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 النيگ يدرمان -يوخدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشك

 تحقيقات و فناوری معاونت 
 

 يس طرح پژوهشيش نويفرم پ

(PROPOSAL) 
 

 

 

 .… عنـوان طرح:
 

 

 .…خانم :پژوهشگر طرف قرارداد
 

 مرکز تحقيقاتي/ دانشكده مجری: 
 

ر صورت پاسخ مثبت عنووان اوووتوت و رتور د های پژوهشي دانشگاه قرار دارد؟يتآيا طرح شما در راستای اولو

 خیر    بله  .(باشدانشگاه موجود میهاي پژوهشی در ساتت دي اوووتتکتابچه) ي مربوطه را نام ببرتد:مجموعه
کنترل  درمان و -  وعیش  2-1( قلب و عروق1 ریرواگیغ یها یمارید. ب

 مختلف یسن یهادر ردهخون  یپرفشار یماریب

 

 خیر         بله  قرار دارد؟ مجری يپژوهش هایالين/الين یآيا طرح در راستا
 

 نحوه تامين اعتبار:
 معاونت پژوهشي                                               گرنت ويژه 

 ه کل بودجه خارج از دانشگا                 طرح مشترک خارج از دانشگاه 
 اطالعات پایه

 .کد ملي: . :پست الكترونيكي طرف قرارداد:  پژوهشگر

 

 ويرايش جديد

1397 
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  . تماس: تلفن ماه12 : )ماه(طرح  یمدت زمان اجرا

 : )کارشناسی/ کارشناسی ارشد/ دکترا حرفه اي ...(اگر طرح پيشنهادی پايان نامه است مقطع آنرا ذکر کنيد 

 ايان نامه نيست پ                                  پايان نامه با سقف اعتباری پايان نامه                           پايان نامه با سقف اعتباری باالتر 

 
  جدول تفکیکی بودجه طرح

 ي از معاونت پژوهشي )ريال(  مبلغ درخواست )ريال( مبلغ کل  نوع هزينه

   پرداخت حق الزحمه نيروی انساني

   هاو آزمايش تخصصي تاخدم

   غيرمصرفيخريد دستگاه و تجهيزات 

   خريد لوازم و مواد مصرفي

   مسافرت

   هاساير هزينه

   جمع
 

 

 ، کمیته تحقیقات دانشجوییهمکار مراکز تحقیقات، سایر مراکز مشارکتو میزان نحوه نام، 

  رتال() اليممشارکت  نحوه همكاری با طرح همكار تحقيقاتي، گروه يا سازماننام مرکز

  0 

   

 همكار:  مشارکت تعهد شده مراکزجمع :      

 
 

 همکاران طرح: 

 کد ملي پست الكترونيكي محل کار تخصص/دانشجو )رشته/مقطع( نام خانوادگينام و 
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 :عنوان پژوهش

 

  به انگليسي: پژوهش عنوان

 

 : خالصه پژوهش

  :طرح و اهداف کاربردی ضرورت

 

  خالصه روش اجرا:

 کلمات کليدی: 
 نوع طرح:

 (HSRجامعه نگر )                                          بنيادی                                                   کاربردی

 

 ساير  توسعه ای                                                                     

 

درصورت ) :شاره به مشکل و نیاز جامعه یا جامعه مخاطب()ا هالان مسـيب -1

 يابیاارز يبارا د.ییاد از صفحات اضاافه اساتفاده نمایتوانياز مین

   (معتبر و مرتبط با موضوع طرح ضمیمه شود يمستندعلم 3بهتر

 

 

 :طرحضرورت اجرای  -2

 

وجوود و رورورت  مشابه در صوورت يذکر کارها )با ينوآور زانیبه مبا مرور متون )  :متون يسابقه طرح و بررس -4

 .(دتی( اشاره نمایو ناتوان ری)مرگ و م ماریب يامدهای( با پیتکرار( و رابطه )احتماو

 

 

 

 (.گردد درج و بر اساس شیوه رفرنس نوتسی ونکوور ب ورود در متنیترته )ب :منابع مورد استفاده فهرست -5
 

 

3. 

