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الف -پیشینه قانونی اعتبارات پژوهشی
ب -تشریح مراحل انجام کار دستورالعمل 1398

پیشینه قانونی اعتبارات پژوهشی
موضوع ماده  56قانون الحاق 2

• قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۸۰/۱۱/۲۷مجلس شورای اسالمي
• ماده( )5۰قانون الحاق موادی به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( )۱مصوب ۱3۸4/۸/۱5
• جزء( )۱بند(م) ماده()۲۲4قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه( ۱394ـ )۱39۰
• ماده الف بند  ۱۰۸قانون بودجه سال 9۰
• بخش ششم ـ علم و فناوری قانون بودجه سال ۱39۱
• ماده  ۱۱6قانون بودجه سال ۱39۲
• قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ()۲
• ماده ( )۱دستورالعمل اجرایي ماده ( )56قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت()۲
• بند (ب) ماده( )64قانون برنامه ششم توسعه
• بند (ح) تبصره ( ) 9قانون بودجه سال ۱39۷
• ماده  ۲5ضوابط اجرایي قانون بودجه سال  ۱39۷کل کشور
• دستورالعمل اجرایي بند (ح) تبصره ( ) 9قانون بودجه سال ۱39۷

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مصوب 8۰/11/۲۷مجلس شورای اسالمی

ماده  - 4۲دستگاههای اجرائي که از اعتبارات جاری وعمراني مربوط به پژوهشها استفاده مي نمایند و همچنين
شرکتهای دولتي موضوع ماده (  ) 4قانون محاسبات عمومي کشور مصوب  ۱366/6/۱وموسسات انتفاعي وابسته
به دولت که از اعتبارات عمومي پژوهشي و یامربوط به خود استفاده ميکنند ،موظفند حداقل بيست درصد ( % ۲۰
) از اعتبارات منحصراً تحقيقاتي مذکور را از طریق عقد قراردادهای پژوهشي با دانشگاهها و موسسات آموزش
عالي دولتي و غيردولتي  ،فرهنگستانها و بنياد ایران شناسي  ،موسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانه های علوم ،
تحقيقات و فناوری و بهداشت ،درمان وآموزش پزشکي و جهاد دانشگاهي  ،سازمان تحقيقات آموزش و ترویج
کشاورزی یا اعضای هيات عملي با مجوز مدیریت دانشگاهها و موسسات پژوهشي ذکر شده هزینه نمایند .
اجازه داده مي شود پنجاه درصد (  ) % 5۰کل اعتبارات مذکور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومي
کشور مصوب  ۱366/6/۱و دیگر قوانين و مقررات عمومي دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتي
که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومي کشور و دیگر مقررات عمومي دولت مستثني هستند
مصوب  ۱364/۱۱/۱9هزینه گردد .

جزء( )1بند(م) ماده()۲۲4قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه( ۱394ـ )۱39۰
ماده ۲۲4ـ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال  ۱3۸۰و اصالحات و الحاقات بعدی آن با اصالحات و الحاقات زیر برای دوره برنامه پنجم
تنفيذ ميشود
3ـ حداکثر نيم درصد ( )%۰/5از اعتبارات هزینهای و اختصاصي بودجه عمومي دولت ،حداکثر یك درصد ( )%۱از اعتبارات تملك دارائيهای سرمایهای بودجه
عمومي دولت ،حداکثر بيست و پنج صدم درصد ( )%۰/۲5از مجموع هزینههای شرکتهای دولتي ،حداکثر نيم درصد ( )%۰/5از مجموع هزینههای سرمایهای
شرکتهای دولتي و پنجاه درصد ( )%5۰از اعتبارات هزینهای و اختصاصي توسعه علوم و فناوری و پژوهشهای کاربردی ،با تأیيد معاونت و بدون الزام به رعایت
قانون محاسبات عمومي و سایر قوانين و مقررات عمومي کشور و با رعایت « قانون نحوه هزینهکردن اعتباراتي که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات
عمومي و سایر مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب  »64/۱۱/۱9هزینه ميشود

