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 "  ههای زود بازدپروژه )پروپوزال( پیشنهادی طرحفرم "  

 

 عنوان طرح پیشنهادی:

 

 تاریخ ارائه طرح پیشنهادی:

 

 نام گروه/سازمان پیشنهاد دهنده:

 

 ؟1های زیر مرتبط استطرح پیشنهادی به کدام یک از سرفصل

 یو دامپرور یکشاورز □ یفرهنگ توسعه و یدست عیصنا ،یگردشگر □  خاک آب، تیریمد □

 یاقتصاد یتوانمندساز □ خرد یاقتصاد یهاو توسعه بنگاه ینیکارآفر □ یبازرگانو تجارت  □
 زنان

 

 کننده طرح:مشخصات ارائه -بخش اول

نهاد/ گروه/جامعه محلی/ تعاونی/مرکز تحقیقاتی یا پژوهشی غیر نام سازمان محلی یا انجمن مردم 

 دولتی:

              

 تعداد اعضا:     سال تأسیس:             

 آدرس:             

 شماره تماس:             

 شماره فکس:                                                                پست الکترونیک:             

 مدیر/ فرد مسئول مکاتبات )نام و سمت(:              

                                                           
 سرفصل مرتبط باشند.د به دو یا چند پروژه های چند منظوره میتوانن1 



2 
 

 های اجرایی:توجیه طرح و روش -بخش دوم

 سازمانی و تجربیات و ظرفیت های موجود برای اجرای پروژه سابقه -1-2

 رود در این بخش به نکات زیر اشاره کنید: انتظار می

 یابادتای منطقه در تاکنونطرح  نیا ایآچه عواملی باعث شده است که به ایده اصلی انجام این طرح برسید؟ 

 د؟یابوده لیدخ آن انجام در شما ایآاجرا شده؟  ی/ کسانیتوسط چه کس است؟ شده اجرا گرید مناطق

  .دیکن حیتشر را مناطق ریساو تایبادمنطقه  در طرح یاجرا یهاآموختهدرس

 

 

 

 ضرورت انجام طرح  -2-2

 رود در این بخش به نکات زیر اشاره کنید: انتظار می

 ؟(کندیم حل را یمشکل چه گریبه عبارت د ای) دهد پاسخ یامساله ای ازین چه به است قرار دهیا نیا

 ییافزا هم جادیا باعث یزیچ چههستند؟  ییهاگروه ایطرح چه افراد  نیامستقیم و غیر مستقیم مندان بهره

 از ای ردیگ یم قراراین طرح  ریتأث تحت یتیجمع چه شد؟ خواهد اجرا نفر چند توسطاین طرح  شود؟ یم

  داشت؟ خواهد یاثرات چهطرح  شود؟ یم مند بهره آن

 

 

 

 اهداف پروژه و نتایج مورد انتظار  -3-2

 رود در این بخش به نکات زیر اشاره کنید: انتظار می

ی هماهنگ ،دانش یارتقااز قبیل  کند؟ یم جادیا منطقه وضعیت در یسنجش قابل رییتغ چه طرح نیا یاجرا

 ،ابعاز من نهیاستفاده به ی،اجتماع روابط بهبود ،ستیز طیمحهای شاخص ارتقای ،درآمد شیافزا بین بخشی،

 وری، تغییر الگوهای رفتاری، افزایش توانمندی حرفه ای یا کارکردی و ...: بهره شیافزا
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  کدامند؟ طرح تیموفق یهاشاخص  -4-2

  ؟کرد گزارشو  دیرا سنج اهداف طرحبه  دنیرس توانیم ییارهایبا چه مع

  طرح: یهاتیفعال شرح -5-2

از طرح خود، چه فعالیت محوری را برای رسیدن به هدف طرح، پیش بینی، موضوع  ایهر بخش  در

 کنید؟)هماهنگی و اجرایی می

 

 

 طرح: اثرات اجرای -6-2

کنید انجام این طرح چه اثرات مثبت یا منفی به همراه خواهد داشت؟ برای جلوگیری از اثرات منفی فکر می

 انجام خواهد شد؟ یجبرانت کنید؟ یا چه اقدامابینی میچه اقداماتی را پیش

 

 

 

 بندی اجرای طرح: برنامه اجرایی و زمان -بخش سوم

 بندی در جدول زیر بنویسید( را به صورت گام 5-2بینی شده در بخش های پیش)در این بخش فعالیت

ها و خروجی

 های اصلیفعالیت

 زمان بندی )ماه( 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          فاز اول:

          فاز دوم:

          فاز سوم :

..................          
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  یشنهادیپ طرح یهاتیمحدود و موانع -چهارم بخش

 یهاچالشهای پیش رو در اجرایی کردن طرح مورد نظر در منطقه تایبادرا بنویسید از قبیل چالش)

  (ی و اداری...زمان و یمکان یهاتیمحدود ی،طیمح

 

 

 تیم کاری  -بخش ششم

 سمت در گروه پیشنهاد دهنده طرح نام و نام خانوادگی  ردیف 

1   

2   

3   

4   

  

 اطالعات مالی: -بخش هفتم 

 ریز جدول در را نظر مورد یهانهیهزشده،  ینیبشیپ یهاتیفعال کیتفک به)های طرح: هزینه -1-7

 (:دیسیبنو

 مورد اعتبار  مبلغ  دهنده درخواست  ینقد ریغآورده  نهیهز فیرد

 ازین

مبلغ الزم  مجموع

برای انجام فعالیت 

 (الی)ر
 مبلغ معادل   شرح هزینه  

     فاز اول

     فاز دوم 

     

     

     

توضیح: منظور از آورده غیر نقدی هرگونه اقدام یا استفاده از تجهیزات از طرف مجموعه مجری مانند فضای 

ابزار و ... است که در هزینه های نقدی برآورد نشده و صرفا باید معادل ریالی آن برآورد شده کاری، ماشین، 

 .و در جدول ذکر شود

 


