هَػؼِ آهَصؽ ػبلي
سٍصثْبى
ٍاحذ ................
داًـگبُ آصاد اػالهي

هؼبًٍز دظٍّـي


داوشـگاٌ ريزبُان
معـايوت پژيَشـي

پيشنهاد طرح پژوهشي

(فشم ؿوبسُ صفش)

پيشىُـاد طـرح پژيَشـي
مذ عشح:

(فرم شمارٌ صفـر)

كد طـ رح:

ًنبر قبثل سَخـِ

 – 1هدشي عشح هؼئَل اخشاي عشح ثَدُ ٍ الصم اػز اص اػضبي ّيأر ػلوي داًـگبُ سٍصثْبى ثبؿذ.
(اػضبي ّيأر ػلوي ػبصهبى هشمضي ٍ دثيشخبًِ هٌبعق هي سَاًٌذ ديـٌْبد عشح خَد سا اص عشيق يني اص
ٍاحذّبي داًـگبُ اسائِ ًوبيٌذ) .ضوٌبً ؿبيؼشِ اػز هدشي قجل اص اخشاي عشح اعالع مبفي اص هقشسار
اخشايي عشح ّبي دظٍّـي دس داًـگبُ سٍصثْبى داؿشِ ثبؿذ.
 – 2سخصص هدشي عشح ثبيذ هشسجظ ثب هَضَع سحقيق ثبؿذ .دس غيش ايٌصَسر الصم اػز هذاسك هؼشٌذ ٍ
هؼشجشي هجٌي ثش مبسّبي سحقيقبسي هدشي دس اسسجبط ثب هَضَع عشح اسائِ گشدد.
 – 3الصم اػز هَضَع عشح سحقيقبسي هؼشقل اص دبيبى ًبهِ داًـدَيي ثبؿذ.
 – 4چٌبًچِ هدشي عشح دغ اص ػِ هبُ اثالؽ سصَيت ،ثذٍى ػزس هَخْي اقذام ثِ اخشاي آى ًٌوبيذ ،عشح «مبى
لن يني» سلقي هي ؿَد.
ّ – 5ش ًَع سغييش دس دشٍدَصال ٍ اخشاي يل عشح دظٍّـي هصَة (اص خولِ سوذيذ هذر صهبى اخشاء سغييش دس
اػشجبس هصَة ،سغييش هدشي ٍ  )...ثب هدَص هشخغ سصَيت مٌٌذُ عشح اهنبى دزيش خَاّذ ثَد.
 – 6ضشٍسي اػز اسائِ ًشبيح عشح ّبي دظٍّـي هصَة ،ثب قيذ ػٌَاى داًـگبُ سٍصثْبى ٍ ثِ ًبم هدشي
عشح ثِ ػٌَاى ًفش اٍل صَسر گيشد ضوٌبً دس اسائِ ًشبيح ثِ صَسر مشبة ٍ يب ثجز اخششاع ٍ امشـبف
دسج ػجبسر «ايي اثش ثب اػشفبدُ اص اػشجبسار دظٍّـي داًـگبُ سٍصثْبى ثِ اًدبم سػيذُ اػز» الضاهي
اػز.
 – 7الصم اػز فشم ديـٌْبد عشح دظٍّـي ثِ صَسر سبيخ ؿذُ ٍ دس ػِ ًؼخِ سْيِ ٍ اسائِ گشدد.
ٌّ – 8گبم سٌظين فشم ديـٌْبد عشح ،چٌبًچِ ًيبص ثِ سَضيحبر ثيـششي دس ّش قؼوز ثبؿذ هي سَاى آى سا دس
صفحبر خذاگبًِ هٌؼنغ ٍ ثِ ايي فشم ضويوِ ًوَد.
 – 9دغ اص سصَيت عشح هَضَع اص ػَي هؼبًٍز دظٍّـي ٍاحذ ثِ صَسر مشجي ثِ اعالع هدشي ٍ ّش يل
اص ّونبساى عشح خَاّذ سػيذ.
 – 11ثب سَخِ ثِ ايٌنِ ًبم ٍ ًبم خبًَادگي هدشي ٍ ّونبساى عشح هحشهبًِ هي ثبؿذ لزا صفحِ يل ايي فشم
ثشاي داٍساى اسػبل ًوي گشدد.

