آئیننامه طرحهای پژوهشی کاربردی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

این آئیننامه به منظور مشااار

هر چه بیشاا ر مقاااد نانشاا اه نر انجام پژوهشهای اربرنی با مقوری مسااائ ،

مشاالت و نیازهای واقع مرا ز نول

و غیرنول

اس اد خوزس اد و با هدف حمای و تاوی ارتباط مؤثر میاد صنع

و نانش اه به شرح زیر م باشد:
 -1طرح پژوهشاا

اربرنی ه نر این آئین نامه "طرح" گف ه م شااون به طرح اطتق م شااون ه توه بر حفظ

ماهی پژوهشا  ،با هدف بررسا یال از مشالت حوزههای مرتبط نر اس اد خوزس اد مطرح و من ه به رفع مشال و
یا ارتاای یفی و بهرهوری گرنن.
 -2طرح اربرنی باید مورن نیاز یال از مرا ز نول

یا غیرنول

باشاد ه از این پ

بدانها "مؤساسه خاری " اطتق

م گرنن.
 -3مجری طرح به ضاو هیی

مم نانش اه شاورزی و منابع طبیع رامین خوزس اد اطتق م گرنن ه مسیولی

پیشانهان و ایرای طرح را ط قرارنان منعاد شاده با معاون پژوهشا و فناوری نانش اه بر هده نارن و نر این آئیننامه
"مجری" نامیده م شون.
تبصاااره  -1نر یک طرح با بیش از یک مجری ،فاط یک نفر با ان خاب مجریاد به نواد طرف قرارنان معاون پژوهشاا
نانش اه بونه و همه تعهدا را هدهنار خواهد بون.
تبصره  -2ا ضاء هیی

مم سایر نانش اهها و مرا ز تقایاات

شور م توانند به نواد همالار نر طرح مشار

تبصااره  -3توصاایه م گرنن یه تاوی پژوهشهای بین رش ا های ا ضااای مق رم هیی

نمایند.

مم به صااور مشااار

م ااض نریاف این ا بار باشند.
 -4ا ضاای هیی

مم نانشا اه براساام مرتبه مم اسا ان ،نانشیار و اس انیار به ترتی تا ساف  8 ،11و 6میمیود

توماد از ا بار پژوهش یه طرحهای اربرنی بهرهمند م گرنند ه این ا بار توه بر ا بار پژوهانه م باشد.
تبصاره  -1حق ال قایق مجری/مجریاد  /همالار/همالاراد طرح حدا ثر یک ساوم ا بار مصاوب طرح م باشد ه پ
تأیید گزارش نهای طرح قاب تسویه حساب م باشد.
 -5این طرحها باید تااضا مقور و مب ن بر نیاز یک مؤسسه خاری نانش اه باشند و از شروط الزم تأیید طرح ،موافا
ب ماام مسیول مؤسسه خاری بر نیاز به ایرای این طرح و یا بهرهمندی از ن ایج آد م باشد.
 -6پ

از اخذ موافا مؤسسه خاری  ،بررس و تصوی طرحها نر شورای پژوهش نانش اه انجام م پذیرن.

 -7مراح پرناخ ا بار طرح مصوب به شرح یدول زیر م باشد:
مرحله تصویب طرح

اعتبار قابل پرداخت

تأیید طرح و اد قرارنان با مجری

 01نرصد ا بار طرح

گزارش پیشرف

 31نرصد ا بار طرح
ار و ارائه  71نرصد فا ور

تائید گزارش نهای طرح

 31نرصد ا بار طرح

از

تبصاره  -1نر صور توقف طرح ،با تأیید شورای پژوهش نانش اه م ناس با وضعی پیشرف طرح و گزارش مربوطه ،با
مجری/مجریاد تسویه حساب م گرنن.
 -8به منظور ترغی انجام پژوهشهای اربرنی مش رک با مؤسسا خاری  ،نر صورت

ه حداق میزاد  01نرصد از

ا بارا پیشبین شااده نر پیشاانهان طرح ،توسااط مؤسااسااه خاری به صااور پرناخ هزینه و یا نراخ یار قرارناند
امالانا و تجهیزا تأمین گرنن این طرح اربرنی به نواد یک طرح پژوهش ا خارا از نانش ا اه برای مجری/مجریاد
تما م گرنن.
تبصاره  -1نر صور تأمین حداق میزاد  01نرصد از ا بارا پیشبین شده نر پیشنهان طرح توسط مؤسسه خاری ،
یال از ا ضای هیی

مم یا ارشناساد مجرب آد مؤسسه م تواند به نواد یال از مجریاد طرح مشار

تبصااره  -2نر صااور تاب پرناخ بخش ا از هزینه طرح توسااط مؤسااسااه خاری  ،این مبم پ

نماید.

از واریز به حساااب

نرآمدهای اخ صاص نانش اه بدود سر باالسری به مجری مسیول پرناخ م شون.
این آیین نامه شام  8بند و  7تبصره نر یمسه شورای پژوهش نانش اه نر مورخه  50/11/13بررس و پ

از اصتحا

الزم نر تاریخ  50/11/15به تصاوی هیی رئ یساه نانش اه رسید و مارر گرنید به صور آزمایش به مد نو سال ایرا
گرنن.

