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سمه تعالیب

معاونت پژوهشی

:)استاد راهنما(مجري نام و نام خانوادگی

:عنوان طرح

:نوع طرح
غیر پایاننامه   - 1

.)نام مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و دانشکده در ذیل ذکر شود"لطفا(پایاننامه- 2

3357314: تلفن-معاونت پژوهشی-2سازمان مرکزي شماره -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-تبریز : نشانی
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.همکار محترم این صفحه صرفاً جهت اطالع بوده و ارسال آن در فرم تکمیل شده الزامی نمی باشد

راهنماي تکمیل پرسشنامه
نجام مطالعـه در حـل   می بایست ماهیت و وسعت مسأله، توصیف سابقه مرتبط با موضوع تحقیق، دلیل انجام این تحقیق، اهمیت موضوع و آنچه محقق تصور می کند با امقدمهدر -1

.کی و کجا انجام خواهد داد در مجموع بایستی محقق بیان کند که چه کاري را چرا ،چگونه،.مسأله کمک می کند، مطرح شود
مطالعات قبلی انجام شده مرتبط با موضوع و بحث مختصري دربارة آنها مـی بایسـت منبـع مـورد     ارزشها و کاستی هاي ضمن کنکاش در ) Literature review(در بررسی متون ـ2

اهمیت انجـام مطالعـه  ف نظرهاي موجود را مطرح و سپس و بطور خالصه دانش موجود ، کاستی ها یا اختال.استفاده براي هر موضوع ذکر و به فهرست منابع و مآخذ ارجاع داده شود
.حاضر را بیان نماید

ضمناً باید توضیح داده شود که چه . ـ خالصه روش اجراي طرح باید حاوي نکات کلیدي روش کار باشد، به نحوي که مراحل مختلف را از ابتدا تا انتهاي طرح به وضوح ترسیم نماید3
اسـتفاده  ايپرسشـنامه آوري اطالعـات از  که براي جمعدر صورتی. گیري کنیمآوري و اندازهخواهیم آنها را جمعه سؤاالت تحقیق الزم است و چگونه میهایی براي یافتن پاسخ بداده

.و جدول متغیرها بطور دقیق تکمیل گرددنمائیدپیوستکنید، لطفاً آن را می
و ماننـد مـدیریت   ( ت که بر اساس تقسیم کار هر یک از اعضاي شرکت کننده در تهیه، تدوین و اجراي طرح به عهده دارنـد  اي اسنوع وظیفهپرسنلیـ منظور از فعالیت در جدول 4

. از نگارش وظایف تکراري و مبهم حتی المقدور خودداري شود.)…ها تجزیه و تحلیل دادهانجام آزمایشات تخصصی ، ، گیري طرح، نمونهنگارش 
.و در سایت دانشگاه نیز موجود استمنظور گردددر هر سال پژوهشی سیاستگزاري معاونت التحقیق پژوهشگران بر اساس هزینه پرسنلی و حقـ حق الزحمه مربوط به5
مجري توضیح کاملی درباره براي اجراي طرح وجود دارد الزم است مالحظات اخالقی در صورتیکه رعایت مبانی اصول اخالق در تمام مراحل پژوهش توسط محقق الزامی بوده و ــ6

. این نکات ارائه نموده و نمونه اي از رضایت نامه آگاهانه مورد استفاده براي طرح را ضمیمه نماید
الزم به ذکـر  . دهدمیانجام) جامعه انسانی یا غیر انسانی(مجموعۀ اقداماتی است که محقق به منظور جلوگیري از امکان آسیب و تعرض به حقوق دیگران منظور از مالحظات اخالقی 

به کمیته منطقه اي اخـالق ارجـاع مـی گـردد و کمیتـه      و کلیه طرحها با نمونه انسانی الزاماًگیردژوهشی مورد توجه قرار میپاست که مسائل اخالقی طرح به دلیل اهمیت در شوراي 
.منطقه اي اخالق بر رعایت اخالق پژوهشی در تمام مراحل طرح نظارت می کند

