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فرم شماره 3

*شماره طرح، توسط معاونت پژوهشي دانشگاه درج خواهد شد و كليه مواردي كه در فرم با علامت (*) مشخص گرديده، نيازي به تكميل ندارد.

1-	براي پيشنهاد طرح پژوهشي، فرم پيوست در چهار نسخه تكميل و به امور پژوهشي دانشگاه ارسال شود.
2-	اگر طرح دهنده يك نفر باشد نام وي به عنوان مسئول اجراي طرح معرفي گردد و در صورتي كه طرح دهنده بيش از يك نفر باشد يكي از طرح دهندگان به عنوان مسئول اجراي طرح معرفي شود.
3-	مسئول اجراي طرح بايد عضو هيئت علمي رسمي دانشگاه باشد. موارد استثنائي را شوراي پژوهشي دانشگاه تعيين خواهد كرد.
4-	مسئول اجرا پس از شروع بايد بر اساس تقويم زمان بندي شده، گزارش علمي و عندالزوم، گزارش مالي طرح را به امور پژوهشي دانشگاه ارسال نمايد.
5-	مسئول اجرا بايد پس از پايان طرح گزارش كامل آن را به امور پژوهشي دانشگاه ارسال دارد. بديهي است طرحي خاتمه يافته تلقي مي شود كه گزارش نهايي آن به تصويب كميسيون تخصصي مربوط رسيده باشد.
6-	مسئول اجراي طرح موظف است پس از خاتمه طرح، خلاصه گزارش نهايي آن را ( در حدود 1000 كلمه) جهت منعكس نمودن در نشريه امور پژوهشي در اختيار آن امور قرار دهد.
7-	حاصل تحقيقات و هرگونه درآمد ناشي از اجراي طرحها و فعاليتهاي پژوهشي كه هزينه آن از محل اعتبارات پژوهشي دانشگاه پرداخت شده است كلأ متعلق به دانشگاه خواهد بود و دانشگاه مي تواند قسمتي از درآمد حاصله را طبق مقررات به طرح دهنده يا طرح دهندگان پرداخت نمايد.
8-	طرح دهنده يا طرح دهندگان مي توانند گزارش نهايي طرح و يا بخشي از آن را در صورت تصويب در كمسيون تخصصي مربوط با ذكر شماره طرح و جمله ( اين پژوهش با استفاده از اعتبارات شوراي پژوهشي دانشگاه تهران انجام گرديده است) منتشر نمايند.
9-	در صورت ارائه مقاله حاصل از طرح، ضمن درج جمله مورد اشاره در ماده 8 كه به زبان مقاله خواهد بود، مسئول اجراي طرح موظف است سه نسخه از آنرا به امور پژوهشي دانشگاه ارسال دارد.
10-	مسئول اجراي طرح بايد قبل از هزينه نمودن بودجه طرح مقررات و آيين نامه هاي مربوط به هزينه كردن بودجه تحقيقاتي را مطالعه و در حين اجراي طرح رعايت نمايد.
11-	سال مالي طرحهاي پژوهشي منطبق برسال مالي دانشگاه است، لذا منظور از (سال جاري) فاصله زماني از تاريخ ابلاغ تصويب طرح تا پايان اسفند ماه همان سال خواهد بود.
12-	پيشنهاد تغيير مسئول اجرا و همكاران اصلي طرح و همچنين تغيير در اقلام هزينه منوط به تصويب كميسيونهاي تخصصي شوراي پژزهشي دانشگاه خواهد بود.

در تنظيم فرم پيشنهاد طرح مي توان در صورت لزوم اطلاعات بيشتر را در صفحات جداگانه منعكس و به پيوست فرم ارسال داشت.
خواهشمند است جهت تكميل فرم از ماشين تحرير استفاده شود.




1- خلاصه اطلاعات طرح پژوهشي

1-1عنوان طرح به زبان فارسي:


2-1- عنوان طرح به زبان انگليسي:

3-1- نوع طرح:                  بنيادي                  كاربردي             توسعهاي              

4-1- اعتبار كل مورد درخواست از دانشگاه:
5-1- ميزان جذب اعتبار از سازمانهاي ديگر توسط دانشگاه: 

6-1- مدت اجرايي طرح ( به ماه): 

7-1- تاريخ پيشنهاد طرح:  

8-1- تاريخ پيش بيني اتمام طرح:


2- مراحل تصويب و ابلاغ

محل امضاء مقام مسئول
تاريخ تصويب
مرجع تصويب كننده


شوراي پژوهشي گروه


شوراي پژوهشي دانشكده / دانشكده / مؤسسه / مركز / مجتمع


شوراي پژوهشي دانشكده


تاريخ ابلاغ ( شروع طرح)

·	پژوهش بنيادي پژوهشي است محض كه عمدتا فاقد نتيجه علمي فوري است.
·	پژوهش كاربردي پژوهشي است كه نتايج حاصل از آن در رفع نيازها و حل مشكلات به كار آيد.
·	پژوهش توسعه اي عمدتا متوجه نوآوري در فرايندها، ابزارها و محصولات است.

3-مشخصات مسئول اجرا


1-3- نام و نام خانوادگي: 
2-3- نام دانشكده/ مؤسسه/ مركز/ مجتمع: 
3-3- نوع استخدام:رسمي             غيررسمي
تلفن محل كار: 		محل امضاء: 
4-3- مدارك علمي و سوابق تحصيلي مسئول اجراي طرح به ترتيب ( از كارشناسي به بالا)

سال دريافت
كشور
دانشگاه
رشته تحصيلي و تخصصي
مدرك تحصيلي









4- مشخصات طرح دهنده يا طرح دهندگان ( لطفا در اين قسمت مشخصات مسئول اجراي طرح و دانشجوي همكار منظور گردد.)

