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 -1چشمانداز

(دورنمای مشخص توسعه فعاليتهای پژوهش و فناوری مبتني بر ارزشها كه جنبه شعاری داشته و

برانگيزاننده بوده و هماهنگي الزم را برای انجام رسالت خود بهوجود ميآورد):

مازندران استانی است پيشرو در انجام پژوهشهاي كاربردي ،تقاضامحور و مأموريتگرا و استفاده از نتايج و
دستاوردهاي پژوهشها در تصميمگيريها ،سياستگذاريها ،برنامهريزيها و در تکميل چرخه توليد علم به فناوري،
محصول و ثروت در كشور.
-2

مأموریت

(در حوزه پژوهش و فناوری مأموریت بيانگر وظيفه اصلي و رسالت استان در زمينه توسعه پژوهش و فناوری

است):

استفاده حداكثري از ظرفيتها و پتانسيلهاي پژوهشگران و فناوران حقيقی و حقوقی استان جهت انجام فعاليت-
هاي پژوهشی و فناوري بهمنظور رفع يا كاهش چالشهاي استانی و دستيابی به توسعه پايدار در مازندران.
 -3اهداف (مجموعه خواستهای نهایي استان در زمينه توسعه فعاليتهای پژوهش و فناوری):

 -9-3ساماندهی و نهادينهسازي فرآيند پژوهش و فناوري در سازمانها و دستگاههاي اجرايی استان و استفاده
مطلوب از اعتبارات پژوهشی از طريق"شناسايی نيازها(مشکالت واقعی) ،انتخاب عناوين پژوهشی و اولويتبندي آن در
راستاي رفع چالشها"" ،راهبري صحيح انجام پژوهش"" ،ارائه نتايج و انتشار آن بهمنظور اطالعرسانی به ذينفعان"،
"كاربردي نمودن نتايج و بهكارگيري آن در تصميمگيريها" و " تبديل يافتههاي پژوهشی به فناوري و محصول در صورت
وجود قابليت".
-1-3گسترش رويکرد پژوهشی و استفاده از نتايج پژوهشها در سطوح تصميمگيري در سطح استان.
 -3-3ايجاد فرصتهاي برابر براي پژوهشگران و فناوران استان در انجام فعاليتهاي پژوهشی كيفی و هدفمند به
منظور رفع چالشها و توسعه پايدار مازندران.
-4-3تقويت ارتباطات دانشگاهها و مراكز پژوهش و فناوري با صنايع و دستگاههاي اجرايی در سطح استان.
 -5-3تسريع و تکميل چرخه توليد علم به نوآوري ،فناوري ،محصول و ثروت در استان.
 -6-3كاهش اتکاء به اعتبارات پژوهشی بخش دولتی با تأكيد بر افزايش سهم بخش خصوصی.
-7-3همافزايی كليه فعاليتهاي پژوهش و فناوري در جهت توسعه و شکوفايی استان.
 -4عوامل دروني(نقاط قوت و ضعف) و بيروني(فرصتها و تهدیدها) مؤثر در حوزه پژوهش و فناوری(:)SWOT

 -1-4نقاط قوت (:)Strength
 -9وجود دانشگاهها ،و مراكز آموزش عالی متعدد (بيش از  911دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی اعم از دولتی ،غيرانتفاعی
و آزاد اسالمی و  1دانشگاه علوم پزشکی).
 -1وجود پژوهشکدهها و مراكز پژوهشی تخصصی وابسته به دانشگاهها در سطح استان.
 -3وجود  91مركز ،مؤسسه پژوهشی و پژوهشکده دولتی مستقل در سطح استان كه برخی از آنها از موسسههاي ملی
مستقر در استان هستند.
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 -4آمار باالي استادان و مدرسان دانشگاهی(بيش از  4511عضو هيئت علمی) ،نخبگان ،متخصصان ،پژوهشگران،
دانشجويان تحصيالت تکميلی و دانشآموختگان در سطح استان.
 -5فعال بودن پارك علم و فناوري ،بنياد نخبگان ،مراكز رشد واحدهاي فناوري و شركتهاي دانشبنيان در استان.
 -6وجود  915واحد تحقيق و توسعه( )R&Dدر مراكز توليدي و صنعتی در سطح استان.
 -7داير بودن آزمايشگاه جامع تحقيقاتی شمال كشور در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران به
عنوان يکی از  1قطب علمی و پژوهشی كشور.
 -8فراهم بودن زمينه براي ساماندهی افعاليتهاي پژوهشی و فناوري از طريق سامانه پژوهش و فناوري مازندران
( )http://bpmz.irمجهز به نرمافزار گزارشساز هوشمند.
 -2-4نقاط ضعف):)Weakness
 -9سنتی بودن تصميمگيري در حوزه پژوهش و فناوري در سطوح مديريتی نظام اداري استان.
 -1عدم تدوين سند جامع راهبردي توسعه علم و فناوري در استان.
 -3نبود ساز وكارهاي حمايتی براي سرمايهگذاري در پژوهش و فناوري ،بهويژه در راهاندازي مؤسسات پژوهشی
غيردولتی.
 -4توسعه كمی آموزش عالی در استان(به جاي توسعه كيفی) و كم بها دادن به پژوهش در دانشگاهها.
 -5ارتباط اندك بين دانشگاهها و مراكز پژوهشی با يکديگر و با واحدهاي تحقيق و توسعه مراكز صنعتی و دستگاههاي
اجرايی براي انجام پژوهشهاي كاربردي.
 -6تمركز بيش از حد بر توليد علم(چاپ مقاله) در دانشگاههاي استان بهجاي توليد فناوري ،محصول و ثروت.
 -7بهرهبرداري اندك دانشگاهها و مراكز پژوهشی استان از اعتبارات كالن پژوهش و فناوري در سطح ملی.
 -8رواج پاياننامه نويسی بهويژه در دانشگاههاي غيردولتی به دليل نبود بانک جامع پاياننامههاي دانشجويی در استان.
 -1انجام پژوهشهاي تکراري و غيرضروري در سطح استان بهدليل عدم نظارت كافی.
 -91انحالل كارگروه پژوهش و فناوري ذيل شوراي برنامهريزي و توسعه استانها بهعنوان متولی پژوهش در سالهاي
اخير.
 -99بهكارگيري محدود و غيرموثر نتايج پژوهشها در حوزههاي مختلف اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی در سطح استان.
 -91استفاده اندك از ظرفيتهاي خيرين حامی پژوهش و فناوري.
 -93عدم راهاندازي انجمن واحدهاي تحقيق و توسعه مراكز توليدي و صنعتی استان بهه دليهل عهدم اسهتقبال واحهدهاي
صنعتی.
 -94ضعف در تجاريسازي محصوالت فناورانه و دانشبنيان.
 -95ضعف در فروش محصوالت فناوذانه و دانشبنيان.
 -96نظارت ناكافی بر فرآيند انجام فعاليتهاي پژوهشی نهادهاي استانی بهدليل انحالل كارگروه پژوهش و فناوري.
-97نوسانات تصميمگيري در خصوص ميزان اعتبارات پژوهشی و محل تأمين آن.
 -98تعامل اندك بين پارك علم و فناوري ،مراكز رشد واحدهاي فناوري و شركتهاي دانشبنيهان بها مراكهز توليهدي و
صنعتی ،دانشگاهها و مراكز پژوهشی استان.
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 -91پايين بودن سهم پژوهشهاي كاربردي در مکانيزم ترفيع و ارتقاء اعضاي هيئت علمی.
 - 11نبود پست پژوهشی(كارشناس پژوهش /مدير پژوهش) در ساختار سازمانی غالب دستگاههاي اجرايی استان.
ضعف فعاليتهاي پژوهشی در بخشهاي اجتماعی و فرهنگی ،متناسب با نيازها و ضرورتهاي اجتماعی و فرهنگی استان.
 -19داير نبودن رشتههاي "مديريت پژوهشی" و "مديريت مراكز پژوهشی" در دانشگاهها.
 -11اعتقاد و اعتماد اندك مراكز توليدي و صنعتی به دانشگاهها و مراكز پژوهشی براي حل مشکالت و بهروز رسهانی و
توسعه محصوالت.
 -13مشاركت اندك بخش خصوصی در ايجاد مراكز تحقيق و توسعه محصولمحور با ارزش افزوده باال.
-14تمايل اندك اعضاي هيئت علمی دانشگاهها در راهاندازي شركتهاي دانشبنيان.
 -15فرآيندهاي اداري پيچيده و وقتگير سازمانهاي دولتی جهت حمايت از شركتهاي دانشبنيان.
-16نبود تعادل و توازن براي انجام پژوهش در بخشهاي مختلف اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی و ...
 -17رواج كميتگرايی بهجاي كيفيتگرايی در مراكز آموزش عالی ،پژوهشی و نظام اداري و تاكيد بر رشهد در بعضهی از
زمينهها بهجاي رشد متوازن و يا توسعه.
 -3-4فرصتها (:)Opportunity
 -9وجود زمينههاي مطالعاتی متعدد در بخشهاي مختلف كشاورزي ،صنعتی و گردشگري استان.
 -1استفاده از پتانسيلهاي موجود در حوزه فناوريهاي نوين از جمله فناوري نانو در استان.
 -3وجود اعتبارات پژوهشی ساالنه براي دستگاههاي اجرايی (ماده  56قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از
مقررات مالی دولت).
 -4استقرار برخی از مراكز و مؤسسات پژوهشی ملی در استان.
-5استفاده از صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور جهت طرحههاي اولويهتدار در بخهش كشهاورزي و منهابع
طبيعی استان.
 -6امکان تجميع اعتبارات پژوهشی دستگاههاي اجرايی استان(بر اساس مصوبه قانونی).
 -7تفويض برخی از اختيارات شوراي عتف در بررسی و تاييد طرحهاي پژوهشی به استانها.
 -4-4تهدیدها (:)Threat
 -9مهاجرت نخبگان علمی و پژوهشی به خارج از استان بهدليل عدم حمايت و استفاده از دستاوردهاي پژوهشی آنان.
 -1نبود انگيزه كافی در اغلب اعضاي هيئت علمی دانشگاهها و مراكز پژوهشی براي انجام پروژههاي كاربردي و رغبت
شديد آنان به راهنمايی پاياننامههاي دانشجويی و انتشار مقاالت در نشريات داخلی و خارجی.
 -3وجود اقتصاد رانتی و رانتهاي پژوهشی در نظام اداري و مراكز علمی.
 -4وجود معضل بيکاري در بين فارغالتحصيالن دانشگاهی و عدم تناسب مهارتهاي دانشآموختگان با نيازهاي بهازار
كار استان.
 -5ضعف در توسعه كيفی نظام آموزش عالی استان.
 -6عدم موفقيت بعضی شركتهاي دانشبنيان و ايجاد حس بدبينی در بين محققان.
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 -7فراهم نبودن زيرساختها و توسعه اندك پارك علم و فناوري در استان.
 -8ناكافی بودن اعتبارات پژوهشی.
 -1تاثير اندك پژوهش بر .GDP

