
 تهران 3دبيرستان فرزانگان واحد پژوهش 

  3343-49دانش آموزي/ سال تحصيلی پروپوزال طرح 

                                           عنوان طرح:

 

 

 )طرح دهندگان(:  انوادگی مجريان طرحخ نام و نام 

 

 :راهنما دبير 

 

 : طرح تهيه و تنظيم تاريخ 

  

 

 

  

  



 

 اطالعات مربوط به عوامل اجرايیقسمت اول ـ 

  نام گروه:

 نام و نام خانوادگی مجري طرح )طرح دهندگان(:  ـ 

 ـ کالس:  

 ـ رشته:  

 ـ نشانی منزل:  

 ـ تلفن منزل: 

  ـ پست الکترونيک: 

  ـ نام و نام خانوادگی مجري طرح )طرح دهندگان(:  

 ـ کالس: 

 ـ رشته 

 ـ نشانی منزل:  

 ـ تلفن منزل: 

 ـ پست الکترونيک: 

 ـ نام و نام خانوادگی مجري طرح )طرح دهندگان(: 

 ـ کالس:  

 ـ رشته:  

 ـ نشانی منزل:  

 ـ تلفن منزل:  

 ـ پست الکترونيک: 

 : دبير/دبيران راهنما ـ نام و نام خانوادگی

 : سطح تحصيالتـ 

 ـ رشته: 

 همراه:تلفن                                      : ثابتـ تلفن 

 ـ پست الکترونيک:

 

 



 مربوط به طرح اطالعات -دومقسمت 

 ـ عنوان طرح به فارسی: 2ـ  3

 

 :سیانگليـ عنوان طرح به  2ـ  2

:  

      کاربردي  -بنيادي  ـ نوع طرح: 2ـ3 

        اي توسعه             کاربردي -بنيادي          بنيادي           کاربردي 

 هاي طبيعي, انساني, اجتماعي و فرهنگي است.هاي علمي و درك بهتر پديدههاي اصيل و بديع به منظور افزايش اندوخته: كاوشپژوهش بنيادي 
 اي در نظر گرفته شده است.هاي اصيل به منظور كسب دانش علمي وفني جديد كه براي آن كاربرد ويژه: كاوشپژوهش كاربردي 

 ها, ابزار, فرآيندها و روشدانش موجود حاصل از تحقيقات و يا تجربيات كه به منظور توليد مواد, فرآورده : هر فعاليت منظم مبتني براي پژوهش توسعه-

 ها صورت گيرد.هاي جديد و يا بهبود آن

 

 

  بيان مسئله:  -9-2

 هميت و ضرورت انجام طرح:ا  ـ 2ـ  5

 

  هاي کليدي:واژه -6-2

 

 ـ بررسی متون علمی وخالصه تحقيقات مرتبط انجام شده درايران  2ـ 7 

   

  :(به ترتيب حروف الفباـ فهرست منابع مورد استفاده ) 2 ـ8



 (OBJECTIVE & HYPOTHESIS) پژوهش فرضيات و  اهداف

  

  (General objectiveـ هدف کلی طرح ) 2ـ  4

 

 (Specific objectives) طرح جزئی اهداف – 2ـ  31

 

 (Applied objectivesـ اهداف کاربردي طرح ) 2ـ  33

 

 / سواالت پژوهشی:(Hypothesisـ فرضيات ) 2ـ 32

 ـ نوع مطالعه : 2ـ 33

 ( يا نيمه تجربیExperimentalمطالعه تجربی )
 

 بررسی تست ها
 

 موادساخت دارو يا 
                        

  يلهوسساخت 

  مروري( جمع آوري اطالعات) مطالعه

 طرح اجراي روش به مربوط اطالعات  ـ 2ـ  39

 مورد مطالعه: و جامعه الف( جمعيت

 ب( روش نمونه گيري:

 ج( قوانين علمی مورد استفاده: 



 

 

 و تکنيک مورد استفاده: طرح روش اجراي :د

  مشاهده 

 پرسشنامه 

 مصاحبه 

 تحليل اسنادي 

 تحليل محتوا 

 ... و 

  انجام آزمايش 

 گردآوري اطالعات:و( شيوه 

 :شود ذکر ديگر موارد                  [   ]آزمايشگاهی       [  ] اي کتابخانه     [  ] ميدانی        

 ـ روش تجزيه و تحليل داده ها و بررسی آماري: 2ـ  35

  

 

 :ها ـ محدوديت هاي طرح و روش کاهش آن 2ـ  36

 

 کامل طرح :ـ پيش بينی زمان الزم براي اجراي  2ـ  37

 

 

 



 

 اطالعات مربوط به هزينه ها -قسمت سوم

 

 ـ هزينه آزمايش ها و خدمات تخصصی که توسط ديگر موسسات صورت می گيرد. 3ـ  3

 تخصصی خدمات يا آزمايش  موضوع
مرکز 

 دهنده  سرويس

تعداد کل 

 دفعات
 جمع )ريال( دفعههر هزينه براي 

          

          

          

          

 ريال                                                                                    جمع هزينه هاي آزمايش ها يا خدمات تخصصی

  

 وسايل و موادي که بايد از اعتبار اين طرح خريداري شود:

 ـ وسايل غير مصرفی: 3ـ  2

 ) ريال(کلقيمت  قيمت واحد تعداد  يا وسيله نام دستگاه

       

        

        

                                                                                                                       کل مبلغ جمع

 مصرفی:و وسايل ـ مواد  3ـ  3

 قيمت کل قيمت واحد تعداد  نام مواد

        

       

       

       

    



    

    

    

    

    

 :کل  جمع

 

 : .............................ـ ساير هزينه ها 3ـ  9

 قيمت كل قيمت واحد 

   

   

   

 جمع کل مبلغ

 

 

 

 جمع کل هزينه ها: 

 امضاء مجري يا مجريان طرح

 مالحظه دبير راهنما:                        .                                                            1

2                                                                                    . 

 .                                                                                     مالحظه دبير مشاور:3

 

 



 

 


