پروپزال طرح تحقیقاتی (فرم شماره یک)
معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع
مرکز برنامه ریزی  ،نوسازی وتوسعه فناوری اطالعات

وزارت کشور
استانداری آذربایجانشرقی

مشخصات مجری طرح تحقیقاتی
نام و نام خانوادگی :
تلفن :

آدرس محل کار :
آدرس محل سکونت :
سوابق تحصیالت دانشگاهی :
مدرک تحصیلی

دانشگاه

رشته تحصیلی

تاریخ اخذ مدرک

کشور

سوابق کاری :
مسئولیت مورد تصدی

خصوصی

دولتی

تاریخ

نام موسسه محل خدمت
از

تا

سوابق مطالعاتی:
مقاله

عنوان نوشته

تالیف

تحقیق

سال انتشار

محل انتشار

سازمان سفارش دهنده

چارچوب طرح مطالعاتی
 -1عنوان طرح :
فارسی:
انگلیسی :
-2تعریف مسئله :
 -3اهمیت و ضرورت انجام مطالعه :
 -4اهداف طرح :
-5مطالعات انجام شده پیشین و نتایج حاصل از آنها:
 -6مبانی نظری طرح:
 -7فرضیه ها و یاسئوالهای طرح :
( -8روش مطالعه و تهییه آمار و اطالعات ) به تفصیلبیان شود در مورد جمع آوریاطالعات چنانچه نیاز به آمارگیری باشد تعریف جامعه آماری ،
حجم نمونه  ،روشهای محاسبه  ،پردازش داده و تحلیل اطالعات توضیح داده شود.
-9موانع و مشکالت احتمالی در اجرای طرح
 -11سرخط مطالب و شرح خدمات مجری
-11فهرست مطالب (پیشنهادی ):
 -12برنامه زمانبندی:
مراحل
تهیه مقدمات اجرای طرح
جمع آوری آمار و اطالعات
پردازش آمار و اطالعات
تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات
تهیه گزارش نهایی
جمع مدت الزم

مدت زمان الزم برای انجام مرحله به روز

 -13همکاران اصلی اجرای طرح :
نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

تخصص

محل اشتغال

 -14عوامل اجرایی مورد نیز طرح برحسب تخصیص های مختلف :
نوع تخصص

مدرک تحصیلی

مدت کارگرد موردنیاز(در روز)

تعداد

 -15منابع و امکانات مورد نیاز :
هزینه های پرسنلی

ریال

کتب و ملزومات

ریال

سفرها

ریال

سایر

ریال

جمع

ریال

-16منابع و ماخذ:
درذکرمنابع رعایت الگوی زیر الزامی می باشد.
برای کتاب  :نام خانوادگی و نام نویسنده -سال انتشار -عنوان کتاب -نام مترجم -ج ،چ،محل انتنتشار به سبک APA
برای مقاله  :نام و نام خانوادگی نویسنده – سال انتشار -عنوان مقاله – عنوان نشریه –دوره یا جلد -سال-صفحه یا صفحات
فارسی :

خارجی :

***لطفاً در تدوین طرح مطالعاتی برای فیلدهای  16گانه فوق فضای کافی منظور و در صورت ضرورت برگ های جداگانه
اضافه شود.