 

 

 طرح: يکلاهداف  -6

 

 طرح: یژهيو اهداف – 7
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   :طرح یف کاربردااهد - 8

 

 میرح به طور مستقط جتگردد که بتواند ار نتایاطالق م ينهاد ات)مخاطب به فرد، گروه، سارمان   :ن طرحيمخاطب -9

 .(استفاده کند

   ) پزشک، پرستار، ماما و ...( ارائه دهندگان خدمت

 مردم  بیماران و

 ها صناتع و شرکت

 مدتران بیمارستان و دانشگاه 

 اران سالمت )مانند ستاد ورارت بهداشت( ذمدتران و سیاستگ
 

 
 اگر مخاطب مسئولين و مديران هستند توضيحات الزم را قيد بفرمائيد

 
 اگر مخاطب ارائه دهندگان خدمت هستند توضيحات الزم را قيد بفرمائيد

 دم و بيماران هستند توضيحات الزم را قيد بفرمائيدگر مخاطب عامه مرا
 

 اگر مخاطب شرکت ها و صنايع هستند توضيحات الزم را قيد بفرمائيد
 اگر مخاطب ساير نهادها هستند توضيحات الزم را قيد بفرمائيد

زشـو سـت باروش به کارگيری و تبادل دانش مي تواند چند مورد از موارد لي * ) وش به کارگيری و تبادل دانشر

 (.  الزامي است "ارائه نتايج طرح در قالب گزارش ترجمان دانش به دانشگاه"باشد.عالوه بر موارد باال 
 

  ارائه در کنفرانس ها و سمینار هاي خارجی

  ارائه در کنفرانس ها و سمینار هاي داخلی

 ارائه تافته هاي پژوهش به خبرنگاران رسانه ها و تا شرکت در مصاحبه ها 

  ارسال خالصه تا گزارش کامل طرح و تا مقاوه حاصل ار آن براي استفاده کنندگان باوقوه آن

   انتشار مقاوه در مجله هاي علمی پژوهشی خارجی

  انتشار مقاوه در مجله هاي علمی پژوهشی داخلی

   موم(انتشار نتاتج پژوهش در نشرتات غیر علمی ) نظیر مجله ها تا رورنامه هاي مورد عالقه ع

ارمان را تبط با آن سانتشار تافته ها در خبرنامه ها و بووتن ها ) نظیر نشرتات درون سارمانی که خبرهاي علمی و غیر علمی مر

 منتشر می کند(. 

 انجام اقدامات الرم براي تجاري ساري تافته ها )ثبت پتنت، عقد قرار داد با صنعت و ...( 

   باوقوه براي معرفی نتاتج پژوهشتشکیل جلسه با استفاده کنندگان 

مودتران  کوتاه براي تهیه و ارسال نتاتج با ربان متناسب مخاطبین )نظیر نوشته هاي ساده براي بیماران و تا مردم، گزارش هاي

   و مسئووین(

 ن ه آقرار دادن متن کامل گزارش تا خالصه اي ار آن در وب ساتت به منظور دسترسی استفاده کنندگان باوقوه ب

   باوقوه به آن(مشارکت تا همفکري با گروه مخاطب و استفاده کنندگان 

  مشارکت تا همفکري با گروه مخاطب و استفاده کنندگان باوقوه در هنگام اجراي پژوهش
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  مشارکت تا همفکري با گروه مخاطب و استفاده کنندگان باوقوه در هنگام انتخاب موروع تا طراحی پروپورال 

 

 روش هاي مورد نظر شما براي به کارگیري نتاتج توریح

 

 :(باتوجه به اهداف طرحا سواالت پژوهش )ي اتيفرض – 10
 

 

موارد  توراوعمل اجراتی طرح پژوهشی،ار جزوه دس 1-یل فرم و جدولمتوریحات راهنماي تک )باتوجه به روش اجرا :  - 11

 (.الرم براي هرنوع مطاوعه را در اتن قسمت شرح دهید

 

 
  :نوع پژوهش  11-1

 

 :یريگروش نمونهو  مورد مطالعه تيجمع 11-2

 

 :خروج و ، عدم ورودورود یارهايها و معيمشخصات آزمودن 11-3

 

