
 

 

 

 

 

 Websites: ostan-as.gov.ir, www.ea.net.ir پايگاه اطالع رساني Address: Tabriz Iran آدرس : تبريز،ميدان شهداء،استانداري آذربايجان شرقي

 E-mails: ostandari@ostan-as.gov.ir پست الكترونيكي Postal code: 5134916579 5134916579كد پستي  

 Tel +98(41) 35263333  info@ostan-as.gov.ir 041 - 35263333تلفن  

 Fax +98(41) 35263892-35263891  ict@ostan-as.gov.ir 041-35263892-35263891دورنگار  

 

 اتريخ  : 
 شماره     :

 پيوست : 

 

 وزارت كشور
جمهوري اسالمي اريان

 

 تـعاليبا سمه

 شرقياستانداري آرذبايجان 
 

 

 

 

 «آیین نامه شورای پژوهش استانداری آذربایجان شرقی» 

 مقدمه:

استانداری  شورای پژوهش»ریزی، نوسازی و تحول اداری آیین نامه وظایف دفتر برنامه شرحهای کالن وزارت کشور و نیز در راستای سیاست        

 شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت: هشود بنامه شورا نامیده میکه در این آیین« آذربایجان شرقی

 اهداف : -1ماده 

 ها،سیستمی اجرای آن بسط نگرش علمی و سازی جهت ارتقای کیفی انجام وظایف استانداری وزمینه -1

گسترش  بر تاکید جهت تحقق اهداف و وظایف اصلی استانداری با های پژوهشی،طرح بر نظارت مستمر تصویب و گذاری،سیاست -2

 کیفی وکاربردی، تحقیقات

 یشان برای کمک به حل مسائل استان،ترغیب ا محققان و اتخاذ تدابیرالزم جهت هدایت وحمایت از -3

 های استانداری و واحدهای تابعه،فعالیت درو پژوهش ریزی جهت ارتقای فرهنگ تحقیق برنامه -4

 و، کاری و موازی کاریبا تاکید بر اجتناب از دوباره اعتبارات پژوهشی واحدهای استانداریسازی مند ظامنایجاد شبکه تحقیقات و  -5

 .های کالنگیریها و تصمیمسازیتخصیص بهینه اعتبارات تحقیقاتی و افزایش نقش تحقیقات در تصمیموری منابع و افزایش بهره -6

 واختیارات:وظایف  -2ماده 

 واحدهای تابعه،های پژوهشی استانداری و اهداف وخط مشی های کالن،تعیین سیاست -1

 ،در قالب شبکه تحقیقات استانداری واحدهای تابعهو  های پژوهشی استانداریابالغ اولویت تصویب و بررسی، -2

 ،های پژوهشی گروه در تایید و کارشناسیهای بررسی اولیه درکمیته های پژوهشی پس ازنهایی پروژهتصویب  -3

 قانون خدمات کشوری،با  مرتبط موارد حق تصنیف در حق تحقیق و ،ترجمه و لیفمربوط به حق تأ موارد احراز تشخیص و -4

 و های ابالغی،ب ضوابط و دستورالعملمند کردن نحوه عملکرد دفاتر در خصوص پژوهش و فناوری در چارچوگذاری و نظامسیاست -5

ها ریزی رنامهبها، گذاریهای مطالعاتی با مشارکت دفاتر ذیربط و استفاده از نتایج آن در سیاستکاربردی نمودن نتایج طرحاهتمام در  -6

 .های اجرائی استانداری و واحدهای تابعهو طراحی پروژه

 ترکیب اعضای شورا: -3ماده 

 .معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری )رئیس شورا( -

 .)دبیرشورا( تحول اداری استانداری نوسازی و برنامه ریزی،مدیرکل  -

 .کل()در سطح مدیرنماینده معاونت هماهنگی امور اقتصادی  -

 .کل()در سطح مدیرنماینده معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی  -

 .کل()در سطح مدیر ینده معاونت هماهنگی امور عمرانینما -
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 .محترم دفتر استاندار و روابط عمومیبا معرفی مدیرکل نماینده حوزه استاندار  - 

 .مدیرکل امور بانوان وخانواده استانداری -

 .(و ابالغ رئیس شورا به مدت یکسال شورا تایید و دبیر )به پیشنهاد استانداری کارشناسان از نفر 2 -

 .)حسب مورد( از استانداری شورا طرح موضوعات ارائه شده در مدیرکل مرتبط با -

 د.شومیصادر  و امضا توسط رئیس شورا احکامسایر ،  و استاندارمقام عالی امضای  با شوراحکم رئیس  (:1تبصره)

جلسه  دستور موضوعات و مدیران مرتبط با نظران و صاحب کارشناسان و پژوهشگران، ،ادانمیان است از حسب نیاز تواندمیشورا  (:2تبصره)