ايه صفحـٍ محـرماوٍ بًدٌ ي براي دايران ارسال ومي شـًد

مشخصـات كلـي طـرح
 – 1ػٌَاى عشح:

ًَ – 2ع عشح:

ثٌيبدي

 – 3گشٍُ ػلوي عشح:

مبسثشدي

ػلَم دضؿني

سَػؼِ اي

ػلَم اًؼبًي

فٌي ٍ هٌْذػي

ػلَم دبيِ
ٌّشٍ هؼوبسي

مـبٍسصي ٍ داهذضؿني

 -4ؿبخِ سخصصي عشح:
 -5ثَدخِ ديـٌْبدي :ثِ ػذد:

سيبل

سيبل

ثِ حشٍف:

 – 6ديؾ ثيٌي هذر صهبى اخشاي عشح (ثِ هبُ):
 – 7هحل اخشاي عشح:
ّ – 8ونبساى عشح( :الصم اػز سشسيت هٌذسج دس ايي قؼوز دس خذٍل  2سػبيز گشدد)
سديف

ًبم ٍ ًبم خبًَادگـي ّوـنبساى

ً – 9بم ٍ ًبم خبًَادگي ديـٌْبد دٌّذُ (هدشي عشح):

ًـبًي ٍ ؿوبسُ سلفي هحل ػنًَز:

ًـبًـي ٍ ؿوـبسُ سوبع

اهضبي ديـٌْبد دٌّذُ:

سبسيخ:

هـخصـبر هدـش ي ٍ ّونبساى عـشح (اص دسج ًبم ٍ ًبم خبًَادگي دس ايي قؼوز خَدداسي گشدد)
 – 1هدشي

سؿشِ ٍ آخشيي هذسك سحصيلي (هشسجظ ثب هَضَع عشح):
ػبل ٍ هحل اخز هذسك:
ػٌَاى دبيبى ًبهِ مبسؿٌبػي اسؿذ:
ػٌَاى دبيبى ًبهِ دمششي:
هشسجِ ػلوي:

هشثي اػشبديبس

داًـيبس

اػشبد

ًَع ّونبسي ثب داًـگبُ :سوبم ٍقزًيوِ ٍقز
ػَاثق سحقيقبسي (ػٌبٍيي عشح ّبي دظٍّـي اًدبم ؿذُ ،هقبالر ٍ سأليفبر):

ّ – 2ونبساى (الصم اػز سشسيت هٌذسج دس خذٍل صفحِ  1دس ايي قؼوز سػبيز گشدد)
سديف

سؿشِ ٍ آخشيي هذسك سحصيلـي

هشسجِ ػلوـي

ًَع هؼئَليز دس عـشح

مشخصـات موضوعـي طـرح

 – 1ػٌَاى ثِ فبسػي:

 – 2ػٌَاى ثِ اًگليؼي:

ٍ – 3اطُ ّبي مليذي ( :فبسػي ٍ اًگليؼي)

 – 4ثيبى هؼألِ( :سَضيح دس هَسد اثؼبد هخشلف هَضَع)

 – 5اّويز ٍ ضش ٍسر اًدبم سحقيق( :سَخيِ اخشاي عشح ٍ فَايذ ًبؿي اص آى ثِ عَسي مِ ضشٍسر آى احؼبع ٍ اّويز آى
آؿنبس گشدد)

 – 6اّذاف سحقيق (ملي ٍ ٍيظُ):

 – 7هشغيشّبي سحقيق:

 – 8فشضيِ ّب يب دشػؾ ّبي سحقيق:

ثِ صَسر فشض يب فشض ّبي ٍيظُ:

ثِ صَسر دشػؾ يب دشػؾ ّبي ٍيظُ:

 – 9ادثيبر يب ديـيٌِ سحقيق( :ثيبى سحقيقبر ٍ مبسّبيي مِ سب مٌَى دس صهيٌِ هَضَع هَسد هغبلؼِ اًدبم ؿذُ ٍ ًشبيح آى ثِ
صَسر هؼشٌذ هٌشـش ؿذُ اػز ،ثِ عَسي مِ ًشبيح حبصل اص ايي هغبلؼبر دس سَخيِ اّذاف عشح ثنبس گشفشِ ؿَد).

هـخصـبر اخشايـي عـشح
ًَ – 1ع هغبلؼِ  ،سٍؽ ٍ ًحَُ اخشاي سحقيق( :ثيبى ًَع سٍؽ سحقيق ٍ ػلز اًشخبة آى)

 – 2اثضاس گشدآٍسي دادُ ّب ( :چٌبًچِ دس اخشاي سحقيق اص دشػـٌبهِ اػشفبدُ هي ؿَد ،الصم اػز دشػـٌبهِ هَسد ًظش ضويوِ
گشدد)

 – 3خبهؼِ آهبسي ،حدن ًوًَِ ،سٍؽ ًوًَِ گيشي ٍ ؿيَُ سدضيِ ٍ سحليل دادُ ّب( :ثِ سشسيت ثب رمش چگًَگي اًشخبةً ،حَُ
هحبػجِ ،سنٌيل ّبي هَسد ًظش ٍ هٌبثغ هَسد اػشفبدُ)

 – 4هحذٍديز ّبي سحقيق:

 – 5هالحظبر اخالقي( :دس صَسر ضشٍسر)

 - 6ثشًبهِ صهبًي  ،ثشآٍسد ػبػبر مبس ٍ ّضيٌِ ّبي دشػٌلي ثِ سفنيل هشاحل اًدبم عشح:

 - 6ثشًبهِ صهبًي  ،ثشآٍسد ػبػبر مبس ٍ ّضيٌِ ّبي دشػٌلي ثِ سفنيل هشاحل اًدبم عشح:

سديف

ؿـشح فؼبليز ّش هشحـلِ

هذر صهبى
(ثِ هبُ)

مبس هَسد ًيبص (ًفش ػبػز)

صهبى ؿــشٍع دـغ

هيضاى حق الشحقيق

خوغ حق الشحقيق

اص اًؼـقبد قشاسداد
(ثِ هبُ)

(سيبل)

مبسداى

مبسؿٌبع

مبسؿٌب ع

دمششا

مبسداى

مبسؿٌبع

مبسؿٌب ع

اسؿذ

دمششا

اسؿذ

1
2
3
4
5
6
خوغ (ًفش ػبػز)

خوغ مل حق الشحقيق:

سيبل

 )1دس ػشَى اٍل ؿوبسُ هشثَط ثِ ّش هشحلِ اص عشح دسج هي گشدد ) 2 .ػشَى دٍم هشثَعِ ثِ ؿشح فؼبليز ّش هشحلِ ثِ سشسيت هشاحل اًدبم عشح اػز (اص قجيل گشدآٍسي دادُ ّب ،سذٍيي هجبًي ًظـشي ،هغبلؼـبر
سدشثي  ،......سدضيِ ٍ سحليل ًشبيح ٍ سذٍيي گضاسؽ دبيبًي)  )3ػشَى ػَم هذر صهبى ديؾ ثيٌي ؿذُ ثشاي ّش هشحلِ ثش حؼت هبُ هي ثبؿذ .دس ػشَى چْبسم ثِ هٌظَس اهنبى سشػين هٌحٌي گبًـز ثبيـذ هــخص
گشدد مِ فؼبليز ّش هشحلِ اص عشح چِ هذر دغ اص اًؼقبد قشاسداد آغبص هي ؿَد )5 .ػشَى دٌدن هشثَط ثِ مبس هَسد ًيبص ثش حؼت ًفش ػبػز ٍ ثِ سفنيل ػغَح سخصصي دس ّش هشحلِ هي ثبؿذ( .ثِ ػٌَاى هثبل
چٌبًچِ دس هشحلِ اٍل عشح ًيبص ثِ دٍ مبسؿٌبع ثَدُ ٍ ثشاي ّش مذام  21ػبػز مبس دس ًظش گشفشِ ؿذُ اػز .ثٌبثشايي هيضاى ًفش ػبػز مبسؿٌبع دس ايي هشحلِ  41ػبػز خَاّذ ثَد) .دس دبيبى ايـي ػـشَى الصم
اػز خوغ ًفش ػبػز ّش يل اص ػغَح سخصصي دسج گشدد )6 .ػشَى ؿـن هيضاى حق الشحقيق ّش هشحلِ اص عشح ثِ سفنيل ػغَح سخصصي هي ثبؿذ )7 .ػشَى آخش هشثَعِ ثِ خوغ حق الضحوِ ّبي دشػـٌلي
دس ّش هشحلِ اص عشح هي ثبؿذ (خوغ ػشَى ؿـن) دس دبييي ايي ػشَى الصم اػز خوغ مل حق الشحقيق (هدشي ٍ ّونبساى ) هـخص گشدد.

ّ – 7ضيٌِ هَاد ٍ ٍػبيل هصشفي:
سديف

ًبم هبدُ يب مبال

هقذاس

قيوز ٍاحذ

خوغ (سيبل)

سيبل

خوغ مل ّضيٌِ ّبي هصشفي:

ّ – 8ضيٌِ ٍػبيل ٍ سدْيضار غيشهصشفيٍ( :ػبيلي مِ دغ اص اخشاي عشح دس ٍاحذ ثبقي خَاّذ هبًذ اص خولِ سدْيضار
آصهبيـگبّي ٍ يب مشبة)
سديف

ًبم هـبدُ يب مبال

هقذاس

قيوز ٍاحـذ

خوغ مل ّضيٌِ ّبي غيش هصشفي:

ّ – 9ضيٌِ هؼبفشر ّب:

خوغ (سيبل)

سيبل

سديف

ّذف اص ػفـش

هجذا ٍ هقصذ

ٍػيلِ ًقليِ

ّضيٌِ ػفش

دفؼبر

سؼذاد

خوغ ّضيٌِ

ػفش

ًفشار

(سيبل)

سيبل

خوغ مل ّضيٌِ هؼبفشر ّب :
ّ - 11ضيٌِ ّبي هشفشقِ:
ػٌــَاى

ًَع ػـشٍيغ يب خـذهبر

ّضيٌـِ (سيبل)

خذهبر ػوـَهي (ؿـبهل خـذهبر مـبهذيَسشي ،چـبح ٍ
سنثيش ،خذهبر مبسگشي ،مشايِ صهيي ،مشايِ اسَهجيل ٍ ...
خذهز سخصصي (ؿـبهل ػـشٍيغ ّـبي آصهبيــگبّي،
سشخوِ ٍ )...
خذهبر هـبٍسُ اي
هَاسد ديؾ ثيٌي ًـذُ
خوغ مل ّضيٌِ ّبي هشفشقِ:

سيبل

خوغ مل ثَدخِ عشح:

سيبل

* آيب اص هـبسمز ػ بصهبى يب هؤػؼبر ديگش (اػن اص دٍلشي ٍ غيش دٍلشي) دس اسسجبط ثب سأهيي سدْيضار هَسد ًيبصً ،يشٍي اًؼبًي ٍ يب
سأهيي اػشجبس عشح اػشفبدُ خَاّذ ؿذ؟ دس صَسر هثجز ثَدى دبػخ ،خضئيبر سا هـخص ًوبييذ.

