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بسمه تعالي
دستگاههای اجرایی استانی -سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها  -وزارت امور اقتصادی و دارایی-
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری -وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
به استناد مفاد بند (هـ) تبصره ( )9قانون بودجه سال  ،1401دستورالعمل بند مذکور که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه
کشور و با هماهنگی وزارتخانه های علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تهیه شده به شرح زیر جهت
اجرا ابـالغ می گردد:
دستورالعمل اجرایی بند (هـ) تبصره ( )9قانون بودجه سال 1401کل کشور

ماده -1در این دستورالعمل مفاهیم و اصطالحات در معانی مشروح زیر به کار میروند:
دستگاه اجرایی :کلیه دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه اعتبارات هزینهای استانی و جهاد دانشگاهی استان
شورای عالی عتف :شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری
شورا  :شورای برنامهریزی و توسعه استان
سازمان :سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان استان :سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
سمات ملی :سامانه مدیریت اطالعات تحقیقات کشور
کارگروه  :کارگروه آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری استان
مراکز پژوهشی و فناوری :دانشگاهها ،پارکهای علم و فناوری ،مؤسسات آموزش عالی دولتی یا غیر دولتی ،موسسات
پژوهشی و یا فناوری دارای مجوز و از یکی از مراجع وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی یا مجلس شورای اسالمی و همچنین شرکت های دارای تأییدیه دانشبنیان از مرجع مقرر در آییننامه اجرایی قانون
حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات و جهاد دانشگاهی استان.
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امور پژوهشی و توسعه فناوری :انجام امور تحقیق و توسعه به شرح دستورالعمل اجرایی ماده ( )56قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت ( )2مصوبه شورایعالی علوم ،تحقیقات و فناوری به شماره  3/12/2211مورخ 1394/12/19
ماده -2شورا مجاز است حداکثر یک ماه پس از ابالغ دستورالعمل ،یک درصد از اعتبارات هزینهای استان مندرج در جدول
( )10قانون بودجه سال  1401به استثنای فصلهای یک و شش را کسر و بر اساس مفاد دستورالعمل برای فعالیتهای مربوطه
اختصاص دهد .سازمان استان مکلف است مطابق بند (ب) ماده ( )64قانون برنامه ششم توسعه و ماده ( )56قانون الحاق برخی
مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ،)2نسبت به تخصیص اعتبار موضوع این دستورالعمل اقدام نماید.
ماده - 3اعتبارات موضوع بند (هـ) تبصره ( )9قانون بودجه سال  1401براساس اسناد باالدستی ،اسناد توسعه استان ،سیاستها
و اولویت های پژوهشی و فناوری کشور مصوب شورای عالی عتف و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابالغی قابل
مصرف است.
ماده - 4سازمان استان ،اولویت های تحقیقاتی کاربردی و نیازهای اساسی پژوهشی را برای رفع مشکالت توسعه استان با
رعایت سیاستها و اولویت های پژوهشی و فناوری کشور مصوب شورای عالی عتف پس از تأیید کارگروه ،برای تصویب به
شورا ارائه نماید.
دستگ اه های اجرایی استانی مکلفند بر اساس مصوبات شورا نسبت به درج اولویت ها،نیازها و مسائل تحقیقاتی در سامانه نظام
ایدهها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم (آی.سی.سی)اقدام نمایند.
ماده -5سازمان استان براساس مصوبات شورا موضوع ماده ( )4این دستورالعمل ،پیشنهادات دستگاههای اجرایی شامل عنوان،
شرح خدمات و اعتبار پیشنهادی مورد نیاز را اخذ و پس از بررسی و در سقف اعتبار موضوع ماده ( ،)2برای تأیید به کارگروه
ارایه نماید.
تبصره :تأمین اعتبار تعهدات قراردادهای پژوهشی نیمه تمام دارای کد رهگیری سالهای قبل دراولویت می باشد.
ماده -6سازمان استان پس از تأیید طرح پژوهشی در کارگروه ،نسبت به فراخوان عمومی و یا از طریق سامانه ساتع (سامانه
تقاضا و عرضه پژوهش)و دریافت پیشنهادات از مراکز پژوهشی و فناوری اقدام نماید.
ماده -7سازمان استان پیشنهادههای (پروپوزال) دریافتی از مراکز پژوهشی و فناوری را درکمیتهای مرکب از نمایندگان
استانداری ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،دستگاه اجرایی مرتبط و دو نفر
صاحب نظر متخصص (بر اساس موضوع به انتخاب سازمان استان) ،بررسی و در صورت تأیید ،به شورا ارائه نموده و پس از
تصویب در شورا ،به دستگاه اجرایی مربوطه ابالغ نماید.
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ماده -8دستگاه اجرایی موظف است در خصوص ثبت مشخصات طرح پژوهشی مصوب در سامانه سمات ،اخذکد رهگیری،
عقد قرارداد ،نظارت بر انجام طرح و تهیه گزارش پیشرفت اقدامات الزم را انجام دهد.
تبصره :مشخصات طرح پس از ثبت در سامانه توسط دستگاه اجرایی با تأیید دبیرخانه کارگروه برای شورای عالی عتف ارسال
میگردد.
ماده -9دبیرخانه شورای عالی عتف موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از تأیید دبیرخانه کارگروه نسبت به بررسی
مستندات درخصوص پذیرش و صدور کدرهگیری و یا رد طرح با ذکر دالیل اعالم نظر نماید.
ماده –10دستگاه اجرایی مکلف است پس از دریافت کد رهگیری طرح ،نسبت به تعیین ناظر علمی طرح پژوهشی از اعضاء
هیت علمی مراکز پژوهشی و فناوری و درج مشخصات ناظر در متن قرارداد منعقده اقدام نماید .هرگونه پرداخت اعتبار طرح
پس از تأیید ناظر علمی طرح پژوهشی و متناسب با پیشرفت فیزیکی در قالب اعتبار تخصیص یافته ،صورت گیرد.
ماده -11سازمان استان گزارشی از میزان اعتبار اختصاص یافته پژوهشی موضوع این دستورالعمل را به تفکیک دستگاه
اجرایی به دبیرخانه شورای عالی عتف ارائه نماید.
ماده –12دبیرخانه شورای عالی عتف نسبت به امکان دسترسی سامانه سمات به اموراستانها و توسعه منطقهای  ،امور آموزش
عالی و تحقیقات فناوری سازمان و دبیرکارگروه اقدام نماید.
ماده  -13دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به تهیه و ارسال گزارش نحوه هزینه کرد در مقاطع ششماهه به شورای عالی
عتف  ،مرکز آمار ایران ،کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی  ،دیوان محاسبات و سازمان استان
اقدام نمایند .شورای عالی عتف موظف است گزارش ساالنه این بند را حداکثر تا پایان مرداد ماه سال بعد به مجلس شورای
اسالمی ارائه نماید .مرکز آمار ایران نیز مکلف است ساالنه اطالعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.

با احترام مجدد
سید مسعود میرکاظمی
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