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فرآیند انجام
 

طرح هاي پژوهشی

کارگروه پژوهش ، فناوري و تحول اداري

استان لرستان



فرایند تعیین اولویت هاي پژوهشی    -الف 

مکاتبه با دستگاهها

پژوهشیاولویت هاي تصویب  

بررسی در کمیته تخصصی

دریافت عناوین پیشنهادي  

ارجاع به 

اصالح

ارجاع به 
پیشنهاد  

دهنده جهت 
اصالح

انتشار فراخوان

اعالم به اعالم به 
پیشنهاد  

دهنده و خاتمه  
بررسی

مورد تأیید 
است

بلی

خیر

بلی

نیاز به اصالح داردخیر

عنوان تکراري عنوان تکراري 
است

بررسی عناوین توسط کارشناس  

واحد پژوھش: تھیھ و تنظیم
مدیریت آموزش و پژوھش 

استان لرستان
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فرآیند بررسی و تصویب طرح هاي پژوهشی -ب

دریافت پیشنهاده  دریافت پیشنهاده  
پژوهشی

پژوهشیطرحپیشنهادتصویب -1
انجام طرحتصویب مبلغ -2
ناظرانتخاب -3

بررسی در کمیته تخصصی

بررسی توسط کارشناس پژوهش

ایراد شکلی 
دارد

ارجاع به 
پیشنهاد دهنده 
جهت اصالح و 

تکمیل

اعالم به امور مالی 

اعالم به 
پیشنهاد دهنده 
و خاتمه بررسی

طرح تکراري 
است

مورد تأیید 
است

بل
ي

خیر

بلی
خیر

بلی

نیاز به اصالح خیر
دارد

صدور ابالغ ناظرعقد قرارداد با مجري

واحد پژوھش: تھیھ و تنظیم
و پژوھش مدیریت آموزش 

استان لرستان
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اعالم به دستگاه کارفرما



مراحل انجام فعالیت هاي پژوهشی -ج

دریافت اولویت ھاي پژوھشي از دستگاھھاي اجرایي -١•
بررسي عناوین ارسالي و جمع بندي آنھا -٢•
تعیین عناوین اولویت دار پژوھشي استان در كمیتھ ھاي تخصصي -٣•
تھیھ فھرست نھایي عناوین اولویت دار با تصویب كارگروه پژوھش و فناوري -۴•

نیاز سنجی و تعیین 
اولویت هاي پژوهشی

انتشار فراخوان از طریق مكاتبھ با دانشگاھھا و دستگاھھاي اجرایي  -١•
اطالع رساني از طریق پایگاه اینترنتي  -٢•
انتشار فراخوان از طریق رسانھ ھا و نشریات  -٣•
چاپ پوستر و نصب بنر در مكان ھاي عمومي -۴•

فراخوان پژوهشی و 
انتشار اولویت ها

دریافت و ثبت پیشنھادات پژوھشي رسیده و مشخص نمودن عناوین تكراري -١•
دستھ بندي پیشنھادات و بررسي در كمیتھ ھاي تخصصي  -٢•
انتخاب مجري و پیشنھادات برتر براي ھر عنوان  -٣•
تصویب ھزینھ انجام طرح  -۴•
انتخاب ناظر براي طرح ھاي برگزیده  -۵•
اعالم مصوبھ كمیتھ تخصصي بھ دستگاه متولي جھت عقد قرارداد و اجراي طرح -۶•

بررسی پیشنهادات رسیده 
در کمیته هاي تخصصی

)كارفرما ، مجري ، امورمالي ( عقد قرارداد با مجري در سھ نسخھ  -١•
ابالغ شروع كار بھ مجري با انضمام یك نسخھ قرارداد -٢•
ابالغ بھ ناظر با انضمام تصویري از قرارداد -٣•
ارسال یك نسخھ از قرارداد بھ امور مالي -۴•
ارسال یك نسخھ از قرارداد و فرم مشخصات مجري و ناظر بھ دبیرخانھ كارگروه -۵•
ثبت در بانك اطالعات پژوھشي استان و سامانھ سمات  -۶•

تنظیم قرارداد انجام طرح  
پژوهشی

دریافت سفتھ و ضمانت مالي -١•
)درصد  ٢٠( بھ میزان پیش پرداخت  -٢•
)درصد  ۴٠( پرداخت مرحلھ اول بھ میزان  -٣•
)  درصد  ٣٣( پرداخت مرحلھ دوم بھ میزان  -۴•
) درصد ٧( پرداخت حق ناظر بھ میزان  -۵•

امور مالی طرح و مراحل  
پرداخت

ارائھ گزارش توسط مجري در مراحل مختلف و تأیید ناظر و كارفرما و تكمیل فرم ارزیابي -١•
ارائھ گزارش نھایي طرح توسط مجري در قالب علمي تعیین شده  -٢•
تایید گزارش نھایي طرح توسط ناظر و كارفرما و تكمیل فرم ارزیابي نھایي -٣•
تایید گزارش نھایي توسط داور  -۴•
.انتخاب داور توسط كمیتھ ھاي تخصصي و از بین پژوھشگران و متخصصین صورت مي گیرد–تبصره •

مراحل اجراي طرح  

ارائھ چھار جلد صحافي شده از نتایج طرح  -١•
ارائھ لوح فشرده  -٢•
ارائھ چكیده طرح در قالب فرم اعالم شده  -٣•
ارائھ مقاالت چاپ شده از نتایج طرح در نشریات تخصصي داخلي و خارجي -۴•
ارائھ سمینار توسط مجري با حضور كارشناسان و اساتید فن و مدیران دستگاھھا و بخش ھاي مرتبط -۵•
ابالغ نتایج و یافتھ ھاي اجرایي بھ دستگاھھا و بخش ھاي مرتبط -۶•
صدور گواھینامھ پایان طرح توسط دفتر آموزش و پژوھش استانداري -٧•

ارائه نتایج و یافته هاي  
طرح  

حمیدرضا فاطمي: تھیھ و تنظیم
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