شیوه نامه اجرایی طرحهای پژوهشی سال  7931استان تهران

در جهت اجرای طرح های پژوهشی توسط دستگاه های اجرایی در استان تهران دستور العمل شماره  899991مورخ  91/4/81بند
(ز) تبصررره ( )9قانون بودجه  8391و به منظور آماده کردن و سررر ت بیشرربدن به نرایند پبشررنهادب تصررویی و اجرای طرح های
پژوهشی شبوه نامه زیر تدوین می شود:
مراحل پیشنهاد و تصویب طرح پیشنهادی پژوهشی

ماده : 1طرح پبشنهادی پژوهشی در قالی نرم پروپوزال سازمان تهبه و توسط پبشنهاد دهنده به طور کامل و دقبق تکمبل و تایپ
شود( .نرم پروپزال پبوست نامه نراخوان بوده و در آدرس  http://Amoozesh.thmporg.irبیش پژوهش وجود دارد)؛
ماده :2پروپوزال طرح های پژوهشی پبشنهادی بر اساس دستور العمل نوق نقط از طریق یکی از دانشگاه هاب موسسات آموزشی الی
دولتی و غبر دولتی و یا موسسات پژوهشی یا نناوری دارای مجوز رسمی و قانونی باید ارائه و توسط دستگاه اجرائی دریانت شود .به
هبچ نوان انراد و اساتبد هبات لمی دانشگاهها و پژوهشگران مستقل اجازه ارسال پروپزال ندارند و حتما از طریق مراکز لمی و
دانشگاهی باید پبشهاد خود را ارائه دهند.
ماده :3اطالع رسانی برای نراخوان به صورت مومیب مکتوبب نضای مجازی و نراگبر و قابل مشاهده و دسترس برای همگان باشد.
لذا از طریق مکاتبه با دانشگاهها و مراکز پژوهشیب بارگذاری بر سایت اینترتی و در صورت امکان نراخوان از طریق جراید و مطبو ات
و نضای مجازی اقدام و یک نسیه رونوشت آن به این سازمان ارسال شود .حداکثر زمان نراخوان و دریانت پروپوزال تا تاریخ 91/81/5
میباشد.
ماده  : 4پس از دریانت پروپوزال از طریق مراکز دانشگاهی و پژوهشی ارزیابی لمی و اجرائی توسط دستگاه اجرائی باید انجام شود.
هر طرح حداقل توسط  1نفر باید ارزیابی شود .یک نفر ارزیاب لمیب ضو هبت لمی دانشگاه برای صحبح بودن و ارزشبابی لمی
پروپزال  -یک نفر ارزیابی اجرایی که کارشناس با تجربه دستگاه با حداقل مدرک تحصبلی نوقلبسانس به لحاظ کاربردی و قابل اجرا
و اثر بیش بودن طرح پژوهشی .این کار با تکمبل نرم ارزیابی پبوست توسط ارزیابان انجام خواهد شد.
تاریخ ارزیابی نهایی توسط دستگاهها و ارسال نتبجه به این سازمان تا  91/81/81می باشد .نتایج ارزیابی باید کتباً و نایل آن به ایمبل
 p.thmporg@iran.irارسال شود .
تبصره :برای ارزیابی لمی دستگاههای اجرائی از طریق همکاری با معاونتهای پژوهشی دانشگاههای استان و معاونت پژوهشی جهاد
دانشگاهی استان تهران جناب آقای هاشمی با شماره  9813391385یا  44444458میتوانند اقدام نمایند .همچنبن برای ارزیابی
اجرائی از همکاران واجد شرایط دستگاه ملی خود نبز میتوانبد استفاده نمایبد.
ماده :5ارزیابی نهایی و انتیاب پروپوزال اجرائی توسط کمبته منتیی کرگروه پژوهش و نناوری استان در مورخه  91/81/88در
محل این مرکز انجام میشود .طرحهای پژوهشی مصوب پس از تصویی شورای برنامهریزی و توسعه استان توسط این سازمان با
ا تبار الزم ابالغ خواهد شد.
ماده :6نرمهای خام پروپوزال و نرم ارزیابی طرحهای پژوهشی به همراه دستورالعمل اجرایی در سایت سازمانب بیش پژوهش به
آدرس  amoozesh.thmporg.irموجودمی باشند.
ماده :7دستگاه اجرایی پس از دریانت ابالغ ا تبار و پروپوزال و دانشگاه یا مرکز پژوهشی معتبر از این سازمانب نسبت به ثبت آن در
سامانه سمات و دریانت کد رهگبری اقدامات الزم را بعمل میآورد.
ماده:دستگاه اجرایی پس از دریانت کد رهگبری نسبت به انعقاد قرار داد با دانشگاه یا مرکز پژوهشی اقدام مینماید.

