
  1401 ودجه سال( قانون ب9( تبصره )هـفراخوان عمومی پروژه های پژوهشی موضوع بند )

 دستگاه های اجرایی استان خوزستان

( قانون بودجه سال جاری و آیین نامه اجرایی مربوطه، فهرست 9( تبصره )هـبه آگاهی می رساند در راستای اجرای بند )

)به استان ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه  موزش،پژوهش،فناوری و نوآوریآکارگروه پروژه های پژوهشی مصوب 

 می توانند، در صورت تمایل متقاضیانقرار زیر می باشند. به  1401در سال (19/07/1401مورخ  366388شماره نامه 

 40/08/1401 تاریخ حداکثر تا با توجه به موارد زیر در رابطه با هریک از عناوین  را پیشنهادی خودپروپوزال پژوهشی 

غربی نبش  14واقع در اهواز، منطقه کیانپارس، خیابان به مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری این سازمان 

 ارائه نمایند. ایدون

عناوین پژوهشی ارائه شده براساس اولویت های پژوهشی مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین  .1

 گردیده اند.

هایی برخی از ئه شده بیش از سقف اعتبارات پژوهشی سال جاری استان بوده و در مرحله بررسی ناعناوین ار .2

 خواهند شد.گردیده و تامین اعتبار نعناوین حذف 

سازمان مدیریت و برنامه  سایتپیشنهاد طرح پژوهشی که در  طبق فرمپروپوزال های پژوهشی می بایست  .3

 د.نتکمیل و ارائه گردو بر اساس آثار و نتایج عنوان پژوهشی مربوطه شده است  قرار داده ریزی خوزستان

( آیین نامه اجرایی قانون فوق 7در کمیته تخصصی موضوع ماده )پس از بررسی و تایید پروپوزال های دریافتی  .4

 د. نبه دستگاه مربوطه ابالغ می گرد ، جهت اجراشورای برنامه ریزی و توسعه استاندر  تصویبو الذکر 

از یکی از یکی از مراکز پژوهشی و فناوری دارای مجوز روپوزال هایی مورد بررسی قرار می گیرند که از طرف پ .5

مراجع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مجلس شورای اسالمی و 

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها  ه دانش بنیان از مرجع مقرر دریددارای تاییهمچنین شرکت های 

به این سازمان ارائه  جهاد دانشگاهی استانو موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و 

 . الزم به ذکر است دستگاه اجرایی مجاز به عقد قرارداد با اشخاص حقیقی نمی باشد.گردد

پروپوزال و مرتبه استادیار و دانشیار  3برای ارسال پروپوزال های پیشنهادی، محققین با مرتبه استادی حداکثر .6

 نمایند.می توانند ارسال پروپوزال  2حداکثر 

عنوان و  2تعداد پروپوزال قابل پذیرش نهایی جهت اجرا از محققین دارای مرتبه استادی حداکثر به تعداد  .7

 عنوان خواهد بود. 1دانشیار واستادیار حداکثر به تعداد 

 