 -5راهبردهای توسعه فعاليتهای پژوهش و فناوری در

مازندران(راهكارهایي كه جهت نيل به اهداف مورد

نياز است):

 -9ساماندهی فعاليتهاي پژوهشی در استان از طريق شفافسازي فرآيند انجام پژوهش در دستگاههاي اجرايی.
 -1تدوين برنامه جامع پژوهش و فناوري استان.
 -3انجام نيازسنجی پژوهشی بر اساس مشکالت واقعی و اولويتبندي آن در سطح استان (با همکاري دانشگاهها ،مراكز
پژوهش و فناوري ،صنايع و دستگاههاي اجرايی).
 -4تدوين ساز وكارهاي مناسب براي انجام پژوهشهاي كاربردي و استراتژيک فرابخشی در جهت حل مشکالت اساسی
استان.
 -5توسعه و فعالسازي واحدهاي تحقيق و توسعه( )R&Dدر مراكز توليدي و صنعتی استان.
 -6انجام همکاريهاي بيناستانی بر اساس نيازسنجی و اولويتبندي نيازهاي پژوهشی مشترك در منطقه ميان
دانشگاهها ،مراكز پژوهش و فناوري و دستگاههاي اجرايی.
 -7ايجاد تعامل مناسب در انجام امور پژوهشی بين دستگاههاي دولتی و بخش خصوصی و تقويت ارتباطات ميان
دانشگاهها و مراكز پژوهش و فناوري با يکديگر و با صنايع و دستگاههاي اجرايی استان.
 -8تقويت تعامالت صدا و سيماي استان با دانشگاهها ،مراكز پژوهشی و فناوري بهمنظور ترويج يافتههاي علمی و
پژوهشی.
 -1افزايش بهرهوري ،توسعه و تنوع محصوالت مراكز توليدي و صنعتی از طريق تقويت واحدهاي تحقيق و توسعه.
 -91استفاده از ظرفيتهاي خيرين در امور پژوهش و فناوري استان.
 -99كاربردي نمودن نتايج پژوهشها ،بهكارگيري آن در تصميمسازيها و تبديل يافتههاي پژوهشی به فناوري و
محصول در صورت وجود قابليت.
 -91تعامل و رصد شركتهاي دانشبنيان نوپا توسط سازمانهاي حمايتی.
 -93تمركز اعتبارات پژوهشی دستگاههاي اجرايی استان با هدف انجام پروژههاي كاربردي كالن و جامع.

 -6سياستهای توسعه فعاليتهای پژوهش و فناوری در مازندران

(اصوول و چوارچوبهوایي هسوتند كوه

تصميمگيریهای یك حوزه خاص را ضابطهمند نموده و نيل به چشمانداز و اهداف سند را امكانپذیر ميسازد):

 -9تقويت تجاريسازي دستاوردهاي پژوهشهاي كاربردي ،محصوالت و فناوريها.
 -1تقويت و توسعهي مراكز رشد ،شركتهاي دانشبنيان و پارك علم و فناوري استان.
 -3حمايت از انجام پژوهشهاي مشترك بين دستگاهها ،دانشگاهها و مراكز پژوهشی استان با استانهاي همجوار.
 -4تسهيل در راهاندازي شركتهاي دانشبنيان و مراكز دولتی و غيردولتی پژوهش و فناوري.
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-5حمايت از واحدهاي تحقيق و توسعه در مراكز توليدي و صنعتی استان از طريق ايجاد و تقويت انجمن واحدهاي
تحقيق و توسعه استان.
 -6تقويت زيرساختهاي پژوهشی استان از طريق توسعه شبکههاي آزمايشگاهی پيشرفته و. ...
 -7تقويت تعامالت استانی با معاونت علمی و فناوري رياست جمهوري و همچنين وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و استفاده از اعتبارات ملی در انجام طرحهاي كالن پژوهشی استان.
 -8توسعه پژوهشهاي بنيادي در حوزههاي مختلف و ارائه تئوريها و توليدات علمی جديد .
 -1تدوين شاخصهاي ارزيابی و نظارتی فعاليتهاي پژوهشی.
 -91اصالح ساختاري فعاليتهاي پژوهشی استان.
 -99تقويت رويکرد تقاضاگرا و تقاضامحور در امر پژوهش.
 -91استفاده از ظرفيتهاي دانشجويان تحصيالت تکميلی در انجام پروژههاي كاربردي مورد نياز دستگاههاي اجرايی و
صنايع.
 -93تدوين مؤلفههاي انتخاب نيازها و اولويتهاي پژوهشی استان.
 -94استفاده از مشوقهاي مالی در قالب معافيت مالياتی ،يارانه ،وام ،معافيتهاي گمركی و  ...براي پژوهشگران و
فناوران.
 -95ارائه پيشنهاد براي اصالح شاخصهاي ارتقاي اعضاي هيئت علمی دانشگاهها و مراكز پژوهش و فناوري در جهت
تقويت پروژههاي كاربردي و تقاضامحور.
 -96بازنگري و اصالح برنامههاي كميته آمايش آموزش عالی استان در جهت تقويت پژوهش و فناوري.
 -97حمايت از پاياننامههاي دانشجويان دوره دكتري كه موضوع آن در راستاي توسعه استان و محصولمحور باشد.
 -98انجام پژوهشهاي كاربردي متناسب با نياز استان به تفکيک بخشهاي كشاورزي /صنعت و معدن /انرژي /ميراث
فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري /مديريت ،اقتصاد و بازرگانی  /محيط زيست /شيالت و آبزيان /دام و طيور /علوم
انسانی ،اجتماعی ،فرهنگی و ورزشی /آموزش و پرورش /بهداشت ،درمان و سالمت /حمل و نقل /ارتباطات و فناوري
اطالعات  /عمران ،توسعه شهري و روستايی.
 -91انجام پروژههاي مشترك پژوهشی كاربردي با دانشگاهها و مراكز پژوهشی كشورهاي حاشيه درياي خزر بهمنظور
كاهش مشکالت مشترك بهويژه آلودگیهاي درياي خزر.

