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دانش گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا شتی ردمانی زدفول

جمهوري اسالمي ايران
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني دزفول
معـــاونت آموزشي ،تحقیقات و فناوري
مديريت تحقیقات و فناوري

طرح تحقيقاتی پيشنهادی
طرح تحقيقاتی:

پایان نامه:

عنوان طرح:
اگر پایان نامه است مقطع ،رشته تحصيلی و نام دانشکده قيد گردد:
مقطع:
رشته تحصيلی:
نام دانشکده:
نام و نام خانوادگی مجری مسئول  /استاد راهنمای اول :
نام و نام خانوادگی سایر مجریان  /سایر اساتيد راهنما :
همکاران اصلی  /اساتيد مشاور :

تاریخ پيشنهاد:

محقق گرامی خواهشمند است قبل از تکميل این پرسشنامه به راهنمای تکميل پرسشنامه و تذكرات توجه فرمائيد.
نشانی :دزفول بلوار آزادگان جنب اداره راهنمايي و رانندگي ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني دزفول؛ تلفن42429731-061 :
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راهنمای تکميل پرسشنامه
 -1در بیان مسئله بايد ماهیت و وسعت مسئله ،توصیف سابقه مرتبط با موضوع تحقیق ،دلیل انجـام ايـن تحقیـق ،اهمیـت موضـوع و
آنچه محقق تصور مي كند با انجام مطالعه در حل مسئله كمك مي كند ،مطرح شود.
 -2در بررسي متون (  )Literature reviewضمن كنكاش در مطالعات قبلي انجام شده مرتبط با موضوع و بحـ متتصـري دربـار
آنها بايد منبع مورد استفاده براي هر موضوع ذكر و به فهرست منابع و مآخذ ارجاع داده شود.
 -3خالصه روش اجراي طرح بايد حاوي نكات كلیدي روش كار باشد به نحوي كه مراحل متتلف را از ابتدا تا انتهاي طـرح بـه وضـوح
ترســین نمايــد  .ضــمنا بايــد توضــی داده شــود كــه رــه داده هــايي بــراي يــافتن پاس ـ بــه ســوا ت تحقیــق زم اس ـت و رگونــه
مي خواهین آنها را جمع آوري و اندازه گیري كنین  .در صورتي كه براي جمع آوري اطالعات از پرسشنامه اي استفاده مـي كنیـد لطفـا
آن را پیوست نمائید .
 -4نوع طرح مي تواند ،بنیادي  ،كاربردي يا بنیادي – كاربردي باشد.
 -5نوع مطالعه مي تواند پايه ،كارآزمايي ب الیني ،اپیدمیولوژي توصیفي ،مداخله اي ،اپیدمیولوژي تحلیلي ،كیفي ،تولیدي تقسـین بنـدي
نمود.
 -5 -1علوم پایه  :منظور پژوهشهايي است كه در جهت گسترش مرزهاي دانش بدون در نظر گرفتن استفاده علمي خاص براي كاربرد
آن انجام مي گیرد.
 -5 -2كارآزمایی بالينی  :يك پژوهش بال یني معمو داراي گروه كنترل است كه هدف آن شناخت و ارزيابي اثر بتشي يـك مداخلـه
بالیني مي باشد .مطالعات بالیني قبل و بعد هن شامل اين تعريف مي شود.
 -5 -3اپيدميولوژیك توصيفی :مطالعه  Cross-sectionalكه به منظور بررسي شیوه و بروز و يا شناخت عوامـل خطـر در جامعـه
انجام مي گیرد.
 -5 -4مداخله ای  :هر گونه مداخله اي كه به منظور تغییر در شیوه هاي مديريت  ،ارائه خدمات و يا تغییر در رفتار جامعه و يا تغییـر
در مديريت آموزش و پژوهش انجام مي شود .اين طرحها شامل طرحهاي كارآزمايي بالیني نمي باشد.
 -5 -5اپيدميولوژیك تحليلی :پژوهش هاي از نوع  Case-controlو  Cohortمي باشند.
 -5-6كيفی  :مطالعه اي است كه كه بر اساس روشهاي كیفي انجام مي شود.
 -5-7توليدی  :پژوهشي است كه با بهره گیري از دانش موجود در جهت تولید مواد و وسايل جديد و يا ارتقاء كیفیت آنچه قبال تولیـد
شده است مي باشد.
 -5-8مبتنی بر اطالعات بيمارستانی و درمانگاهی :پژوهشي است كه معمو توصیفي است و صرفا از اطالعات موجـود در پرونـده
بیماران استفاده مي شود.

2

 -6در جدول شماره  -4-2منظور از نوع فعالیت  ،وظیفه اي است كه بر اساس تقسین كار هر يـك از اعاـاء شـركت كننـده در تهیـه،
تدوين و اجراي طرح به عهده دارند ( مديريت طرح ،تهیه پرسشنامه جمع آوري نمونه انجام آزمايش … )
-7حق الزحمه مربوط به هزينه پرسنلي و حق التحقیق پژوهشگران بر اساس آئین نامه طرحهاي پژوهشي منظور گردد.
 -8حق التحقیق محقق و همكاران در جدول  4-2هزينه هاي پرسنلي منظور گردد.
 -9م نظور از مالحظات اخالقي مجموعة اقداماتي است كه محقق به منظور جلوگیري از امكان آسیب و تعرض به حقوق ديگران (جامعه
انساني يا غیر انساني) انجام مي دهد .زم به ذكر است كه مسائل اخالقي طرح به دلیل اهمیت ،در حـوزه معاونـت پژوهشـي و كمیتـه
اخالق در پژوهش مورد توجه قرار مي گیرند.
 -10منابع و مآخذ مورد استفاده را با استفاده از يك شیوه استاندارد (مثال  )Vancouverبنويسید.
 -11در نگارش متن پروپوزال ،تمامي متن با استفاده از فونت  13بي نازنین و  regularتايپ گـردد و از بـهكـار بـردن سـاير فونـتهـا
خودداري شود .فونت تیترهاي بندهاي پروپوزال نیز بايد بي نازنین با اندازه  13و  Boldباشد .همچنین فاصله سـطرها بـا انـدازه 1.15
رعايت گردد.
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تذكرات

 1ـ در موارديكه اجراي طرح مستلزم همكاري افراد با سازمانهاي ديگري باشد ،طرح دهنده بايسـتي اماـاء افـراد يـا موافقتنامـه كتبـي
سازمان مربوط را پیوست اين پرسشنامه نمايد.
 2ـ طرح تسلین شده پس از اعالم موافقت نهائي توسط شوراي پژوهشي دانشگاه و عقد قرارداد بین معاونت پژوهشي و مجري طرح قابل
اجرا خواهد بود.
 3ـ مجري طرح طبق قرارداد ملزم به رعايت كامل مندرجات طرح و ارائه گزارش پیشرفت كار در فواصل زماني تعیین شـده در قـرارداد
مي باشد.
 4ـ رنانچه مجري طرح نیاز به تغییر مندرجات طرح (بودجه ـ زمان ـ همكاران و …) داشته باشد ،تغییرات پـس از درخواسـت كتبـي
مجري و تصويب در شوراي پژوهشي قابل اجراء خواهد بود.
 5ـ رنانچه انجام طرح پژوهشي در مرحله اي از پیشرفت آن اعن از اينكه به نتیجه نهائي رسیده يا نرسیده باشـد ،منجـر بـه كشـف يـا
اختراع و يا تحصیل حقوق شود مجري طرح طرف قرارداد موظف است مراتب را كتبا به معاونت پژوهشي اطالع دهد .حقوق فوق الـذكر
كه در اثر اجراي طرح تحقیقاتي ايجاد گرديده است طبق قرارداد متعلق به دانشگاه خواهد بود.
6ـ در صورت ت مايل مجري طرح به انتشار يا ارائه نتايج حاصله در داخل يا خارج از كشور ،زم است قبال نظر موافق معاونـت پژوهشـي
جلب گردد .بديهي است كه ذكر حمايت مالي و همكاري معاونت پژوهشي دانشگاه در انتشارات مذكور الزامي خواهد بود.
7ـ رنانچه مجري در هر مرحله از اجراي طرح از ادامه آن منصرف گردد بايد مراتب را كتبا با ذكر د يل مربوط ،بـه معاونـت پژوهشـي
دانشگاه اعالم تا پس از طرح در شوراي پژوهشي بر اساس قرارداد اقدام گردد.
8ـ رعايت اصول اخالقي در پژوهش توسط محقق و همكاران الزامي است.
9ـ كلیه تجهیزات و لوازم كه از محل اعتبارات پژ وهشي تهیه مي شود پس از اتمام طرح بر طبق قرارداد به دانشگاه عودت داده خواهـد
شد.
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اطالعات مربوط به مجریان و همکاران طرح
مجری مسئول :

نام و نام خانوادگی :
نشانی و تلفن :
محل كار:
منزل :
شغل و سمت فعلی:
سازمان متبوع:
محل اجرای طرح:

درجات علمی سوابق تحصيلی مجری مسئول (به ترتيب از ليسانس به باال) :
مقطع

رشته تحصيلی

سال دریافت

گرایش

تحصيلی
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دانشگاه محل تحصيل

مشخصات سایر مجریان :

ردیف

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصيلی

گرایش

امضاء

مرتبه علمی

مشخصات همکاران اصلی :

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصيلی مرتبه علمی
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نوع همکاری

امضاء

فهرست پژوهشهای قبلی و مقاالت منتشر شده مجری مسئول :
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چکيده طرح
(از یك صفحه بيشتر نباشد)

*حداكثر در قالب  250كلمه كلیات طرح در ركیده توضی داده شود*
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مجری مسئول:
سایر مجریان:
همکاران اصلی:
عنوان طرح:
هدف اصلی:
نوع پژوهش:
نمونه مورد پژوهش:
تعداد نمونه مورد پژوهش:
محل نمونه گيری:
محل انجام طرح:
كل بودجه درخواستی برای طرح:
كل بودجه تامين شده توسط سایر سازمان ها:
كل بودجه ای كه توسط معاونت پژوهشی باید تامين گردد:
 .1جمع هزینه های پرسنلی:
 .2جمع هزینه های مواد مصرفی:
 .3جمع هزینه های مواد غير مصرفی:
 .4جمع سایر هزینه ها:

محل امضاء مجری مسئول:
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اطالعات مربوط به طرح پژوهشی
 -1عنوان طرح پژوهشی(:)Title
الف) فارسی :
ب) انگليسی :
2-1ـ نوع طرح:
بنيادی

بنيادی ـ كاربردی

كاربردی

 -2بيان مسأله ( : )Problem Statement

 -3تعریف نظری (علمی) و عملی كليدواژهها:

 4ـ بررسی متون(:)Literature Review
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)Objectives and Hypothesis(  ـ اهداف و فرضيات5
)General Objective(  هدف اصلی طرح-5-1

)Specific Objectives(  اهداف ویژه طرح-5-2

)Applied Objectives(  اهداف كاربردی-5-3

: )Questions and Hypothesis(  فرضيات یا سؤاالت پژوهش-5-4
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 -6روش اجرای طرح

 -6-1نوع مطالعه  /جمعيت مورد بررسی  /زمان و مکان پژوهش :

 -6-2خالصه روش اجرای طرح و نحوه جمع آوری و اندازهگيری دادهها:

 -6-3روش محاسبه اندازه نمونه و نحوه نمونه گيری :

 -6-4معيارهای ورود به مطالعه:

 -6-5معيارهای خروج از مطالعه:

 -6-6روشهای آماری تجزیه و تحليل نتایج:
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 -7جدول متغيرها:
نام متغير

مستقل

وابسته

كمی
پيوسته

كيفی

گسسته

اسمی

رتبه ای

تعریف عملی واحد اندازهگيری
.

 -8مالحظات اخالقی :

 -9مشکالت اجرایی و محدودیت احتمالی انجام طرح و روش حل آنها :
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 -10زمان الزم برای اجرای كامل طرح :
ردیف

شرح هر یك طول
ازفعاليتهای
مــدت 1
اجرائی طرح
ماه
(ماه)
به تفکيك

زمــــان اجـــــــرا
2
ماه

3
ماه

4
ماه

5
ماه

6
ماه

7
ماه

8
ماه

9
ماه
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10
ماه

11
ماه

12
ماه

13
ماه

14
ماه

15
ماه

16
ماه

17
ماه

18
ماه

19
ماه

20
ماه

21
ماه

22
ماه

23
ماه

24
ماه

11ـ اطالعات مربوط به هزینههای انجام طرح
 -11-1هزینه پرسنلی با ذكر مشخصات كامل هر نوع فعاليت و حق الزحمه آنها :
رديف

مرتبه علمي

نوع فعالیت

تعداد افراد

ساعات
مورد نیاز

حق الزحمه در
ساعت

جمع
(به ريال )

مديريت و اجرا
*فعالیت میداني (پرسشنامه ،آزمايشگاهي و )...
تجزيه و تحلیل دادهها

جمع هزینه های پرسنلی :

ریال

*نوع فعالیت میداني مشتص گردد( با ذكر نام):

 -11-2هزینه آزمایشها و خدمات تخصصی ( :تمام آزمایشاتی كه امکان انجام آن در آزمایشگاه جامع تحقيقات
وجود دارد باید در پردیس دانشگاهی انجام گيرد)

موضوع آزمايش يا خدمات تتصصي

مركز سرويس دهنده

جمع هزینه های آزمایشها و خدمات تخصصی  :ریال
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تعداد كل
دفعات

هزينه براي هر دفعه

جمع (ريال)

 -11-3فهرست وسایل غير مصرفی كه باید از اعتبار این طرح از داخل یا خارج كشور خریداری شود:
رديف نام دستگاه شركت سازنده يا فروشنده كشور آيا در ايران موجود است ؟ تعدا زم قیمت واحد قیمت كل

جمع هزینه های وسایل  :ریال
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 -11-4فهرست مواد و وسایل مصرفی الزم برای اجرای این طرح كه باید خریداری شود:
رديف

نام ماده يا وسیله
مصرفي

شركت سازنده يا
فروشنده

آيا در ايران موجود
است ؟

كشور

جمع هزینه های وسایل  :ریال
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مقدار يا تعداد
زم

قیمت
واحد

قیمت
كل

 -11-5هزینه مسافرت (درصورت لزوم):
مقصد

نوع وسیله نقلیه

تعداد و هدف از مسافرت در مدت اجراي طرح

جمع هزینه های مسافرت

تعداد افراد

مبلغ به ريال

ریال

 -11-6هزینه تایپ و تکثير
1

تايپ و تكثیر

ريال

جمع هزینه ها

ريال

 -11-7جمع هزینه های طرح:
 -1هزينه پرسنلي
 -2هزينه آزمايشها و خدمات تتصصي
 -3هزينه وسايل غیر مصرفي
 -4هزينه وسايل مصرفي
 -5هزينه مسافرت
 -6هزينه تايپ و تكثیر
 -7جمع كل هزینه ها :
 -8مبلغ تامین شده توسط سازمانهاي ديگر
 -9باقيمانده اعتبار مورد نياز كه باید توسط معاونت پژوهشی تامين گردد

 -11-8هزینه هایی كه از سایر سازمانها تامين خواهد شد:
 -11-9نام سازمان تامين كننده اعتبار ،مبلغ و نحوه مصرف آن :
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صحت مطالب ،لیست وسايل و مواد و هزينه هاي مطالب مندرج در پرسشنامه مورد تايید مي باشد.
 -12منابع و ماًخذ ( (: ) Referencesبه شیوه ونكوور انجام شود)

 -13ضمائم( :پیوست كردن فرم رضايت آگاهانه ،رك لیستها ،پرسش نامهها و )...
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تایيد نهایی طرح در شورای دانشکده  / EDC/كميته تحقيقات دانشجویی :
تاري :
حاضرين :
امااء:

محل امضای مدیر تحقيقات و فناوری

محل امضای مجری مسئول:
دانشگاه :

محل امضای معاون آموزشی ،تحقيقات و فناوری دانشگاه :
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