به نام خدا

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني فسا

معاونت تحقیقات و فناوری

کاربرگ پیشنهاد طرح پژوهشي
کمي
عنوان طرح :

مجری اول طرح :

مجری دوم طرح :

تاريخ ارائه به معاونت پژوهشي :

حوزه بررسي طرح:

هیئت علمي ☐

دانشجويي ☐

کارمندی ☐

نشاني:فسا – ميدان ابن سينا – دانشگاه علوم پزشکي فسا -معاونت تحقيقات و فناوری
تلفکس071-53316300 :

Email: research@fums.ac.ir


راهنمای تكمیل پرسشنامه:
 -1دربيان مسئله بايد ماهيت و وسعت مسئله ،توصيف سابقه مرتبط باموضوع تحقيق ،دليل انجام اين تحقيق ،اهميت موضوع و
آنچه محقق تصور ميكند با انجام مطالعه درحل مسئله كمك ميكند ،مطرح شود.
 -2در بررسي متون ( )Review Literatureضمن كنكاش درمطالعات قبلي انجام شدد مدرتبط بدا موضدوع و بحد متتصدر
دربار آنها ،بايد منبع مورد استفاد برا هرموضوع ذكر و به فهرست منابع و مآخذ ارجاع داد شود.
 -3خالصه روش اجرا طرح بايد حاو نكات كليد روش كار باشد به نحو كه مراحل متتلف را از ابتدا تا انتها طرح بده
وضوح ترسيم نمايد .ضمناً بايد توضيح داد شود كه چه داد هايي برا يافتن پاسخ بده سدوا ت تحقيدق زم اسدت و چ ونده
ميخواهيم آنها را جمعآور و انداز گير كنيم .درصورتي كه برا جمعآور اطالعات از پرسشنامها استفاد خواهيد كدرد
لطفاً آنرا پيوست نماييد.
 -4نوع طرح ميتواند :بنياد  ،كاربرد يا بنياد  -كاربرد باشد.
 -5نوع مطالعه را ميتوان به انواع علوم پايه ،كارآزمايي باليني ،اپيددميولوييك توصديفي ،مداخلده ا  ،اپيددميولوييك تحليلدي،
كيفي و توليد تقسيمبند نمود.
 -6حق الزحمه مربوط به هزينه پرسنلي و حق التحقيق پژوهش ران بر اساس آئين نامه طرحها پژوهشي منظور گردد.
 -8منظور از مالحظات اخالقي مجموعه اقداماتي است كه محقق به منظور جلوگير از امكان آسيب وتعرض به حقوق دي ران
(جامعه انساني يا غير انساني) انجام مي دهد .زم به ذكر است كه مسائل اخالقدي طدرح بده دليدل اهميدت ،درحدوز معاوندت
پژوهشي و كميته اخالق در پژوهش مورد توجه قرار ميگيرند.
 -9منابع ومآخذ مورد استفاد را با استفاد از يك شيو استاندارد (مثالً )Vancouverبنويسيد.
تذکرات
 -1درموارد كه اجرا طرح مستلزم همكار افراد با سازمانها دي ر باشد ،طرحدهند بايستي امضاء افدراد يدا موافقتنامده
كتبي سازمان مربوط را پيوست اين پرسشنامه نمايد.
 -2طرح تسليم شد پس از اعالم موافقت نهايي توسط شورا پژوهشي دانش ا و عقد قرارداد بين معاونت پژوهشي و مجدر
طرح قابل اجرا خواهد بود.
 -3مجر طرح طبق قرارداد ملزم به رعايت كامل مندرجات طرح و ارائه گزارش پيشرفت كار درفواصل زماني تعيدين شدد در
قرارداد است.
 -4چنانچه مجر طرح نياز به تغيير مندرجات طرح (بودجه – زمان  -همكاران و )....داشته باشد ،تغييرات پس از درخواست
كتبي مجر و تصويب در شورا پژوهشي قابل اجراء خواهد بود.
 -5چنانچه انجام طرح پژوهشي درمرحلها ازپيشرفت آن اعم از اينكه به نتيجه نهايي رسيد يدا نرسديد باشدد ،منجدر بده
كشف يا اختراع و يا تحصيل حقوق شود مجر طرح طرف قرارداد موظف است مراتب را كتباً به معاونت پژوهشي اطالع دهدد؛
حقوق فوق الذكر كه در اثر اجرا طرح تحقيقاتي ايجاد گرديد است طبق قرارداد متعلق به دانش ا خواهد بود.
 -6درصورت تمايل مجر طرح به انتشار يا ارائه نتايج حاصله درداخل يا خارج از كشور ،زم است قدبالً نظدر موافدق معاوندت
پژوهشي جلب گردد .بديهي است كه ذكر حمايت مالي و همكار معاونت پژوهشي دانش ا در انتشارات مذكور الزامي خواهدد
بود.
 -7چنان چه مجر درهرمرحله از اجرا طرح ازادامه آن منصرف گردد بايد مراتب راكتباً با ذكدر د يدل مربدوط ،بده معاوندت
پژوهشي دانش ا اعالم دارد تا پس ازطرح درشورا پژوهشي براساس قرارداد اقدام گردد.
 -8در صورتيكه مالحظات اخالقي برا اجرا طرح وجود دارد زم است طرح دهند توضيح كاملي در بدار ايدن نكدات ارائده
نمود و نمونه ا از رضايت نامه مورد استفاد برا طرح را ضميمه نمايد.
 -9زمان شروع طرح ،بعد از تصويب آن در شورا پژوهشي و كميته منطقها اخالق در پژوهشها پزشدكي و عقدد قدرارداد
توسط معاونت تحقيقات و فناور دانش ا ميباشد (برا كارآزمايي ها باليني ثبت در  قبل از عقد قرارداد الزامي است).
 -10كليه تجهيزات ولوازم كه از محل اعتبارات پژوهشي تهيه مي شود پس ازاتمام طرح برطبق قرارداد به دانش ا عدودت داد
خواهد شد.

