ببسمٍ تؼبلي
پرسشىبمٍ عرحُبي پصيَشي داوشگبٌ فرديسي (( مشُذ

فرم شمبرٌ 3

))

حًزٌ مؼبيوت پصيَشي

الف) :مشخظبت مجري:
 - 1وبم ي وبم خبوًادگي:

وبم ي وبم خبوًادگي استبد راَىمب

 -2درجٍ تحظيلي ي مرتبٍ داوشگبَي:
 -3وشبوي محل كبر:
تلفه :

محل كبر:

 -داوشكذٌ:

داوشكذٌ مُىذسي

 -گريٌ آمًزشي:

مُىذسي كبمپيًتر

 - 4محل اجراي عرح:

داوشكذٌ مُىذسي  -داوشگبٌ فرديسي ( مشُذ )

8763376

محل سكًوت:

تبريخ ي امضبء:

ة) مشخظبت َمكبران عرح:
رديف

وبم ي وبم خبوًادگي

1

وبم ي وبمخبوًادگي

شغل
دولتي

غيردولتي

آخريه

مسؤيليت ي وًع َمكبري

درجٍ
تحظيلي

داوشجً
2

×××

ليسبوس

اوجبم پريشٌ كبرشىبسي
ارشذ

امضبء

ج) اعالػبت مربًط بٍ عرح:
 -1ػىًان عرح :ػىًان پريشٌ كبرشىبسي ارشذ/دكتري
 -2وًع عرح از وظر وتبيج ػملي:

بىيبدي

1

كبربردي

2

تًسؼٍاي

3

 -3شرح كبمل عرح ( :تؼريف مسئلٍَ ،ذف ،فرضيٍَب ،ضريرت ي اَميت اجراي عرح)
تؼريف مسئلٍ:

َذف:

فرضيٍَب:

ضريرت ي اَميت اجراي عرح:

 1پژُّص بٌيادي پژُّطي است كَ در جِت گسترش هرزُاي داًص بدّى در ًظر گرفتي استفادٍ علوي خاظ ،اًجام هي گيرد.
 2پژُّص كاربردي پژُّطي است كَ استفادٍ عولي خاظ براي ًتايج حاصل از آى در ًظر گرفتَ هي ضْد ّ ،غالبا" جٌبَ ًظري -تجربي
دارد.
 3پژُّص تْسعَ اي پژُّطي است كَ عوْها" جٌبَ تجربي دارد ّ بَ ًْع آّري يا بِبْد در رّضِا ،ساخت ّ كارُا ،دستگاُِا ّ
هحصْالت هٌتِي هي ضْد.

 -4بررسي سببمٍ مًضًع عرح از لحبظ وظري ،ريش تحميك ي وتبيج حبطل از آن بب ركر مىببغ اطلي:
سببمٍ مًضًع عرح:

ريش تحميك:
منابع اصلي:

 -5اگر ايه عرح يب مشببٍ آن بٍ سبزمبن يب مؤسسٍ ديگري ويس پيشىُبد شذٌ است ،وبم ي اظُبر وظر آن مؤسسٍ
را مرلًم فرمبييذ :خير
 -6در طًرتي كٍ عرح پصيَشي حبضر مشمًل يكي از مًارد زير است:
الف :آيب بٍ تس دكتري جىببؼبلي مربًط ميشًد؟ خير
ة :آيب مشببٍ آن تًسظ داوشجًيبن تحظيالت تكميلي اوجبم شذٌ است؟ خير
مًارد اشتران ي افتراق را دليمب" مشخض كىيذ .وذارد

 -7مذت زمبن الزم براي اجراي عرح (بٍ مبٌ) 8 : 4مبٌ

 -8مراحل ي ريش اجرا( :ريش تحميك ،گردآيري دادٌَب ي تجسيٍ ي تحليل دادٌَب):
بروبمٍ زمبوبىذي اجراي پريشٌ بٍ شرح زير است:
الف  -گرد آيري ي تحميك در زميىٍ َبي مشببٍ ي مًرد وظر ايه پريشٌ؛  2مبٌ ؛
ة  -اوجبم پريشٌ ي شبيٍ سبزي َبي الزم ي اثببت كبرآئي آن ؛  5مبٌ
ج  -وًشته گسارش وُبئي ي ارائٍ آن ؛  1مبٌ

 4يادآّري هِن :در صْرت توام ًطدى طرح در هْعد هقرر ،تقاضاي توديد هِلت ،ضرّرت دارد.

د) اطالعات مربوط بً ٌزيىًٌاي طرح:

رديف

اشخبص

1

مجري

2

همكار اصلي ()1

3

همكار اصلي ()2

رديف

سبير َسيىٍَب

مرتبٍ ػلمي

تؼذاد سبػبت كبر مفيذ
نظري

تؼذاد يب ممذار

حك التحميك

عملي

ليمت ياحذ

1
2
3
4
5
6
جمع ساير ٌزيىًٌا

ايه قسمت توسط معاون پژوٌشي داوشكدي تكميل گردد:
ايه طرح در
با اعتبار كل

جلسث شوراي پژوٌشي داوشكدي مورخ

ريالي
ارزي بً تأييد رسيد.

هحل هِر ّ اهضاء

(بٍ ريبل)

ريبلي

مالحظبت

ارزي