بند م۱ :ـ کليه دستگاههای اجرائي و مراکز تحقيقاتي وابسته به آنها و شرکتهای دولتي که از اعتبارات بخش تحقيقات کشور (توسعه علوم و فناوری و یا
اعتبارات پژوهشي) استفاده ميکنند ،موظفند این اعتبارات را براساس سياستگذاریها و اولویتهای تحقيقاتي تعيينشده توسط شورای عالي علوم ،تحقيقات و
فناوری هزینه نمایند و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به دبيرخانه شورای علوم ،تحقيقات و فناوری ارائه دهند .شورا موظف است پس از دریافت
گزارش و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد گزارش جامعي از عملکرد اعتبارات تحقيقاتي کشور را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشي تهيه و پس از
تأیيد در شورای عالي علوم ،تحقيقات و فناوری به مجلس شورای اسالمي ارائه نماید.

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ()۲
• ماده 56ـ کليه دستگاههای اجرائي موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع
ماده( )5۰قانون الحاق موادی به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( )۱مصوب  ۱3۸4/۸/۱5مکلفند عالوه
بر اعتبارات پژوهشي که ذیل دستگاه در قوانين بودجه ساالنه منظور شده است ،یك درصد ( )%۱از اعتبارات
تخصيصیافته هزینهای به استثنای فصول( )۱و ( )6و در مورد شرکتهای دولتي از هزینههای غيرعملياتي را برای
امور پژوهشي و توسعه فناوری هزینه کنند.
• تبصره ـ دستگاههای مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمي کشور و اولویتهای تحقيقاتي دستگاه
ذیربط که بهتصویب شورای عالي علوم ،تحقيقات و فناوری ميرسد مکلفند نحوه هزینهکرد این ماده را هر
شش ماه یك بار به شورای عالي علوم ،تحقيقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند .شورای عالي علوم،
تحقيقات و فناوری موظف است گزارش عملکرد این ماده را بهطور ساالنه حداکثر تا پایان مردادماه به مجلس
شورای اسالمي ارائه کند .همچنين مرکز آمار ایران مکلف است ساالنه اطالعات مربوط به هزینهکرد تحقيق و
توسعه را منتشر نماید.

ماده ( )1دستورالعمل اجرایی ماده ( )56قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت()2

• تحقيق و توسعه) :(R&Dعبارتست از انجام هرگونه کار خالق ،به طریقي نظام مند به منظور افزایش انباشت
دانش از جمله دانش بشری ،فرهنگي و اجتماعي و استفاده از این انباشت دانش برای طرح کابردهای جدید .در
این تعریف ،منظور از واژه«جدید» ،حدید در ایران است.

•  R&Dسه نوع فعالیت را در بر میگیرد:
• تحقيق بنيادی ماموریت گرا) :(Oriented basic researchبه دنبال کسب آگاهي از منشأ پدیده ها و
حقایق قابل مشاهده و با اميد به اینکه دانش بوجود آمده در راستای حل مشکالت و شبهات استفاده شود.
• تحقيق بنيادی محض :که در آن هدف پيشبرد مرز دانش بدون هدف نيل به فواید اجتماعي و اقتصادی باند
مدت و بدون تالش برای بکارگيری نتایج در حل مشکالت عملي ،انجام مي شود.
• تحقيق کابردی و توسعه تجربي :به دنبال کسب آگاهي که به سمت اهداف و مقاصد خاص عملي هدایت مي
شود با استفاده ازآگاهي های حاصله از تحقيقات و تجربه عملي به دنبال ایجاد یا بهبود محصوالت جدید و
خدمات جدید.

ماده ( )1دستورالعمل اجرایی ماده ( )56ادامه...

