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فرم پیش رو، باهدف شناخت دقیق نیازهای پژوهشی آن واحد طراحی گردیده است. لذا خواهشمند است موارد مطرحشده در 
آن را با دقت و تفصیل مناسب، تکمیل فرمایید تا بر اساس آن بتوان طرح پژوهشی متناسب با نیاز آن واحد را تدوین و اجرا 
نمود. در صورت هرگونه سؤال در خصوص موارد مطرحشده، لطفاً با خانم پارسی، دبیر شورای پژوهشی اتاق تماس حاصل 

نمایید.

بیان دقیق موضوع .١

لطفاً موضوع پژوهشی که موردنیاز واحد میباشد را بهطور کامل شرح داده و دالیل انتخاب آن را با توجه به وظایف و 
مأموریتهای واحد تشریح نمایید.

ضرورت انجام تحقیق .۲

لطفاً با توجه به جایگاه اتاق ، وضعیت کنونی اقتصاد کشور، اولویتهای اصلی اتاق و .....، دالیلی را که انجام چنین پروژهای 
را ضروری مینماید، ذکر فرمایید.   

اهداف پروژه  .۳

لطفاً در کادر زیر اهدافی را که قصد دارید با اجرای این پروژه به آنها دست یابید، ذکر نمایید. اهداف مدنظر میتوانند در 
قالب اهداف اصلی و فرعی تنظیم شوند.

شرح خدمات ضروری و حداقل خروجیهای مورد انتظار .٤

سؤاالت اصلی و فرعی .٥

لطفاً در کادر زیر سؤاالت اصلی و فرعی که قرار است طرح پیشنهادی به آنها پاسخ دهد را قید فرمایید.



4

٦. حداقل الزامات مجری (ازنظر سوابق علمی – اجرایی)

با توجه به ماهیت و دامنه موضوع،  به نظر شما مجری و تیم پروژه حداقل از چه الزامات علمی و اجرایی باید برخوردار 
باشند تا بتوانند پاسخ سؤاالت شما را در قالب طرح پژوهشی ارائه دهند.

سایر مواردی که الزم است در پیشنهادیه طرح ذکر شوند .٧


