کاربرگ درخواست تشکیل هسته پژوهشي دانشجویي
 -0عنوان هسته پژوهشي:
 -1نام پیشنهاد دهنده اصلي ( /مجري):
 -3محور پژوهشي:
 -4دانشکده/پژوهشکده:
 -5گروه آموزشي/پژوهشي:

 -6نوع پژوهش :بنیادي 

کاربردي

 -7کلمات کلیدي:
فارسي:

انگلیسي:
 -8خالصه طرح (حداکثر  051کلمه):

 -9شرح برنامه پژوهشي و اهداف آن:

 -01توجیه ضرورت و اولویت برنامه پژوهشي با توجه به سوابق تحقیقاتي در این زمینه در داخل و خارج
کشور:
 -00ذکر نوآوريهاي طرح در مقایسه با سوابق تحقیقاتي قبلي این زمینه:
 -01نحوه استفاده و کاربرد نتایج برنامه و مشتریان احتمالي آن:

 -03دستاوردهاي مشخص مورد انتظار در پایان برنامه پژوهشي (از قبيل نوآوریها در حوزه پژوهش ،توسعه
دانش فني ،فناوری ،ساخت دستگاه ،توسعه محصول ،توسعه نرم افزار يا بانك اطالعاتي ،قابليت ارائه خدمات دانش
بنيان ،ارائه راهحل برای معضالت صنعتي ،علمي يا فناورانه)

 -04جدول زماني خروجيهاي مورد انتظار):1(Milestones

دستاورد مورد انتظار

زمان
مثال :مهر
59

 قرارداد صنعتي با شرکت ها يا سازمان ها -انتشار مقاله  ISIو مقاله علمي-ترويجي

 -05جدول زماني مراحل پیشرفت کار
مراحل

مدت به ماه

شرح پیشرفت کار

 -06اعضاي هسته پژوهشي
الف  -اعضاء هیأت علمي
تخصص /
نام و نام

مرتبه

دانشکده یا

نقش در

درصد

خانوادگي

علمي

واحد متبوع

این

مشارکت

تحقیق

تلفن همراه
و
Email

مجری
همكاران

 1خروجيهای مورد انتظار بايستي شامل موارد ذکر شده در جدول آئين نامه هسته های پژوهشي دانشگاه الزهرا باشد.

1

امضاء

ب  -دانشجویان
رشته /
نام و نام

مقطع

گرایش و

خانوادگي

تحصیلي

سال شروع

دانشکده یا

نقش در این

واحد

تحقیق

پژوهشي

تحصیل

ساعات
همکاري
در ماه

تلفن
وEmail

ج  -سایرهمکاران (از کارشناسان دانشگاه  ،صنعت ،سایر دانشگاه ها)... ،
نام و نام
خانوادگي

وضعیت
اشتغال

مدرك
تحصیلي

تخصص

محل کار

نقش در
این تحقیق

ساعات
همکاري

تلفن و ایمیل

در ماه

 -07سوابق مجري و همکاران در زمینه پیشنهادي:
 -08همکار صنعتي و یا ذینفعان پروژه از بخش خصوصي یا دولتي و نحوه مشارکت آنان:
 -06ریز هزینه ها

1

نوع هزینه
پرسنلي (حق التحقيق
پژوهشگران)

موارد هزینه
مجری
همكاران
دانشجويان
پژوهشگر پسادکتری
ساير (ذکرشود):
خريد تجهيزات

 1در برآورد هزينه ها ،به سقفهای ذکر شده در آيين نامه هستههای پژوهشي توجه گردد.

2

مبلغ (هزار ریال)

تجهيزاتي ،خريد خدمات خريد خدمات آزمايشگاهي
و مواد مصرفي
خريد مواد مصرفي
ساير (ذکرشود):
ساير هزينه ها

هزينه مسافرت
هزينه تهيه مدارك علمي و فني
ساير (ذکرشود):

جمع کل (هزار ریال)

 -07تعهد:
دانشكده  /پژوهشكده
دانشجوی گروه آموزشي  /پژوهشي
اينجانب
دانشگاه الزهرا (س) مسئوليت اجرای اين هسته را بر اساس آئين نامه مربوط و
مقررات مالي دانشگاه ميپذيرم و اعالم ميدارم نتايج فعاليت اين هسته صرفاً با نام دانشگاه انتشار خواهد يافت.
نام و نام خانوادگي مجري هسته:
امضا:
تاریخ:
اين قسمت در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تكميل مي شود
نظريه دانشكده :

نام و امضا معاون پژوهشي و اجرايي دانشكده :

3

نظر کارگروه مرجع:

امضای اعضای کميته:
نظر نهايي معاونت پژوهشي و فناوری دانشگاه

تاريخ تصويب اعتبار:

تاريخ شروع اعطای اعتبار:

دوره زماني برنامه:

مبلغ کل اعتبار:

منبع تامين اعتبار:

زمان گزارش اول:

زمان گزارش دوم:

زمان گزارش سوم:

نام تأييد کننده:

امضای معاون پژوهشي دانشگاه:

4

