طرح تحقیق پیشنهادی
جهت ارائه به شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران

عنوان طرح به فارسی:

عنوان طرح به انگلیسی:

مجری طرح:
کل اعتبارات درخواستی:
مدت اجرا:

قسمت اول :اطالعات مربوط به مجری طرح و همکاران
 -1- 1مشخصات مجری طرح:

نام مؤسسه مجری :
نام و نام خانوادگی مسئول طرح :
شماره شناسنامه:

متولد سال:

صادره:

 -2- 1نشانی:

محل کار:

تلفن:

منزل:

تلفن:

 -3- 1درجات علمی و سوابق تحصیلی ارائه دهنده طرح (به ترتیب از لیسانس به باال)

درجه تحصیلی

رشته تحصیلی و تخصص دانشگاه

کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری

 -4- 1سوابق و فعالیت پژوهشی مجری طرح:

 - 1- 6- 1طرح های پژوهشی انجام شده یا در حال انجام توسط مجری طرح:

 - 2- 6- 1مشخصات انتشارات مهم علمی مجری طرح:

کشور

سال دریافت مدرک

 -5- 1مشخصات همکاران طرح:
ردیف

نام و نام خانوادگی

درجه تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه ،کشور

سال فراغت

سنواات تجربه کار
پژوهشی

قسمت دوم :مشخصات طرح
 - 1- 2عنوان طرح پژوهشی و نوع طرح:

الف  -عنوان طرح به فارسی:
ب  -عنوان طرح به انگلیسی:
ج -نوع طرح:
بنیادی

کاربردی

توسعه ای

 - 2- 2خالصه طرح (حداکثر  111کلمه):

 - 3- 2تعریف واژگان اصلی:

 - 4- 2بیان مسئله (شامل ابعاد و حدود مسئله ،معرفی دقیق مسئله و سئواالت تحقیق):

 - 5- 2فرضیه های اساسی (در صورت لزوم):

 - 6- 2چارچوب نظری:

 - 7- 2دالیل ضرورت و توجیه انجام طرح:

 - 8- 2اهداف و کاربردهای حال و آینده طرح و نتایج کاربردی طرح :

ارزیابی

 - 9- 2بررسی سابقه موضوع ،مطالعات و تحقیقات (در ایران و مناطق دیگر) همراه با ذکر منابع نوآوری این طرح نسبت
به پژوهش های قبلی:

 - 11- 2روش شناسی پژوهش (استراتژی پژوهش ،فنون تحلیل داده ها و روش های بررسی فرضیات):

- 11- 2روش گردآوری اطالعات:

- 12- 2مرا حل انجام و جدول زمان بندی اجرا (نمودار گانت):

 - 13- 2فهرست منابع و مستندات مورد استفاده در تهیه پیش طرح:

قسمت سوم :هزینه های طرح
 - 1- 3هزینه های پرسنلی با مشخصات کامل
ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع مسئولیت

شرح مختصر

ساعات کار قابل

حق الزحمه

وظایف

پیش بینی

ساعتی(هزار ریال)

جمع (هزار ریال)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
جمع هزینه های پرسنلی

 - 2- 3هزینه مواد و وسایل مورد نیاز:
 - 3- 3سایر هزینه ها
ردیف

عنوان هزینه

مبلغ (هزار ریال)

جمع هزینه های متفرقه

 - 4- 3سرجمع هزینه های درخواستی

عنوان هزینه
جمع هزینه های پرسنلی
جمع هزینه های مواد و وسایل مورد نیاز
جمع سایر هزینهها
جمع کل هزینه ها

مبلغ (هزار ریال)