بـا ایـن محـدودیت هـا ارائـه      ر صورتیکه محدودیت هایی براي اجراي طرح تصور می شود الزم است طرح دهنده به این محدودیت ها اشاره نموده و توضیح کاملی براي مقابله د-7
.نماید

.نگاشته شود) Vancouverمثالً (با استفاده از یک شیوه استاندارد نظرـ منابع و مآخذ مورد8
:توجهنکات قابل 

جري زمان ارسال طرح بـه  با توجه به تعیین اولویت هاي پژوهشی و تصویب آنها در چهارصدوهفتاد و چهارصدوهفتادوسومین جلسه شوراي پژوهشی دانشگاه مقرر شده است م-1
.می باشددر راستاي کدام اولویتگروه مشخص نماید که طرح 

سـازمان مربوطـه را پیوسـت ایـن پرسشـنامه      کتبیموافقتنامهوهاي دیگري باشد، طرح دهنده بایستی امضاي افراد د یا سازماندر مواردي که اجراي طرح مستلزم همکاري افرا-2
.نماید

.و مجري طرح قابل اجرا خواهد بودمعاونت پژوهشیو عقد قرارداد بین دانشگاهشده پس از اعالم موافقت نهایی توسط شوراي پژوهشی ارائه ـ طرح 3
قابـل  شوراي پژوهشـی دانشـگاه   درخواست کتبی مجري و تأیید داشته باشد، تغییرات پس از) …بودجه ـ زمان ـ همکاران و   (نانچه مجري طرح نیاز به تغییر مندرجات طرح ـ  چ4

.اجرا خواهد بود
شود مجري طرح طرف کشف یا اختراع و یا تحصیل حقوقسیده باشد، منجر به ـ چنانچه انجام طرح پژوهشی در مرحله اي از پیشرفت آن اعم از اینکه به نتیجه نهائی رسیده یا نر5

یـا  ، معاونـت پژوهشـی  حقوق فوق الذکر که در اثر اجراي طرح تحقیقاتی ایجاد گردیده است طبق قرارداد متعلـق بـه   . اطالع دهداین معاونت ظف است مراتب را کتباً به وقرارداد م
.خواهد بودپژوهشگر یا هر دو 

.درمقاله یا نتایج مذکور کتبا ذکر شوددانشگاه الزم است که حمایت مالی و همکاري ـ در صورت انتشار یا ارائه نتایج حاصله در داخل یا خارج از کشور، 6
اعـالم تـا پـس از طـرح در     ت پژوهشـی دانشـگاه   معاونـ ـ چنانچه مجري در هر مرحله از اجراي طرح از ادامه آن منصرف گردد می بایست مراتب را کتباً با ذکر دالیل مربوطه بـه  7

.بر اساس قرارداد اقدام گردددانشگاهشوراي پژوهشی 
مابقی متناسب بـا پیشـرفت کـار و ارائـه مقالـه در مجـالت       % 60کل مبلغ قرارداد پرداخت و % 40بر اساس مصوبه شوراي پژوهشی دانشگاه پس از تصویب طرح و عقد قرارداد -8

.هد شد معتبر پرداخت خوا
.قابل دسترسی می باشدwww.hbi.irاز سایت) پژوهشی –رتبه علمی (فهرست مجالت معتبر داخلی 

قـرارداد داوري، اولویـت هـاي پژوهشـی در سـایت      قـرارداد انجـام طـرح  ،    حق التحقیق ،نمونه اي از آخرین پرسشنامه طرح تحقیقاتی ،چک لیست هاي داوري ،کدهاي اخالقی ،-9
.قابل دسترسی استarchvice.ac.irwww.reseبه نشانی ) حوزه مدیریت امور پژوهشی (معاونت پژوهشی 

