
شناسه خدمت-2استاناجراييهايدستگاه پژوهش راهبريعنوان خدمت:-1
( اين فيلد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تكميل مي شود.)

3-
ارائه دهنده

خدمت

نام دستگاه اجرایی:  سازمان مدیریت وبرنامه ریزي خراسان رضوى

سازمان برنامه و بودجه كشورنام دستگاه مادر:
4-

مشخصات خدمت

قانون برنامه ششم64بررسي طرح هاي پژوهشي دستگاه هاي اجرايي موضوع بند ب ماده شرح خدمت
)G2Cخدمت به شهروندان (نوع خدمت

)G2Bخدمت به كسب و كار(
 خدمت به ديگردستگاه هاي

)G2Gدولتي(

نوع مخاطبين

تصدي گريحاكميتي   ماهيت خدمت
روستاييشهري     استاني    منطقه ايمليسطح خدمت

ثبت مالكيتتامين اجتماعي     كسب و كارمالياتسالمتآموزش  تولدرويداد مرتبط با:
 وفاتهامدارك و گواهينامه بازنشستگي    ازدواج  بيمهتاسيسات شهري

ساير
رخداد رويدادي مشخص   فرارسيدن زماني مشخصتقاضاي گيرنده خدمتنحوه آغاز خدمت

ساير:  ...تشخيص دستگاه
مدارك الزم براي انجام

خدمت
ارايه عناوين  و نيازهاي پژوهشي از سوي دستگاه اجرايي

ششمبرنامهقانون64مادهببند قوانين و مقررات باالدستي
1399قانون بودجه سال  9بند ز تبصره 

دستورالعمل اجرايي يك درصد اعتبارات پژوهشي ذيل قانون بودجه هر سال
مصوبات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان

مصوبات كارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري

5-
جزييات خدمت

ماه        فصل          سال                   خدمت گيرندگان در:  آمار تعداد خدمت گيرندگان

سه ماهخدمت: ارايه زمان متوسط مدت
بار در:       ماه        فصل          سال  30يكبار براي هميشه براي كاربران خاصتواتر

نيازي به مراجعه حضوري نمي باشد تعداد بار مراجعه حضوري
هزينه ارايه خدمت(ريال) به

خدمت گيرندگان
پرداخت بصورت الكترونيك شماره حساب (هاي) بانكيمبلغ(مبالغ)

--
--
--

6-
نحوه دسترسي به خدمت

/https://khrazavi.mporg.ir.آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
ارتباط با بخش مربوطه: 

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن:
رسانه ارتباطي خدمتنوع ارائهمراحل خدمت

در مرحله اطالع رساني خدمت

   الكترونيكي   (برنامه كاربردي) اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه
                    پست الكترونيك   ارسال پستي

تلفن گويا يا مركز تماس                پيام كوتاه
صفحه نمايش لمسي براي عموم مردم ساير(باذكرنحوه دسترسي)

ذكر ضرورت غيرالكترونيكي
مراجعه حضوري

جهت احراز اصالت فرد   
جهت احراز اصالت مدرك

نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
ساير:

مراجعه به دستگاه:
ملي

استاني
شهرستاني



در مرحله درخواست خدمت

   اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)   الكترونيكي
                         پست الكترونيك    ارسال پستي

تلفن گويا يا مركز تماس                پيام كوتاه
دفاتر پيشخوان

عناوين مشابه دفاتر پيشخوان
صفحه نمايش لمسي براي عموم مردم  ) ترسيباذكرنحوه دس ( ساير

ذكر ضرورتغيرالكترونيكي
مراجعه حضوري

جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرك

نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
ساير:

مراجعه به دستگاه:
ملي

استاني
شهرستاني

مرحله توليد خدمت
(فرايند داخل 

دستگاه يا
ارتباط با ديگر دستگاه ها )

   الكترونيكي   اينترانتي (مانند اينترانت داخلي دستگاه يا اينترنتي (مانند درگاه دستگاه)
ERP(
    ساير (باذكرنحوه دسترسي)پست الكترونيك

ذكر ضرورتغيرالكترونيكي
مراجعه
حضوري

جهت دفاع از پروپوزال

درمرحله ارائه خدمت

   الكترونيكي   (برنامه كاربردي) تلفن همراه اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
                     پست الكترونيك   ارسال پستي

پيام كوتاه تلفن گويا يا مركز تماس
دفاتر پيشخوان

عناوين مشابه دفاتر پيشخوان
ساير(باذكرنحوه دسترسي) انواع نمايشگرها صفحه گسترده و لمسي

ذكر ضرورت غيرالكترونيكي
مراجعه حضوري

جهت احراز اصالت فرد   
جهت احراز اصالت مدرك

نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
ساير:

به دستگاه: مراجعه
ملي

استاني
شهرستاني

7-
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8-
ارتباط

 
خدمت
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دستگاه
مراجعه كننده

9-
عناوين

فرايندهاي خدمت
استانفرآيند تصويب و اجراي طرح هاي پژوهشي دستگاههاي اجرايي

: نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت-10

واحد مربوط:  مرکز آموزش و پستالکترونیکنام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم: 
پژوهش هاى توسعه و آینده 

نگرى

عناوين و ها جمع بندي اولويت
اجرايي هاي دستگاه پژوهشي

پژوهشي ها و عناوين اولويت بررسي
آپفن كارگروه ذيل كميته در

كارگروه جلسه درعناوين پژوهشي  بررسي
نوآوري و فناوري پژوهش، آموزش،

و تصويب اعتبار براي عناوين تاييدعناوين پژوهشي  بررسي
ريزي و توسعه استان در جلسه شوراي برنامهشده 

برايفراخوان طرح 
عناوين پزوهشي

هاي پژوهشي طرحبررسي 
داوران هيات توسط واصله

الغ اعتبار براي طرح هاي پژوهشياب
هيات داوران مورد تاييد

سامانه درثبت طرح هاي برگزيده 
رهگيري كداخذ  و سمات

با مراكزتوسط دستگاه هاي اجرايي عقد قرار داد 
جهت اجراي طرحدانشگاهي و تحقيقاتي منتخب 

فرید سعیدیان

تلفن




