قسمت اول :اطالعات مربوط به مجری و همکاران
 - 1عنوان طرح پژوهشی:
الف) عنوان به فارسی:
ب) عنوان به یکی از زبان های خارجی:

- 2نوع طرح:
بنیادی

توسعه ای

کاربردی

- 3نام و نشانی مجری طرح:


نام و نام خانوادگی:





نشانی محل کار:

تلفن محل کار:



تلفن منزل:

نشانی محل سکونت:

شماره تلفن همراه:

- 4محل اجرای طرح (پایان نامه):

پژوهش بنیادی پژوهشی است که عمدتاً در جهت گسترش مرزهای دانش بدون در نظر گرفتن استفاده عملی خاص برای کاربرد آن انجام می گیرد.
پژوهش کاربردی پژوهشی است که استفاده عملی خاص برای نتایج حاصل از آن در نظر گرفته می شود و غالباً جنبه تئوری -تجربی دارد.
پژوهش توسعه ای پژوهشی است که عمدتاً جنبه تجربی داشته و به نوآوری یا بهبود در روش ها ،مکانیزم ها ،دست گاه ها و محصوالت منجر می شود.

صفحه2

قسمت اول :اطالعات مربوط به مجری و همکاران
محل امضای استاد راهنما و مجری (با ذکر نام و نام خانوادگی):
مجری

استاد راهنما

قسمت دوم :اطالعات تفضیلی طرح پژوهشی
- 1خالصه طرح (حداکثر در  111کلمه):

صفحه3

همکار مجری

قسمت دوم :اطالعات تفضیلی طرح پژوهشی

- 2شرح کامل ( تعریف مسئله ،فرضیات ،هدف از اجرا ،و دالیل توجیهی ضرورت انجام طرح)
الف) تعریف مسئله:

ب) مفروضات ،فرضیات و یا سؤاالت تحقیق

ج) هدف از اجرا:

صفحه4

قسمت دوم :اطالعات مربوط به طرح تحقیقاتی
دالیل توجیهی ضرورت انجام طرح

 - 3توضیح دقیق و مشروح روش پژوهش و تکنیک های اجرایی
الف) روش پژوهش و مراحل انجام طرح (از قبیل داده های مورد نیاز ،جامعه و نمونه آماری و )...

ب) مشکالت اجرایی احتمالی در انجام طرح و روش حل مشکالت:

صفحه5

قسمت دوم :اطالعات مربوط به طرح تحقیقاتی
 - 4سابقه علمی و فهرست منابع:

الف) سابقه علمی طرح و پژوهش های انجام شده با ذکر منبع به ویژه در ایران:

ب) اهم فهرست منابع و مأخذ علمی که در تهیه این طرح مورد استفاده قرار گرفته است:

صفحه6

قسمت دوم :اطالعات مربوط به طرح تحقیقاتی

 - 5زمان بندی

مدت زمان الزم برای اجرای طرح به ماه:
تاریخ شروع:
تاریخ خاتمه:
جدول مراحل پیش بینی زمان هر مرحله:
مدت زمان بر حسب ماه

شرح مختصر مراحل اجرای طرح

-1

-2

-3

-4

-5

صفحه7

قسمت سوم:اطالعات مربوط به هزینه ها

تجهیزات و موادی که باید از اعتبار این طرح از داخل و خارج از کشور خریداری شود

نام دستگاه یا مواد

ردیف

مصرفی یا

آیا در ایران

تعداد یا

قیمت

غیرمصرفی

موجود است

مقدار الزم

واحد

قیمت کل

1
2
3
4
5
6

سایر هزینه ها

ردیف

موارد هزینه

1

هزینه کتب مورد لزوم

2

هزینه تهیه نشریات مورد لزوم

3

هزینه تهیه کاغذ و مقوا برای تهیه گزارشات

4

هزینه تکثیر اوراق و پرسش نامه ها و گزارشات

5

هزینه صحافی و تجلید گزارشات

6

تایپ

7

ترجمه مقاالت

8

گزارش نویسی و تحلیل آماری و هزینه آزمونگران

هزینه به ریال

جمع بندی هزینه های بند 5

صفحه8

 -3جمع کل هزینه های طرح:

 - 4نظر شورای استعداد های درخشان:
الف -در مورخ

شورای استعداد های درخشان مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.

ب -در مورخ

شورای استعداد درخشان مطرح ،و مقرر گردید به دو داور ارسال گردد.

 - 5نظر داوران:

 - 6نظر شورای استعداد های درخشان در مرحله دوم:
الف -د ر مورخ

شورای استعدادهای درخشان مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

ب -در مورخ

شورای استعدادهای درخشان مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.

صفحه9