 نماید.دعوت جلسات شورا  در حضور برای ،به عنوان مدعو افرادی را شورا،

 شد. به صورت منظم تشکیل خواهد یکبارماه  هر جلسات عادی شورا (:3تبصره)

 تشکیل شود. موافقت رئیس شورا، واعضاء  یکی از پیشنهاد باشورا،  العادهفوق جلسه حسب ضرورت، (:4تبصره)

 جلسه به تصویب  در با رأی اکثریت حاضر تصمیمات شورا و یابدعالوه یک اعضاء رسمیت مینصف به حضور با جلسات شورا (:5تبصره)

 بود. خواهد آن است نافذ جزء گروهی که رئیس شورا نظر رسد. درصورت تساوی آراء،می

 .داشت عهده خواهد بر ریاست جلسه را شورا، دبیر ،رئیس شورا صورت عدم حضور در (:6تبصره)

 رکن شورای پژوهش:-4ماده

 دبیرخانه:  

 تحول اداری نوسازی و ریزی،برنامه دفترمعاونت آموزش و پژوهش در  دبیرخانه شورا، اجرای تصمیمات شورا تسریع در روند وتسهیل  به منظور

 :شودمیتشکیل  شرح وظایف زیربا 

 پیگیری مصوبات آن، جلسات و تعیین دستور و شورا بندیزمانتدوین برنامه  تهیه و، برگزاری منظم جلسات شورا -1

 ،های مطالعاتی به شوراو ارسال گزارش پیشرفت کارگروه هاهپروژمدیریت  مالی مرتبط با امور اداری وانجام  -2

 شورا، های تحقیقاتی استانداری و واحدهای تابعه با معرفی و تایید صالحیت اعضای آن دربررسی طرحهای پژوهشی گروهتشکیل  -3

 ،پژوهشی هایگروه و پیگیری اجرای مصوبات شورا سازی ومستند -4

 و مالی،ضوابط اداری  با قرارداد جهت تطبیق مفاد در قراردادها نحوة انعقاد ظارت برن -5

 ،شورا مالء جهت طرح در لوایح و هانویس آیین نامهسازی پیشآماده -6

 کارشناسی ارشد و دکتری، مقاطع تحصیلی در ی دانشجوییهانامه پایان جهت حمایت از عالی موسسات آموزش و هادانشگاه هماهنگی با -7

 ،پژوهشی حوزه امور رسانی دراطالع -8

 های پژوهشی،قویم زمانی انجام طرحتنظیم ت -9

 ها و سایر مراکز علمی،ها، دانشگاهی از معاونتهای پژوهشاولویت نامه درخواستتنظیم  -10
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 اعضاء و واحدهای ذیربط،انعکاس آن به  و جلسات شوراتصویب صورت و تهیه  -11 

 تصویب شورا،از  های پژوهشی قبلگروه های پژوهشی ساالنه ازاولویت اخذ -12

 ،شوراهای ارسال آن به گروه محققان و موسسات پژوهشی و ها،دانشگاه های پژوهشی ازدریافت کاربرگ -13

 به شورا،پژوهشی  آخرین وضعیت امور های فصلی ازارائه گزارش -14

 اجرا،ی مطالعاتی درحال هاهپروژ اداری کنترل اجرایی و -15

 های پژوهشی،ها در اجرای طرحو لحاظ نمودن آن تحقیقات و فناوری زارت علوم،ی پژوهشی وهاین نامهیآ دریافت -16

 ،کاری فوق االشارهحوزه ارتباط با در رتبطممحوله  وظایف  سایر -17

 ،ی دریافت شدههابررسی و ارزیابی اولیه پروپوزال -18

مسو با اهداف اکز مطالعاتی و دانشگاهی داخلی همشترک بین شورای پژوهش با سایر مرهای مطالعاتی و علمی پیگیری و اجرای نشست -19

 استانداری،های مطالعاتی نظام و وزارت کشور برای ارتقای سطح و توان علمی حوزه

 و ،با مراکز، موسسات و مجامع علمی و پژوهشی هر چه بیشتر ریزی جهت ارتباطرنامهب -20

 صورت تخصصی. های کارشناسی بهنشستبرگزاری  -21

 نحوه تخصیص اعتبارات پژوهشی-5ماده

و واحدهای  هاهمکاری معاونت با های پژوهشی رامربوط به سیاست تحول اداری استانداری موارد نوسازی و برنامه ریزی،دفتر مدیرکل  -الف

نوسازی  ریزی،برنامه دفتر برنامه ساالنه در شورا های پژوهشی حسب نظرجهت اجرای طرح اعتبارات الزم را منعکس و به شورا تابعه استخراج و

 .نمایدمیپیش بینی  تحول اداری و

 کلیه اعتبارات پژوهشی استانداری با تصویب این شورا هزینه خواهد شد. (: 1تبصره)

 توجه به ضوابط قانونی و با های پژوهشی مصوب شورای پژوهش راهای مربوط به طرحپرداختتوسعه مدیریت و منابع استانداری معاونت  -ب