 Affiliation -11صحيح دانش ا به ان ليسي:
 Affiliationصدددحيح دانشددد ا بددده فارسدددي:

Fasa University of Medical Science, Fasa, Iran

دانشددد ا علدددوم پزشدددكي فسدددا ،فسدددا ،ايدددران

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني فسا
معاونت تحقیقات و فناوری

 -1مشخصات کلي طرح
عنوان طرح:

عنوان طرح (انگلیسي):

نام مجری /مجريان طرح:

ماه

طول مدت اجرای طرح:
بودجه مورد نیاز انجام طرح تحقیقاتي:

تاريخ تقريبي شروع طرح:
ريال

(بودجها كه مجموعاً از

طرف دانش ا به منظور اجرا طرح پرداخت خواهد شد).

مجموع نیروی انساني:

ريال

جمع هزينههای آزمايشات و خدمات تخصصي:

ريال

جمع هزينه های وسايل و مواد مصرفي:

ريال

جمع هزينه های وسايل و مواد غیرمصرفي:

ريال

جمع هزينه های مسافرت:

ريال

جمع هزينههای تكثیر و تايپ:

ريال

ساير هزينه ها:

ريال

محل انجام آزمايشات:


نوع پژوهش:

بنیادی

پايان نامه دانشجويي:

مقطع کارشناسي ارشد

کاربردی ـ بنیادی


مقطع دکترا



کاربردی



در صورت مشترك بودن طرح ،نام سازمان/سازمانهای همكار ذکر شود ....................................