ار و اعتب نییت به تعقسم نتدر ا) :و ابزار مورد استفاده تيفعال یه اجراها، نحوداده ینحوه جمع آور 11-4

 (ابزار اشاره شود یاعتماد علم

 

 (يآمار يروش ها) :هاداده ليتحل نحوه 11-5

 
 

  (افزاري تا نرمآمار يهابراساس فرمول)  :آنتعداد و نمونه حجم حاسبه روش و مبنای م -12
 

 

 

 یقاتیحقت يرح هاو ط ینیباو تیکارآرما يطرح ها يت نامه آگاهانه براتنمونه فرم ررا میتنظ)  :يمالحظات اخالق -13

ر دستوراوعمل دق مندرج یگانه اخالق در تحق 31 ين فرم ار کدهاتا یطراح ياست. برا يدارند ررور یانسان یکه آرمودن
ن الیگ یپزشک علوم ت دانشگاهتواقع در سا ت نامه آگاهانهتک ررات يار برایو موارد مورد ن یس طرح پژوهشتش نویپ تیاجرا

 (.دیاستفاده فرمائ يقات و فناوریمعاونت تحق/
 

 

 (Cohortهمگروهي )  (Ecological) بوم شناختي 

  Case) مورد یا موارد یمطالعه بررس 

report & Case   series) 

 (Experimentalتجربي ) 

 Diagnostic) ارزیابي آزمون هاي تشخیصي  (Cross sectional)توصیفی -مقطعي  

test evaluation) 

  (Qualitative) کیفي  (Cross sectional)  تحلیلی -مقطعي

 :انواع مطالعه با ذکر نوع ریسا  Case Control) ( مورد شاهدي 

.............................. 
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 :راه حل مشكالت اخالقي 

 

 *آيا طرح رضايتنامه اخالقي دارد

 خير بله

* 

شوم تا قبل از اخذ مصوبه و تاييديه کميته اخالق دانشگاه طرح خود را شروع اينجانب متعهد مي

ايه ام ارننموده ام و چنانچه طرح اينجانب نياز به اخذ رضايت آگاهانه داشته باشد متعهد مي گردم هنگ

ه تماس و ان به همراه شماردرصد از فرم رضايتنامه تكميل شده از بيمار 10اولين گزارش. نسبت به ارسال

يا مرکز  نشكدهنام بيماران مورد مطالعه را ارسال نماييم در صورت اعالم خاتمه ,طرح/پايان نامه شما به دا

 مربوطه ارسال شده و از حالت قابل ويرايش خارج مي شود

 

 :هاطرح وروش کاهش آن يياجرا یهاتيمحدود -14
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :رهايجدول متغ -15

يرد
 ف

 

 ريعنوان متغ

 

 

  اسينوع و مق نقش

 ياتيف عمليتعر

 

 واحد/حالت

ل یرياندازه گ
تق

مس
 

ته
بس

وا
 

صل
ا

 ی

یرم
ه ا

ن
گر ي
ه 

خل
دا

م
 

 یفیک یکم

یپ
ته

وس
ته 

سس
گ

 

سم
ا

 ی

ه ا
رتب

 ي

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             
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 چارچوب گانت: – 16

 فيرد
 ييرااج يهاتيفعال

 كيق به تفكيتحق

طول 

 مدت

 زمان اجرا به ماه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...... 

1 

 هاداده يجمع آور
6 

 ماه

* * * * * *        

تحلیل افزار و ها به نرمورود داده 2

  هاداده
ماه3  

      * * *     

3 

 یانتنگارش گزارش پا
3 

 ماه

             * * *  

 توجه : 

 شود. یطرح محسوب نم ين فرم جزو رمان اجراتل ایس طرح و تکمتش نویپ یطراح رمان .1
طرح را  يهاه گزارشطرح رمان ارائ ين الرم است مجرترد. بنابر اتپذ یگانت مصوب صورت مچارچوب افت گزارشها با توجه به تدر .2

 د.تن جدول مشخص نماتدر ا
ظر عتبار در نن ایامتو ار هنگام  یت امور پژوهشترتطرح و حوره مد تیجرار اتمد یب آن، با هماهنگترمان شروع طرح بعد ار تصو .3

 شود. یگرفته م

 

 هااطالعات مربوط به هزينه
 

 ها:ی آنی پرسنلي  باذکر مشخصات کامل و ميزان اشتغال هرفرد و حق الزحمهزينهه -17

 جمع )رتال( قیق به اراي هر ساعتمیزان حق اوتح میزان فعاویت )ساعت( نوع فعاویت رتبه علمی نام فرد فردت

1       
5       

6       

 جمع هزتنه هاي پرسنلی: )به عدد(                                       )به حروف(  رتال

 ي پرسنلی مشمول ماویات می باشد که می باتست در هنگام پرداخت به افراد ذي نفع کسر شود.حق اوزحمه 10%

 

 ها وخدمات تخصصي که توسط دانشگاه و يا ديگر موسسات صورت مي گيرد:يشهزينه آزما-18



 8 

 موروع آرماتش تا خدمات تخصصی
 

 نوع آرماتش

)دستگاه، 

دستگاه و مواد و 

 مواد(

 جمع ) رتال ( هزتنه براي هر دفعه آرماتش تعداد کل دفعات آرماتش مرکزسروتس دهنده

      

 )به حروف(                                  رتال                                  جمع هزتنه هاي آرماتشها: )به عدد(  

 

 

 غير مصرفي که بايد از اعتبار اين طرح از داخل  يا خارج کشور خريداری شود: فهرست وسايل -19

 نام دستگاه
مصرفی/ 

 غیرمصرفی

مقیاس ) میلی 

گرم،گرم، 

کیلوگرم، میلی 

 (   ویتر، ویتر

 قيمت کل قیمت واحد تعداد  شرکت فروشنده اترانی کشور ارندهشرکت س

         

         
 تالر     جمع هزتنه هاي وساتل:)به عدد(                                         )به حروف(                                        

 

 مواد و وسايل مصرفي: -20

ي اترانیشرکت فروشنده کشور هشرکت سارند نام مواد مصرفی  قيمت کل قیمت واحد تعداد  

       

       
 جمع هزتنه هاي مواد مصرفی:)به عدد(               )به حروف(                                            رتال

 

 ی مسافرت :هزينه -21

 تعداد افراد ي نقلیهنوع وسیله تعداد مسافرت در مدت اجراي طرح و منظور آن مقصد

هزتنه 

هر بار 

 سفر

 هزتنه به رتال علت سفر

       

       

 رتال (    جمع هزتنه هاي مسافرت:    )به عدد(                                       )به حروف

  

 هزينه های ديگر: -22
 مبلغ هزتنه عنوان هزتنه

 رتال              2500000                                                        هزتنه هاي تکثیر اوراق

 تالر                                                                       ساتر موارد

 رتال        2500000                                                                جمع هزتنه هاي دتگر

 
 
 
 
 

 ( تاييد مي کنم شفافيتtransparency( آداب ،)ethics( و رفتار جوانمردانه )fairnessدر پيشنهاد اين پژ ) وهش رعايت

 شده است.

  .تاييد مي کنم تمامي مجريان متن را مطالعه، نقد و نسخه نهايي را تاييد کرده اند 
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 هيات اند ) هادی و اجرای آن در آينده دخالت داشتهتاييد مي کنم نام همه افرادی که به نوعي در ايده، تهيه طرح پيشن

 علمي يا دانشجو( ذکر شده است. 

 

 ضمايم:

 .تاييد مي کنم اگر پرسشنامه محصول پژوهش نيست، نسخه اوليه آن ضميمه شده است 

 .تاييد مي کنم فرم اخالق پژوهش تكميل و ضميمه است 

 ده استشرم رضايت آگاهانه به زبان آزمودني تكميل و ضميمه تاييد مي کنم در صورت وجود آزمودني انساني و نياز، ف. 

 

 

 

  نام و نام خانوادگي و امضا پژوهشگر طرف قرارداد

 (امضا به منزله تاييد محتوا، تاييد موارد فوق و پذيرش مسووليت قانوني آن است)
 

 


