهای پژوهشی پیشنهادی
نام سازمان:
عنوان طرح پیشنهادی:
بیان مسئله و اهمیت آن:
سواالت اصلی پژوهش:
سواالت فرعی پژوهش:
شرح خدمات مورد انتظار:
میزان اعتبار مورد نیاز:

