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 معاونت پژوهش و فناوری

 پژوهشیانجام طرح درخواست و پیشنهاد 
 

که دانشگاه با همکاری اینجانبب   مینما یمگروه ................................ درخواست /یعلمهیأتاینجانب ....................................................... عضو 
 نمایند. در انجام طرح با مشخصات ذیل موافقت

 
 عنوان طرح:

 خالصه طرح:

 گروه همکار:
 امکانات الزم:

 :ازیموردنکل بودجه 
 محل اجرا:

 زمان شروع، طول مدت اجرا و زمان تحویل طرح:
 )ساعت در هفته ( میزان همکاری مجری:

 برابر مقررات، ایجاد ننماید.  که همکاری در طرح فوق خللی در انجام وظایف محوله اینجانب، مینما یمدر ضمن اینجانب تعهد 
 نام و نام خانوادگی مجری:

 تاریخ :
 امضاء

 

 )دالیل مکتوب موافقت و یا عدم موافقت به پیوست ارائه گردد( مسئولهای بخش اظهارنظر
 ها:نظر دفتر طرح

  شود یمموافقت. 
  شود ینمموافقت. 

 امضاء                تاریخ              

 :ناظر/ داور/داوران
  شود یمموافقت. 
  شود ینمموافقت. 

 امضاء                تاریخ

 معاونت:
  شود یمموافقت. 
  شود ینمموافقت. 

 امضاء                تاریخ              

 دانشگاه: 
  شود یمموافقت. 
  شود ینمموافقت. 

 امضاء                تاریخ              

 1پیوست شماره 
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 *عنوان طرح 
 فارسی :

 
 انگلیسی :

 
 :دواژهیکل
 در صورت وجود توضیحات تکمیلی که در این جدول لحاظ نگردیده؛ موارد را به صورت پیوست ضمیمه این جدول قرار دهید. *

 موظف   غیرموظف    شرایط طرح :

    ثبت ایده و اختراع   نشان و عالمت )برند(    پروژه پژوهشی   نوع طرح:

   تعهد/تفاهم نامه     شرکت در مسابقات علمی    ساخت دستگاه 

   برگزاری کارگاه    برگزاری سمینار    دی رنامه کارب پایان 

   یشگاهبرگزاری نما 
 

 مشخصات مجری
 :اطالعات فردی (1

 نام:                                               نام خانوادگی :                            
 

 □ر اداری همکا□        دانشجوی دکتری □    مربی     □ استادیار      □ دانشیار       □ مرتبه علمی:     استاد 
 

 تاریخ تولد :              محل تولد :              شماره شناسنامه:               نام پدر:
 

 دانشکده:                              گروه:  
 

 تلفن :
 

 نشانی محل سکونت :
 

 تلفن :                                     شماره تلفن تماس در مواقع ضروری :
 

 بت الکترونیکی    : پس
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 ی فعلی:ها تیولئمسمشاغل و  (2

 
 

 سوابق تحصیلی دانشگاهی: (3

 کشور شهر نام دانشگاه   تاریخ اخذ مدرک عنوان مدرک
     
     

 ( سوابق پژوهشی مجری : 4

 )عنوان ، تاریخ شروع ، مدت اجرا، محل اجرا(  ی پژوهشی در دست اجرا:ها طرح -الف 

 
 
 

  )عنوان ، تاریخ شروع ، مدت اجرا، محل اجرا( :افتهی انجامی پژوهشی ها طرح -ب
 
 

 جداگانه ضمیمه کنید( دیتوان یم) آثار علمی و پژوهشی )کتاب ، مقاله  ابداع ....(: -ج

 
 
 ( مجری و همکاران اصلی:5

میزان همکاری  سازمان متبوع رشته تحصیلی میزان تحصیالت نام و نام خانوادگی ردیف
 برحسب ساعت

 ءامضا

1       
2       
3       
4       
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 ( شرح طرح: 6
 بیان مسئله:  -الف

 
 
 
 

 دف:ه -ب
 
 
 
 

 :های پژوهش ها و پرسش فرضیه -پ
 
 
 

 )در داخل و خارج کشور(مرور مستند سابقه علمی موضوع یا پیشینه تحقیق:  -ت
 
 
 