 -7مؤلفههای انتخاب عناوین و اولویتهای پژوهش و فناوری:
 -1-7كشاورزی و منابع طبيعي
 -9افزايش كمی و كيفی توليد در واحد سطح محصوالت كشاورزي و باغی.
 -1توسعه كمی و كيفی كشت مجدد محصوالت كشاورزي بهدليل حاصلخيزي خاك و شرايط مساعد آب و هوايی استان
مازندران با رويکرد استفاده حداقلی از منابع آب بر اساس سياست بهرهوري آب.
 -3بهبود روشهاي كشت (بهزراعی) با رويکرد استفاده حداقلی از كودها و سموم كشاورزي.
 -4اصالح و توسعه زراعتها و پرورش آبزيان گلخانهاي.
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 -5بررسی ميزان ذخاير آبزيان درياي خزر و افزايش كمی و كيفی پرورش آبزيان در محيطهاي محصور در رودخانهها،
پشت سدها و دريا.
 -6افزايش كمی و كيفی صادرات محصوالت كشاورزي اعم از گل و گياه ،مركبات ،كيوي ،سبزي و صيفیجات،
گياهان دارويی و ساير محصوالت گلخانهاي ،جنگلی ،شيالتی ،دام و طيور.
 -7ارائه راهکارهاي مؤثر در زمينه مديريت آفات ،بيماريها و تغذيه گياهی در راستاي حفظ محيط زيست ،ارتقاء
سالمت جامعه و كاهش ضايعات محصوالت كشاورزي ،دام و آبزيان.
 -8توليد محصوالت كشاورزي سالم و مقاوم در برابر شرايط محيطی و با ماندگاري بيشتر مبتنی بهر مقهررات ايمنهی و
زيستی كشور.
 -1ساماندهی صنايع مرتبط با بخش كشاورزي با هدف توسعه بخشی و ايجاد اشتغال.
 -91كاهش هزينههاي توليد محصوالت كشاورزي و ارتقاء ارزش افزوده آن.
 -99ساماندهی بازارهاي هدف (داخلی و خارجی) محصوالت كشاورزي.
 -91ارائه روشهاي بيولوژيک براي مبارزه با آفات به جاي مصارف بیرويه سموم كشاورزي.
 -93توسعه كشت گياهان دارويی و استفاده بهينه از آن بهويژه در صنعت آبزيپروري بهمنظور باال بردن قدرت ايمنی و
ارتقاء رشد ماهيان.
 -94اصالح ارقام كشاورزي موجود ،معرفی گونههاي پرمحصول مقاوم به بيماريها و سازگار با شرايط اقليمی منطقه.
 -95ارائه راهکار بهمنظور جلوگيري از بهرهبرداري نامناسب و بيش از ظرفيت از زيستبومهاي آبی ،جنگلها و مراتع
استان.
 -96ارائه راهکار بهمنظور جلوگيري از افزايش ضايعات محصوالت كشاورزي و دامی بهدليل ضعف استان در سيستم
بستهبندي ،انبارداري ،نگهداري و صنايع تبديلی.
 -97توسعه فعاليتهاي شيالتی در استان بهوسيله بخش خصوصی(تشکلها ،بهرهبرداران) و تعاونیها.
 -98بررسی سطح پوشش خدمات بهداشتی دام ،طيور و آبزيان و ارائه راهکارهاي الزم بر اساس نيازمنديهاي استان.
 -91استفاده از روشهاي نوين احياء توليد بذر ،نهال و جنگلكاري.
 -11آموزش كشاورزان و باغداران و آشناسازي آنان(توسط كارشناسان معين ،پهنه و مروجان) با روشها و فناوريههاي
نوين در حوزه كشاورزي با بهرهگيري از تجارب و دستاوردهاي شركتهاي دانشبنيان.
 -19زراعت چوب.
 -11صيانت از رودخانهها ،تاالبها ،آببندانها ،جنگلها و مراتع و همچنين بررسی ساختار اين زيستگاهها در راستاي
توسعه پايدار استان.
 -2-7صنعت و معدن
 -9توسعه صنعتی و معدنی استان بهويژه توسعه صنايع نوين بر پايه آمايش سرزمين و توزيع عادالنه منهابع ،امکانهات و
فرصتها بر اساس پتانسيلهاي شهرستانی.
 -1ارتقاء فناوريها در صنايع مرتبط با كشاورزي ،شهيالت ،جنگهل ،صهنايع غهذايی ،دارويهی ،الکترونيهک ،شهيميايی،
سلولزي ،نساجی ،دريايی ،صنايع نوين و پاك( )HTبه منظور افزايش بهرهوري.
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 -3تعيين اولويتهاي صنعتی براي سرمايهگذاري در استان بر مبناي مزيتهاي نسبی و خلق مزيتهاي رقابتی .
 -4افزايش توليد محصوالت صنعتی و معدنی براي ارتقاء نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن.
-5حذف موانع موجود در مسير سرمايهگذاريهاي صنعتی و معدنی و حمايت از سرمايهگذاريهاي خطرپهذير در صهنايع
نوين.
-6ايجاد تعادل منطقی بين صنايع كوچک ،متوسط و بزرگ و ايجاد زمينه رشد براي تبديل صنايع كوچک به متوسط و
متوسط به بزرگ.
-7توسعه اكتشاف و استخراج منابع معدنی و صنايع فرآوري مواد معدنی با ارزش افزوده باال در استان.
 -8ايجاد و فعالسازي واحدهاي تحقيق و توسعه ( )R&Dدر مراكز توليدي و صنعتی مازندران بهويهژه تبيهين نقهش
نهادهاي دولتی در عملکرد واحدهاي تحقيق و توسعه مراكز صنعتی.
 -1ساماندهی صنايع آب و برق استان از جمله صنايع نيروگاهی ،سدسازي ،آبخيزداري ،آبخوانداري و شبکههاي آبياري.
 -91استفاده از فناوريهاي نوين در حذف آاليندههاي زيستمحيطی واحدهاي صنعتی و همچنين افزايش بههرهوري و
توليد محصوالت صنعتی در استان.
 -99رفع موانع فرهنگی در توسعه فعاليتهاي صنعتی استان.
-91ارائه راهکار بهمنظور توسعه و فعالسازي خوشههاي صهنعتی بها توجهه بهه مزيهتههاي اسهتان در حهوزه سهالمت،
كشاورزي ،منابع طبيعی ،گردشگري ،صنايع خودرو و . IT
 -93توسعهي صادرات محصوالت صنعتی و معدنی.
 -3-7انرژی
 -9كاهش مصرف حاملهاي انرژي در بخش صنايع ،مصارف خانگی ،حمل و نقل ،نيروگاهها و كشاورزي.
-1استفاده از انرژيهاي نو به جاي حاملهاي انرژي موجود.
 -3ساماندهی بازار انرژي با هدف توسعه ،ايجاد شتاب و كارايی بيشتر انرژي.
 -4توسعه فناوريهاي تبديل انرژي با بازده باال و سازگار با محيط زيست و يا تبديل انرژيهاي تجديدپذير.
 -5توسعه فناوريهاي مرتبط با حفظ محيط زيست بهمنظور كاهش آاليندهها و گازهاي گلخانهاي.
 -6توسعه فناوري ساخت تجهيزات و ماشينآالت مورد نياز حوزه انرژي.
 -7آگاهیبخشی عمومی در ارتباط با مشکالت توليد انرژي ،قيمت تمامشده انرژي ،محدوديت ذخيهرهسهازي و اهميهت
ذخاير انرژيهاي فسيلی.
 -8استفاده از فناوريهاي نوين در افزايش راندمان توليد حاملهاي انرژي نيروگاههاي استان.
 -1اصالح الگوي مصرف انرژي و نهادينهسازي آن در جامعه.
 -91ارتقاي كيفيت آب آشاميدنی در مراكز شهري و روستايی استان.
 -99استفاده بهينه از منابع نفت و گاز درياي خزر.
 -91استفاده بهينه از آب ،مهار آبهاي سطحی و جلوگيري از هدررفت آب.
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 -4-7ميراث فرهنگي ،صنایع دستي و گردشگری
 -9ساماندهی و تنوعبخشی به فعاليتهاي گردشگري مازندران براي بهرهبرداري بهينه در سطح ملی بر اساس تحليل
توان اكولوژيکی استان.
 -1مطالعه و بررسی تسهيالت و خدمات گردشگري و مقايسه آن با استانداردهاي ملی و جهانی(همانند تجهيزات
زيربنايی ،امکانات اقامتی و پذيرايی ،خدمات و تسهيالت ارائه شده به گردشگران ،تسهيالت گمركی و . )...
 -3آسيبشناسی صنايع دستی استان از منظر فنی ،هنري ،فرهنگی ،اقتصادي و جامعهشناسی و ارائه راهکارهاي
كاربردي به منظور توسعه بازار آن.
 -4حفظ و احياء آثار يادمانی ،تاريخی و فرهنگی استان.
 -5تشويق و حمايت از سرمايهگذاري غيردولتی در بخش گردشگري ،بهويژه فراهم كردن زمينه ورود بخش خصوصی در
توسعهي تأسيسات گردشگري و مجموعههاي تفريحی عمومی.
 -6معرفی جاذبههاي گردشگري مازندران به كشورهاي آسياي ميانه و عربی حاشيه خليج فارس.
 -7رفع موانع فرهنگی در استفاده مناسب از ظرفيتهاي گردشگري استان.
 -5-7مدیریت ،اقتصاد و بازرگاني
 -9بررسی موانع توسعه اقتصادي در بخش دولتی و غيردولتی و ارائه راهکارهاي مؤثر.
 -1شناسايی فعاليتها و زنجيرههاي مزيتدار اقتصادي استان و ارائه راهکارهاي تمركز بر آنها.
 -3فعالسازي و توسعه بازار بورس مازندران.
 -4رفع موانع بازرگانی داخلی و خارجی از طريق پيشنهاد اصالح آييننامهها و قوانين بخش بازرگانی.
 -5افزايش بهرهوري و ارائه خطمشیهاي حمايتی در بخشهاي اقتصادي استان.
 -6تجاريسازي دستاوردهاي پژوهش و فناوري و توسعه اقتصاد دانشبنيان .
 -7بهبود فضاي كسب وكار و سرمايهگذاري در استان.
 -8توسعه كارآفرينی و شركتهاي تعاونی در جهت رشد و توسعه استان.
 -1بهرهگيري عملياتی از تکنيکهاي مديريت علمی جهت ارتقاي بهرهوري در نهادهاي دولتی استان.
 -91رفع موانع فرهنگی در رشد اقتصادي استان.
 -99فراهمسازي زمينه حضور مؤثرتر بازرگانان داخلی و خارجی در استان بهمنظور افزايش تجارت كاالها و خدمات.
 -91افزايش مشاركت اقتصادي خانوادهها بهويژه زنان در بخشهاي مختلف.
 -93بررسی ظرفيتهاي تجاري كشورهاي همجوار.
 -94بررسی موانع اداري و حقوقی سرمايهگذاري خارجی در استان.
 -95بررسی روشهاي تأمين مالی بنگاههاي فعال در استان و ميزان اتکا به منابع مختلف.
 -96بررسی ظرفيتهاي استان جهت استقرار ماليات محلی.
 -97توسعه صادرات.
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 -6 -7محيط زیست
 -9توسعه سيستمهاي بهرهبرداري پايدار و سازگار با محيط زيست و استفاده از منابع زيستی با رويکرد حفاظت از منابع
اكولوژيکی و تنوع زيستی.
 -1تقويت و حمايت از سيستم مشاركتی و توانمندسازي جوامع محلی در حفاظت و احياء زيستبومهاي طبيعی.
 -3تقويت توان اكولوژيکی اكوسيستمهاي طبيعی با حفظ پيوستگی زيستبومی و پويايی منابع زيستی.
 -4استفاده از فناوريهاي نوين در حفاظت از محيط زيست ،مناطق حفاظت شده ،رودخانهها و دريا.
 -5كاهش آلودگیهاي محيط زيست شامل پسماندها ،فاضالبها ،پسابها و ...در حدود استانداردهاي زيستمحيطی و
ارائه راهکار براي جمعآوري ،انتقال و بازيافت پسماندها و پسابهاي شهري و روستايی.
 -6حفظ و اصالح اكوسيستمهاي زيستی و ساماندهی حوزههاي آبريز و رودخانهها .
 -7ساماندهی سواحل جنوبی درياي خزر از لحاظ آاليندهها ،ساخت و سازها و ...
 -8بررسی سهم آاليندگی واحدهاي توليدي و مراكز صنعتی استان و اتخاذ راهکارهايی براي كنتهرل ضهوابط زيسهت-
محيطی از سوي مراكز توليدي و صنعتی.
 -1بررسی سهم كشورهاي حاشيه درياي خزر در ايجاد آلودگی دريا و اتخاذ تدابير و راهکارها براي كاهش آلهودگی بهر
اساس كنوانسيون تهران.
 -91بررسی ،شناسايی و معرفی روشهاي تشخيص سريع آاليندههاي زيستمحيطی (سموم دفع آفات نباتی و كودهاي
شيميايی) و نيز ارائه راهکارهاي مؤثر براي كاهش اثرات آاليندههاي باقيمانده (بهمنظور توليد محصول سالم و حفظ محهيط
زيست).
 -99استفاده از روشهاي بيولوژيک مبارزه با آفات به جاي كاربرد بیرويه سموم كشاورزي.
 -91معرفی رقمهاي گياهی ،باغی و جنگلی مقاوم به خشکی بهمنظور صرفهجويی در مصرف آب.
 -93توسعه و ارتقاي فرهنگ زيستمحيطی با هدف مشاركت مردم در حفاظت از محيط زيست.
-94پيشبينی تمهيدات الزم بهمنظور كاهش آثار زيانبار تغيير اقليم در استان.
 -7-7علوم انساني ،اجتماعي ،فرهنگي و ورزشي
 -9ارتقاي جايگاه فرهنگ و هنرهاي بومی مازندران در سطوح ملی و فراملی.
 -1افزايش جذابيت توليدات و فعاليتهاي فرهنگی ،هنري ،اجتماعی و ورزشی.
 -3بسترسازي براي افزايش مشاركت اجتماعی ،فرهنگی و سياسی عموم بهويژه زنان در روند توسعه استان.
-4كاهش آسيبهاي فرهنگی و اجتماعی شامل اعتياد به مواد مخدر ،مصرف روانگردانها ،مشروبات الکلی و دخانيهات،
جرايم رايانهاي و اينترنتی.
 -5توانمندسازي كاركنان دولتی و ارتقاي فرهنگ كار.
 -6گسترش حمايتهاي اجتماعی در استان (تأمين اجتماعی ،بيمه بيکاري ،برابري فرصتههاي شهغلی بهراي مهردان و
زنان)
 -7تقويت پژوهشهاي بنيادي بهمنظور ارائه تئوريها و نظريهپردازي و توسعه كرسیهاي آزادانديشی .
 -8ترويج فرهنگ پايداري ،ايثار و نشر ارزشهاي انقالب و دفاع مقدس با محوريت فعاليتهاي فرهنگی.
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 -1ايجاد و توسعه امنيت فرهنگی و پدافند غيرعامل فرهنگی در استان.
 -91مطالعه و بررسی نحوه ارتقاء ورزش همگانی ،حرفهاي و قهرمانی در مازندران.
 -99توسعه و تقويت تشکلهاي صنفی ،فنی و تخصصی مردمی در فعاليتهاي اجتماعی ،فرهنگی و ورزشی استان.
 -91استفاده بهينه از رسانههاي استانی در حفظ جايگاه فرهنگ و هنر مازندران.
-93تحکيم خانواده ،ارتقاي نقش و جايگاه زنان در سطوح تصميمسازي و تصميمگيري استان.
 -8-7آموزش عمومي و عالي
 -9ارتقاي سطح كيفی آموزشها اعم از آموزش عمومی(آموزش و پرورش) و آموزش عالی(دانشگاهها) با تأكيد بهر بعهد
عملی و كاربردي آموزشها(مهارتآموزي).
 -1تأكيد بر خالقيت و نوآوري در فرآيند ياددهی -يادگيري و توسعه و تعميق فرهنگ پژوهش در مدارس و دانشگاهها.
 -3اصالح الگوهاي تدريس در مدارس و دانشگاهها و تقويت كارهاي گروهی و تيمی
 -4كاهش افت تحصيلی در همه مقاطع تحصيلی در آموزش و پرورش.
 -5ارتقاء هويت فردي و خودباوري در دانشآموزان و دانشجويان.
 -6افزايش مشاركت معلمان و مدرسان در فرآيند بهسازي برنامههاي آموزشی ،پژوهشی ،تربيتی و فرهنگی استان.
-7تقويت انگيزه اعضاي هيئت علمی و غيرهيئت علمی دانشگاهها و مراكز پژوهشی و دانشهجويان بهه توليهد فنهاوري،
محصول و ثروت در استان در كنار توليد علم.
 -8تقويت تعامالت و ارتباطات ميان مراكز آموزش عالی و پژوهش و فناوري با يکهديگر و بها دسهتگاهههاي اجرايهی و
صنايع.
-1تالش در جهت تسريع و تکميل چرخه توليد علم به فناوري ،محصول و ثروت در استان.
 -9-7بهداشت ،درمان و سالمت
 -9راهکارهاي ارتقاء سالمت ،بهداشت و درمان در جمعيتهاي مختلف استان.
 -1انجام مطالعات الزم در مورد بيماريهاي واگيردار و غيرواگيردار.
 -3استفاده از سلولهاي بنيادي در تشخيص ،نحوه عملکرد و درمان بيماريها.
 -4توسعه فناوريهاي ليزر و سيستمهاي رباتيک جراحی در مراكز درمانی استان.
 -5استفاده مناسب از طب سنتی و گياهان دارويی بومی در درمان بيماريها.
 -6كاربرد زيستفناوري و فناوري نانو در پيشگيري ،تشخيص و درمان بيماريها.
 -7پيشگيري ،تشخيص و درمان بيماريهاي خونی و سرطانی شايع در مازندران.
 -8ارتقاي ايمنی بيماران.
-1ارائه الگوهاي مناسب براي ارتقاي شيوههاي زندگی سالم با تأكيد بر گروههاي آسيبپذير.
-91تحقيق و توسعه داروهاي جديد.
-99تحقيق و صنعتیسازي مواد اوليه دارويی بهمنظور خودكفايی در واردات آنها.
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 -11-7ارتباطات و فناوری اطالعات
 -9توسعه و تجهيز شبکههاي مخابراتی استان.
 -1توسعه زيرساختهاي فناوري اطالعات استان ،همچنين توسعه سرويس دهندههاي مربوطه از جمله  ICPو . ISP
 -3افزايش توليد محصوالت نرمافزاري در مقياس ملی و فراملی.
 -4طراحی و راهاندازي انواع نرمافزارهاي مديريت شهري و روستايی ،پايگاهها و بانکهاي اطالعاتی.
 -11-7عمران ،توسعه شهری ،روستایي و حمل و نقل
 -9بهينهسازي و مقاومسازي در طرحهاي عمرانی.
 -1كنترل و بهينهسازي مصرف انرژي در بخش عمران
 -3توسعه معماري و شهرسازي در استان مبتنی بر الگوي بومی و ايرانی -اسالمی.
 -4ارتقاء ايمنسازي شهرها و روستاها.
 -5ارائه راهکارهاي كاربردي جهت توسعه عمودي و متراكمسازي در راستاي اصول توسعه پايدار شهري.
 -6بهبود سطح خدمات شهري در استان با تأكيد بر رعايت نيهاز و آسهايش كودكهان ،زنهان ،سهالخوردگان ،جانبهازان و
معلوالن.
 -7پيشبينی و كاهش خطرات بالياي طبيعی.
 -8رعايت عدالت ،برابري و حقوق شهروندي در توسعه شهرها.
 -1بهينهسازي روشهاي ساخت و بهرهگيري از مصالح و روشهاي بومی.
 -91بهكارگيري مناسب فناوريهاي نوين براي توسعه ،عمران و مديريت شهري و روستايی.
 -99تثبيت نقاط رانشی حاشيه راههاي استان بهويژه در نقاط كوهستانی.
 -91آسيبشناسی نظام ضوابطی(تراكم و  )...طرحهاي توسعه شهري در استان و ارائه الگوهاي بهينه.
 -93بررسی شيوههاي ارتقاء سطح كمی و كيفی ،گسترش و تجهيز شبکههاي حمل و نقل متناسب با ضرورتهاي
توسعه فعاليتهاي محوري استان.
 -94مطالعه در زمينه استفاده از سيستمهاي هوشمند حمل و نقل و ترافيک در شهرهاي استان.
 -95ارائه راهکارهاي عملی در زمينه استفاده از روشهاي مديريت ترافيک در شهرهاي استان.
 -96امکانسنجی در تعيين مسيرهاي مخصوص دوچرخهسواري و تردد معلوالن و عابران پياده در شهرهاي استان.
 -97كاهش خطرپذيري سيستمهاي حمل و نقل استان و ارائه راهکارهاي عملی بهمنظور افزايش ايمنی و كاهش
تصادفات در سطح جادههاي استان.
 -98ارائه راهکارهاي نوين در بهبود و توسعه ناوگان صيادي استان
 -91بهينهسازي مصرف انرژي و استفاده از فناوريهاي نوين و انرژيهاي تجديدپذير در سيستمهاي حمل و نقل استان.
 -11تأمين منابع مالی پايدار و درآمدزايی در حوزه حمل و نقل از طريق خصوصیسازي ،قيمتگذاري واقعی ،افزايش
بهرهوري.
 -19ارائه راهکارهاي مشاركت مؤثر بخش خصوصی براي گسترش شبکههاي حمل و نقل متناسب با نيازهاي استان،
بهويژه حمل و نقل ريلی و دريايی.
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 -11پيشآمادگی و هشدار پديدههاي جوي حدي.
 -13ارائه راهکار بهمنظور ساماندهی بافتهاي فرسوده شهري.
 -14ارائه راهکار بهمنظور ترغيب روستاييان به مشاركت در اجراي طرحهاي توسعه و عمران روستايی.
 -15ساماندهی و بهسازي نحوه استقرار فعاليتها و مشاغل در ورودي و خروجی شهرها.