 5دسته اصلی فعالیت های تحقیق و توسعه :
 -1فعالیت های صنعتی
 -۲توسعه نرم افزار
 -3خدمات
 -4فعالیت های علمی و فنی مرتبط با R&D
 -5علوم اجتماعی و انسانی

بند (ب) ماده( )64قانون برنامه ششم توسعه

• بهمنظور تحقق اقتصاد دانشبنیان ،افزایش بهرهوری ،تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال ،گسترش همکاری و تعامالت فعال
بینالمللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور:
• ب -کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده( )5قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده( )5۰قانون الحاق
موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت( )1مصوب  1384/8/15مکلفند عالوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در
قوانین بودجه ساالنه منظور شده است ،یکدرصد( )%1از اعتبارات تخصیصیافته هزینهای بهاستثنای فصول( )1و ( )6و در مورد
شرکتهای دولتی از هزینههای غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.
• تبصره  -1دستگاههای مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویتهای تحقیقاتی دستگاه ذیربط که
بهتصویب شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری میرسد مکلفند نحوه هزینهکرد این بند را هر ششماه یکبار به شورای عالی
علوم ،تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند .شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری موظف است گزارش عملکرد
این بند را بهطور ساالنه حداکثر تا پایان مردادماه به مجلس شورای اسالمی ارائه کند .همچنین مرکز آمار ایران مکلف است ساالنه
اطالعات مربوط به هزینهکرد تحقیق و توسعه را منتشر نماید.
• تبصره  -۲دولت نسبت به تحول و ارتقای علوم انسانی در دانشگاهها در ابعاد اسالمیسازی ،بومیسازی ،کارآمدی و روزآمدی با
ایجاد تغییرات یا اصالحات در امور مربوط به سرفصلها و کتابهای درسی و تربیت استاد و انتخاب دانشجو اهتمام ورزیده و آنرا
در اولویت قرار دهد.

بند (ح) تبصره ( ) 9قانون بودجه سال ۱39۷
در راستای اجرای بند (ب) ماده ( )64قانون برنامه ششم توسعه مبني بر اختصاص حداقل یك
درصد( )۱%از اعتبارات هزینهای تخصيصیافته به دستگاههای اجرائي (به استثنای فصول یك و
شش) به امور پژوهشي و توسعه فناوری ،شورای برنامهریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات
موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینهای استان (به استثنای ادارات کل آموزش و پرورش
استان) ،کسر و با هماهنگي دستگاههای اجرائي استاني و بر اساس اولویتها و سياستهای پژوهشي
مصوب و نيازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابالغي سازمان برنامه و بودجه کشور (که با
هماهنگي وزارتخانههای علوم ،تحقيقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي تدوین
ميگردد) برای امور پژوهشي و توسعه فناوری به دستگاههای اجرائي استاني تعيينشده توسط آن
شورا اختصاص دهد.

قانون بودجه  98کشور:
ز ـ در راستای اجرای بند «ب» ماده ( )۶۴قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یکدرصد ( )۱%از اعتبارات
هزینهای تخصیصیافته به دستگاههای اجرائی(به استثنای فصول  ۱و  )۶به امور پژوهشی و توسعه فناوری ،شورای
برنامهریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینهای استان کسر کرده و با
هماهنگی دستگاههای اجرائی استانی و براساس اولویتها و سیاستهای پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در
چهارچوب دستورالعمل ابالغی سازمان برنامه و بودجه کشور(که با هماهنگی وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری و
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تدوین میشود) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرائی استانی
تعیینشده توسط آن شورا و جهاد دانشگاهی استان اختصاص دهد.
دستگاههای مذکور مکلفند نحوه هزینهکرد این بند را هر ششماه یکبار به شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری و
مرکز آمار ایران گزارش دهند و شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری موظف است گزارش ساالنه این بند را حداکثر تا
پایان مردادماه سال بعد به مجلس شورای اسالمی ارائه کند .همچنین مرکز آمار ایران مکلف است ساالنه اطالعات
مربوط به هزینهکرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.

ب  -تبیین شیوه نامه اجرایی پیشنهاد استانی

کليه دستگاههای مشمول اعتبارات هزینهای استاني در سال ۱39۸
موظفند بر اساس این شيوه نامه ،اقدامات الزم را در خصوص
هزینه کرد اعتبارات پژوهشي استان به شرح تعاریف مندرج در
ماده ( ) ۱دستورالعمل اجرایي ماده ( ) 56قانون تنظيم بخشي از
مقررات مالي دولت ( )۲و در راستای اجرای بند (ب) ماده () 64
قانون برنامه ششم توسعه معمول دارند.

مفاهیم و اصطالحات
• دستگاه  :کليه دستگاههای اجرایي مشمول اعتبارات هزینه ای استاني
• عتف :شورای عالي علوم ،تحقيقات و فناوری
• شورا  :شورای برنامهریزی و توسعه استان

• سازمان :سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

• مرکز :مرکز آموزش پژوهشهای توسعه و آیندهنگری

• سمات :سامانه مدیریت اطالعات تحقيقات کشور

• کارگروه :کارگروه آموزش پژوهش فناوری و نوآوری استان

•مراکز پژوهشي و فناوری :دانشگاهها ،موسسات آموزش عالي
دولتي و غير دولتي ،موسسات پژوهشي یا فناوری دارای مجوز
• فعاليتهای پژوهشي و توسعه فناوری :به شرح تعریف مندرج
در ماده ( ) ۱دستورالعمل اجرایي ماده ( ) 56قانون تنظيم بخشي
از مقررات مالي دولت ()۲

• تحقيق بنيادی ماموریت گرا) :(Oriented basic researchبه دنبال کسب
آگاهي از منشأ پدیدهها و حقایق قابل مشاهده و با اميد به اینکه دانش بوجود آمده در
راستای حل مشکالت و شبهات استفاده شود.
• تحقيق بنيادی محض :که در آن هدف پيشبرد مرز دانش بدون هدف نيل به فواید
اجتماعي و اقتصادی باند مدت و بدون تالش برای بکارگيری نتایج در حل مشکالت
عملي ،انجام مي شود.
• تحقيق کابردی و توسعه تجربي :به دنبال کسب آگاهي که به سمت اهداف و
مقاصد خاص عملي هدایت مي شود با استفاده ازآگاهيهای حاصله از تحقيقات و
تجربه عملي به دنبال ایجاد یا بهبود محصوالت جدید و خدمات جدید.

مسئله:
•عبارت از پدیده ای است غيرعادی  ،که در روند کار
سيستم وجود دارد و چون اخالل و بي نظمي ایجاد مي کند
سبب افت یا کاهش کمي و کيفي جریان کارها و بازده
سيستم ميگردد و بين وضعيت موجود و آنچه باید باشد
شکاف ایجاد ميکند

• مسائل دستگاهي :مجموعه موانع ،پدیده یا عواملي است که مانع از رسيدن دستگاه به
اهداف خود ميشود و ميتواند منشأ دروني یا بيروني داشته باشد.
• مسائل بخشي :مجموعه موانع ،پدیده یا عواملي است که مانع از رسيدن یك
بخش(مانند بخش کشاورزی ،صنعت و  )...به اهداف خود ميشود و ميتواند منشأ
دروني یا بيروني داشته باشد.
• مسائل فرا بخشي :مجموعه موانع ،پدیده یا عواملي است که مانع از رسيدن چند بخش
به اهداف خود ميشود و ميتواند منشأ دروني یا بيروني داشته باشد .مسائل فرا بخشي
جنبه راهبردی داشته و مجموعهای از دستگاهها ،جامعه و بخشها تحت تاثير آن قرار
دارند مانند مسائل محيط زیست.