و در صورت لزوم ناظري جهت .را در صورت لزوم از مجري درخواست نمایداطالعات خام مربوطهمعاونت پژوهشی مخیر می باشد که در هر مرحله اي از اجراي طرح مصوب -10
. بررسی حسن اجراي طرح تعیین نماید



٣

خالصه مشخصات طرح –قسمت اول 

:طرحعنوان 

Title of proposal:

:نام و نام خانوادگی مدیر اجرائی طرح
):مرکز تحقیقاتی/دانشکده(اجراي طرح یا محل هاي محل

):بر حسب ماه(مدت اجراي طرح 
):به ریال(طرح کلیهزینه 

:و خالصه روش اجراي آناهداف طرح
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قسمت دوم

مراجعه به وبگاه (طرح تحقیقاتی حاضر در راستاي کدام یک از اولویت هاي پژوهشی دانشگاه - 1
:)عنوان اولویت و زیر مجموعه مربوطه(.می باشد) دانشگاه

:اطالعات مربوط به مجري و محل اجراي طرح- 2
نام و نام خانوادگی

محل کارنشانی و تلفن 

مرتبه علمی 

تخصصیرشته تحصیلی و 

ملی شعبه دانشگاه بانک/ شماره حساب 

تلفن همراه 

)E-mail(انامه یرا

:در آن مشارکت دارديشنهادیطرح پيمجرکه در دست اجرالیست پژوهش هاي - 3
نوع نام مجريعنوان طرح

مشارکت
زمان 
شروع

درصد 
پیشرفت کار

مالحظات
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مشخصات افراد- 4
درجه علمی و رشته شغلنام و نام خانوادگی

تحصیلی
کل ساعات *نوع همکاري

کار براي طرح
حق الزحمه در 

)ریال(ساعت 
امضا)ریال(جمع 

مجري و همکاران اصلی

سایر افراد

)ریال(جمع هزینه .نوع همکاري، بطور دقیق و به تفکیک براي هر یک از افراد در ارتباط با اجراي طرح، ذکر گردد*
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)راهنماي تکمیل پرسشنامه 2و1طبق بند ( :و بیان مسئله مقدمه - 5

:تعریف واژه هاي اختصاصی- 6

:فرضیات طرح -7

.)و بصورتی که قابل ارزیابی و اندازه گیري باشند، مشخص شودمقدمه با توجه به (اهداف طرح  - 8
)اصوالً در برگیرنده کل عنوان طرح است( هدف کلی طرح) الف

طرح یاختصاصاهداف ) ب
1(

2(

3 (
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:نوع مطالعه- 9
.)در حین نگارش نوع مطالعه توجه شود) پیوست(دستور العمل تکمیل نوع مطالعهبه قسمت (

□شاهد –مورد -1-1: مطالعات مشاهده اي -1
□هم گروهی -2-1
□توصیفی-3-1

□کارآزمایی بالینی   2-1: مطالعات مداخله اي -2
□قبل و بعد -2-2

مطالعات پایه -3
مطالعات کیفی -4
)HSR(تحقیق در سیستم سالمت -5
)Systematic Review(یا ) meta analysis(متاآنالیز -6

، توصیف دقیق )Inclusion,Exclusion Criteria(معیارهاي ورود و خروج جمعیت هدف،: کلیات روش اجرا - 10
)Sampling(حجم نمونه و روش نمونه گیري گروههاي مورد مطالعه ،
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نحـوه انجـام تحقیـق یـا     توصیف دقیق گروههاي مـورد مطالعـه ،تعـداد نمونـه هـر گـروه ،      (خالصه روش اجرا-11
فـوق در صـفحات   براي هر کدام از اهداف اختصاصی، اطالعات , متغیرها و تحلیل آماري داده ها, در صورت متفاوت بودن روش اجرا()آزمایش

