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 بسمه تعالي
 

 

وزارت امور اقتصادی و  –ها ریزی استانسازمان مدیریت و برنامه –های اجرایی استانی تمامی دستگاه

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  –وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  –دارایی
 

پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه ماده مذکور که با  ستورالعمل، د1397( قانون بودجه سال 9به استناد مفاد بند )ح( تبصره )

های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه شده، به شرح زیر جهت هماهنگی وزارتخانهکشور و 

 .گرددای استانی ابالغ میهای مشمول اعتبارات هزینهبرداری و اجرا به کلیه دستگاهبهره

 

 1397( قانون بودجه سال 9بند )ح( تبصره ) دستورالعمل اجرایی

 

 روند: در این دستورالعمل مفاهیم و اصطالحات در معانی مشروح زیر به کار می -1ماده 

 های اجرایی مشمول اعتبارات هزینه ای  استانی کلیه دستگاه دستگاه اجرایی :

 شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری شورای عالی عتف:

 ریزی و توسعه استانشورای برنامه شورا :

 سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان:

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سازمان استان:

 سامانه مدیریت اطالعات تحقیقات کشور سمات ملی:

ها، موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی، موسساات پووهشای یاا فنااوری دارای دانشگاه مراکز پژوهشی و فناوری:

 مجوز 

( قانون تنظایم 56( دستورالعمل اجرایی ماده )1به شرح تعریف مندرج در ماده ) های پژوهشی و توسعه فناوری:فعالیت

 (2بخشی از مقررات مالی دولت )

ای ون برنامه ششم توسعه، شورا مجاز اسات یاد درصاد از اعتباارات هزیناه( قان64در راستای اجرای بند )ب( ماده ): 2ماده 

یافته و براساس مفاد ایان دساتورالعمل باه  های ید و شش را کسر و در چارچوب اعتبارات تخصیصاستان به استثنای فصل
 دستگاه اجرایی اختصاص دهد تا برای فعالیتهای مربوطه مصرف گردد..

های ابالغای ورالعمل، براساس اسناد توسعه استان واسناد باالدساتی و اولویتهاا ی شاورا و سیاساتاعتبارات این دست: 3ماده 

 .شورای عالی عتف  برای امور پووهشی و توسعه فناوری قابل مصرف است
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شایوه ( این دستورالعمل پیشنهادات دستگاههای اجرایی را شامل عنوان، 3سازمان استان موظف است براساس ماده ) :4ماده 

ها و اولویات هاای ( و براسااس سیاسات2پس از بررسی و درسقف اعتبار ماده ) و انجام ، زمان بندی و اعتبار مورد نیاز را اخذ
 تعیین شده، درشورا مطرح و پس از تصویب از سوی شورا، جهت طی مراحل بعدی به دستگاههای اجرایی ذیربط ابالغ نماید. 

پس از ابالغ عناوین پووهشی توسط سازمان اساتان نسابت باه عقاد قارارداد باا مراکاز  دستگاه اجرایی موظف است: 5ماده 

 ف برسد.اس قوانین و مقررات مربوطه به مصرپووهشی و فناوری اقدام نماید تا اعتبارات براس

رت و های پووهشی مصوب در سامانه سمات ملی، اخذ کد پیگیری، عقد قارارداد، نظاامسئولیت ثبت مشخصات طرح :6ماده 

 .باشدتهیه گزارش پیشرفت کار، بعهده دستگاه اجرایی می

ها در مقاطع شش دستگاههای اجرایی دارای اعتبار از این محل موظفند نسبت به تهیه و ارسال گزارش پیشرفت طرح: 7ماده 

ارش از دساتگاههای ماهه به سازمان استان ارائه نمایند. سازمان  استان موظف است حداکثر تا یاد مااه پاس از دریافات گاز
ریزی، نظارت و آماایش سارزمین و امورآماوزش عاالی، تحقیقاات و اجرایی نسبت به جمعبندی و ارسال گزارش به امور برنامه

 فناوری سازمان اقدام نماید.
 

 

 
 با احترام مجدد

   
 

 

 

 باقر نوبخت محمد 


