
 ارائه طرح هاي تحقيقاتي :نام روند              اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان :نام سازمان

سسات تحقيقاتي و شركت هاي فعال در ؤمراكز علمي، دانشگاهي، م :سازمانها، شركتها و دستگاههاي مرتبط

  زمينه محيط زيست

 و فناوري اداره كل پژوهشاداره  :ل روندؤومسعنوان يا نام 

 تاريخ تهيه:

 :كنندهنام و امضاي تأييد
 حسنعلی قيدرلويی

 دانشگاهيان   :مخاطبان

    نوجوانان و جوانان    كارجويان   كارفرمايان    واحدهاي توليدي صنايع كوچك  صنايع بزرگ 

   كارمندان    كارگران     اصناف    كشاورزان    فرهنگيان    دانش آموزان    دانشجويان  گردشگران 

 )با توجه به نوع پروژه و زمينه تخصص امكان دارد قراردادها با ساير استانها هم باشد(  صفهاناستان ا  توزيع جغرافيايی مخاطبان

     مناطقي از شهرستان اصفهان    شهرستان اصفهان اصفهان     شهرستانهاي استان روستاهاي استان اصفهان  

     نايی و دسترسی مخاطبان به اينترنتشميزان آ

     آشنايي و دسترسي مناسب    آشنايي مناسب و دسترسي محدود    عدم آشنايي و دسترسي 

 عه در هفتهجر مرايك الی چها     به طور متوسط اين روند چه ميزان متقاضی مراجعه كننده به سازمان در روز دارد؟

  مراجعه در روز 05يك الي    05  مراجعه در روز    055الي 055  مراجعه در روز   055الي  مراجعه در روز 055بيش از 

 ن نياز به چند بار مراجعه متقاضی به سازمان دارد؟يانجام اين روند به طور ميانگ

     يكبار  بار    0يك الي 0  بار     05الي بار 05يش از ب     

 خير بلي      آيا نرم افزار، پايگاه اطالعاتی و يا سيستم اتوماسيونی در انجام اين روند استفاده می شود؟

 نام سيستم يا بانك اطالعاتي 

  شركت توليد كننده سيستم 

 زبان برنامه نويسي 

 پايگاه داده استفاده شده 

 كاراكتر ست فارسي 

 خصوصيات روند

  مراجعه حضوري به سازمان  امكان حذف امكان كاهش مراجعات حضوري به سازمان   مناسب جهت ارائه از طريق اينترنت 

 مناسب جهت ارائه از طريق پيشخوانهاي دولت  نياز به واريز وجه به حساب سازمان  ند از طريق ومفيد بودن اطالع رساني پيشرفت رSMS 

  امكان انجام روند از طريقSMS       امكان انجام روند از طريق تلفن گويا  امكان ارائه از طريق دفاترICT  روستايي 

 طبقه بندي كلی روند

   قابليت الكترونيكي شدن بصورت كامل     در صورت الكترونيكي شدن نياز به رسيدگي به ازاي هر متقاضي را ندارد 

 خي مراحلقابليت افزايش سرعت و رسيدگي با الكترونيكي كردن بر                قابليت پيگيري روند بصورت الكترونيك 
 فاقد ارزش الكترونيكي شدن        ط به منظور اطالع رساني   قف 

 اصالحات روند 

 يكبار             دوبار    سه بار     چهار بار   بيشتر 

 ن را ذكر كنيد.آن استفاده شده است شماره سريال آ  ISOند از نمونه اگر براي تهيه اين رو يا فلوچارت اين روند موجود می باشد؟آ

    ISOشماره سريال                     خير     بلي

62/5/99 روند   به روز رسانی تاريخ   



 ارائه طرح هاي تحقيقاتي نام روند: اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان              نام سازمان:

مراكز علمي، دانشگاهي، مؤسسات تحقيقاتي و شركت هاي فعال در  سازمانها، شركتها و دستگاههاي مرتبط:

 زمينه محيط زيست 

 و فناوري اداره كل پژوهشاداره نام يا عنوان مسؤول روند: 

 تاريخ تهيه:

 نام و امضاي تأييدكننده:
 حسنعلی قيدرلويی

 چگونگي پذيرش طرح هاي تحقيقاتي عنوان :

 هدف :

 انجام طرح هاي مطالعاتي و پژوهشي        

 انتخاب مي گردند.  هم ، اما مشاوران از استانهاي ديگراصفهاناستان محدوده مطالعاتي  :دامنه عملکرد