)تکمیل گرددجداگانه

: هدف اختصاصی اول
) نحوه انجام تحقیق یا آزمایشتوصیف دقیق گروههاي مورد مطالعه ،تعداد نمونه هر گروه ،(خالصه روش اجرا) الف

):Variables(متغیرها جدول ) ب

)افزار مورد استفاده نرم روش آنالیز آماري مد نظر است نه صرفاً( روش تجزیه و تحلیل آماري داده ها ) ج

نوعکمی یا کیفیمتغیر
)مداخله گر–وابسته –مستقل (

تعریف علمی متغیرروش کنترل و ارزیابی
)در صورت نیاز(

مقیاس
(scale)
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دومهدف اختصاصی
:روش اجرايخالصه ) الف

):Variables(متغیرها جدول ) ب

)نرم افزار مورد استفاده روش آنالیز آماري مد نظر است نه صرفاً( تحلیل آماري داده ها روش تجزیه و ) ج

نوعکمی یا کیفیمتغیر
)مداخله گر–وابسته –مستقل (

روش کنترل و ارزیابی
تعریف علمی متغیر

)در صورت نیاز(
مقیاس
scale)(



١٠

: ومسهدف اختصاصی 

:خالصه روش اجرا) الف

):Variables(متغیرها جدول ) ب

)نرم افزار مورد استفاده روش آنالیز آماري مد نظر است نه صرفاً( روش تجزیه و تحلیل آماري داده ها ) ج

نوعکمی یا کیفیمتغیر
)مداخله گر–وابسته –مستقل (

روش کنترل و ارزیابی
متغیرتعریف علمی 

)در صورت نیاز(
مقیاس
scale)(
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مه یضميدر پژوهش جهت استحضار و بهره برداریاخالقيدر ضمن کدها, ضمیمه گرددآگاهانهدر صورت نیاز فرم رضایتنامه (مالحظات اخالقی - 12
).باشدیم

(GANTT CHART)جدول زمانی مراحل اجرا طرح- 13

ف
ردی

شرح هر یک از فعالیتهاي اجرائی 
طرح به تفکیک

طول 
مدت 

)ماه(

)ماه(زمان اجرا 

123456789101112131415161718192021222324

1
2
3
4
5

:هزینه آزمایشها و خدمات تخصصی که توسط موسسات دیگر صورت می گیرد- 14
موضوع آزمایش یا خدمات 

تخصصی
هزینه براي هر دفعه تعداد کل دفعاتارائه دهنده خدماتمرکز 

)ریال(
)ریال(جمع 

):ریال(جمع هزینه هاي آزمایشات و خدمات تخصصی 

:جدول هزینه هاي وسایل و مواد-15
)ریال(مبلغ کل )ریال(مبلغ واحد تعداد یا مقدار الزمنام محل تهیهنام وسایل و یا موادمصرفی

)ریال(جمع کل 
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:سایر هزینه ها- 16
)ریال(کل مبلغ توضیح در باره کمیت و یا کیفیت موضوع هزینهموضوع هزینه

هزینه مسافرت

…، patentهزینه تایپ، تکثیر، تقاضاي 

)…داوطلبین، (هزینه هاي متفرقه 

)ریال(جمع هزینه 

:جمع هزینه هاي طرح-17
)ریال(مبلغ نوع

پرسنلی
آزمایشات و خدمات تخصصی

وسایل و مواد
سایر

)ریال(جمع کل هزینه هاي طرح 

:)ضمیمه شودمرتبط با موضوعسه منبع اصلیحداقل متن کامل (منابع- 18

در تامین هزینه طرح مشارکت خواهد داشت ؟) به غیر از معاونت پژوهشی دانشگاه ( آیا منبع دیگري - 19
□خیر □بله 

:لطفاً میزان مشارکت و چگونگی آن توضیح داده شود

:نام محل ارائه شده است یا نه ؟) دانشگاه و خارج از دانشگاه (آیا این طرح در محل دیگر - 20
□عدم تصویب □تصویب:نتیجه ارائه

