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پیشنهاد طرح 

عنوان طرح :-1

ریال: به حروفریال :به عدد: يبودجه پیشنهاد- 2

:پیش بینی مدت زمان اجراي طرح (به ماه)- 3

مشخصات مجري طرح -4
نام و نام خانوادگی:- 4-1
نشانی محل کار:- 4-2

نشانی الکترونیکی 
سمت فعلی:- 4-3
مدارك علمی و سوابق تحصیلی مجري ( از کارشناسی به باال ):- 4-4

رشته تحصیلی و مدرك تحصیلی
تخصص

سال دریافتکشوردانشگاه

مشخصات همکاران طرح -5

یف
مدرك و رشته نام و نام خانوادگیرد

ارمحل کتخصصتحصیلی
درصد و 

وع ن
همکاري

امضاء
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:سوابق پژوهشی مجري، به ویژه درباره طرح پیشنهادي- 6
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مشخصات موضوعی طرح:

:التینعنوان به -7

:هاي کلیديواژه-8

:)کلی و ویژه(اهداف تحقیق- 9

بیان مساله :-10

هاي تحقیق:ها یا پرسشفرضیه-11
هاي ویژه: به صورت فرض یا فرض

هاي ویژهبه صورت پرسش یا پرسش

بیشینه تحقیق :-12

مشخصات اجرایی طرح:

: (بیان نوع روش تحقیق و علت انتخاب آن)طرح نوع مطالعه، روش و نحوه اجراي -13

از پرسشنامه استفاده می شود. الزم است پرسشنامه مورد نظر ضمیمه گردد).(چنانچه دراجراي تحقیقابزار گردآوري داده ها:-14

(بـه ترتیـب بـا ذکـر چگـونگی انتخـاب، نحـوه محاسـبه،         ها:گیري و شیوه تجزیه و تحلیل دادهجامعه آماري، حجم نمونه، روش نمونه-15
هاي مورد نظر و منابع مورد استفاده) تکنیک

شرایط عادي محدودیتی براي تحقیق متصور نمی باشد.درمحدودیت هاي تحقیق: -16

:راهکار پیشنهادي مجري جهت استفاده کاربردي از نتایج- 17



: برنامه زمانی، برآورد ساعات کار و هزینه هاي پرسنلی به تفکیک مراحل انجام طرح-18

شرح فعالیت هر مرحلهردیف
مدت 
زمان

(به ماه)

زمان شروع پس 
قرارداداز انعقاد 

(به ماه)

میزان حق التحقیقکار مورد نیاز (نفر ساعت)
جمع حق التحقیق (ریال) کارشناس کارشناسکاردان

کاشناس کارشناسکارداندکتراارشد
دکتراارشد

1
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جمع

ها، تدوین مبانی نظري، مطالعات تجربی...، دآوري داده) ستون دوم مربوط به شرح فعالیت هر مرحله به ترتیب مراحل انجام طرح است (از قبیل گر2گردد. به هر مرحله از طرح درج میدر ستون اول شماره مربوط )1
) در ستون چهارم به منظور امکان ترسیم منحنی گانـت بایـد مشـخص گـردد کـه      4باشد. ) ستون سوم مدت زمان پیش بینی شده براي هر مرحله برحسب ماه می3تجزیه و تحلیل نتایج و تدوین گزارش پایانی) 

باشد. (به عنوان مثـال چنانچـه در   ) ستون پنجم مربوط به کار مورد نیاز بر حسب نفر ساعت و به تفکیک سطوح تخصصی در هر مرحله می5شود. پس از انعقاد قرارداد آغاز میفعالیت هر مرحله از طرح چه مدت
ساعت خواهد بود). در پایان این ستون الزم است جمع نفر 40نفر ساعت کارشناس در این مرحله ساعت کار در نظر گرفته شده است. بنابراین میزان20مرحله اول طرح نیاز به دو کارشناس بوده و براي هر کدام 

هاي پرسـنلی در هـر مرحلـه از    ) ستون آخر مربوط به جمع حق الزحمه7باشد. ) ستون ششم میزان حق التحقیق هر مرحله از طرح به تفکیک سطوح تخصصی می6ساعت هر یک از سطوح تخصصی درج گردد. 
باشد (جمع ستون ششم) در پایین این ستون الزم است جمع کل حق التحقیق (مجري و همکاران) مشخص گردد. طرح می



هزینه مواد و وسایل مصرفی:-19

جمع (ریال)قیمت واحدمقدارنام ماده یا کاالردیف
1
2
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ریالهاي مصرفی:       جمع کل هزینه

(وسایلی که پس از اجراي طرح در واحد باقی خواهد ماند از جمله تجهیزات آزمایشگاهی و یاکتاب)هزینه وسایل و تجهیزات غیر مصرفی: -20

جمع (ریال)قیمت واحدمقدارنام و مشخصات کاالردیف

ریال:هاي غیرمصرفیجمع کل هزینه

ها:هزینه مسافرت- 21
جمع هزینهتعداد نفراتدفعات سفرهزینه سفروسیله نقلیهمبدا و مقصدهدف از سفرردیف

(ریال)
1
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ریالها:جمع کل هزینه مسافرت
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هاي متفرقه:هزینه-22
هزینه (ریال)نوع سرویس یا خدماتعنوان

رد پیش بینی نشدهموا

هاي متفرقه:جمع کل هزینه
ریال

الریجمع کل بودجه طرح:


