اولويت هاي پژوهشي اداره كل حفاظت محيط زيست استان مازندران در سال ١٣٩٧
رديف
١

موضوعات طرح هاي پژوهشي

ارزشگذاري اقتصادي ،كاركردها ،خدمات و كاﻻهاي منابع محيط زيستي

) پارك هاي ملي ،مناطق حفاظت شده ،پناهگاه هاي حيات وحش و (...

٢

تصفيه بيولوژيك فاضﻼب توسط جلبك ها

٣

مطالعات پراكنش ،بوم شناسي و مبارزه با گياه آبزي سنبل آبي در اكوسيستم هاي استان مازندران

 -١ويژگي هاي محقق
الف(داشتن مدرك تحصيلي دكتري ب(تناسب رشته تحصيلي محقق با عنوان طرح تحقيق ج(مجريان بايد داراي حسن
سابقه علمي پژوهشي بر اساس مدارك و مستندات باشند .د( ذكر نام ،نام خانوادگي ،رشته و گرايش تحصيلي ،نشاني و
شماره تماس ثابت و همراه.
 -٢مﻼحظات تنظيم پيشنهاده پژوهشي:
الف( عنوان طرح برگرفته از اولويت پژوهشي باشد .ب( پيشنهاده پژوهشي )پروپوزال( در قالب فايل  wordبا قلم
 ، B_Nazaninسايز  ١٤در سه نسخه لوح فشرده تهيه و به اداره آموزش و پژوهش ارسال گردد .ج( حداكثر
مهلت ارسال پيشنهاده هاي پژوهشي  ١٣٩٧/١١/٢٠خواهد بود.
* به طرح هايي كه فاقد هر يك از موارد فوق بوده يا در خارج از مهلت مقرر ارسال گردند ترتيب ار داده نخواهدشد و
همچنين هيچ يك از طرح هاي ارائه شده مسترد نخواهند شد.
 -٣الزامات تدوين پيشنهاده هاي پژوهشي:
الف -استفاده از نمونه فرم پيشنهادههاي پژوهشي كه در بخش خدمات الكترونيك وب سايت اداره كل حفاظت
محيط زيست مازندران قابل دسترسي است.
ب -طرح هاي مقدماتي )پروپوزال( كه نمره ارزيابي كمتر از  ٧٠را كسب نمايند رد خواهند شد و پروپوزال هايي
كه بيشترين امتياز و باﻻتر از  ٨٠را كسب نمايند قابليت انعقاد قرارداد را دارند.
همچنين پروپوزالهايي كه امتياز ارزيابي بين  ٧٠ – ٨٠را كسب نمايند زير نظر يكي از اعضاي شوراي پژوهشي و
فناوري حداكثر تا  ١٥روز پس از اعﻼم نتايج ،ملزم به انجام اصﻼحات و دريافت تأييديه از يكي از اعضاي
شوراي پژوهشي و فناوري مي باشد و در صورت تأييد نهايي ،قابليت انعقاد قرارداد پژوهشي را خواهند داشت.
 -٤هر پژوهشگر صرفاً مجاز به انتخاب يك اولويت پژوهشي مي باشد.
 -٥پژوهشگراني كه قبﻼً طرح پژوهشي انتخاب نموده و تا پايان فراخوان جديد) (١٣٩٧/١١/٢٠طرح خود را به اتمام
نرسانند  ،مجاز به انتخاب اولويت هاي پژوهشي جديد نمي باشند.
نشاني :مازندران ،ساري ،انتهاي خيابان رودكي ،اداره كل حفاظت محيط زيست استان مازندران  -اداره آموزش و پژوهش .
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پيش شماره مازندران ٠١١ :