 داد. های مربوط انجام خواهدآیین نامه و قراردادها

شورای پژوهش ارایه و پیشرفت  نظر های موردبراساس فرم های پژوهشی مصوب راتحول اداری استانداری طرح نوسازی و ریزی،برنامه دفتر -ج

 نماید. میگزارش  مقاطع مشخص به شورا در را های مذکورطرحکار 

 اجرای طرح های پژوهشی: تصویب و تعریف و فرآیند-6ماده

 سال، هفته اول دی ماه هر درهای مطالعاتی با اطالع و همکاری گروه دبیرخانه توسطمراکز ها و معاونت های پژوهشی ازاولویتاستعالم  اول:

 ماه هرسال،دیپایان  تادفاتر  و هاتوسط معاونت نیازهای پژوهشی مصوب و هااعالم اولویت دوم:

 سال، تا هفته دوم بهمن ماه هر ی پژوهشی توسط دبیرخانهشورا در هابررسی اولویت سوم:

 سال، هر اسفند نیمه در شوراتوسط  های پژوهشیتصویب اولویت بررسی و چهارم:

 ،سال نیمه فروردین ماه هر تا دبیرخانهتوسط  های پژوهشینامه برای اولویتفراخوان طرح انتشار پنجم:
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 طول سال، در بیرخانهدتوسط  حقوقی حقیقی و افراد مطالعاتی و مراکز موسسات و ها،دانشگاه از نامه هادریافت طرح ششم: 

 پس از دریافت، روز2 تا حداکثرمسئولیت دبیرخانه( با ) های پژوهشیگروهبه  نامه هاارائه طرح هفتم:

   هفته از تاریخ دریافت، 2حداکثر تا  پژوهشیهای گروهها توسط بررسی طرح نامه هشتم:

 دریافت، پس از روز 3 تا حداکثر بیرخانهتوسط د شورای پژوهش آماده سازی برای بررسی در و نامه هادریافت طرح نهم:

و داور توسط  ناظرتعیین در صورت تایید ، و سوی شورا ازپژوهشگران گر یا و صالحیت پژوهش هاهمناطرح بررسی اعالم نتیجه بررسی و دهم:

 دریافت، پس از روز 7 تا دبیرخانه حداکثر

 روز 15تا  حداکثر توسط دبیرخانه  وهشدبیرخانه پژ و های پژوهشیگروهبه آن اعالم  شورا و های پژوهشی درتصویب نهایی پروپوزال یازدهم:

 دریافت، پس از

 دریافت، پس از روز15تا  حداکثر دبیرخانهتوسط  پیگیری مسائل مالی و تنظیم قرارداد دوازدهم:

 به طور مستمر، دبیرخانه توسط های پژوهشیگروهبه  هااعالم نتایج پیگیری سیزدهم:

 با جدول زمانی طرح مصوب،مطابق  دبیرخانهتوسط  هاهپروژاجرای  روند نظارت بر مدیریت و چهاردهم:

 و زمانی طرح مصوب،جدول  بر طبق دبیرخانهتوسط  ی پژوهشیهاهپروژ بندیزمانکنترل  پانزدهم:

 ارایه متن. ماه پس از یک تا حداکثر مربوط های پژوهشیگروه و توسط ناظرطرح نهایی  تایید شانزدهم:

 متقاضی معین با هایطرحنحوه اجرای -7ماده

 نوسازی و ریزی،برنامه طریق دفتر از دفاتر،  / مراکز  / ی استانداریهامعاونت یکی ازتوسط طرحی است که  «متقاضی معین باطرح » از منظور

  به تصویب رسانیده است. مطرح وشورا  درتحول اداری استانداری 

مرتبط  نهاد و تحول اداری نوسازی و ریزی،دفتر برنامهنامه بین الزم است یک توافق ،تصویب در شورا ها، پس ازای این طرحمقام اجر درالف( 

 شود.امضاء  تهیه و

بندی انجام شده باید با تائید ناظر جهت طرح در شورا و استعالم نظر داور به دبیرخانه ارسال گزارش های مرحله ای انجام طرح طبق زمانب( 

 شود. 

 است،تحول اداری  نوسازی و ریزی،دفتر برنامهسوی  توجه به این که مجری قرارداد متعهد به انجام اصالحات درخواستی اعالمی از با  (1تبصره )

لذا  و شوداجراء می متقاضی تعریف و ها با مشارکت فعال واحداین طرحبه مجری طرح منعکس شود.  نظر داور طرح در هر مرحلهالزم است 

 برسد. متقاضی نهادتایید باید به  طی مراحل قانونی متعارف، آن پس از نتایج حاصل از

 مقام تصویب کننده :  -8ماده

 است.اجراء  قابل تاریخ تصویب و از است استاندار محترم رسیده به تصویب  ........... در تاریخ  وتنظیم تبصره  8 ماده و 8در دستورالعملاین 