کل بودجه اجرای طرح............................................. :
 مقدار بودجهای که دانشگاه تقبل مينمايد ..................................... مقدار بودجهای که سازمان همكار جهت اجرای طرح به دانشگاه پرداخت مينمايد ................................. -مقدار بودجهای که سازمان همكار جهت انجام خدمات مربوط تقبل مينمايد ..........................................
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معاونت تحقیقات و فناوری

پرسشنامه طرح تحقيقاتي
قسمت اول – اطالعات مربوط به مجری طرح و همكاران
 )1 -1مشخصات مجری اول:
نام ونام خانوادگي:
نشاني محل كار:
نشاني پست الكترونيك :

تلفن همرا :
شغل و سمت فعلي و مرتبه علمي:
سازمان متبوع :

درجات علمي و سوابق تحصيلي مجر اول ( به ترتيب از ليسانس به با ) :
درجه تحصيلي

دانش ا

رشته تحصيلي و تتصصي

كشور

سال دريافت

 )1 -2مشخصات مجری دوم:
نام ونام خانوادگي:
نشاني محل كار:
نشاني پست الكترونيك :

تلفن همرا :
شغل و سمت فعلي و مرتبه

علمي :

سازمان متبوع :
درجات علمي و سوابق تحصيلي مجر اول ( به ترتيب از ليسانس به با ) :
درجه تحصيلي

دانش ا

رشته تحصيلي و تتصصي
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سال دريافت
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معاونت تحقیقات و فناوری

 )1-3مشخصات همكاران:
(لطفا نوع همكار را تنها به يكي از صورت ها "علمي"" ،اجرايي"" ،علمي-اجرايي"يا "مشاور آمار " انتتاب كنيد)
رديف

نام ونام خانوادگي

آخرين مدرک تحصيلي

رشته تتصصي

درجه علمي

نوع همكار

امضا همكار

1
2
3
4
5
6
7

 )1-4سابقه طرحهای تحقیقاتي که قبال در آن همكاری داشته ويا هم اکنون درحال اجرا مي باشد
( در صورت طو ني بودن فهرست لطفاً فقط پژوهشها مرتبط با طرح فعلي و يا  7مورد پژوهشها اخيررا درج نماييد ) .
(نوع همكار را به صورت "مجر " يا "همكار" انتتاب كنيد).

رديف

محل اجرا

عنوان طرح

وضعيت طرح

1
2
3
4
5
6
7
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قسمت دوم – اطالعات مربوط به طرح پژوهشي
 )2-1عنوان طرح پژوهشي و نوع طرح :
 )2-1-1عنوان فارسي :

 )2-1-2عنوان انگلیسي :

 -آيا طرحپايان نامه دانشجويي است؟

خیر

بلي

)2-2نوع طرح :
پايهای

کاربردی

پايهای-کاربردی

 )2-3مقدمه و معرفي طرح :
( الف -معرفي موضوع  ،ب-مرور برپژوهشها قبلي ج -ضرورت انجام طرح و موارد كاربدددرد نتايج آن مي بايست در اين
قسمت به تفصيل شرح دهيد )
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دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني فسا
معاونت تحقیقات و فناوری

)2-4اهداف و فرضیات ): (OBJECTIVES & HYPOTHESIS
)2-4-1هدف کلي (:)Goal

)2-4-2اهداف اختصاصي (:)Objectives

 )2-4-3هدف کاربردی ):(Purpose

)2-4-4فرضیات يا سواالت پژوهشي:

)2-5نوع مطالعه ( :لطفاً بر اساس جدول پيوست انتتاب گردد)

 )2-6جدول متغیرها
رديف

متغیرهای تحقیق

نقش متغیر

*

نوع متغیر

**

مقیاس سنجش

***

روش اندازهگیری

1
2
3
4
5
6
7
* نقش متغير :مستقل ،وابسته ،زمينها  ،و متدوشگر
**نوع متغير :كمي پيوسته ،كمي گسسته ،كيفي رتبها  ،كيفي اسمي
*** مقياس سنجش :اسمي ،ترتيبي ،فاصلها  ،نسبي
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)2-6روش ا جرای طرح :
(متتصر از مراحل انجام كار و روش اجرا طرح را شرح دهيد)

)2-6-1نمونه گیری (حجم نمونه  ،نحو انتتاب نمونه ،تعريف نمونه با ذكر شرايط ورود ويا خروج نمونه از مطالعه )

)2-6-2روشهای آماری که به کار گرفته خواهد شد

 )2-7مالحظات اخالقي:

)2-8مشكالت اجرايي در انجام طرح و روش حل مشكالت :