  تعاريف :

 با دانشگاهها و شركت ها منعقد مي گردد.قراردادهايي به منظور انجام طرح هاي تحقيقاتي و پژوهشي مورد نياز اداره كل، 

 شرايط كلی :
 

  مدت زمان انجام كار:

 در زمينه طرح هاي مختلف گوناگون است -

 مراحل و شرح اقدامات :

 

اي مدنظر  و يا اينکه اجراي پروژه در نظر گرفته شود و يا سازمان متبوعاستانداري اي براي طرح خاصی از سوي  الف( در صورتيکه بودجه

 :داره كل باشدا

 .سسات تحقيقاتي و شركت هاي خصوصي مرتبط ؤاعالم موضوع طرح به دانشگاهها ، م .0

 و ارسال به اداره كل.تكميل شرح خدمات پروژه ، جهت اجراي پروژه پس از اعالم موافقت از سوي مجريان .2

 .ارسالي، تشكيل شوراي پژوهشيهاي  شرح خدماتپس از دريافت  .3

 مجري طرح تعيين مي گردد. ا،ظر اعضاء شورپس از جمع بندي و كسب ن .4

 انتخاب ناظر طرح توسط اداره كل .0

 ه منعقد مي گردد.دتهيه ش شرح خدماتقرارداد انجام طرح با مجري با توجه به  .6

 

 

 



 

 ب( در صورتيکه طرحی از سوي دانشگاه يا شركتی به اداره كل ارائه گردد: 

 .تكميل شده طرح به اداره كلشرح خدمات ارسال  .0

 طرح شدن طرح در شوراي پژوهشي .م .2

 .و وجود اعتبار الزم جهت اجراي طرح در اولويت بودن طرحو در صورت موافقت اعضاء  .3

 .انعقاد قرارداد .4

 
 

 

 

 

 

 )شامل فرمها و شماره سريال فرمها( مدارک مورد نياز:

 .ارائه خالصه اي از طرح مورد نظر .0

 .فرم پيشنهاد پروژهتكميل  .2
 
 

 

 

 

 

 ن را توضيح دهيد.آاصطالح يا مشخصه قابل توضيحی در روند هست معنی  اگر توضيحات :

 

 

 
 

 

 

 فلوچارت به اين فرم پيوست گردد. فرمهاي روند و
 

 
 

 

 

 

 



اي براي طرح خاصی از سوي استانداري و يا سازمان متبوع در نظر گرفته شود و يا اينکه  الف( در صورتيکه بودجه

 اشد:اي مدنظر اداره كل ب اجراي پروژه
 

 
 

 شروع

   اداره كل و فناوری پژوهشاداره 

 دانشگاهها ، موسسات تحقيقاتي و شركتها  استعالم از 

 متقاضيان انجام طرح

 به دفتر مديريت تكميل شدههای  شرح خدماتل ارسا

 

 

 پايان

 اداره كل محيط زيست

 و فناوری پژوهشاداره ارسال نتايج به 

 

  اداره كل  و فناوری پژوهشاداره  
  بهترين مجری و تعيينشرح خدمات ها تشكيل جلسه شورای پژوهشي و ارائه نظرات در خصوص 

 

 
 اداره كل و فناوری پژوهشاداره 

 جام اقدامات الزم جهت انعقاد قرارداد با مجری برگزيده طرحان

 

  اداره كل  و فناوری پژوهشاداره  
 پيگيری و نظارت بر انجام پروژه ها

 

 



 

 ب( در صورتيکه طرحی از سوي دانشگاه يا شركتی به اداره كل ارائه گردد:
 

 
 

 شروع

 متقاضي

 به دفتر مديريتپروپوزال تكميل شده ارسال 

 متقاضيان انجام طرح

 و فناوری  پژوهشاداره  اظهار نظر مدير كل و ارجاع به

 

 

يانپا  

  شورای پژوهشي اداره كل

 شورای پژوهشي یارائه نظر اعضا

 

 
 اداره پژوهش و فناوری اداره كل

 اقدامات الزم جهت انعقاد قرارداد

 

 
  اداره كل  و فناوری پژوهشاداره 

 نظارت بر انجام پروژه 
 

 

 اداره كل و فناوری پژوهشاداره 

 اعالم نتيجه به ارائه دهنده طرح

 

 

  


