به نام خدا

فرم پيشنهاد اجرای طرحهای پژوهشی
استانی

موضوع تحقیق:
TITLE:

مجریان طرح:
همکاران طرح:
کارفرما:
ماه و سال:

بسمه تعالی

فرم پیشنهادی اجرای طـرح پژوهشي استاني
 .1عنوان طرح به فارسی:
 .2عنوان طرح به انگليسی:
 .3مشخصات مجری طرح:
(تکميل تمامی اطالعات مربوط به مجری و اعضای اصلی تيم پژوهشی الزامی است)
کد ملی

نام و نام
خانوادگی

مدرک تحصيلی

سمت و محل

رشته تحصيلی

اشتغال

مجری طرح

نشانی محل سکونت9 :

شماره حساب
بانک ملت

شماره تلفن

امضاء

نشانی محل کار:

 .4مشخصات همکاران طرح:
ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک
تحصيلی

رشته تحصيلی

نقش

سمت و محل اشتغال

1
2
3
4

نوع طرح :بنيادي□

كاربردي□

●تاريخ ارائه طرح:
●تاريخ اولين بررسي در شوراي پژوهش واحد مربوطه:
●زمان تصویب طرح پژوهشی:
●بودجه طرح:

●مدت اجرای طرح:
 -5خالصه طرح (حداکثر در یک صد و پنجاه کلمه)
 -6بيان مسئله (اهميت و ضرورت تحقيق):

 -7اهداف و فرضيههای تحقيق:
 -1-7هدف اصلی:
 -2-7اهداف جزئی:
 -3-7سواالت و فرضيهها:

توسعهاي□

شماره تلفن

امضاء

 -8جدول متغيرها:
مستقل

مشخصات متغير

وابسته

کمی

نام متغير

پيوسته

کيفی
گسسته

اسمی

مقياس

تعریف عملی

رتبهای

 -9اطالعات مربوط به روششناسی تحقيق
-1-5

نوع مطالعه:

-2-5

جمعيت مورد مطالعه:

-3-5

برآورد حجم نمونه و روش نمونه گيری:

-4-5

روش جمع آوری داده ها و روایی و پایایی ابزار:

-5-5

روش های آماری تجزیه و تحليل داده ها:

-6-5

روش اجرای طرح (کامالً مبسوط و با تمام جزئيات ذکر گردد):

-7-5

مالحظات اخالقی:

-8-5

مشکالت اجرائی و محدودیت های انجام طرح و روش حل مشکالت:

 -10بررسی منابع و سوابق طرح (بر اساس تحليل جدیدترین منابع علمی):
 -11سوابق مجری /مجریان
 -12جدول زمانبندی اجرای طرح (:)CPM

ردیف

شرح هریک از فعاليتهای

طول

اجرایی طرح

مدت

به تفکيک

1

جمعآوري آمار و اطالعات

2

تجزيه و تحليل آمار و اطالعات

3

جمعبندي ،نتيجهگيري و ارايه
پيشنهادها

4
5

زمان اجرا (ماه)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 -13اطالعات مربوط به هزینهها:
 -1-12آيا براي اين طرح از سازمان هاي ديگر نيز درخواست اعتبار شده است؟ بلي

خير

 -2-12در صورت مثبت بودن جواب لطفاً نام سازمان و نتيجه حاصل را ذكر فرمائيد.
 -3-12هزینه پرسنلی با ذکر مشخصات کامل و ميزان اشتغال هریک و حقالزحمه آنها( :با توجه به جدول پيوستي طرح)

نوع فعاليت

ردیف

تعداد افراد

حقالزحمه در ساعت

کل ساعت کار برای طرح

جمع

1
2
3
4
جمع هزینههای پرسنلی
 -4-12هزینه آزمایشها و خدمات تخصصی که توسط دیگر مؤسسات صورت میگيرد:
موضوع آزمایش یا خدمات

مرکز سرویسدهنده

هزینه برای هر دفعه

تعداد کل دفعات

جمع (ریال)

تخصصی
جمع هزینههای آزمایشها و خدمات تخصصی
 -5-12فهرست وسايل و موادي که بايد از اعتبار اين طرح از داخل يا خارج کشور خريداري شود:
نام دستگاه و يا
مواد

شرکت سازنده و

کشور

يا فروشنده

جمع کل هزينه هاي وسايل و مواد:

مصرفی يا

آيا در ايران

تعداد

قيمت

غير مصرفی

موجود است

الزم

واحد

قيمت کل

ريال

 -6-12هزینه مسافرت (در صورت لزوم):
مقصد

تعداد مسافرت در مدت اجرای طرح و منظور آن

جمع کل هزینههای مسافرت:

ریال

 -7-12هزینههای دیگر:
الف) هزينه تكثير اوراق و پرسشنامه
ها و غيره
ب) هزينه تهيه نشريات و كتب و ساير
منابع (اينترنت) مورد لزوم
ج) هزينه تايپ گزارش نهايي و صحافي
د) هزينه تجزيه و تحليل دادهها

نوع وسيله

تعداد

نقليه

افراد

هزینه (ریال)

 -8-12جمع هزینههای طرح:
الف -جمع هزينه هاي پرسنلي
ب -جمع هزينههاي آزمايشات و خدمات تخصصي
پ -جمع هزينههاي وسايل
ت -جمع هزينههاي مسافرت
ث -جمع هزينههاي ديگر
ج -جمع كل هزينههاي طرح
كسر مبلغي از منابع ديگر كمك خواهد شد و نحوه مصرف آن
باقيمانده هزينه هاي طرح كه تامين آن درخواست ميشود

صحت مطالب مندرج در پرسشنامه را تائيد مینمایم.
امضای مجری طرح:

 -13اعضای کميتة ارزیابیکننده طرح:

 -14نتيجه ارزیابی طرح:

