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سمه تعالیب

تحقیقات و فناوريمعاونت 

کمیته تحقیقات دانشجویی

:مجرينام و نام خانوادگی

:عنوان طرح

:نوع طرح
غیر پایاننامه   - 1

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

کمیته تحقیقات دانشجویی–مجتمع تحقیق و توسعه-روبروي بیمارستان شهید مدنی-خیابان دانشگاه-تبریز : نشانی
3366581:تلفکسsrc@tbzmed.ac.ir: ایمیلhttp://src.tbzmed.ac.ir: وبسایت

پرسشنامه طرح تحقیقاتی
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مشخصات طرح –قسمت اول 

:عنوان طرح

Title of proposal:

: کلی طرحاطالعات - 1
: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 

:جري و محل اجراي طرحاطالعات مربوط به م- 2

نام و نام خانوادگی

:منزلنشانی و تلفن 

:رشته تحصیلی و تخصصی

:مقطع
: نام دانشکده

ملی شعبه دانشگاه شماره حساب  بانک

تلفن همراه 

)E-mail(رایانامه 

رج در راهنماي تکمیل پرسشنامه را بدقت مطالعه، ضمن موافقت با آن، صحت مطالب مند- 3
.پرسشنامه را تأئید می نمایم

نام و نام خانوادگی و امضا مسئول محل اجراي طرحمجري طرحو امضا نام و نام خانوادگی
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مشخصات افراد- 4
درجه علمی و شماره تماسامضانام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی
کل ساعات براي *نوع همکاريشغل

طرح
حق الزحمه 
در ساعت 

)ریال(

)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*

می باشم نمی باشم شورای پژوھشی دانشکده / در گروه آموزشین نامه با عنوان مصوب دارای پایا... .........اینجانب دانشجوی مقطع *
.در صورت مثبت بودن پاسخ نسبت به تکمیل بند ذیل اقدام فرمائید

استاد راھنماي پايان نامه ،......................................... ينجانبنمي باشد، از نظر ا................خانم / با عنايت به اينكه پرووزال حاضر مربوط به تمام يا جزئي از پايان نامه آقاي **
. نامبرده، ھمكاري ايشان در طرح تحقیقاتي حاضر بالمانع مي باشد

ء استاد راهنماامضامھر و 
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قسمت دوم

:عنوان طرح- 1

) ه به وبگاه دانشگاهمراجع(طرح تحقیقاتی حاضر در راستاي کدام یک از اولویت هاي پژوهشی دانشگاه - 2
):عنوان اولویت و زیر مجموعه مربوطه(.می باشد

:اهداف طرح و خالصه روش اجراي آن- 3

)راهنماي تکمیل پرسشنامه 2و1طبق بند ( :و بیان مسئله مقدمه - 4
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:تعریف واژه هاي اختصاصی- 5

:فرضیات طرح - 6

.)و بصورتی که قابل ارزیابی و اندازه گیري باشند، مشخص شوددمه مقبا توجه به (اهداف طرح  - 7
)اصوالً در برگیرنده کل عنوان طرح است( هدف کلی طرح) الف

طرح یاختصاصاهداف ) ب
1(

2(

3 (

اهداف کاربردي طرح)ج
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:نوع مطالعه-8
.)رش نوع مطالعه توجه شوددر حین نگا) 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 )Inclusion,Exclusion Criteria(جمعیت هدف، معیارهاي ورود و خروج : کلیات روش اجرا - 9
)Sampling(حجم نمونه و روش نمونه گیري دقیق گروههاي مورد مطالعه ،
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نحـوه انجـام تحقیـق یـا     توصیف دقیق گروههاي مورد مطالعه ،تعداد نمونه هـر گـروه ،  (خالصه روش اجرا-10
فوق در هر کدام از اهداف اختصاصی، اطالعات براي , متغیرها و تحلیل آماري داده ها, در صورت متفاوت بودن روش اجرا()آزمایش

)تکمیل گرددجداگانهصفحات 

: هدف اختصاصی اول
) نحوه انجام تحقیق یا آزمایشتوصیف دقیق گروههاي مورد مطالعه ،تعداد نمونه هر گروه ،(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 –قل مست(

تعریف علمی متغیرروش کنترل و ارزیابی
)در صورت نیاز(

مقیاس
(scale)
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دومهدف اختصاصی
:روش اجرايخالصه ) الف

):Variables(متغیرها جدول ) ب

)د استفاده نرم افزار مورروش 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
تعریف علمی متغیر

)در صورت نیاز(
مقیاس
scale)(
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: ومسهدف اختصاصی 

:خالصه روش اجرا) الف

):Variables(متغیرها جدول ) ب

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

نوعکمی یا کیفیمتغیر
)مداخله گر–وابسته –مستقل (

روش کنترل و ارزیابی
تعریف علمی متغیر

)در صورت نیاز(
مقیاس
scale)(
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يدر پژوهش جهت استحضار و بهره برداریاخالقيدر ضمن کدها, ضمیمه گرددآگاهانهدر صورت نیاز فرم رضایتنامه (مالحظات اخالقی -11
).باشدیمه میضم

(GANTT CHART)جدول زمانی مراحل اجرا طرح- 12

ف
ردی

شرح هر یک از فعالیتهاي اجرائی 
طرح به تفکیک

طول 
مدت 

)ماه(

)ماه(زمان اجرا 

123456789101112131415161718192021222324

1
2
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5

:هزینه آزمایشها و خدمات تخصصی که توسط موسسات دیگر صورت می گیرد- 13
موضوع آزمایش یا خدمات 

تخصصی
هزینه براي هر دفعه تعداد کل دفعاتمرکز ارائه دهنده خدمات

)ریال(
)ریال(جمع 

):ریال(جمع هزینه هاي آزمایشات و خدمات تخصصی 

:جدول هزینه هاي وسایل و مواد- 14
)ریال(کل مبلغ )ریال(مبلغ واحد تعداد یا مقدار الزمنام محل تهیهنام وسایل و یا موادمصرفی

)ریال(جمع کل 
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:یر هزینه هاسا- 15
)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- 16
)ریال(مبلغ نوع

پرسنلی
تخصصیآزمایشات و خدمات

وسایل و مواد
سایر

)ریال(جمع کل هزینه هاي طرح 

:)ضمیمه شودمرتبط با موضوعسه منبع اصلیحداقل متن کامل (منابع- 17

در تامین هزینه طرح مشارکت خواهد داشت ؟) به غیر از معاونت پژوهشی دانشگاه ( آیا منبع دیگري - 18
□خیر □بله 

:ارکت و چگونگی آن توضیح داده شودلطفاً میزان مش

:نام محل ارائه شده است یا نه ؟) دانشگاه و خارج از دانشگاه (آیا این طرح در محل دیگر - 19
□عدم تصویب □تصویب:نتیجه ارائه 