راهنماي تکمیل پرسشنامه را بدقت مطالعه، ضمن موافقت با آن، صحت مطالب مندرج در پرسشنامه را تأئید - 21
.می نمایم

طرحيمسئول محل اجراینام و نام خانوادگنام و نام خانوادگی مجري طرح
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.ارسال آن در فرم تکمیل شده الزامی نمی باشدهمکار محترم این صفحه صرفاً جهت اطالع بوده و 

هاي علوم پزشکی کدهاي اخالق در پژوهش : ضمیمه

. و در مورد تحقیقات مداخله اي این رضایت باید به شکل کتبی باشد.کسب رضایت آگاهانه در هر بررسی انسانی الزامی می باشد-1
. هیچ توجیهی براي به مخاطره انداختن بی مورد یک انسان و یا محدود کردن اختیارات او وجود ندارد-2
رفتارهایی مانند تهدید، وسوسه و یـا  . حداقل بودن میزان خطر قابل پیش بینی متوجه شرکت کنندگان باید مورد تائید قرار بگیرد. رضایت فرد باید آگاهانه و داوطلبانه باشد-3

. محقق مسئول و پاسخگوي تبعات ناشی از عدم رعایت شرایط فوق می باشد. کنندگان می شودار موجب ابطال رضایت شرکت اجب
در این مـوارد  ئول تحقیق تایید شود، در تحقیقاتی که محقق مقام باالتري نسبت به فرد مورد تحقیق داشته باشد، دالیل چنین انتسابات یا انتخاباتی باید توسط کمیته اخالق مس-4

. شخص ثالث و معتمدي باید رضایت را دریافت کند
زیانهـاي بـالقوه طـرح بـه     در تمام تحقیقات پزشکی اعم از درمانی وغیر درمانی محقق موظف است فرد مورد تحقیق را از طول مدت پژوهش، روش بکار گرفته شده، فواید و-5

. این موارد باید در رضایت نامه فرد مورد تحقیق منعکس شود. قانع کننده اي به تمامی سواالت افراد مورد تحقیق بدهدمحقق همچنین می بایست پاسخ. نحو مناسبی آگاه سازد
هـر  . ا بایـد انجـام شـود   قبل از اینکه هر تحقیق پزشکی شروع شود فعالیتهاي مقدماتی جهت به حداقل رساندن زیان محتمل توسط افراد مورد تحقیق وتضمین سـال مـت آنهـ   -6

. تمامی محققان نیز باید از لحاظ جبران خسارت تحت پوشش بیمه قرار بگیرند. شرکت کننده باید تحت پوشش بیمه شخصی قرار بگیرد
و مؤسسـه تحقیـق   بررسـی  نحوه گزارش نتایج پژوهش باید ضامن حقوق مادي وغیر مادي تمامی افراد و مربوط به تحقیق باشد از جمله خود محقق یا محققـان، افـراد مـورد   -7

. کننده
. بررسی آگاه و پشتیبانی شود) زودرس(شرکت کننده باید بداند که می تواند هر لحظه که بخواهد از بررسی کنار بکشد و باید درباره خطرات و زیانهاي بالقوه ناشی از ترك -8
نیاز به اطالع رسانی و یا افشا ناکامل از طرف محقق بایـد توسـط کمیتـه    . اعتبار تحقیق باشددر مواردي که آگاه کردن فرد مورد تحقیق دربارهجنبه اي از تحقیق باعث کاهش -9

. نمونه مورد بررسی نیز باید آگاه شود که کل خصوصیات تحقیق فقط هنگام تکمیل آن به اطالعش خواهد رسید. مسئول تایید شود
. اطالع رسانی از طریق اشخاص ثالث محقق را از این مسئولیت مبرا نمی کند: این محقق است که مسئول مستقیم و موظف به اطالع رسانی است-10
. ورود شخصی که از خصوصیات تحقیق بی اطالع است به تحقیق ممنوع می باشد مگر در شرایط خاص-11
ادفی بـه یکـی از دو گـروه فـوق     در کار آزمایی هایی که نیاز به گروه مورد و شاهد دارد شرکت کنندگان باید آگاه باشند که امکان دارد در حین بررسی به دنبال تقسیم تص-12

. وارد شوند
داوري این امر بر عهده کمیتـه اخـالق در تحقیقـات پزشـکی مـی      . اشدتحقیق بر روي انسان فقط در صورتی توجیه پذیر است که مزایاي آن بیشتراز خطرات بالقوه تحقیق ب-13

. باشد که با کمک نظارت متخصصین مربوطه به نتیجه در این بابت می رسد
روزمره خود بـا آن مواجـه   ی ر تحقیقات غیر درمانی سطح آسیبی که فرد مورد مطالعه در معرض آن قرار می گیرد نباید بیشتر از آن مقدار باشد که به طور عادي در زندگد-14

. می شود
یچ وجـه توجیـه پـذیر نمـی     قراردادن فرد مورد بررسی در معرض خطر یا زیان و به خاطر سرعت، سهولت کار، راحتی محقق، هزینه پائین تر و یا صرفا عملی بودن آن به ه-15

. باشد
اجتماعی پایین و یا کم سوادتر جامعـه  -رار بدهد و افراد حاضر در این نمونه از طبقات اقتصادي هنگامی که پژوهشی نمونه مورد بررسی خودرا در معرض خطرات بالقوه ق-16

. هستند، کمیته ذیربط باید اطمینان حاصل کند که این افراد از تبعات کار خود کامال آگاه می باشند
اگر مانعی در راه انجام این کار موجود اسـت، شـرکت کننـده بایـد     . انتشار آن می باشدمحقق مسئول حفظ اسرار شرکت کنندگان و اتخاذ تدابیر مناسب براي جلوگیري از-17

. توسط محقق از این امر مطلع شود
لـزوم  ورد بررسی در صورتدر تحقیقاتی که فرد مورد بررسی از ماهیت دارویی که براي وي تجویز شده بی اطالع است، محقق باید تدابیر الزم جهت کمک رسانی به فرد م-18

. و در شرایط اضطراري را تدارك ببیند
. هر نوع آسیب ناشی از شرکت در تحقیق باید طبق قوانین مصوب جبران خسارت شود-19
. روش تحقیق نباید با عر ف جامعه در تناقض باشد-20
نتخاب شرکت کنندگان را در مواردي که هیچ روشی نسبت به دیگري از لحاظ فنی مزیت ندارد، این کمیته اخالق در تحقیقات پزشکی است که روش مورد استفاده و نحوه ا-21

. بخصوص در مواردي شامل زندانیان، اطفال، معلولین ذهنی و بیماران روان پریش مقرر خواهد کرد
. کسب رضایت کتبی در این مورد الزم است. تحقیقات بالمانع است مشروط بر اینکه نتایج تحقیق نیز اختصاصا شامل زندانیان باشدرکت زندانیان در ش-22
. باشندیس مصرفا به خاطر اینکه این افراد همیشه براي این موضوع در دستریجهت بررسی خوداستفاده کندیعن” موارد ترجیحی“محقق نمی تواند از زندانیان بعنوان -23
. از جانب این افراد رضایت بدهدشرکت افرادي که اختالالت ادراکی داشته و یا از لحاظ قانون شخصا نمی توانند قراردادي بشوند مربوط به قیم ایشان می باشد که می تواند-24

در مقابـل، هنگـامی کـه    . در مورد آخر رضایت قبلی باطل مـی شـود  . باشندیاصل مافرادي که در حین تحقیق دچار اختالالت ادراکی و یا حاالت روانپزشکی بشوند نیز شامل این
. طفلی به سن مسئولیت کامل قانونی می رسد خود او باید شخصا رضایت کتبی جهت شرکت در پژوهش را بدهد

رضـایت کتبـی بایـد هـم     . و یا مادرش نتایج مثبت و مفیدي داشته باشدخود جنینيانجام تحقیقات غیر درمانی بر روي جنین ممنوع می باشد مگر آنکه چنین تحقیقاتی برا-25
. توسط مادر و هم توسط قیم جنین در این چنین مواردي ارائه شود

.در صورت لزوم، هیچ ممنوعیتی براي انجام تحقیقات بر روي جنین ساقط شده وجود ندارد مشروط بر اینکه قوانین اجرایی ذیربط رعایت شود-26
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محل 
نوع مطالعهعالمت

دستور العمل تکمیل نوع مطالعه 
)مواردي که الزاماً بایستی در روش اجراي طرح توضیح داده شود(

مطالعات مشاهده اي
(O

bservational)

روش  نمونه –حجم نمونه –مکان و زمان مطالعه –جمعیت مورد مطالعه ) Descriptive(توصیفی 
–واحد مطالعه -روش اجرا–ابزار جمع آوري داده ها –گیري 

شاهد –مطالعه مورد 
)Case/control(

یـا مواجهـه   ) Risk(عامـل خطـر   / تعریـف عوامـل   –مکان و زمان مطالعـه  
)Exposure (– تعریــف بیمــاري یــا پیامــد)Outcome (– تعریــف گــروه

تعریف گروه شاهد و چگـونگی انتخـاب   –بیماران و چگونگی انتخاب آنان 
نمونه گیري و ابزار جمـع آوري داده  –) مورد و شاهد (حجم نمونه –آنان 

–متغیرهاي مخـدوش کننـده   –) به تفکیک مورد و شاهد (ها و روش اجرا 

گروههاي مورد و شاهد)matching( طریقه جور کردن 

ــه  )Cohort(مطالعه هم گروهی  ــان مطالع ــان و زم ــر  –مک ــده نگ ــر  ) Prospective(آین ــته نگ ــا گذش ی
)Retrospective (–    تعریـف مواجهـه   –تعریف جمعیـت مـورد مطالعـه-

–حجـم نمونـه   -)Outcome(تعریـف پیامـد   -متغیرهاي مخدوش کننـده 

روش اجرا–ابزار جمع آوري داده ها –روش نمونه گیري 

(مطالعات مداخله اي 
Interventional

کارآزمایی بالینی )
Clinical Trial)(

مـدت یـا   (تعریـف مداخلـه و میـزان    –واحد مطالعه –مکان و زمان مطالعه 
نحــوه تقســیم در گــروه هــا  –وجــود گــروه کنتــرل –دقیــق آن ) مقــدار 

)Randomization (–  ــد –نحـــوه کـــور کـــردن مطالعـــه تعریـــف پیامـ
)Outcome (–  حجــم -متغیرهــاي مخــدوش کننــده-متغیرهـاي مســتقل

روش اجرا–ابزار جمع آوري داده ها –روش نمونه گیري –نمونه 

قبل و بعد 
)Before & After(

)Experimental(مطالعات پایه
تعریف دقیق بررسی نتایج –تعریف دقیق سیر اجرا 

)Qualitative(مطالعات کیفی 
در مطالعه بحـث گروهـی   –نوع مطالعه کیفی –مکان و زمان مطالعه 

–ابزار جمع آوري داده هـا  –) تعریف گروهها و تعداد آنها(متمرکز 

روش اجرا
مشکل چیست ؟ اطالعات الزم براي بررسی مشکل کدامند؟)HSR(تحقیق در سیستم سالمت 

meta(متاآنالیز  analysis ( یا)Systematic

Review(
معیارهاي حـذف و شـمول مقـاالت و اطالعـات     –منابع مورد استفاده 

)homogeneity(استخراج و همگونی نحوه نقد و ارزیابی ،–اولیه 