اقدامات دستگاهها،مرکز و کارگروه
 -۱تشکيل و فعالسازی کميته پژوهش دستگاه
 -۲شناسایي و اولویتبندی و تصویب مسائل دستگاه اجرایي در راستای ماموریت ،وظایف
استاني در کميته پژوهش دستگاه
 -3تشکيل جلسات تخصصي در خصوص بررسي و تایيد مسائل بخشي و فرا بخشي در مرکز با
حضور نمایندگان دستگاههای اجرایي
 -4تصویب مسائل بخشي و فرا بخشي در راستای اسناد باالدستي در کميته پژوهش
 -5بارگذاری مسائل مصوب در سامانه مرکز
 -6تعيين و تصویب مسائل که برای حل آن باید طرح پژوهشي اجرا شود در کميته پژوهش

 -۷فراخوان عناوین مسائل مصوب برای دریافت طرحهای پژوهشي پيشنهادی توسط مرکز
 -۸داوری و اولویتبندی طرحهای پيشنهادی توسط مرکز و گروههای داوری
 -9تعيين پيشنهاد پژوهشي بر اساس عنوان ،شيوه انجام  ،زمان بندی و اعتبار مورد نياز توسط دستگاه به مرکز
 -۱۰تشکيل جلسه تخصصي با حضور اعضای کميته پژوهش نماینده دستگاه و مرکز برای دفاع از عناوین پژوهشي
پيشنهادی و تعيين نحوهی اجرای پژوهش توسط دستگاه
 -۱۱تعيين و تصویب نهایي عناوین پژوهشي پس از داوری در جلسه کارشناسي با حضور دستگاه توسط مرکز
 -۱۲بارگزاری طرحهای مصوب در سامانه مرکز توسط دستگاه
 -۱3ثبت مشخصات طرحهای پژوهشي مصوب در سامانه سمات ملي و اخذ کد پيگيری توسط دستگاه
 -۱4ابالغ تایيد عناوین پژوهشي توسط سازمان یا شورا به دستگاه
 -۱5عقد قرارداد با مراکز مجری طرح توسط دستگاه

 -۱6نظارت و تهيه گزارش پيشرفت کار ،توسط ناظر وکميته پژوهش دستگاه
 -۱۷تهيه و ارسال گزارش پيشرفت طرحها در مقاطع شش ماهه توسط کميته پژوهش دستگاه
 -۱۸ارائه گزارش نهایي پس از اتمام طرح پژوهشي به کارشناسان و مدیران سایر دستگاههای اجرایي در قالب
نشستهای پژوهش محور در مرکز

اقدامات دستگاه
۱
۲

3
4
5
6
۷

۸
9
۱۰
۱۱
۱۲

۱3
۱4
۱5

اردیبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

فلوچارت اقدامات اجرایي مسائل دستگاهي
بررسي و تایيد مسائل
دستگاه

بارگذاری مسائل مصوب
در سامانه مرکز

مرکز و دستگاه اجرایي

دستگاه اجرایي

تصویب مسائل دستگاه

فراخوان مسائل

دریافت پيشنهاد و داوری

کارگروه پژوهش

مرکز

مرکز

کميته پژوهش دستگاه

عقد قرارداد با مجری طرح

بارگذاری در سمات و
دریافت کد رهگيری

تصویب طرح و اعتبار

دستگاه اجرایي

تصویب مسائل دستگاهي

فعالسازی کميته پژوهش

کميته پژوهش دستگاه

دستگاه اجرایي

تصویب طرح

دستگاه اجرایي

کارگروه پژوهش

فلوچارت اقدامات اجرایي مسائل بخشي و فرا بخشي
تصویب مسائل
کارگروه پژوهش

فراخوان مسائل مصوب
کارگروه پژوهش

بررسي و اولویت بندی
مسائل

احصای مسائل بخشي و فرا
بخشي

کميته پژوهش و مرکز

مرکزدستگاه اجرایي

دریافت طرح های پيشنهاد
و داوری

تصویب طرح و اعتبار

مرکز

عقد قرارداد با مجری طرح
دستگاه اجرایي

کارگروه پژوهش

بارگذاری و دریافت کد
رهگيری در سمات
کارگروه پژوهش

