باسمه تعالي

راهنماي نحوه تكميل فرم پرسشنامه طرح پژوهشي

 -1از متقاضيان طرح درخواست مي شود پرسشنامه را به خط خوانا و يا تايپ شده تكميل و به نشااني
اداره تحقيقات و نوآوري بانك ملي ايران ارسال نمايند.
 -2اگر تقاضا كننده يك نفر باشد نام وي به عنوان مسئول اجراي طرح معرفي گردد و در صورتي كاه
متقاضيان بيش از يك نفر باشند يكي از متقاضيان به عنوان مسئول اجراي طرح معرفي شود.
 -3مسئوليت كامل اجراي طرح به عهده مجري طرح ميباشد در ماواردي كاه اجاراي طارح مساتل م
همكاري ارگانها و سازمان هاي ديگر باشد ،قبل از تصويب طرح در باناك باياد موافقات همكااري
سازمانهاي مربوطه كتباً كسب گردد.
 -4پس از دريافت پرسشنامه تكميل شده ،درخواسات متقاضاي در شاوراي پشوهشاي ارا اه و پاس از
ارزيابي و بررسي ،نظر بانك كتباً اعالم خواهد شد.
 -5مسئول اجراي طرح موظف است پس از شروع طرح بار اساات تقاويم زماانبنادي شاده گا ار
پيشرفت كار را به بانك ملي ايران (اداره تحقيقات و نوآوري) ارسال نمايد.
 -6هرگونه امتياز و درآمد حاصل از اجراي طرح ،متعلق به بانك ملي ايران خواهد بود.
 -7چنانچه انجام طرح پشوهشي در هر مرحلهاي از پيشرفت آن اعم از اينكه به نتيجه نهايي رسيده ياا
نرسيده باشد به داليل گوناگون متوقف گردد ،مراتب بايستي فوراً به بانك اطالع داده شود.

1

شماره............................. :
تاريخ................... :

بانك ملي ايران
اداره كل تحقيقات و نوآوري

پيشنهاد اجراي طرح پژوهشي )(Proposal

عنوان پروژه:

نام و نام خانوادگي مجري:
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 -1اطالعات مربوط به مجري و همكاران مجري پروژه:
الف -اطالعات فردي مجري:
نام و نام خانوادگي:
آخرين مدرك تحصيلي:

محل خدمت /سمت:

رتبه علمي(مخصوص اعضاء هيأت علمي دانشگاهها):
لطفاً سوابق علمي و پژوهشي( )C.V.پيوست گردد.
نشاني پستي محل كار:
نشاني پستي منزل:
شماره تلفن:
آدرس پست الكترونيكي):(E-Mail

ب -اطالعات مربوط به همكاران مجري پروژه:
آخرين
نام ونام خانوادگي

مدرك
تحصيلي

رشته
تحصيلي

نام دانشگاه يا

سال دريافت

موسسه محل

آخرين مدرك

تحصيل

تحصيلي

شغل و محل

آدرس پست الكترونيك

خدمت

) (E-Mailو تلفن

سوابق
علمي،تخصصي
پژوهشي

-1

پيوست

-2

"

...

"

ج ـ اطالعات مربوط به سازمان مجري (معاون پژوهشي /مديرعامل):
نام و نام خانوادگي:

مرتبه علمي:

مدرك تحصيلي:

د ـ مدت زمان اجراي پروژه (ماه):

هـ ـ نام فعاليتهاي تحقيقاتي پايان يافته يا در حال اجرا و تأليفات در ارتباط با موضـو طـر
(حتماً ذكر گردد):
رديف

نام موسسه و سازمان كارفرما

نام موسسه و سازمان مجري

1
2

3

نام طر

سال انجام

 -2اطالعات مربوط به پروژه:
الف -عنوان پروژه:
فارسي:

انگليسي:

ب -نو پژوهش

كاربردي

توسعهاي 

پ -بيان مسئله( :شامل تشريح ابعاد و حدود مسئله ،معرفي دقيـق آن ،بيـان جنبـههـاي مجوـول و مـبو ،
متغيرهاي مربوطه ،سوال اصلي تحقيق ،اهميت و ضرورت تحقيق در بانك).
(در صورت نياز مي توانيد از برگههاي اضافي استفاده نمائيد)

ت -سوابق پروژه (:بيان مختصر سابقة تحقيقات انجام شده پيرامون موضو و نتايج حاصل در داخل و خارج و
نظريات علمي موجود در رابطه با مسئله).
(در صورت نياز ميتوانيد از برگههاي اضافي استفاده نمائيد)

ث -اهداف تحقيق و نتايج قابل ارائه به بانك( :شامل اهداف علمي ،كاربردي و ضرورتهاي خـاص انجـام
تحقيق و دست آوردهاي مورد استفاده در بانك).
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ج -فرضيههاي پشوهش (در صورت لزوم):
(در صورت نياز ميتوانيد از برگههاي اضافي استفاده نمائيد)

-3روش تحقيق:
الف -روش گردآوري اطالعات و دادهها:

ب -جامعه آماري ،روش نمونهگيري و حج نمونه(درصورت لزوم):

پ -روش تجزيه و تحليل دادهها:

 -4مشكالت و تنگناهاي احتمالي پژوهش:
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 -5جدول زمانبندي اجراي مراحل پروژه و ارائه گزارشات پيشرفت:

رديف

نام فعاليت

كل پروژه

پيشنياز

وزن فعاليت-درصد

111

6

تاريخ شرو

تاريخ خاتمه و ارائه

مدت اجراء-

گزارشات پيشرفت

روز

 -6بودجه مورد نياز براي انجام پروژه(:لطفاً جزئيات دقيق برآورد بودجه را طبق جدول ذيل
ارائه فرمائيد)
الف -هزينههاي پرسنلي
مقطع تحصيلي

رشتة تحصيلي

نفر-ساعت

هزينة هر نفر -ساعت

كارشناسي
كارشناسي ارشد
دكتري

كل هزينههاي پرسنلي
ب -هزينههاي غيرپرسنلي(اياب و ذهاب ،لوازم التحرير ،كتاب ،نرمافزار ،ملزومات و غيره)

ج -هزينههاي پرداختي به دانشگاه ،پژوهشگاه و ...
د-جمع كل هزينهها
مالحظات:
 -1تكميل اين پرسشنامه دليل بر تصويب طر نميباشد.
 -2مجري طر صحت مندرجات اين پرسشنامه را تائيد مينمايد.

امضاء تاريخ:

نام و نام خانوادگي مجري:
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كل هزينه

