توافقنامه سطح خدمت راهبری و هماهنگی انجام پژوهش های کاربردی و مشاوره ای در نظام اداری
()10051108000
 . 1مقدمه
راهبری و هماهنگی انجام پژوهش های کاریردی و مشاوره ای در نظام اداری ،معطوف به توزیع اعتبارات پژوهشی موضوع ماده 56
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  1393 / 12 / 4می باشد و طرح های تحقیقاتی که از
این محل تامین اعتبار شده اند را مورد نظارت کیفی قرار می دهد.
 . 2هدف
هدف از توافقنامه سطح خدمت این است که در راستای توجه به اصل مشتری مداری و به منظور ارائه با کیفیت خدمت راهبری و
هماهنگی انجام پژوهش های کاریردی و مشاوره ای در نظام اداری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل،
کیفیت تحویل خدمت مذکور برای دستگاههای اجرایی مورد توافق قرار گیرد.
 . 3مسئولیت
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل موافقت می کند که خدمت مذکور را به ترتیب زیر ارائه دهد:
• نیاز سنجی پژوهشی و احصاء نیاز های تحقیقاتی دستگاه های اجرایی
•

برگزاری فراخوان جهت دریافت پروپوزال های نیازهای پژوهشی اولویت دار

•

اعالم عناوین پژوهشی و پروپوزال ها منتخب به شورای برنامهریزی و توسعه استان

•

ابالغ طرح پژوهشی مصوب به دستگاه اجرایی جهت دریافت کد رهگیری از سامانه سمات و عقد قرارداد پژوهشی

•

نظارت بر اجرای طرح پژوهشی

دستگاههای اجرایی استان جهت دریافت خدمت میبایست طبق قوانین به شرح ذیل ،اقدام نمایند:
•

قانون برنامه و بودجه

•

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  1و 2

 . 4تعهدات متقابل خدمتگیرنده و دستگاه اجرایی
دستگاههای اجرایی استان مکلف هستند نیازهای پژوهشی را به صورت الکترونیکی از طریق سامانه های اعالم شده ارائه نمایند.
سامانه های درخواست  /ارائه خدمت :
سامانه مدیریت اطالعات پژوهشی استان اردبیل(لینک)
سامانه سمات (لینک)
مدارک الزم برای دریافت خدمت :اعالم نیاز پژوهشی  ،گزارش طرح پژوهشی سال گذشته

مدت زمان انجام خدمت :چهار الی پنج هفته.
تعداد مرتبه مراجعه حضوری- :
زمان دسترسی به خدمت :آنالین از طریق سامانه
استعالم(فرآیندهای مشترک بین دستگاهی) :نیاز به استعالم خاصی ندارد.
 . 5هزینهها و پرداختها
ارائه خدمت به صورت رایگان میباشد
 . 6دوره عملکرد
این توافقنامه سطح خدمت تا زمانی که اصالحیه آن صادر نگردیده ،تحت امضای "رئیس سازمان" ،اعتبار دارد.
 . 7خاتمه توافقنامه
چنانچه به تشخیص ریاست سازمان و مقام مسئول ،ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر قرار گرفت ،با اطالع قبلی موضوع خاتمه
موافقتنامه اعالم می گردد.
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