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  ریاست جمهوري

  ستاد مبارزه با مواد مخدر

دفتر تحقیقات  و آموزش

  :عنوان طرح

  :نام و نام خانوادگی مجري طرح

  :مدت اجراي طرح

  :محل اجراي طرح

  :سازمان متبوع



٢

بـه   لوح فشردههمراه  میل و بهپیشنهاد طرح پژوهشی فرم پیوست را در دو نسخه تک براي-1

  .دستاد مبارزه با مواد مخدر ارائه نمایی آموزشتحقیقات و  دفتر

طرح ثبت خواهد گردید و در صورتی  مجرياگر طرح دهنده یک نفر باشد نام وي به عنوان -2

طرح معرفـی  مجري که طرح دهنده بیش از یک نفر باشد یکی از طرح دهندگان به عنوان 

.می گردد

را داشـته   پیشـنهادي طـرح  الزم در خصوص بایست سوابق علمی و تجربی  میرح ط مجري-3

.دباش

.مسئولیت کامل اجراي طرح به عهده مجري طرح می باشد-4

گـزارش تحقیقـی و    ،طرح پس از شروع کار باید بر اساس تقویم زمـان بنـدي شـده    مجري-5

ارائـه  ستاد  آموزشو تحقیقات  دفتربه پس از تایید ناظر طرح گزارش مالی پیشرفت کار را 

 دفتـر توسـط  گـزارش   ه تاییـد منـوط بـ   يحـل بعـد  ابدیهی است تخصیص اعتبار مر. دهد

.خواهد بودتحقیقات و آموزش 

گـردد جـزو    تهیه مـی مبارزه با مواد مخدر کلیه تجهیزات و لوازمی که از محل اعتبار ستاد -6

س از رفع نیاز به ستاد آید و نزد مجري طرح امانت است که باید پ اموال ستاد به حساب می

مجري طرح از لحـاظ   ضمنا .د استفاده قرار گیردروم مسترد شود تا در طرح هاي دیگر نیز

.حفظ و نگهداري و استفاده صحیح و آماده به موقع آنها مسئول خواهد بود

تحقیقات  ضمن هماهنگی با دفتر اي، بودجههر گونه باید قبل از هزینه نمودن طرح  مجري-7

.ها مطلع شود ز نحوه پرداختا و آموزش

از طریـق  بایسـت   می مجري،چنین  نحوه اجراي آن و هم ،هر نوع تغییرات اساسی در طرح-8

.دفتر تحقیقات و آموزش ستاد صورت پذیرد

اعم از اینکه به نتیجه نهائی رسیده  ،چنانچه طرح پژوهشی در هر مرحله اي از پیشرفت آن-9

مجـري طـرح موظـف    . راع و یا تحمیل حقوقی شـود منجر به کشف یا اخت ،یا نرسیده باشد

کلیه حقوق فـوق الـذکر    .کتباً گزارش دهد ستاد تحقیقات و آموزش دفتراست مراتب را به 

 تحقیقـات و آمـوزش   دفتـر که در اثر اجراي طرح تحقیقاتی ایجاد گردیده است متعلق بـه  

.باشد ستاد می

تحقیقـات و   دفتـر کسب اجازه کتبـی   مجري یا مؤسسه اجرا کننده طرح نمی تواند بدون -10

هاي تحقیقاتی را به صورت کلی یا جزئی در داخل یا  نتایج حاصله از اجراي طرح ،ستاد آموزش

  .خارج از کشور منتشر سازد

یست عضو هیات علمی با بوده که میحداقل مدرك تحصیلی براي مجري کارشناسی ارشد  -11

  .باشد دانشگاه نیز 

       امضاء  - مجرينام و نام خانوادگی 
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  )شامل نکات اساسی و مهم طرح: (چکیده طرح

.در مواردي که فضاي الزم جهت نوشتن مطالب موجود نباشد از پشت همان صفحه می توانید استفاده نمانید *
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  خالصه اطالعات پژوهشی  -1

:عنوان طرح به زبان فارسی-فلا

  :ان طرح به زبان انگلیسیعنو -ب

  بنیادي                       کاربردي                      توسعه اي          :*نوع طرح  -ج

:متولد:فرزند:نام و نام خانوادگی مجري طرح

  :مرتبه علمی:                                                                                             دانشگاه عضو هیات علمی

  :تلفن همراه   :                       تلفن منزل:                                        تلفن محل کار

:آدرس

  )از لیسانس به باال( هنده به ترتیب درجات علمی و سوابق تحصیلی طرح د

رشته تحصیلی و درجه تحصیلی

  تخصصی

سال دریافتکشوردانشگاه

  .پژوهشی است محض که عمدتاً فاقد نتیجه علمی فوري است:پژوهش بنیادي*

  .کار آیده کالت بپژوهشی است که نتایج حاصل از آن در رفع نیازها و حل مش :پژوهش کاربردي* 

