پصٍّؽىسُ هحیظ زیعت ٍ تَظؼِ پبیسار
زظتَرالؼول اًتربة هجری ٍ ّوىبر پصٍّؽی

وس هسرن :

ؼوبرُ ثبزًگری00 :
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1

صفحِ  1از 3

پصٍّؽىسُ هحیظ زیعت ٍ تَظؼِ پبیسار
زظتَرالؼول اًتربة هجری ٍ ّوىبر پصٍّؽی

ؼوبرُ ثبزًگری00 :

وس هسرن :

صفحِ  2از 3

به نام خذا
ایي زظتَرالؼول ثب ّسف اًتربة ٍ ثِ وبرگیری افراز ثِ ػٌَاى هجری ٍ ّوىبر زر پرٍشُ ّبی پصٍّؽی ٍ تحمیمابتی ٍ ثاب تَ اِ ثاِ ه اَثِ ؼاوبرُ 4
لعِ هَرخ ّ 66/10/20یبت رییعِ پصٍّؽىسُ هحیظزیعت ٍ تَظؼِ پبیسار ،ت َیت ٍ اثالؽ هی گرزز.
 -7اهذاف:
-7-7

ایجبز فرایٌس ًظبمهٌس زر اًتربة ٍ ثِ وبرگیری هجریبى ٍ ّوىبراى عرح ّب

-2-7

تَظؼِ عرح ّبی پصٍّؽی زر حَزُ ّبی هرتلف هحیظ زیعت.

 -2تعاریف:
-7-2

سازمان :ظبزهبى حفبظت هحیظ زیعت.

-2-2

پژوهشکذه :پصٍّؽىسُ هحیظ زیعت ٍ تَظؼِ پبیسار.

-9-2

معاونت :هؼبًٍت پصٍّؽی.

-4-2

گروه های علمی :گرٍُ ّبی ظِ گبًِ ػلوی پصٍّؽىسُ ؼبهل :الت بز هحیظ زیعت ،ارزیبثی ٍ هربعرات هحیظ زیعت ،تٌَع
زیعتی ٍ ایوٌی زیعتی.

-5-2

شورا :ؼَرای پصٍّؽی پصٍّؽىسُ.

-6-2

طرح پژوهشی و تحقیقاتی :ولیِ عرح ّبیی وِ ثِ صَرت ثٌیبزی ٍوبرثرزی ثراظبض الَیتّبی پصٍّؽىسُ تؼییي هی ؼًَس.

-7-2

انواع طرح :وبرفرهبیی ،زاذلی ٍ هؽترن.

-8-2

طرح کارفرمایی :عرحی وِ زارای وبرفرهبی ذبرج از پصٍّؽىسُ ثبؼس ٍ ّسیٌِ آى را ظبیر زظتگبُ ّبی ا رایی یب ثرػ
ذ َصی ثِ عَر وب هل پرزاذت ًوبیٌس.

-9-2

طرح داخلی :عرحی وِ ْت تَظؼِ ػلوی ٍ فٌبٍری زر راظتبی اّساف پصٍّؽىسُ ٍ ارتمبء گرٍُ ّبی ػلوی ثب اظتفبزُ از
زاًػ ٍ تَاى ًیرٍی اًعبًی پصٍّؽىسُ اًجبم ؼَز.

 -71-2طرح مشترک :عرحی وِ پصٍّؽىسُ ثب هؽبروت هَظعبت ػلوی ٍ پصٍّؽی ،زظتگبُ ّبی ا رایی یب ثرػ ذ َصی اًجبم
زّس .زر ثیي هجریبى یه ًفر ثِ ػٌَاى هجری هعئَل عجك تَافك عرفیي ،پرٍشُ را راّجری هی ًوبیس.
 -77-2مجری طرح  :ػضَ ّیبت ػلوی یب پصٍّؽگر غیر ّیبت ػلوی اظت وِ هعَلیت اًجبم عرح را ثر ػْسُ زارز ٍ ًمػ اصلی زر
تؼییي تین تحمیمبتی ،ثىبرگیری ًیرٍّب ،تمعین ٍظبیفً ،گبرغ ،وغآٍری گسارغ ًْبیی ٍ همبالت ػلوی را ثِ ػْسُ زارز.
تبصره :ثرای عرح ّبی پصٍّؽی ٍ تحمیمبتی وبرفرهبیی ٍ هؽترن زٍلتی ،هجری ثبیس ػضَّیبت ػلوی ثبؼس.
 -72-2همکاران طرحّ :وىبراى عرح پصٍّؽی ؼبهل ظِ زظتِ ّوىبراى اصلی ،ػلوی ٍ ا رایی ّعتٌس:
الف) همکار اصلی طرح :فرزی اظت وِ ًمػ هَثری زر ارایِ یب پرزازغ ایسُ تحمیمبتی یب تٌظین عرح پیؽٌْبزی (پرٍپَزال)
ایفب هی وٌس ٍ زر ولیِ هراحل ا رای عرح ثب هجری ّوىبری زارز.

2

پصٍّؽىسُ هحیظ زیعت ٍ تَظؼِ پبیسار
زظتَرالؼول اًتربة هجری ٍ ّوىبر پصٍّؽی

ؼوبرُ ثبزًگری00 :

وس هسرن :

صفحِ  3از 3

ب) همکار علمی طرح :فرز زارای تر ص ٍ هْبرت وِ حسالل زر یىی از هراحل ا رای عرح پصٍّؽی ٍ تحمیمبتی ایفبی
ًمػ ًوَزُ ٍ اًجبم فؼبلیتّبیی از لجیل هغبلؼِ ،ثررظی ،هرٍر ازثیبت ،ثبززیس هیساًی ،وغ آٍری زازُ ّب ٍ اعالػبت ،تجسیِ
ٍ تحلیل ّبی آهبری  ،اًجبم آزهبیؽبت ٍ  ...را ثِ ػْسُ زارز.
ج) همکار اجرایی :فرزی اظت وِ فؼبلیتّبی پؽتیجبًی عرح را اًجبم هیزّس .ایي فؼبلیتّب ثِ هَارزی چَى تسارن
تجْیسات ،ارایِ ذسهبت ًوًَِ ثرزاری ،تر وًِ ،مؽِ ثرزاری ،غَاصی ،آهبرثرزاری ٍ ًظبیر آى اعالق هیگرزز.
شرایط مجری طرح و همکاران:
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 -7-9شرایط عمومی:
-

زارا ثَزى زاًػ الزم ٍ هرتجظ ثب عرح ثرای هجری.
ی ٍ ػوَهی ثرای ّوىبر اصلی عرح.

-

زارا ثَزى هسرن زوترای تر

-

زارا ثَزى حسالل هسرن وبرؼٌبض ارؼس ثرای ّوىبر ػلوی عرح.
 -2-9شرایط اختصاصی:

-

زارا ثَزى حسالل  2همبلِ چبح ؼسُ زر هجالت هؼتجر ٍ ّوىبری زر ا رای حسالل  2عرح پصٍّؽی ٍ تحمیمبتی ذبتوِ یبفتِ یب زر حبل
ا را ثرای هجری ٍ ّوىبراى اصلی .

-

زارا ثَزى حسالل  1همبلِ چبح ؼسُ زر هجالت هؼتجر زر هَضَع عرح پصٍّؽی ٍ تحمیمبتی ٍ ّوىبری زر ا رای حسالل  1عرح
پصٍّؽی ٍ تحمیمبتی ذبتوِ یبفتِ یب زر حبل ا را ثرای ّوىبراى ػلوی.

-4

فراینذ انتخاب مجری و همکاران طرح های پژوهشی و تحقیقاتی:
 -1-4ثرای عرح ّبی وبرفرهبیی زٍلتی ،هجری از هیبى اػضبی ّیبت ػلوی پصٍّؽىسُ ثب پیؽٌْبز هسیر گرٍُ ،تبییس هؼبًٍت پصٍّؽی ٍ رییط
پصٍّؽىسُ اًتربة هیگرزز.
 -2-4هجری عرح ّبی پصٍّؽی ٍ تحمیمبتی زاذلی صرفب از هیبى اػضبی ّیبت ػلوی ٍ پصٍّؽگراى پصٍّؽىسُ ثب ارایِ عرح پیؽٌْبزی زر
چبرچَة ثرًبهِ پصٍّؽی گرٍُ ػلوی ٍ ت َیت ؼَرا اًتربة هیگرزز.
 -3-4اًتربة هجری ثرای عرحّبی پصٍّؽی هؽترن ثب ظبیر هراوس پصٍّؽی ٍ تحمیمبتی ،زظتگبُ ّبی ا رایی یب ثرػ ذ َصی ،هعتلسم
ثررظی ٍ تفبّن ثب آى هجوَػِ ٍ ت َیت هَضَع زر ؼَرای پصٍّؽی ذَاّس ثَز.
ّ -4-4وىبراى عرح اػن از اصلی ،ػلوی ٍ ا رایی ثب لحبػ ؼرایظ هٌسرج زر ثٌس  3ایي زظتَرالؼول تَظظ هجری تؼییي هی ؼًَس .هعئَل
تبییس اًغجبق ؼرایظ ّوىبراى هؼرفی ؼسُ ،هؼبٍى پصٍّؽی اظت.
 -5-4پط از ت َیت ًْبیی عرح پیؽٌْبزی ٍ یب اًؼمبز لرارزاز ّب ،ؼرٍع فؼبلیت هجری ٍ ّوىبراى عرح ّب ثر اظبض ضَاثظ ٍ همررات هبلی
پصٍّؽىسُ هٌَط ثِ ػمس لرارزاز ّوىبری ثب زرذَاظت هؼبٍى پصٍّؽی ٍ زظتَر رییط پصٍّؽىسُ ٍ تبهیي اػتجبر الزم از ظَی هؼبًٍت
ازاری ٍ هبلی پصٍّؽىسُ ذَاّس ثَز.
ایي زظتَرالؼول هؽتول ثر  4ثٌس زر تبرید  67/5/1ثِ ت َیت ؼَرای پصٍّؽی پصٍّؽىسُ رظیس.
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