
   
  یبسمه تعال
  

  پژوهش محور هسته هاي دانشجوییپیشنهاده (پروپوزال) طرح 
  ...................گروه  -......................دانشکده 

  نام هسته:
  :سرپرست هستهـ مشخصات 1

 امضاء تخصص-رتبه علمی دانشگاه دانشکده گروه آموزشی  نام و نام خانوادگی ردیف

1       

   

  هسته همکارانمشخصات -2
سمت در  دانشکده گروه آموزشی نام و نام خانوادگی ردیف

 هسته

 امضاء تخصص-رتبه علمی

   هستهدبیر     1

 پژوهشگر    2
 هسته

  

3          
  :عنوان طرحـ 3

  فارسی:
  ن:التی

  تاریخ شروع طرح مطابق مصوبه گروه آموزشی: -3
 تاریخ خاتمه طرح:

  :       طرحـ نوع  4
  اي توسعه             کاربردي              اديبنی  
  مسأله: بیان -5

  :تحقیقفرضیه سؤال یا  - 6
  
  اهداف تحقیق: - 7
  
  :تحقیق پیشینه -8
  
  

  دانشگاه لرستان

 100فرم شماره  - پژوهش



  : تحقیق روش -9
  
  ارتباط موضوع طرح با چارچوب فعالیت هسته: -10
  سازمان یا سازمان هاي حامی طرح: -11
یک از مؤسسات دولتی و  متصور است و در حال حاضر کدام آنچه کاربردهایی از انجام  طرحدر صورت کاربردي بودن  -12

  استفاده کنند؟ طرحتوانند از نتایج  غیردولتی می
  

  شود و به چه صورت (حسب مورد)؟ استفاده می طرحـ امکانات و همکاري کدام سازمان یا واحد صنعتی جهت انجام 13

  : طرحهاي  ـ هزینه41
  مورد نیاز و هزینه تقریبی آنها:غیر مصرفی ت وسایل و تجهیزات ـ لیس15-1

 قیمت(ریال) تعداد یا مقدار نوع

    
  مورد نیاز و هزینه تقریبی آنها:مصرفی و مواد آزمایشگاهی ـ لیست 15-2

 قیمت(ریال) تعداد یا مقدار نوع

    
  مورد نیاز و هزینه تقریبی آنها:آنالیز و آزمایش هاي ـ لیست 15-3

 قیمت(ریال) تعداد یا مقدار نوع

    
    :  حمه هاي پرسنلیحق الزـ 15-4

 حق الزحمه مصوب حق الزحمه پیشنهادي تعداد ساعات کار مسئولیت در هسته نام و نام خانوادگی

     
     
  

  ها:   جمع کل هزینه
      به عدد:

     به حروف:
  ...............................................................).................................................................(با عنوان .....................................................: تایید و تصویب طرحـ 13

                        :طرح سرپرست هسته امضاء
  طرح: ن)(همکاراهمکار امضاء

   :نظر شوراي گروه
  ./ نگرفتمطرح و مورد تصویب قرار گرفت آموزشی .................................... شوراي گروه ……………. در جلسه مورخ

     موضوع طرح با چارچوب فعالیت هسته دانشجویی ارتباط دارد/ندارد
  مدیر گروه  / تاریخ و امضاءمهر 

  



                         
   دانشکده:نظر شوراي 

  ./ نگرفتمطرح و مورد تصویب قرار گرفت شوراي دانشکده .................. ……………. در جلسه مورخ
     ب فعالیت هسته دانشجویی ارتباط دارد/نداردموضوع طرح با چارچو

  
     / تاریخ دانشکدهمعاون  و امضاء مهر                                                                                                                        

   دانشگاه: پژوهشینظر شوراي 
  .مطرح و مورد تصویب قرار گرفتدانشگاه  پژوهشیشوراي  ……………. در جلسه مورخ

  / تاریخ مدیر امور پژوهشی دانشگاه امضاء                                                                                                                
 