 -8فرآیند اجرای ماده  56قانون الحاق ( )2در استانها
بر اساس ماده  56قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت ( )1و بند "ب" ماده 64
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ،دستگاههاي اجرايی تابع نظام بودجه هزينهاي استانها موظفند يک درصد از اعتبارات
تخصيص يافته هزينهاي (به استثناي فصول ا و  )6و در مورد شركتهاي دولتی از هزينههاي غيرعملياتی را بر اساس
اسناد باالدستی ،اسناد توسعه استان ،سياستها و اولويتهاي پژوهشی و فناوري كشور مصوب شوراي عالی عتف و
نيازهاي استان و در چارچوب دستورالعمل ابالغی ،براي امور پژوهش و توسعه فناوری هزينه نمايند.
فرآيند اجرايی ماده  56قانون الحاق ( 1فعاليتها و متصديان آن) ،با توجه به دستورالعمل اجرايی بند "ز" تبصره
" "1قانون بودجه سال  9318در استانها به شرح زير است:
 -9شناسايی نيازهاي پژوهشی و فناوري پيشنهادي بهمنظور رفع مشکالت توسعهاي استان و ارسال آن از طريق ثبت در
فرم نياز سامانه پژوهش و فناوري مازندران -دستگاههاي اجرايی ،دانشگاهها ،مراكز پژوهشی و پژوهشگران حقيقی.
 -1دستهبندي نيازهاي پژوهشی دريافتی از سوي نهادهاي استانی (شامل عنوان ،شرح خدمات ،بيان مساله ،اهميت و
ضرورت ،اهداف و نتايج مورد انتظار و اعتبار پيشنهادي) براي طرح در كميته  -سازمان مديريت و برنامهريزي استان
 -3بررسی و تاييد نيازهاي پيشنهادي دستگاهها و اولويتبندي آن -كميته تخصصی ذيل كارگروه آموزش ،پژوهش،
فناوري و نوآوري استان.
 -4تصويب اولويتهاي پژوهش و فناوري استان -شوراي برنامهريزي و تويعه استان
 -5فراخوان عمومی عناوين طرحهاي پژوهشی مصوب جهت دريافت پروپوزالها– سازمان مديريت و برنامهريزي استان
 -6تعيين مجري ،تهيه طرح پيشنهادي(پروپوزال) در قالب فرمت تعيين شده از سوي شوراي عتف (پيوستی) و پيشنهاد ناظر
 دستگاه اجرايی -7بررسی و تصويب طرح پيشنهادي(پروپوزال) ،هزينه طرح ،صالحيت مجري ،همراستايی طرح با اولويتهاي ملی(مصوب
شوراي عالی عتف) و نيازهاي استانی ،تکراري نبودن در سطح استان و ملی ،تعيين ناظر – كميته تخصصی ذيل كارگروه
آموزش ،پژوهش ،فناوري و نوآوري استان
 -8ابالغ طرحهاي پژوهشی مصوب به دستگاههاي اجرايی مرتبط – سازمان مديريت و برنامهريزي استان
 -1ثبت مشخصات طرحهاي پژوهشی مصوب در سامانه سمات ملی ،اخذ كد رهگيري ،عقد قرارداد نظارت  -دستگاه اجرايی
 -91بررسی مستندات ثبت شده و ارائه كد رهگيري  -كميسيونهاي تخصصی شوراي عتف
 -99تاييد تمديد طرح براي سال بعد(در صورت نياز)  -كارگروه آموزش ،پژوهش ،فناوري و نوآوري استان
 -91تاييد نتايج طرح جهت ارائه كد خاتمه  -كارگروه آموزش ،پژوهش ،فناوري و نوآوري استان
 -93ارائه كد پايانی طرح – كميسيونهاي تخصصی شوراي عتف
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 -94ارائه نتايج و دستآوردهاي طرح از سوي مجري در محل دستگاه اجرايی بهرهبردار و در مورد طرحهاي كالن در
جلسات كارگروه آموزش ،پژوهش ،فناوري و نوآوري استان – دستگاه اجرايی

