
 

سپاري(پيشنهاد طرح پژوهشي مساله محور )درون فرم   P44-F1/01 كد فرم : 

 1 شماره صفحه :  

 

 

 طرح پژوهشي مسئله محور
 سپاري( درون)

 
عنوان ارتقاي نقشه جامع علمي كشور با  7اقدامات راهبرد كالن شماره  2ر راستاي تحقق بند د

كارآمدي مراكز پژوهشي وابسته به دستگاههاي اجرايي با رويكرد تمركز بر حل مسائل و رفع نيازهاي 

دستگاههاي مربوطه و تقليل انجام فعاليت هاي پژوهشي قابل اجرا در ساير مراكز پژوهشي و 

 دانشگاهي و تحقق  اهداف سازماني ذيل:

 

 پژوهشي: عنوان طرح

 

 

  :شده درتهيه 

 
 تأييد كنترل تهيه

                                واحد سازماني

    مقام مجاز

 تاريخ و امضاء
   

 طرح پژوهشيتعاریف واژگان و اصطالحات کليدي  .1

 

 

 هدف كالن:  

 مرتبط با طرح: هدف ساالنه واحد متقاضي



 

سپاري(پيشنهاد طرح پژوهشي مساله محور )درون فرم   P44-F1/01 كد فرم : 

 2 شماره صفحه :  

 

 ضرورت انجام آن بيان مسأله، اهميت و .2

 بيان مسأله

 اهميت

 سازماني و بندر(ضرورت )ملي/ 

 مراحل انجام طرح

 

  طرح پژوهشياهداف و انتظارات سازمان بنادر و دریانوردي از انجام  .3

 

 

  طرح پژوهشي.ذینفعان 4

 

 ( Scope.دامنه مطالعاتي)5

 

 .دامنه جغرافيایي 6

 

 مراحل انجام کار: و  طرح پژوهشي.شرح خدمات پيشنهادي 7

 : 1فاز 

 



 

سپاري(پيشنهاد طرح پژوهشي مساله محور )درون فرم   P44-F1/01 كد فرم : 

 3 شماره صفحه :  

 

 اقالم قابل تحویل:        

 : 2فاز

 

 اقالم قابل تحویل:        

 

 : 3فاز

 

 اقالم قابل تحویل:         

 : 4فاز 

 

 اقالم قابل تحویل:      

 : 5فاز 

 

 اقالم قابل تحویل:        

 

 

 بندي انجام کار: زمان. 8

 .باشدميبه شرح زير ماه ......  زمان كلي انجام كار

 بندي )ماه(زمان شرح فاز فاز



 

سپاري(پيشنهاد طرح پژوهشي مساله محور )درون فرم   P44-F1/01 كد فرم : 

 4 شماره صفحه :  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

              

              

              

              

 هاي مشابه طرح پژوهشيسابقه انجام  .9

و  طرح پژوهشينام 

 موقعيت آن
 نام كارفرما و شخص مسئول

 طرح پژوهشيشرح مختصر 

 و سال تكميل آن
 رقم قرارداد )ريال(

    

 
 
 

 طرح. مشخصات مدیر و همکاران 10
 مدير پژوهش 

 رشته تحصيلي مدرك تحصيلي نام و نام خانوادگي
 سابقه كار 

 )سال(
 سابقه مفيد 

 پژوهش )سال(
سمت 
 سازماني

ميزان ساعات همكاري در 
 طرح پژوهشي

       

 پست الکترونیک:                                  شماره تماس :

 )همكاران طرح(  پژوهشپيشنهادي مشخصات گروه 

 رشته تحصيلي مدرك تحصيلي نام و نام خانوادگي
 سابقه كار 

 )سال(
 سابقه مفيد 
 پژوهش 

 سمت سازماني
ميزان ساعات 

همكاري در طرح 
 پژوهشي



 

سپاري(پيشنهاد طرح پژوهشي مساله محور )درون فرم   P44-F1/01 كد فرم : 

 5 شماره صفحه :  

 

 .توسط مدير پروژه تعيين و اعالم مي گردد، ساعت همكاري هر يك از اعضاء گروه پس از اجرا *

 

 برآورد بودجه مورد نياز طرح پژوهشي. 11

 

       

       

       

       

قابل كارگروه مطالعات و تحقيقلت سازمان كتبي  ييدبرآورد بودجه مورد نياز طرح پژوهشي )در صورت تا ز :

 .پرداخت است(

  :)غيرسازماني(  نيروي انساني (1-ز

 
  : (…منابع )علمي، فني، آزمايشگاهي  (2-ز

 
  : (…اياب و ذهاب و  -هاي جانبي )سفرهزينه (3-ز

 
 هاي مورد نياز )تومان( :جمع كل هزينه( 4 –ز

 .باشداين رقم فقط مربوط به جمع موارد مربوط به اين بند مي*  توضيح : 