گروه
نام واحد
مرتبه علمي
رشته تحصيلي
مدرك تحصيلي
نام ونام خانوادگي


















5- انتشارات مهم علمي طرح دهنده يا طرح دهندگان:








6- طرحهاي پژوهشي در دست اجرا يا اجرا شده در دانشگاه تهران توسط طرح دهنده يا طرح دهندگان:
                   وضعيت طرح
                  نوع فعاليت
نام طرح دهنده
        عنوان طرح
متوقف
خاتمه يافته
در دست  اجرا
همكار
مسئول اجرايي طرح



      











      





7-مشخصات همكاران از كارشناسي به بالا:
امضاء
مرتبه علمي
مدرك تحصيلي
محل  اشتغال
نوع مسئوليت در طرح
نام و نام خانوادگي
رديف





 


8-اطلاعات مربوط به نتايج طرح:
1-8- نتايج طرح پاسخگوي كداميك از نيازهاي جامعه مي باشد؟ 
2-8- چنانچه فعلا كاربردي براي طرح پيش بيني نمي شود كاربرد آن در آينده چگونه خواهد بود؟ 
3-8- چه مؤسساتي ( اعم از دولتي و غير دولتي) مي توانند از نتايج طرح استفاده كنند؟
 

9- سازمانهاي دولتي يا خصوصي كه با طرح همكاري دارند:
نام مسئول و امضاء
نوع و ميزان همكاري
نام سازمان




10- مشخصات موضوعي در طرح
1-10- عنوان طرح:










2-10- هدف:










3-10- ضرورت تحقيق:









4-10- فرضيه:








5-10-خلاصه طرح









 
6-10- كليد واژه ها(لطفا 10 كلمه كه از نكات اساسي طرح مي باشند از متن فوق انتخاب نموده در جدول ذيل منظور نماييد)








7-10- بررسي سابقه مطالعات و تحقيقات در موضوع طرح همراه با ذكر منابع اساسي و همچنين چگونگي ارتباط طرح با تحقيقات قبلي








11- مشخصات اجرايي طرح
1-11-شرح دقيق روشها و فنون اجرائي طرح(در اين قسمت بايد روش يا روشهاي جمعآوري و تجزيه و تحليل اطلاعات دقيقاً تشريح و در صورت استفاده از پرسشنامه يك نسخه از آن ضميمه شود)


2-11-مسافرتهاي پيشنهادي(شرح ضرورت علمي و پژوهشي مسافرت)
                     



3-11-مراحل زماني براي اجراي طرح و ارسال گزارش پيشرفت كار
درصد هزينه مورد نياز
*
مدت اجراي هر مرحله به ماه
درصدپيشرفت طرح
توضيح هر مرحله
ترتيب مراحل




   
1        




  
2




  
3


         

 
    4


       

 
    5

4-11-نحوه ارائه نتايج طرح:
گزارش نهايي                  گزارش نهايي و مقاله                               موارد ديگر                     لطفا ذكر نماييد:
ارائه نرم افزار جامع عملياتي پيش يابي آلايندها  


5-11-پيش بيني رساله هاي حاصل از طرح :


12-برآورد هزينه ها
1-12-مشخصات پرسنل:
محل كار
وضعيت استخدامي
مرتبه علمي
مدرك تحصيلي
نوع مسئوليت در طرح
نام ونام خانوادگي پرسنل
















2-12-هزينه هاي پرسنلي
جمع هزينه ها به ريال
مبلغ پرداختي در ماه
مدت اشتغال به ماه
تعداد ساعات كار در ماه
نام ونام خانوادگي
جمع كل
سال چهارم
سال سوم
سال دوم
سال جاري(ريال)




































جمع هزينه


3-12-هزينه مواد ولوازم مصرف شدني به تفكيك سالهاي اجراي طرح
جمع كل
جمع هزينه ها به ريال
قيمت واحد
تعداد يا مقدار
نوع

سال چهارم
سال سوم
سال دوم
سال جاري



































جـــــــمــــــع هـــــــزيـــــنـــــه

4-12-هزينه لوازم مصرف نشدني به تفكيك سالهاي اجراي طرح
جمع كل(ريال)
جمع هزينه ها به ريال
قيمت واحد(ريال)
تعداد
نوع

سال چهارم
سال سوم
سال دوم
سال جاري













5-12-هزينه هاي مسافرت به تفكيك سال هاي اجراي طرح
جمع كل
جمع هزينه ها به ريال
مدت مسافرت به روز
محل مسافرت
نوع مسئوليت
نام ونام خانوادگي

سال چهارم
سال سوم
سال دوم
سال جاري(ريال)















































جمع هزينه ها


جمع كل به ريال
سال چهارم
سال سوم
سال دوم
سال جاري(ريال)
6-12-هزينه هاي انتشار







حمع كل به ريال
سال چهارم
سال سوم
سال دوم
سال جاري
7-12-هزينه ارائه مقالات








8-12-جمع هزينه ها به تفكيك سالهاي اجراي طرح
جمع كل(ريال)
جمع هزينه ها به ريال
نوع هزينه

سال چهارم
سال سوم
سال دوم
سال جاري






هزينه پرسنلي





هزينه مواد و لوازم مصرف شدني





هزينه لوازم مصرف نشدني





هزينه مسافرت





هزينه انتشار





هزينه ارايه مقالات





جمع كل هزينه