 -9محورهای انجام فعاليتهای پژوهش و فناوری از طریق سامانه
براي دستيابی به اقتصاد دانشبنيان بايد فرآيند توليد علم به نوآوري ،فناوري ،محصول و توليد انبوه و تجاري-
سازي آن در جامعه تسريع و تکميل گردد .به عبارت ديگر دانايی را به توانايی تبديل نموده و از علم به ثروت رسيد.
بنابراين ساماندهی فعاليتهاي پژوهش ،نوآوري و فناوري از عوامل اصلی تحقق اقتصاد دانشبنيان و داراي اهميت و
ضرورت است.
در اين راستا ،طی سالهاي اخير راهکارهاي مختلفی بهصورت متمركز در سطح ملی اتخاذ گرديده و فعاليتهاي
گوناگونی به منظور انجام پژوهشهاي كاربردي تقاضامحور ،كمک به تقويت و توسعهي اقتصاد دانشبنيان ،تکميل چرخه
توليد علم به فناوري و محصول و تجاريسازي آنها شکل گرفته است؛ ولی متأسفانه در سطوح استانی پيشبينیهاي
الزم انجام نشده و نقش استانها در نظام پژوهش ،فناوري و نوآوري كمرنگ است .در اين ارتباط سازمان مديريت و
برنامهريزي مازندران سعی نموده با ساماندهی فعاليتهاي پژوهشی از طريق توسعه "سامانه پژوهش و فناوري
مازندران"( ،)www.bpmz.irشرايطی در استان بهوجود آورد تا ضمن انجام فعاليتهاي پژوهشی كاربردي و
تقاضامحور در راستاي اسناد باالدستی و رفع چالشهاي استان ،نقش مازندران را در حوزه پژوهش ،فناوري و نوآوري
پررنگتر نموده و امکان تحقق اقتصاد دانشبنيان در استان را بيش از پيش فراهم نمايد.
در حال حاضر  13فرم استاندارد براي انجام امور مربوطه در سامانه پژوهش و فناوري مازندران جانمايی گرديده كه در
دسترس عموم قرار دارد و همه پژوهشگران ،دانشگاهها ،مراكز پژوهشی ،دستگاههاي اجرايی و نهادهاي غيردولتی می-
توانند در بخشهاي مختلف به شرح ذيل ،فعاليتهاي پژوهش و فناوري خود را ثبت و بهروزرسانی نمايند:
 ارسال پيشنهادها و ديدگاههاي جديد بهوسيله پژوهشگران ،دانشگاهها ،مراكز پژوهشی ،دستگاههاي اجرايی و سايرنهادها در خصوص مؤلفههاي انتخاب عناوين و اولويتهاي پژوهشی.
 ارسال نيازهاي پژوهشی ،دستاوردهاي پژوهش و فناوري و مشخصات سرمايهگذاران در قالب فرمهاي استاندارد به-وسيله پژوهشگران ،دانشگاهها ،مراكز پژوهشی ،دستگاههاي اجرايی و ساير نهادها .
 ثبت مشخصات سرمايهگذاران در قالب فرم استاندارد مجزا از سوي نمايندگان نهادهاي اجرايی (بهويژه پارك علمو فناوري ،اداره كل صنعت ،معدن و تجارت ،خانه صنعت ،معدن و تجارت ،اتاق بازرگانی ،معادن و كشاورزي ،اداره كل
امور اقتصادي و دارايی و دفتر جذب و حمايت از سرمايهگذاري استانداري).
 معرفی كميتههاي پژوهش و فناوري ،پروژههاي پژوهشی خاتمهيافته و در حال اجرا ،تأليفات و توانمنديهايپژوهشی نهادهاي اجرايی در قالب فرمهاي استاندارد.
همچنين مديريت آموزش و پژوهشهاي توسعه و آيندهنگري سازمان مديريت و برنامهريزي استان براي هر يک
از رابطان پژوهشی نهادهاي اجرايی ،نام كاربري تعريف نموده تا قادر باشند از طريق سامانه پژوهش و فناوري مازندران
نسبت به ثبت فعاليتهاي پژوهشی و فناوري نهاد خود ،اقدام نمايند.
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يادآور میگردد نهادهاي استانی كه تاكنون نسبت به معرفی نماينده در امور سامانه اقدام ننمودهاند ،میتوانند در
صفحه اصلی سامانه با انتخاب منوي "معرفی نماينده نهاد" نسبت به ارسال تقاضاي خود براي دريافت نام كاربري و
كلمه عبور اقدام نمايند تا در صورت تأييد موارد ارسالی بهوسيله ادمين سامانه ،نام كاربري و كلمه رمز در اختيار نماينده
نهاد قرار گيرد؛ در ضمن در تکميل فرم ،پيوست نمودن معرفینامه رسمی از سوي نهاد مربوطه ضروري است.
 -1- 9كميته پژوهش و فناوری دستگاههای اجرایي استان:
بهمنظور اثربخشی امور پژوهشی و توسعه فناوري ،ضروري است دستگاهها و نهادهاي اجرايی نسبت به تشکيل
كميته پژوهش و فناوري متشکل از رئيس دستگاه ،معاون و كارشناسان مرتبط با حوزه پژوهش و فناوري و دو عضو هيئت
علمی مرتبط با وظايف دستگاه اقدام نمايند و از اين طريق بررسی و نظارت بهينه بر فرآيند انجام فعاليتهاي پژوهش و
فناوري دستگاه را بر عهده گيرند .نمايندگان نهادهاي اجرايی میتوانند با انتخاب گزينه "معرفي كميته پژوهشي" از
بخش كارتابل نهاد ،نسبت به ثبت و معرفی كميته پژوهش و فناوري خود در سامانه (نام رئيس كميته ،دبير كميته ،اعضاي
كميته ،اعضاي هيئت علمی عضو كميته و مشخصات آنان) اقدام نمايند.
 -1-1-9وظایف كميته پژوهش و فناوری دستگاههای اجرایي استان:

 تعيين اهداف و خطمشیهاي پژوهشی و توسعه فناوري دستگاه . تعيين نحوه همکاري با دانشگاهها و مراكز پژوهش و فناوري در انجام فعاليتهاي پژوهشی و تعامل موثر با آنها. شناسايی نيازهاي پژوهشی كاربردي و اساسی دستگاه و اولويتبندي آنها بر اساس دستورالعملها و قوانينكشوري و مقتضيات استانی.
 بررسی ،ارزيابی و انتخاب طرحهاي پژوهشی پيشنهادي(پروپوزالها) دريافت شده از طريق فراخوان. تعيين مجري و تنظيم قراردادهاي مجريان پروژههاي پژوهشی تصويب شده از سوي شوراي برنامهريزي و توسعهاستان .
 پيشنهاد ناظران پروژههاي پژوهشی به كميته تخصصی ذيل كارگروه آموزش ،پژوهش ،فناوري و نوآوري استان. بررسی و نظارت بر پيشرفت فيزيکی پروژههاي پژوهشی و تعيين ميزان پرداخت به مجريان و ناظران پروژهها. پيگيري و نظارت بر ارائه نتايج پروژهها در دستگاههاي اجرايی از سوي مجريان بهمنظور اطالعرسانی به ذينفعانو تالش در جهت كاربردي نمودن نتايج.
 -2-9ارسال مؤلفههای انتخاب نيازهای پژوهش و فناوری(اولویتها) بهوسيله افراد حقيقي و حقوقي:
پژوهشگران عضو سامانه و نمايندگان نهادهاي اجرايی میتوانند با انتخاب گزينه "ارسال مؤلفههاي پيشنهادي"،
نسبت به ويرايش مؤلفههاي موجود و يا پيشنهاد مؤلفههاي جديد در هر يک از بخشها (اعم از كشاورزي ،صنعت و
معدن ،انرژي ،ميراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري ،مديريت ،اقتصاد و بازرگانی ،محيط زيست ،علوم انسانی،
اجتماعی ،فرهنگی و ورزشی ،آموزش عمومی و عالی ،بهداشت ،درمان و سالمت ،ارتباطات و فناوري اطالعات و عمران-
توسعه شهري و روستايی و حمل و نقل) اقدام نمايند.
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 -3-9ارسال نيازهای پژوهش و فناوری بهوسيله افراد حقيقي و حقوقي:
براي شناسايی نيازهاي پژوهشی و فناوري در راستاي توسعه استان ،بايد مسائل و چالشهاي مهم بخشهاي
مختلف مرتبط با توسعه استان مشخص گردد؛ بدين منظور الزم است از اسناد باالدستی و گزارشهاي توسعهاي مصوب
مراجع ذيربط ،بهنحو مطلوبی استفاده گردد و معيارهاي ذيل مدنظر قرار گيرد:
 -1-3-9معيارهای انتخاب نيازهای پژوهش و فناوری:

 تحققپذير بوده و قابليت اجرايی داشته باشد. داراي اهميت(فايده و سودمندي) و ضرورت(اولويت) باشد. موضوع بديع و تازه باشد (تکراري نباشد). ارتقاي شاخصهاي بهرهوري را در پی داشته باشد. جنبه نوآوري داشته باشد. كاربردي و تقاضامحور باشد. به چالشها و مسائل مهم استانی و منطقهاي بپردازد. اشتغالزا باشد (بهويژه اشتغالزايی براي دانشآموختگان) در راستاي برنامههاي توسعهاي بهويژه اقتصاد مقاومتی ،برنامه ششم توسعه و چشمانداز بيست ساله نظام باشد. داراي ديدگاه آمايشی و تعميمپذير باشد. استفاده از فناوريهاي نوين مورد تاكيد قرار گيرد. از نظر اقتصادي باصرفه باشد (مقايسه نتايج و دستاوردها با اعتبار هزينهشده). -2-3-9مصادیق توسعه فناوری

(انجام امور تحقيق و توسعه به شرح دستورالعمل اجرايی ماده  56قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت ،مصوبه
شوراي عالی علوم ،تحقيقات و فناوري به شماره  3/91/1199مورخ )9314/91/91
تحقيق و توسعه ( )R&Dعبارت است از انجام هرگونه كار خالق به طريقی نظاممنهد بههمنظهور افهزايش انباشهت
دانش از جمله دانش بشري ،فرهنگی و اجتماعی و استفاده از اين انباشت دانش براي طرح كاربردهاي جديد.
دستهبندي فعاليتهاي تحقيق و توسعه و معيارها و مصاديق آن به اين شرح است:
 -1-2-3-9فعاليتهای صنعتي:

در فعاليت هاي صنعتی اگر هدف بهبود بيشتر محصول يا فرآيند توليد باشد در اين صورت اين فعاليت  R&Dاست.
اما اگر محصول يا فرآيند توليد يا رهيافت بهطور اساسی تعيين شده است و هدف اصلی ،توسعه بازار ،انجهام برنامههريهزي
پيشتوليد يا ايجاد يک سيستم توليد با كنترل معمولی كه بدون مشکل كار كند ،باشد اين فعاليتها  R&Dنيستند.
با توجه به معيار اشاره شده موارد زير  R&Dمحسوب میشوند:
 نمونههاي اوليهاي ( )prototypesكه براي آزمايشات مختلف محصوالت يا فرآيندهاي توليد ساخته میشوند. كارخانههاي آزمايشی ( )pilot plantsكه به منظور كسب تجربه و گردآوري دادهها انجام میشوند.18

 توليد آزمايشی ( )production Trialدر صورتی كه مستلزم انجام طراحی و كار مهندسی بيشتري روي نمونههاياوليه بوده و با هدف بهبود بيشتر محصول انجام شود.
 رفع اشکالی كه نياز به  R&Dدارد؛ رفع اشکال معمولی يا با روشهاي معمولی  R&Dنيست.  R&Dبازخورد ( )Feedback R&Dكه براي رفع اشکاالت فنی محصول يا فرآيند توليد جديد يا بهطور اساسیبهبود يافته  ،انجام میشود.
 بخشی از هزينههاي پروژههاي با مقياس بزرگ و كارخانههاي آزمايشی پرهزينه كه بهدليل ماهيت نمونه اوليه بهودنآنها صرف شده است.
 طراحی صنعتی و نقشهكشی ( )Industrial design &drawingشامل نقشهها و طرحهايی كه با هدف تعريفرويهها و مشخصات فنی و عمليلتی محصوالت با فرآيندهاي توليد جديد يا بهطور اساسی بهبود يافته ،انجام میشود.
 تدوين استانداردهاي فنی جديد يا اخذ و پيادهسازي استانداردهاي فنی محصوالت با فرآيندهاي توليد جديد يا بهطهوراساسی بهبود يافته R&D ،است.
 آزمايشهاي بالينی( )Clinical trialsكه پيش از اخذ مجوز توليد بر روي دارو ،واكسن يا درمانهاي جديد يا به-طور اساسی بهبود يافته انجام میشود R&D ،محسوب میشود.
 انجام مهندسی معکوس در چارچوب ÷روژه  R&Dبراي توسعه يک محصول جديد يا بهطور اساسهی بهبهود يافتهه، R&Dاست.
تذكر :توليد و فعاليتهاي فنی مرتبط با آن كه شامل پيشتوليد ،توليد صنعتی ،توزيع كاال و خدمات فنهی وابسهته و
بازاريابی و فعاليت هايی كه در اين ارتباط با استفاده از علوم اجتماعی (مانند تحقيق در مورد بازار) انجام میشود ،همچنهين
رفع اشکاالت تجهيزات و فرآيندهاي توليد R&D ،نيست.
 -2-2-3-9توسعه نرمافزار:

آن دسته از فعاليت توسعه نرمافزاري بهعنوان  R&Dمحسوب میشود كه هدف پروژه و اتمام آن ،مستلزم پيشرفت
و رفع ابهام علمی و يا فناورانه بهصورتی نظاممند بوده و در راستاي توليد يک محصول يا فرآيند توليهد جديهد يها بههطهور
اساسی بهبود يافته ،باشد .فعاليتهاي عادي نرمافزاري (مانند تطبيق نرمافزارهاي موجود ،ايجاد نرمافزارهاي كهاربردي بها
استفاده از روشهاي فعلی ،پشتيبانی از سيستمهاي موجود ،عيبيابی سيستمها و ترجمهه زبهانههاي كهامپيوتر)R&D ،
محسوب نمیشوند
 -3-2-3-9خدمات:

در فعاليتهاي خدماتی ،پروژهاي  R&Dاست كه منجر به توليد دانش جديد شده و يا با استفاده از دانش موجهود،
كاربردهاي جديدي را ابداع كند .مهمترين عامل براي  R&Dبودن اين فعاليتها وجود عنصهر تهازگی در آنهها اسهت.
فعاليتهاي  R&Dخدماتی هم میتواند در حوزه فنی و هم در حوزه علوم اجتماعی و انسانی باشد.
 -4-2-3-9فعاليتهای علمي و فني مرتبط با : R&D
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فعاليتهاي علمی و فنی مرتبط با  R&Dمانند آزمودن و كنترل كيفيت ،در صورتی  R&Dمحسوب میگردد كه
در راستا و در خدمت  R&Dانجام شود؛ اما اگر اين فعاليتها اساسا براي اهدافی متفاوت با  R&Dبرنامههريهزي شهده
باشند R&D ،محسوب نمیشوند.
مواردي مانند تست و استانداردسازي ،بررسیهاي مربوط به سياستگذاري ماننهد تحليهل برنامهههها و سياسهتهها،
گردآوري دادهها و پردازش و تحليل آن ها و نظاير آن در صورتی كه در راستا و يا به عنوان بخشی از پروژهههاي R&D
انجام شود R&D ،است ولی انجام اين اقدامات براي فعاليتهاي معمولی R&D ،نيست.
ثبت اختراعات مرتبط با پروژههاي  ،R&Dبه عنوان  R&Dمحسوب میگردد ولی خدمات ثبهت اختهراع توسهط
موسسات مختلف  R&Dنيست.
امکانسنجی كه براي بررسی عملی بودن پروژههاي پژوهشی انجام میشود  R&Dمحسوب میگردد .اما امکان-
سنجی پروژههاي مهندسی پيشنهادي با استفاده از فنون موجود ،قبل از تصميمگيهري در بهارهي اجهراي پهروژهR&D ،
نيست.
 -5-2-3-9علوم اجتماعي و انساني:

در اين حوزه وجود قابل مالحظهاي از عنصر نو بودن يا رفع ابهامات علمی يا فنی ،معيار پذيرش يک پروژه به عنوان
يک فعاليت  R&Dاست .اين عنصر ممکن است در هر يک از بخشهاي مفهومی ،روششناختی و يا تجربی پروژه مورد
نظر وجود داشته باشد .فعاليت هاي مرتبطی كه داراي ماهيتی معمولی و بدون نو بودن و رفع ابهامات علمی يا فنی هستند
را فقط زمانی میتوان  R&Dحساب كرد كه بخش جدايیناپذيري از يک پروژه خاص  R&Dباشند .يا بهمنظور كمک
به چنين پروژهاي انجام شوند.
به عنوان مثال ،گزارش هاي تفسيري در مورد اثرات اقتصادي ناشی از تغيير ساختار مالياتی بها اسهتفاده از دادهههاي
موجود ،استفاده از روشهاي استاندارد در روانشناسی براي گزينش كاركنان صنعتی و آزمودن ناتوانی خواندن در كودكان
در حيطه فعاليتهاي معمولی بوده و  R&Dنيستند.
 -3-3-9نحوه ارسال نيازهای پژوهش و فناوری از سوی پژوهشگران و نمایندگان نهادها:

الزم است هر يک از افراد حقيقی و حقوقی عضو سامانه بعد از ورود به قسمت "نيازهاي پژوهشی" (كارتابل نهاد
يا پژوهشگر) ،ابتدا يک يا چند مورد از مؤلفههاي انتخاب نيازهاي پژوهشی را انتخاب نموده ،سپس نسبت به تکميل ساير
اطالعات مربوط به فرم نياز پژوهشی شامل عنوان نياز پژوهشی ،بيان مسئله ،اهميت و ضرورت و نتايج مورد انتظار و غيره
و سپس ارسال آن ،اقدام نمايند.
نکته مهمی كه در تدوين نيازهاي پژوهشی بايد به آن توجه گردد ،بيان اهميت و ضرورت انجام پژوهش دربارهي
مسئله مورد نظر است .ضرورت معموالا با اهميت يکسان تلقی میشود ،در حالیكه تفاوت بسيار ظريفی بين اين دو وجود
دارد .اهميت همان فايده و سودمندي انجام پژوهش است كه به رفع مشکالت اشاره دارد ولی ضرورت انجام پژوهش،
به فوريت زمانی پژوهش دربارهي آن مسئله بر میگردد؛ براي بيان ضرورت انجام يک پژوهش ،بايد به اين سؤال پاسخ
گفت كه آيا انجام پژوهش داراي اولويت است؟ چرا اين پژوهش بايد در زمان پيشنهادي انجام شود؟ و در صورتی كه
انجام پژوهش مرتبط با مسئله ،به زمان ديگري(مثالا يک سال بعد) موكول شود چه عوارضی خواهد داشت؟
تا پايان سال  ،9317تعداد  931نياز در سامانه ثبت گرديده كه  993مورد تاييد و  16مورد رد شد.
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 -4-3-9اولویتهای پژوهش و فناوری ویژه استان مازندران
موضوع

ردیف

9

بررسی و تحليل علل و پيامدهاي تغييرات اقليمی در مازندران و ارائه راهکارهاي كاهش آثار زيانبار آن

1

بررسی آثار زيانبار استفاده از كودها و سموم كشاورزي در مازندران و معرفی روشهاي جايگزين

3

مديريت يکپارچه پسماند مازندران

4

بررسی اثرات زيستمحيطی آلودگی رودخانهها و درياي خزر و ارائه راهکارها

5

راهکارهاي درآمدزايی از جاذبههاي گردشگري (تاريخی ،فرهنگی و طبيعی) مازندران

6

بررسی نقش بازآفرينی بافتهاي فرسوده بر توسعه شهري در شهرهاي استان مازندران

7

امکانسنجی جانمايی مناسب برخی مشاغل خاص (صافکاري ،در و پنجرهسازي ،مکانيکی ،آهنگري و) ...
در خارج از محدوده شهري

8

شناسايی فرصتهاي سرمايهگذاري داخلی و خارجی در مازندران

1

آسيبشناسی صادرات محصوالت كشاورزي و باغی استان مازندران و ارائه راهکارها

91

راهکارهاي صيانت از منابع آب در مازندران و مديريت بهرهبرداري صحيح از آبهاي غيرمتعارف

99

راهکارهاي صيانت از منابع طبيعی(جنگلها ،مراتع و آبزيان) در مازندران

91

توسعه صنايع تبديلی در بخش كشاورزي مازندران

93

امکانسنجی راهاندازي دانشگاه بينالمللی در مازندران

94

بررسی چالشهاي توسعه گردشگري دريايی در مازندران و ارائه راهکارها

95

آسيب شناسی آموزش عالی در مازندران و ارائه راهکارها

 -4-9معرفي تأليفات نهادهای استاني:
كاربران نهادهاي اجرايی میتوانند با مراجعه به منوي"تأليفات نهادهای استاني" در قسمت فعاليتهاي پژوهشی،
مشخصات تأليفات نهاد خود اعم از عنوان تأليف ،تهيهكنندگان ،موضوع ،چکيده ،نام ناشر و  ...را در سامانه ثبت نموده تا
در دسترس عموم قرار گيرد.
 -5-9ثبت پروژههای پژوهشي خاتمهیافته و در حال اجرای نهادهای استاني:
همه كاربران میتوانند با مراجعه به منوي" پروژههای پژوهشي نهادها" در قسمت فعاليتهاي پژوهشی ،مشخصات
پروژههاي خاتمهيافته و در حال اجرا به تفکيک نهادهاي استانی اعم از"عنوان پروژه ،نام مجري و ناظر ،ماهيت مجري
،اعتبار ،تاريخ شروع و خاتمه ،نهاد مرتبط ،چکيده پروژه و  " ...را مشاهده نمايند (در صورتیكه مشخصات پروژههاي
پژوهشی بهوسيله نماينده نهاد در سامانه ثبت شده باشد).
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 -6 9ارسال دستاوردهای پژوهش و فناوری نهادهای استاني:
بهمنظور توسعه و ترويج دستاوردهاي پژوهش و فناوري و بهكارگيري آنها در رفع چالشهاي استان و نهادينهسازي
زنجيره ثمردهی علم و فناوري ،تمهيدات الزم جهت ساماندهی دستاوردهاي پژوهش و فناوري از طريق سامانه پژوهش و
فناوري مازندران اتخاذ گرديد .در حال حاضر پژوهشگران و فناوران حقيقی و حقوقی میتوانند در قالب بيش از  51فيلد،
نسبت به ثبت و ارسال مشخصات محصوالت و دستاوردهاي خود اقدام نمايند كه تا پايان سال  ،9317مشخصات 111
دستاورد پژوهشی ،فناوري ،نوآوري و  R&Dدر سامانه ثبت گرديد.
فيلدهای فرم دستاوردهای پژوهش و فناوری
ردیف

نام فيلد

نوع

توضيحات

9

نوع دستاورد

ليست ساده

فناوري ،پژوهشی ،R&D ،نوآوري

1

نام دستاورد

فيلد ساده

_

3

زمان توليد دستاورد

تاريخ

4

متولی دستاورد

ليست ساده

_
شركت دانشبنيان /شركت فناوري غيردانشبنيان /دانشگاه /مركز
پژوهشی /واحد  /R&Dدستگاه اجرايی /شخص حقيقی /ساير

5

نام متولی حقوقی دستاورد

فيلد ساده

_

6
7

نشانی محل توليد دستاورد
نام متولی حقيقی دستاورد

فيلد ساده
فيلد ساده

_
_

8

شماره همراه متولی دستاورد

شماره همراه

_

1

وضعيت تأييد دستاورد

ليست ساده

بلی /خير

91

عنوان نهاد تأييدكننده دستاورد

فيلد ساده

_

99

تاريخ تأييد دستاورد

تاريخ

_

91

تصوير تأييديه دستاورد

فايل

_

93

تصوير دستاورد

فايل

_

94

وضعيت اخذ تأييديه دانشبنيان دستاورد

ليست ساده

بلی /خير

95

تصويرتأييديه دانشبنيان دستاورد

فايل

_

96

وضعيت توليد دستاورد

ليست ساده

نمونه /پايلوت /توليد انبوه /ساير

97

برنامه كسب و كار و تجاريسازي

فايل

_

98

وضعيت ارائه محصول به بازار

ليست ساده

بلی /خير

91

نخستين زمان ارائه محصول به بازار

تاريخ

11

حوزه دستيابی به دانش فنی

ليست ساده

19

خالصه روش توليد محصول

فيلد ساده

11

ضرورت استفاده از دستاورد در مازندران

فيلد ساده
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_
خلق دانش جديد /بومیسازي دانش خريداري شده/ارتقاي دانش
فنی /خريداري دانش فنی /مهندسی معکوس /ساير

_

14

عناوين بهرهبرداران دستاورد(استانی ،ملی و بينالمللی)

فيلد ساده

15

تعداد شاغالن تمام وقت حاصل از دستاورد

فيلد ساده

16

تعداد شاغالن پاره وقت حاصل از دستاورد

فيلد ساده

17

ميزان گردش مالی حاصل از فروش دستاورد

فيلد عددي

18

ميزان صادرات

فيلد عددي

11

مستندات مربوط به صادرات

فايل

31

مجوزها و استانداردهاي اخذ شده

فيلد ساده

39

تصوير مجوزها و استانداردهاي اخذ شده

فايل

31

تصوير مستندات ثبت نوآوري محصول /ثبت اختراع

فايل

33

آيا توليد دستاورد منجر به چاپ مقاله در نشريات معتبر
شده است؟

ليست ساده

34

تعداد مقاله چاپ شده

فيلد ساده

35

تصوير صفحه اول مقاالت

فايل

36

ميزان ماليات پرداختی ساالنه محصول

فيلد عددي

37

تصوير مستندات پرداخت ماليات

فايل

38

آيا دستاورد نياز به سرمايهگذار دارد؟

ليست ساده

31

ارزش فناوري

فيلد ساده

41

ميزان ارزش افزوده حاصل از سرمايهگذاري

فيلد ساده

49

قيمت فروش محصول(تکفروشی و عمده فروشی)

41

قابليت صادرات حاصل از سرمايهگذاري

43

ميزان سرمايه مورد نياز(براي توليد ،فروش و توسعه)

