پيشنهاده پژوهشي ()Proposal

کاربرگ تهيه پيشنهاده پژوهشي
()Proposal

عنوان به فارسي:

عنوان به انگليسي:

مجري:

کد پژوهش:

راهنماي تکميل پيشنهاده پژوهشي
1ـ خالصه اطالعات پيشنهاده پژوهشي
1ـ1ـ عنوان پژوهش زبان فارسي:
2ـ1ـ عنوان پژوهش زبان انگليسي:
3ـ1ـ نوع پژوهش :بنياديكاربردي  توسعه اي
4ـ1ـ مدت اجراي پژوهش:
5ـ1ـ اعتباركل مورد درخواست:
6ـ1ـ تاريخ ارائه پيشنهاد پژوهش:
2ـ مشخصات مجري
1ـ2ـ نام و نام خانوادگي:
2ـ2ـ درجات علمي و سوابق تحصيلي:
درجه تحصيلي

رشته تحصيلي

دانشگاه

نام کشور

سال دريافت

كارشناسي
كارشناسي ارشد
دكترا
3ـ2ـ نشاني و تلفن محل كار:
4ـ2ـ سوابق شغلي و تجربي:
رديف

سمت و نوع کار

شهر – کشور

نام موسسه

شروع وخاتمه فعاليت

5ـ2ـ سوابق پژوهشي
1ـ 5ـ2ـ مقاالت چاپ شده:
عنوان مقاله

تاريخ انتشار

شماره

جلد

نام مجله

2ـ 5ـ2ـ كتابهاي چاپ شده:
عنوان کتاب

تاريخ انتشار

تأليف  /ترجمه

ناشر

3ـ5ـ2ـ طرحهاي پژوهشي در حال اجرا يا انجام شده توسط مجري(مربوط به همين موضوع):
عنوان

مجري همکار

سال شروع

موسسه طرف قرارداد

وضعيت طرح

4ـ5ـ2ـ ساير طرحهاي پژوهشي در حال اجرا يا انجام شده توسط مجري:
عنوان

مجري همکار

سال شروع

موسسه طرف قرارداد

وضعيت طرح

6ـ2ـ مشخصات همكاران اصلي پژوهش:
رديف
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

نام ونام خانوادگي

نوع مسئوليت

مدرك تحصيلي

مرتبه علمي

امضاء

3ـ مشخصات موضوعي پژوهش

1ـ3ـ بيان مسئله و ضرورت انجام پژوهش:

2ـ3ـ اهداف پژوهش

1ـ2ـ3ـ هدف کلي

2ـ2ـ3ـ اهداف ويژه

3ـ2ـ 3سؤاالت پژوهش

3ـ3ـ روش شناسي پژوهش

1ـ3ـ3ـ روش پژوهش

2ـ3ـ3ـ حجم نمونه و روش نمونه گيري

3ـ3ـ3ـ ابزارهاي پژوهش

4ـ3ـ3ـ روش تجزيه و تحليل داده ها

4ـ3ـ روش انجام پژوهش (شيوه اجرايي مراحل پژوهش)

5ـ3ـ فهرست منابع مورد استفاده (براي نگارش اين پيشنهاده)

6ـ3ـ برنامه زماني اجراي پژوهش:
مراحل اجراي
پژوهش

ماه

سال
اول دوم 5 4 3 2 1

12 11 11 9 8 7 6

تاريخ تقريبي

نحوه

گزارش پيشرفت

گزارش

کار

نتايج

4ـ برآورد هزينه ها
1ـ4ـ هزينه هاي پرسنلي (براساس ضوابط آئين نامه هاي پژوهشي):
نام و نام

نوع مسووليت در

ساعات

مدت

حق الزحمه (هر ساعت به

هزينه کل

خانوادگي

پژوهش

کاردرماه

همکاري

ريال)

(ريال)

جمع كل ريالي
2ـ4ـ هزينه مواد و لوازم مصرفي:
نوع

تعداد ( مقدار)

قيمت واحد

هزينه کل (ريال)

جمع کل ريالي
3ـ4ـ هزينه مواد و لوازم سرمايه اي:
نوع

تعداد ( مقدار)

جمع کل

قيمت واحد

هزينه کل (ريال)

4ـ4ـ هزينه هاي مسافرت
مبدا

مقصد

نوع وسيله

تعداد

هزينه اقامت

هزينه رفت و آمد

نقليه

افراد

(ريال)

(ريال)

هزينه کل (ريال)

جمع کل ريالي
5ـ4ـ ساير هزينه ها (تايپ ،تكثير اوراق ،چاپ ،عكس ،اساليد ،صحافي و )....
شرح

هزينه کل (ريال)

جمع کل ريالي
4-6ـ جمع کل هزينه ها
نوع هزينه
هزينه پرسنلي
هزينه هاي مواد و لوازم مصرفي
هزينه هاي مواد و لوازم سرمايه اي
هزينه هاي مسافرت
ساير هزينه ها

جمع کل ريالي
نام ونام خانوادگي ارائه دهنده پروپوزال:
تاريخ تكميل فرم:
تاريخ تحويل به شوراي پژوهش استان:
تاريخ بررسي در شوراي پژوهش استان:
تاريخ ارجاع به داوري:
تاريخ ارجاع به مجري براي اصالح پروپوزال:
تاريخ تصويب نهايي در شوراي پژوهش:
تاريخ انعقاد قرارداد با مجري وشروع مراحل اجرايي پژوهش:

جمع کل ريالي