  .  عمدتاً متوجه نو آوري در فرآیند و ابزارها و محصوالت است :پژوهش توسعه اي* 
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  مشخصات مجري و همکاران طرح

  مشخصات مجري یا مجریان: 1-2

وضعیت شغلیگروهنام واحدمرتبه علمیرشته تحصیلیدرجه تحصیلینام و نام خانوادگی

  آثار منتشره یا در دست انتشار مجري یا مجریان: 2-2

نام نویسنده یا مترجمنام ناشرتاریخ انتشارعنوان

  طرحهاي پژوهشی در دست اجراء یا اجراء شده توسط مجري یا مجریان: 3-2

وضعیت طرحنام طرح دهندهعنوان طرح 
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  مشخصات همکاران اصلی: 4-2

امضاءدرجه تحصیلینام واحدسمتنام و نام خانوادگییفرد

  :هاي دیگر دولتی یا خصوصی که در اجراي طرح همکاري دارند سازمان: 5-2

نام مسئول و امضاءنوع و میزان همکارينام سازمانردیف
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  مشخصات موضوعی طرح - 3

:نوان طرحع:1-3

ي، روش نمونه گیري و حجم نمونهرجامعه آما:2-3

حاهداف طر:3-3

:اهداف اصلی.الف

  :اهداف فرعی. ب

  :اهداف کاربردي. ج
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مسئله اساسی طرح و ضرورت تحقیق در آن:4-3

سئواالت تحقیق:5-3



٩

فرضیه هاي تحقیق:6-3

روش آماري مورد استفاده:7-3

)در صورت استفاده از پرسشنامه نسخه اي ضمیمه گردد(ابزار سنجش :8-3
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همچنـین  در مورد موضوع طرح در ایران و سایر کشورها با ذکر منابع اساسـی و یبررسی سابقه مطالعاتی و تحقیقات:9-3

).منبع ذکر گردد 5حداقل ( چگونگی ارتباط تحقیقات قبلی با طرح فعلی 

تعاریف نظري و عملیاتی متغیرهاي تحقیق:10-3
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مشخصات اجرایی طرح -4

محل اجراي طرح:1-4

شرح دقیق روشها و فنون اجرائی طرح:2-4

  مراحل زمانی اجراي طرح و ارسال گزارش پیشرفت کار: 3-4

ــاه شرح فعالیتردیف مـ

اول

ــاه  مـ

دوم

ــاه  مـ

  سوم

ــاه  مــ

  چهارم

ــاه  مــ

  پنجم

ــاه  مــ

  ششم

ــاه  مــ

  هفتم

ــاه  مــ

  هشتم

ــاه  مــ

  نهم

ــاه  مــ

  دهم

مــــــــاه 

  یازدهم

مــــــــاه 

  دوازدهم
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)علمی و پژوهشیز نظر  امسافرت شرح ضرورت (مسافرتهاي پیشنهادي :4-4

نحوه ارایه نتایح طرح و تاریخ تقریبی:5-4
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مالحظات اخالقی:6-4

هاي پیشنهادي جهت رفع یا کنترل آنهاهاي طرح و روشمحدودیت:7-4
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  برآورد هزینه ها -5

*هاي اجراي طرحینه هاي پرسنلی به تفکیک سالهز:5-1

نوع مسئولیت و نام 

  محقق

سطح تحصیالت و 

  تخصص

وضعیت 

استخدامی و 

  محل کار

تعداد ساعات 

  کار در ماه

مبلغ پرداختی مدت اشتغال

  در ماه
جمع هزینه ها

جمع کل

جمع

  هاي اجراي طرح م مصرف شدنی به تفکیک سالهزینه مواد و لواز: 5-2

تعداد یا نوع

  مقدار

  جمع کلقیمت واحد

  ارزي  ریالی

جمع

جمع کل به ریال
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  هاي اجراي طرح هزینه مواد و لوازم مصرف نشدنی به تفکیک سال: 5-3

جمع کلقیمت واحدتعداد یا مقدارنوع

ارزيریالی

جمع

جمع کل به ریال

  :هاي اجراي طرح هزینه هاي مسافرت به تفکیک سال: 5-4

مدت مسافرت محل مسافرتنوع مسئولیت

  به روز

بهـــاي بلـــیط  

مسافرت یا هزینه 

  سفر

ــاده   ــوق العـ فـ

  ماموریت روزانه

جمع کل

جمع
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  هاي اجراي طرح به تفکیک سال...) راق، پرسشنامه و چاپ وتکثیر او( هزینه هاي دیگر : 5-5

جمع کلشرح

جمع

  :هاي اجراي طرح جمع هزینه ها به تفکیک سال: 5-6

جمع کلنوع هزینه 

ارزيریالی

هزینه پرسنلی

ــرف  ــزات مص ــوازم و تجهی ــه ل هزین

  نشدنی

هزینه مواد و لوازم مصرف شدنی

تهزینه مسافر

هزینه هاي دیگر

جمع

جمع کل به ریال

  :مالحظات


