دفتر پژوهش های فرهنگي بنیاد شهید وامورایثارگران

پیشنهاده پژوهشي ()1931

دفتر پژوهش های فرهنگی

پیشنهاده پژوهشی (پروپوزال)

عنوان طرح:

نام و نام خانوادگی طرح دهنده :
تاریخ ارائه :
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(توجه :تکمیل کلیه گزینه ها ضروریست)

 -1خالصه اطالعات پیشنهاده پژوهشی :

 - 1/1عنوان به زبان فارسي :

 -1/2عنوان به زبان انگليسي :

 –1/3نوع ودامنه :بنيادی

كاربردی

ملي

 - 1/4اعتبار كل مورد درخواست (به ريال):

منطقه ای

استاني نام استان مورد پژوهش............:
به عدد :

به حروف :

 1/5ـ مدت اجرای طرح (به ماه) :
 -2مشخصات طرح دهنده:

 -2/1نام ونام خانوادگي :
 -2/4سال تولد:

 -2/2نام پدر :
 -2/5كد ملي:

 -2/ 7پست سازماني:

 -2/3شماره شناسنامه:
 -2/6نسبت ايثارگری:

 -2/8سمت علمي :

 -2/9مدارك علمي وسوابق تحصيلي به ترتيب (از كارشناسي به باال) :
مقطع تحصيلي

رشته تحصيلي

دانشگاه محل تحصيل

سال دريافت

كشور

 - 2/11نشاني محل كار :

تلفن:

 -2/11نشاني منزل :

تلفن :
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تلفن همراه:

 -2/12نشاني پست الکترونيکي:








 -3مشخصات همكاران طرح

:

(درج مشخصات همكاران اعالم شده زیر ،در شناسنامه گزارش نهایی طرح پژوهشی ضروریست )

نام ونام خانوادگی

مدرك

رشته

تحصيلی

تحصيلی

تلفن تماس

کد ملی

نوع همكاری در طرح

 -4انتشارات مهم علمی طرح دهنده:
نوع اثر
كتاب

مقاله

عنوان

نام نويسنده  /مترجم

سال انتشار

نام ناشر
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 -5طرحهاي پژوهشی دردست اجرا يا اجراشده توسط طرح دهنده:

مسئول اجرا

همکار

در دست اجرا

خاتمه يافته

پايان نامه دانشجويي













کننده

عنوان طرح

طرح دهنده

سازمان یا دستگاه حمایت

نوع فعاليت

نام

وضعيت طــرح

مالحظات
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 -6مشخصات موضوعی پژوهش :
6/1ـ بيان مسئله پژوهش (شامل تشريح ابعاد و مختلف مسئله ،معرفي دقيق مسئله،و در نهايت طرح سوال يا سواالت
اساسي پژوهش) :
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 6/2ـ اهداف پژوهش ((ذكر اهداف كلي و جزئي پژوهش در چند عبارت) :


 6/3ـ اهميت و ضرورت پژوهش(ضرورتهای مختلف انجام تحقيق و نتايج آن كدامند؟) :
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6/4ـ سوابق پژوهش(اشاره مختصری به تحقيقات داخلي و خارجي) :
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 -6/5مباني نظری پژوهش(نظريههای مرتبط با موضوع پژوهش كدامند؟):
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 -6/6فرضيات و يا سواالت پژوهش :






 6/7ـ تعاريف مفاهيم اساسي پژوهش (نظری و عملياتي):
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 6/8ـ روش پژوهش :


 6/9ـ جامعه آماری پژوهش:


6/11ـ حجم نمونه وشيوه نمونهگيری(بطور مستدل و علمي تشريح شود):



6/11ـ ابزارگردآوری داده های پژوهش:
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 6/12ـ اعتبارو روايي ابزار گردآوری پژوهش:



 -6/13نحوه تجزيه و تحليل اطالعات پژوهش (در بخش توصيف و استنباط داده ها) :
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 6/14ـ مشکالت و تنگناهای احتمالي پژوهش :



 -6/15مهمترين منابع و مآخذ فارسي و غير فارسي:
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-7جدول زمانبندي مراحل انجام كار به ماه و ارسال گزارش پیشرفت كار:
ردیف

عنوان مراحل انجام کار

 1

زمان الزم

بودجه

درصد                   

به ماه یا

مورد

پيشرفت

روز


نياز


کار



 2









 3









 4









 5









 6









 7
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 -8هزينه هاي پژوهش :
 8/1ـ هزينههای پرسنلي :
نوع مسئوليت در طرح

رديف

تعداد افراد

كل ساعات كار برای طرح

حق الزحمه در ساعات

جمع

1
2
3
4
5
جمع هزينههای پرسنلي

 8/2هزينههای مسافرت :
مقصد مسافرت

تعداد مسافرت در مدت اجرای طرح

جمع هزينه های مسافرت
04

نوع وسيله نقليه

هزينه

جمع
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نام ماده يا وسيله













جمع

غير مصرفي





مقدار


مصرفي

 8/3ـ هزينههای مواد و وسائل (وسائلي كه صرفاً از محل اعتبار طرح تحقيق بايد خريداری شود) :















ساخت
داخل يا










خارج

شركت










سازنده





قيمت كل

قيمت واحد
















 8/4ـ هزينه های متفرقه (به ريال) :
عنوان هزينه

رديف

1

هزینه تایپ و تكثير

2

هزینه ارتباطاتی (اینترنت و تلفن)

3

سایر هزینه ها

مبلغ به ريال

جمع

 8/5ـ جمع كل هزينهها (به ريال) :
نوع هزینه

ردیف
1

پرسنلی

2

مسافرت

3

مواد و وسائل

4

متفرقه

جمع

جمع كل

05

كل هزينه به ريال