44

نحوه مشاركت يا سرمايهگذاري مورد انتظار

45

هزينه انجام شده

فيلد عددي

46

ساير مستندات مربوطه

فايل

47

نهاد ثبتكننده

ليست پيشرفته

اسامی كليه نهادها

48

نام كاربري ثبتكننده

فيلد ساده

_

41

تأييد

ليست ساده

بلی /خير

فيلد ساده
چندخطی
فيلد ساده
چندخطی
فيلد ساده

_
_
_
_
_
_
_
_
بلی /خير
_
_
_
_
بلی /خير
_
_
_
_
_

فيلد ساده
چندخطی
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_
_

 -7-9معرفي توانمندیهای پژوهش و فناوری نهادها:
بهمنظور ساماندهی و تسهيل دسترسی عمومی به "توانمنديهاي پژوهشی نهادهاي اجرايی" اعم از توانمنديههاي
آزمايشگاهی (تعداد آزمايشگاههاي تخصصی ،تجهيزات آزمايشگاهی و معرفی آزمونهايی كه بهر اسهاس شهماره اسهتاندارد
معتبر در آزمايشگاه مربوطه قابل انجام هستند) ،توانمنديهاي كتابخانه (تعداد كتاب ،منابع مرجع ،مجالت ،معرفی بانکهاي
اطالعاتی و معرفی سيستم نرمافزاري كتابخانه) ،چارت تشکيالتی فعلی پژوهش در نهاد مربوطه (شامل نام -نام خانوادگی-
پست سازمانی -رشته تحصيلی -مقطع تحصيلی و سابقه كار مرتبط با پژوهش افراد شاغل) و نيز اعتبارات پژوهش و فناوري
(اعتبارات هزينهشده طی سالهاي برنامه پنجم توسعه) ،هر يک از نهادهاي اجرايی مهیتواننهد نسهبت بهه ثبهت اطالعهات
مربوطه در قالب فرم استاندارد تعبيه شده در قسمت فعاليتهاي پژوهشی سامانه اقدام نمايند
فيلدهای توانمندیهای پژوهش و فناوری نهادها
توضيحات

عنوان
تعداد افراد شاغل در بخش پژوهش

نام /نام خانوادگی /پست سازمانی /رشته تحصيلی /مقطع
تحصيلی /سابقه كار مرتبط با پژوهش و فناوري افراد

چارت تشکيالتی پژوهش و فناوري

---

تعداد آزمايشگاههاي تخصصی

--معرفی آزمونهايی كه بر اساس شماره استاندارد معتبر در
آزمايشگاه مربوطه قابل انجام هستند.

معرفی آزمونهاي قابل انجام در آزمايشگاه
مشخصات تجهيزات آزمايشگاهی

---

تعداد كتابهاي موجود در كتابخانه

---

تعداد منابع مرجع كتابخانه

---

تعداد مجالت كتابخانه

---

معرفی بانکهاي اطالعاتی و سيستم نرمافزاري كتابخانه

---

ساير توانمنديهاي كتابخانه

---

ميزان اعتبارات پژوهشی سال جاري

---

ميزان اعتبارات پژوهشی هزينهشده سال گذشته
نحوه هزينهكرد اعتبارات پژوهش و فناوري

---

 -8-9ساماندهي"محصوالت سرمایهپذیر" و "مشخصات سرمایهگذاران" از طریق سامانه

بهمنظور آشنايی بيشتر "سرمايهگذاران حقيقی و حقوقی" با "فناوريها و نوآوريهاي قابل تجاريسازي و

سرمايهگذاري" طی هماهنگی با پارك علم و فناوري و اداره كل صنعت ،معدن و تجارت اقدامات الزم جهت ساماندهی
"محصوالت سرمايهپذير" و "مشخصات سرمايهگذاران" از طريق سامانه پژوهش و فناوري مازندران در قالب فرمهاي

24

مجزا انجام گرفت تا مشخصات محصوالت سرمايهپذير و سرمايهگذاران به سهولت در دسترس ذينفعان قرار گيرد .در اين
راستا تاكنون موارد ذيل تحقق يافته است:
 -1-8-9امكان مشاهده "محصوالت سرمایهپذیر" در سامانه :

تدابيري اتخاذ گرديد تاكليه محصوالت ثبت شده در فرم دستاوردها كه داراي شرايط سرمايهگذاري هستند به فرم
محصوالت سرمايهپذير انتقال يافته ودر دسترس عموم قرار گيرد.
 -2-8-9امكان مشاهده مشخصات سرمایهگذاران در قالب فرم مجزا .
فيلدهای فرم سرمایهگذاران
ردیف

نام فيلد

نوع

توضيحات

9

كد ملی

فيلد عددي

_

1

نام

فيلد ساده

_

3

نام خانوادگی

فيلد ساده

_

4

تصوير

فايل

_
فوقديپلم و پايينتر /كارشناسی /كارشناسی ارشد /دانشوري /دكتري/
فوقدكتري /تخصص /فوقتخصص

آخرين مدرك
تحصيلی
رشته تحصيلی
تلفن همراه

فيلد ساده
شماره تلفن همراه

_
_

8

ايميل

فيلد ساده

_

1

آدرس

فيلد ساده

_

91

شهر محل سکونت

فيلد ساده

_

99

شركت ثبتشده

ليست ساده

دارد /ندارد

91

نام شركت

فيلد ساده

-

93

شماره ثبت

فيلد ساده

_

94

تاريخ تأسيس

تاريخ

_

95

موضوع فعاليت

فيلد ساده

_

96

سمت سرمايهگذار در
شركت

فيلد ساده

_

97

تلفن شركت

فيلد ساده

_

98

آدرس شركت

فيلد ساده

_

91

حوزه سرمايهگذاري

ليست چند انتخابی

كشاورزي /صنعت و معدن /انرژي /ميراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشهگري/
اقتصاد ،بازرگانی و بهرهوري /محيط زيست /علوم انسانی ،اجتمهاعی ،فرهنگهی و
ورزشی/آموزش عمومی و عالی /بهداشت ،درمان و سالمت /ارتباطات و فنهاوري
اطالعات /عمران ،توسعه شهري و روستايی و حمل و نقل

5
6
7

ليست ساده
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_

11

نحوه سرمايهگذاري

فيلد ساده چندخطی

19

نوع سرمايهگذاري

ليست چندانتخابی

11

ميزان سرمايهگذاري

ليست ساده

13

هدف از سرمايهگذاري

فيلد ساده چندخطی

_

ليست ساده

بلی /خير

فيلد ساده چندخطی

_

16

رزومه سرمايهگذار

فايل

_

17

نهاد ثبتكننده

ليست پيشرفته

اسامی كليه نهادها

18

نام كاربري ثبت كننده

فيلد ساده

_

11

تأييد

ليست ساده

بلی /خير

14
15

آيا سابقه سرمايه-
گذاري داريد؟
شرح سرمايهگذاري
انجام شده

خريد فناوري /خريد محصول /مشاركت در سرمايهگذاري /مشاركت در فروش/
كمک بالعوض /استفاده از برند /قابل مذاكره
كمتر از  51ميليون تومان /از  51تا  911ميليون تومان /از  911تا  511ميليون
تومان 511 /ميليون تومان تا يک ميليارد تومان /باالتر از يک ميليارد تومان

 -9-9تكميل و بهروزرساني اطالعات فردی ،تحصيلي و شاخصهای پژوهش و فناوری از سوی پژوهشگران:

پژوهشگران عضو سامانه میتوانند از طريق نام كاربري و كلمه عبور خود وارد صفحه سامانه شده و پس از بهروزرسانی
اطالعات فردي و تحصيلی ،نسبت به ثبت مشخصات فعاليتهاي پژوهشی خود در قالب  95فرم جانمايی شده در
سامانه(پروژههاي پژوهشی ،مقاالت چاپ شده در نشريات و همايشها ،چاپ كتاب ،اكتشاف -نوآوري -اختراع و اثر بديع
هنري ،احراز رتبه برجستگی و  ،)...اقدام نمايند.
در ضمن پژوهشگرانی كه تاكنون عضو سامانه پژوهش و فناوري مازندران نشدهاند ،میتوانند از طريق مراجعه به يکی
از دانشگاهها ،مراكز پژوهشی و يا مديريت آموزش و پژوهشهاي توسعه و آيندهنگري سازمان مديريت و برنامهريزي استان،
نسبت به عضويت در سامانه و دريافت نام كاربري و كلمه عبور اقدام نمايند.
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منابع مورد استفاده :
 -9برنامه آمايش مازندران
 -1دستورالعمل اجرايی ماده  56قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت
 -3دستورالعمل اجرايی بند (ز) تبصره ( )1قانون بودجه سال 9318
 -4ديدگاههاي دريافتی پژوهشگران حقيقی و حقوقی
 -5سياستها و اولويتهاي پژوهش و فناوري كشور در بازه زمانی  9316تا  ( 9411ابالغی شوراي عتف وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري)
 -6گزارش توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی استان مازندران
 -7گزارشهاي كميتههاي كارشناسی مربوط به كارگروههاي تخصصی تدوين برنامه ششم توسعه استان
 -8مجموعه اسناد توسعه استان مازندران
 -1مجموعه قوانين برنامه ششم توسعه
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پيوست

الزامات طرحهای پيشنهادی(پروپوزالها)
بهمنظور بررسی دقيق طرحهاي ثبت شده در سامانه سمات ملی ،الزم است الزاماتی در پيشنهادهها (پروپوزالها) رعايهت
شود كه به شرح زير است:
•

عنوان كامل طرح (به فارسي و انگليسي)

•

چكيده

•

بيان مساله ،اهميت و ضرورت

•

ادبيات و پيشينه موضوع

•

اهداف و خروجيهای مورد انتظار

•

سواالت و فرضيهها

•

متدولوژی تحقيق(نوع تحقيق ،جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگيوری ،ابوزار گوردآوری اطالعوات ،روشهوای
آماری تجزیه و تحليل دادهها)

•

شرح خدمات مشخص

•

مراحل انجام كار

•

زمانبندی دقيق طرح

•

جدول هزینهها

•

مشخصات كارفرما ،مجری و همكاران طرح
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