
 ترویجی -تسهیل فرآیند و چرخه بررسی پروژه های تحقیقی

موزش و ترویجی صرفا از طریق سامانه سمپات، دریافت و در کمیته علمی و فنی آ -پروژهای تحقیقی

 به پیشنهادات خارج از سامانه ترتیب اثر داده نخواهد شد .ترویج بررسی خواهد شد

رویجی بر عهد دفتر ترویج اختیار و مسئولیت نحوه و میزان تخصیص اعتبارات پروژه های تحقیقی  ت

 و فناآوری کشاورزی می باشد 

 ، بدوا در اختیار دبیر خانه پروژه های پیشنهادی تحقیقی ترویجی دریافتی از طریق سامانه سمپات

دارا بئدن ائلویت ، دارابودن ماهیت و شاخصه های »مربوطه در دفتر ترویج قرار گرفته تا از منظر

بررسی و نتیجه آن « ترویجی ،تائیدیه ترویج استان و نیز وضعیت مجریان و همکاران ترویجی 

فنی موسسه روز کاری از طریق سامانه سمپات در اختیار دبیر خانه کمیته علمی و  7حداکثر طی 

 .قرار خواهد گرفت

 



 اختیار و مسئولیت نحوه و میزان تخصیص اعتبارات پروژه های تحقیقی  ترویجی بر عهد دفتر ترویج و فناآوری کشاورزی می

 باشدو

در صورتی که پروپزال پیشنهادی از منظر دفتر ترویج در اولویت نباشد ، در چرخه داوری فنی قرار نگرفته و وبرای طر : تبصره

 .مراحل بعدی ، به کمیته علمی وفنی ارجاع خواهد شد

 در صورت تایید یا داشتن اصالحات از منظر ترویجی، نظریه دفتر ترویج از طریق سامانه سمپات برای دبیرخانه کمیته علمی و

 .فنی ارسال خواهد شد

 تعیین داوران فنی پروژه های تحقیقی ترویجی که به ویژه بین اعضاء شبکه دانش کشاورزی خواهد بود ، بر عهد معاونت علمی و

 .فناوری موسسه است

مجری مسئول ارسال و پیگیری ) داوران فنیف نتیجه ان همرا با اصالحی دفتر ترویج برای متقاضی/پس از دریافت نظرات داور

 .روز کاری نتیجه اصالح و پروپزال دریافت خواهد شد  7حداکر طی . دریافت نتیجه از طریق معاونت علمی انجام می شود

پروپزال نهایی پروژه ، قبل از . پروژه اصالحی و نهایی پس از ارجاع به دبیر خانه، آماده طرح در کمیته علمی و فنی خواهد بود

 .جلسات کمیته برای اعضا و از جمله دفتر ترویج ارسال خواهد شد

 حداکثر زمان بررسی پروژه های تحقیقی ترویجی در موسسه آموزش و ترویج یک ماه بوده و پس از ان در دستور کار کمیته

 علمی فنی قرار خواهد گرفت

  


