
 

  بخش آموزش

 باشند؟ می آموزش مشمول  سئوال: کدامیک از کارکنان دستگاه هاي اجرایی

 جواب: شرکت تمامی کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادي( اعم از مدیران و کارکنان) در دوره هاي آموزشی الزامی می باشد.

 ی باشد. دستگاه هاي اجرایی به استثناي دوره هاي آموزشی فناوري اطالعات به چه صورت م سئوال: فرآیند اخذ مجوز موسسات آموزشی متقاضی آموزش کارکنان

 موضوع ضوابط و دستور العمل اعتبارسنجی مراکز و موسسات آموزشی اقدام می گردد. 9/10/89مورخ  51875/200جواب: به استناد بخشنامه شماره 

 سئوال: دستگاه هاي اجرایی در انتخاب مدرسین دوره هاي آموزشی چگونه عمل نمایند؟

 نگري آینده و توسعه هاي پژوهش و آموزش مرکز شده صالحیت تایید مدرسین از آموزشی  هاي دوره  اجراي براي بایست می  جواب: دستگاه هاي اجرایی و موسسات خصوصی اعتبارسنجی شده

 .نمایند استفاده

 تایید صالحیت مدرسان آموزش کارکنان دستگاه هاي اجرایی به چه صورت می باشد. : والسئ

آموزش مرکز آموزش و پژوهش توسعه و آینده  گروه جواب: متقاضیان تدریس دوره هاي آموزشی مربوط به کارکنان دستگاه هاي اجرایی می توانند تقاضاي کتبی خود را به همراه سوابق آموزشی به

 .بود خواهد اجرا قابل دولتی یریتمد آموزش  دهند. تقاضاي مذکور پس از بررسی و امتیاز دهی و طرح و تصویب در شوراي آموزشی و همچنین اخذ کد مدرسی از سامانه مرکز نگري تحویل

 سئوال: کدام یک از موسسات آموزشی مجاز به برگزاري دوره آموزشی براي کارکنان دستگاه هاي اجرایی می باشند؟

 اب: براي آگاهی از موسسات تایید صالحیت شده می بایست به سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان مراجعه شود.جو

  

  

 



 بخش پژوهش:

 سئوال: مبناي قانونی هزینه کرد اعتبارات پژوهشی دستگاه هاي اجرایی کدام است؟

 1393مالی دولت مصوب سال قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات  56جواب: ماده 

 قانون الحاق چه میزان از اعتبارات دستگاه هاي اجرایی بایستی در راستاي امور پژوهش و توسعه فناوري هزینه گردد؟ 56سئوال: بر اساس ماده 

مصوب ) 1خشی از مقررات مالی دولت (لحاق موادي به قانون تنظیم بقانون ا) 50قانون مدیریت خدمات کشوري و دستگاههاي موضوع ماده() 5جواب: کلیه دستگاه هاي اجرایی موضوع ماده (

 و پژوهش امور انجام راستاي در را یاتیعمل غیر  و در مورد شرکت هاي دولتی از هزینه هاي  6و  1مکلفند یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینه خود را به استثناي فصول  15/8/1384

 .نمایند هزینه فناوري توسعه

 قانون الحاق هزینه کرد بخشی از اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي را نیز شامل می گردد؟ 56ئوال: آیا بر اساس مفاد ماده س

 جواب: خیر

 به چه نهادي واگذار شده است؟ 56سئوال: بر اساس قانون نظارت بر اجراي ماده 

د و راه اندازي سامانه اطالعات تحقیقاتی کشور قانون الحاق به شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري کشور واگذار شده و شوراي مذکور با ایجا 56بر اساس قانون، نظارت بر اجراي ماده جواب: 

 تاییدیه اخذ نماید. وپژوهشی خود را در سامانه مذکور وارد نموده  (سمات) نسبت به انجام این مهم اقدام می نماید. بر این اساس دستگاه مکلف است اطالعات طرح هاي

 ساله پژوهش و فناوري خود اقدام نمایند؟ 3سئوال: چه دستگاه هاي اجرایی بایستی نسبت به تدوین برنامه 

 3کلفند نسبت به تدوین و بارگذاري برنامه میلیون ریال می باشد م 500ه باالي دستگاه هاي اجرایی که طرح هاي پژوهشی آن ها داراي هزین 56جواب: طبق اصالحیه دستور العمل اجرایی ماده 

 ساله پژوهش و فناوري دستگاه متبوع در سامانه سمات اقدام نمایند.

 سئوال:امکان ورود اطالعات طرح هاي پژوهشی هر سال در سامانه سمات تا چه تاریخی وجود دارد؟

 فرودین ماه سال بعد 31جواب: تا 

 


