برگزاری جلسه ميته خصصهصك مگرگر پ وه و اوگ ری اوا ری ااهگت خارات رور  9911/7/82برای خعتتن روضوعگت
وه شك اگل  9911داهگگپ گی رشيول بودج

زيو ای ااهگت خارات

در اجرای دستورالعمل بند (ز) تبصره ( )9قانون بودجه  9999و مصوبات جلسه  99/4/93کارگروه آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری استان
و فراخوان پیشنهاد موضوعات پژوهشی مورد نیاز دستگاههای اجرائی استانی شماره  503932مورخ  99 /2/52و نامه تمدید مهلت فراخوان
نیازهای پژوهشیی  99به دسیتگاههای اسیتانی شیماره  933359مورخ  99/0/50و بررسی عناوین پژوهشی پیشنهادی سال  9999دستگاه
های اسیتانی و انتاا عناوین برای طی مراحل قانونی و فراخوان از دانشیگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری جلسه کمیته تاصصی کارگروه
پژوهش و فناوری و نواوری اسیتان تهران مورخ  9999/2/53با حضیور بیش از  22نفر از اعضیای کمیته تاصصی منتا شامل نمایندگان
هیات علمی ؛ معاون تحقیقات و فناوری دانشییگاه علوم پزشیی ی و خدمات بهداشییتی و درمانی ایران  ،دانشییگاه علم و صیینعت ،مدیر کل
پژوهش ی دههای دانشییگاه آزاد اسیییمی کشییور ،معاون پژوهشییی جهاد دانشییگاهی  ،جهاد کشییاورزی ،صیینعت معدن تجارت ،اسییتانداری و
کارشیناسیان باشیی معاونت برنامه ریزی و بودجه سیازمان و رابطین باشیی و کارشناسان متاصص دستگاههای پیشنهاد دهنده از ساعت
 3393لغایت  92393دقیق با رعایت فاصله گذاری اجتماعی ،ت سنجی حضار و شرکت در سالن با تهویه هوای آزاد زیاد برگزار گردید.
در این جلسیه بررسی کارشناسی بیش از  990موضوع پژوهشی پیشنهادی از  53دستگاه اجرائی مشمول بودجه هزینه ای استان انجام شد.
تمام موضیوعات پژوهشی پیشنهادی دستگاهها با حضور اعضای کمیته منتا و اظهار نظر نمایندگان هیات علمی دانشگاهها و کارشناسان
باشیی معاونت برنامه ریزی و بودجه سیازمان و رابطین باشیی و کارشیناسان متاصص دستگاههای پیشنهاد دهنده (حدود  23نفر) مورد
بررسی قرار گرفت و مصوبات جلسه با اجماع نظرات حاضرین مصو شده است .
میک تصمیمگری بر اساس :
در راستای اولویتهای مصو استان باشد،کاربردی و مسئله محور بودن موضوع پیشنهادی ،با اجرای آن پیوستی علمی در تصمیمگیری و فعالیت دستگاه بدست بیاید،استانی باشد،در راستای وظایف دستگاه باشد،–موضیوع از لحاظ اجرا با توان اعتباری اسیتان متناسی باشید و در در صیورتی ه نیاز اعتباری زیادی داشت ام ان تهیه مدل تامین مالی و
مشارکت دستگاه ملی و باش غیر دولتی را داشته باشد.
موضوعاتی که به تایید کمیته منتا رسیده و مصو شد ،به تایید کارگروه پژوهش ،فناوری و نوآوری خواهد رسید و برای انتاا مجری
با فراخوان عمومی از مراکز پژوهشیی و فناوری و کلیه دانشیگاهها و موسسات پژوهشی از طریق سازمان و دستگاه مربوطه اقدام خواهد شد.
پورپوزال هییای دریییافتی مورد ارزیییابی علمی و
اجرائی قرار میگیرد .پس از دریافت ارزیابی داوری
علمی و داور اجرائی  ،موارد تایید شییده به منظور
تصیییوی نهایی و تاصییییص بودجه در کمیته
منتای مطرح و برای شیییورای برنامه ریزی و
توسعه استان ارسال خواهد شد .پس از تصوی از
سیییوی شیییورا ،جهت طی مراحل بعدی مطابق
دسیتورالعمل بند ز تبصره  9قانون بودجه ،9999
به دستگاه های اجرایی ذیربط ابیغ خواهد شد.