 موضوع طرح ( برحسب، تعداد تیمار و تکرار )روش تحقیق، طراحی آزمایش جامعه و نمونه آماری: ها روشمواد و  -ث
 
 
 
 

 ("د") موضوع بند در طرح:  مورداستفادهلیست منابع  -ج
 
 
 
 
 



  پیشروژپواهنمؤسسه آموزش عالی دانش امع ژپوهش و فناوری جانهم آنیی
  

       5 

 

( دستاورد)های( پژوهشی حاصل از اجرای این طرح را بصورت مشخص معرفی و تشریح 7
 نمایید.

 
 
 
 
 
 
 

 ی مربوط:ها گزارشی ارائه بند زمان( 8
 مدت اجرای طرح )برحسب ماه(:  -الف

 در صورت نیاز به گانت چارت بزرگتر و کاملتر، به صورت مجزا ضمیمه فرم شود.()ی: بند زمانجدول  -ب
عنوان  ردیف

 فعالیت
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
گزارش  

مرحله 
 نهایی
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 و هزینه آن: ازیموردن( وسایل 9
فهرست وسایل و موادی که برای اجرای این طرح  در محل اجرای طرح موجود  -الف 

 است.
 
 
 
 

 

فهرست وسایل مواد و خدماتی که باید از اعتبار این طرح از داخل یا خارج کشور  -ب
 یداری شود.خر

 الزم مقدار یا تعداد غیرمصرفی یا مصرفی مواد یا و دستگاه نام

   

 : ریال به هزینه کل جمع

که بر اساس مصوبه مورخ .......................... به شرح زیر تجهیزات به  شود یمیی ها طرح( شامل 9موارد مندرج دربند )
 .ردیگ یمتعلق   ها آن
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 :ها نهیهز( 11

 ینه نیروی انسانی :هز -الف
در ساعت  الزحمه حق کل ساعات کار برای طرح  تعداد افراد نوع مسئولیت

 )طبق تعرفه(
 جمع به ریال

     
     
     
     
     

  به ریال: ها نهیهزجمع                                                                           

 نیاز( در صورتمسافرت: ) نهیهز  -ب
 هزینه به ریال  تعداد افراد نوع وسیله نقلیه مدت  تعداد مسافرت و منظور آن  مقصد

      
      
      
      
      

  ی مسافرت به ریال: ها نهیهزجمع                                                                         

 ی دیگر:ها نهیهز -پ
 ریال                                                         و غیره ها پرسشنامهی تکثیر اوراق و ها نهیهز  -1
 ریال                                                           ازیموردنهزینه تهیه نشریات و کتب   -2
 ریال                                                         نام ببرید( لطفاً) ها نهیهزسایر  -3

 ریال                                                          ی دیگرها نهیهزجمع کل                                                                

 :ها نهیهزجمع  -ت
 ریال                                                   (11ی وسایل و مواد )ماده ها نهیهزجمع  – 1
 ریال                                                    الف( -12ی نیروی انسانی )ماده ها نهیهزجمع  – 2
 ریال                                                    ب( -12ی مسافرت )ماده ها نهیهزجمع  – 3
 ریال                                                     ج( -12ی دیگر )ماده ها نهیهزمع ج – 4

 ریال                                                    ها نهیهزجمع کل                 
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 آنالیز اقتصادی -ث
ای احتمالی طرح تبیین شده و توضیح داده شود ی، درآمدهگذار هیسرماو  ها نهیهزدر این بخش ضمن بحث در مورد 

 .)موارد با استنادات کامل ضمیمه گردد( چه درآمدی را کسب خواهد کرد ها نهیهزکه دانشگاه با صرف این 

 ی دیگر نیز درخواست اعتبار شده است ؟ بلی                خیرها سازمانآیا برای این طرح از 
 نام سازمان و مبلغ هزینه را ذکر فرمائید. لطفاًمثبت بودن پاسخ،  در صورت

 .                    کنم یم دطرح صحت مندرجات این پرسشنامه را تأیی شنهاددهندهیپاینجانب...................................

  نام و نام خانوادگی:                                    امضاء: 
 

 

 


