تطًّ تؼاني

داَػگاِ ػهٕو پسغكي ٔ خذيات تٓذاغتي درياَي لسٔيٍ
يؼأَت پژْٔػي
كًيتّ تحميمات داَػجٕيي

پرضػُايـّ طـرح تحميماتي

َاو ٔ َاو خإَادگي يجري :
داَػكذِ :
ػُٕاٌ طرح :
تاريخ پيػُٓاد :
-------------------------------------------------------------

آدرش ٔ تهفٍ تًاش :

 1-1درجّ ػهًي يجري طرح :

 1-2يػخصات ًْكاراٌ اصهي
رديف

َاو ٔ َاو خإَادگي

غغم

درجّ ػهًي

َٕع ًْكاري

ايضاي ًْكار

َٕ 2-1ع طرح :
تُيادي *

كارتردي **

تُيادي – كارتردي ***

 2-2يمذيّ ٔ يؼرفي طرح:

* پژٌَص بىيادي پژٌَطي است كً عمدتاً در جٍت گسترش مرزٌاي داوص بدَن در وظر گرفته استفادي علمي خاظ براي كاربرد آن اوجام مي گيرد.
** پژٌَص كاربرد ي پژٌَطي است بً مىظُر كسب داوص جديد كً استفادي علمي خاصي براي وتايج حاصل از آن در وظر گرفتً ضدي َ در جٍت حصُل بً
ٌدف كاربردي خاظ اوجام مي گيرد.
*** پژٌَص تجربي – تُسعً اي يك كار سيستماتيك مي باضد كً با بٍري گيري از داوص مُجُد حاصل از تحقيق َ تجربً علمي در جٍت تُليد مُاد َ َسايل
جديد  َ ،يا اصالح آوچً قبالً تُليد َ يا اجرا مي ضدي اوجام مي گيرد.

 2-4تررضي يتٌٕ ( در صٕرت َياز يي تٕاَيذ از صفحات اضافي اضتفادِ ًَاييذ ) Liteature review
( تا ركر يراجغ )

)OBJECTIVE & HYPOTHESIS (  اْذاف ٔ فرضيات2-4
: )general objective (  اْذاف اصهي طرح-انف

:)Specific objectives(  اْذاف فرػي طرح-ب

:  ْذف كارتردي-ج

:)Hypothesis (  فرضيات-د

َٕ 3-1ع يطانؼّ)Type pf study ( :

 3-2رٔظ گردآٔري دادِ ْا ( رٔظ كار )

 3-3رٔظ ًََّٕ گيري ( :)sampling procedures

 3-4رٔظ تجسيّ ٔ تحهيم دادِ ْا :

 3-5يالحظات اخاللي :

 3-6جذٔل يتغيرْا :
يػخصات
يتغير

يطتمم

ٔاتطتّ

كًي
پيٕضتّ

گططتّ

كيفي
اضًي

رتثّ اي

تؼريف ػهًي

يمياش

 3-7پيع تيُي زياٌ الزو تراي اجراي طرح

 4-1آيا تراي ايٍ طرح از ضازياٌ ْاي ديگر َيس درخٕاضت اػتثار غذِ اضت ؟ تهي
درصٕرت يثثت تٕدٌ جٕاب نطفًا َاو ضازياٌ ٔ َتيجّ حاصم را ركر فرياييذ .

خير

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْ 4-2سيُّ پرضُهي تا ركر يػخصات كايم ٔ ييساٌ اغتغال ْر يك ٔ حك انسحًّ آَٓا :
ضاػات كار تراي حك انسحًّ
تؼذاد
َٕع فؼانيت
رديف
در ضاػت
طرح
افراد
1

جًغ

2
3
4
5
6
7
8
جًغ ْسيُّ ْاي تخًيُي

ْ 4-3سيُّ آزيايػات ٔ خذيات تخصصي كّ تٕضط ديگر يؤضطات صٕرت يي گيرد :
تؼذاد كم دفؼات ْسيُّ تراي ْر
يركس ضرٔيص
يٕضٕع آزيايع يا خذيات
دفؼّ
دُْذِ
تخصصي

جًغ ْسيُّ ْاي آزيايػات ٔ خذيات تخصصي

جًغ (ريال)

كػٕر

آيا در ايراٌ
يٕجٕد اضت

 4-4فٓرضت ٔضايم ٔ يٕادي كّ تايذ از اػتثار ايٍ طرح از داحم يا خارج كػٕر خريذاري غٕد :

َاو دضتگاِ ٔ يا يٕاد غركت ضازَذِ ٔ
يا فرٔغُذِ

يصرفي ٔ يا
غيريصرفي

جًغ ْسيُّ ْاي ٔضايم ٔ يٕاد ……………………… .ريال

تؼذاد الزو

ليًت ٔاحذ

ليًت كم (ريال)

ْ 4-5سيُّ يطافرت (درصٕرت نسٔو) :
يمصذ تؼذاد يطافرت در يذت اجراي طرح ٔ يُظٕر آٌ

َٕع ٔضيهّ َمهيّ

تؼذاد افراد

ْسيُّ( ريال)

جًغ كم (ريال)

ْ 4-6سيُّ ْای ديگر:
انفْ -سيُّ تکثير أراق پرضػُايّ(ريال):
بْ -سيُّ تكثير َػريات ٔ كتة يٕرد نسٔو(ريال):
ب -ضاير ْسيُّ ْا (َاو تردِ غٕد) (ريال):
جًغ کم(ريال):

 4-7جًغ ْسيُّ ْاي پاياٌ َايّ تحميماتي :
انف -جًغ ْسيُّ ْاي پرضُهي (ريال)( :يادِ )14
ب – جًغ ْسيُّ ْاي آزيايػات ٔ خذيات تخصصي (ريال)( :يادِ )15
پ – جًغ ْسيُّ ْاي ٔضايم(ريال)( :يادِ  17ب)
ت – جًغ ْسيُّ ْاي يطافرت(ريال)( :يادِ )14
ث – جًغ ْسَيّ ْاي ديگر(ريال)( :يادِ )33
ج – جًغ كم(ريال)

 3-8يثهغي كّ از يُاتغ ديگر كًك خٕاْذ غذ ٔ َحِٕ يصرف آٌ ------------ :ريال
 3-9تاليًاَذِ ْسيُّ ْاي طرح كّ تأييٍ آٌ در خٕاضت يي غٕد ------------ :ريال

صحت يطهة يُذرج در پرضػُايّ را تأييذ يي ًَاييى .
يحم ايضاي يجري طرح

يحم ايضاي يؼأٌ پژْٔػي
يحم ايضاي ضرپرضت كًيتّ تحميمات داَػجٕيي