)2-9چه موسساتي از نتايج اين پژوهش بهره خواهند برد:
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)2-10فهرست منابع:References
كليه منابع مورد استفاد در مقدمه و روش پژوهش را در اين قسمت با ذكر مشتصات منبع معرفي فرماييد ( .برا نوشتن منابع بايد از
فرمت ونكوور استفاد كنيد )
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دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني فسا
معاونت تحقیقات و فناوری

)2-11پیش بیني زمان الزم برای اجرای کامل طرح :
جدول زماني مراحل اجراء و پيشرفت كار :
طول
رديف

شرح هريك از فعالیتهای اجرايي طرح به
تفكیك

زمان اجرا(ماه)

مدت(ماه)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

1

2

3

4

5

لطفاً زمان های ارائه گزارش پیشرفت کار به معاونت پژوهشي را حداقل در  3نوبت ذکر فرمايید .

نوبت اول:
نوبت دوم:
نوبت سوم:
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معاونت تحقیقات و فناوری

قسمت سوم – اطالعات مربوط به هزينه ها

رديف

نام و نام خانوادگي

نوع فعاليت

مدرک
تحصيلي

تعداد افراد كل ساعات كار

حق الزحمه در
ساعت(ريال)

جمع
(ريال)

1
2
3
4
5

جمع هزينه های پرسنلي

ريال

 )3-1هزينه پرسنلي با ذکر مشخصات کامل:

)3-2هزينه آزمايشات و خدمات تخصصي:
موضوع آزمايش يا خدمات
تتصصي

مركز سرويس دهند

تعدادكل خدمت

هزينه برا هربار آزمايش يا
خدمت

جمع هزينه های آزمايش ها و خدمات تخصصي

جمع ( ريال )

ريال
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دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني فسا
معاونت تحقیقات و فناوری

)3-3فهرست وسايل و موادی که بايد از اعتبار اين طرح ازداخل يا خارج کشور خريداری شود :
نام وسايل يا مواد

شرکت سازنده و يا

کشور

مصرفي يا غیر مصرفي

تعداد الزم

قیمت واحد

قیمت کل

فروشنده

ريال

جمع هزينه های وسايل و مواد :
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دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني فسا
معاونت تحقیقات و فناوری

)3-4هزينه مسافرت ( در صورت لزوم ) :
درون شهر

برون شهر

تعداد مسافرت در مدت
اجرا طرح و منظور آن

نوع وسيله نقليه

هزينه

تعداد افراد

ريال
ريال
ريال
جمع هزينه های مسافرت

ريال

 )3-5هزينه های ديگر :
الف – هزينه ها تكثير اوراق پرسشنامه ها

ريال

ب -هزينه تهيه نشريات و كتب مورد لزوم

ريال

پ -ساير هزينه ها

ريال

جمع هزينه های ديگر

ريال

)3-6جمع هزينه های طرح :
الف -جمع هزينه ها پرسنلي (ماد )3-1

ريال

ب -جمع هزينه ها آزمايشات وخدمات تتصصي(ماد )3-2

ريال

پ -جمع هزينه ها وسايل و مواد ( ماد )3-3

ريال

ت -جمع هزينه ها مسافرت (ماد )3-4

ريال

ث -جمع هزينه ها دي ر ( ماد )3-5

ريال

جمع کل هزينه ها

ريال

 )3-7آيا برای اين طرح از سازمانهای ديگر نیز درخواست اعتبار شده است ؟

بلي

خير

الف :در صورت مثبت بودن جواب لطفاً نام سازمان و نتيجه حاصل را ذكر فرماييد .

ب :مبلغي كه از منابع دي ر كمك خواهد شد و نحو مصرف آن :

 )3-8هزينه ی کلي طرح که تامین آن از دانشگاه درخواست مي شود :
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ريال

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني فسا
معاونت تحقیقات و فناوری

پیش بیني مجری در قبال انجام طرح

نتايج اين طرح حداقل منجر به موارد زير خواهد شد :
[ ] تعداد  ---مقاله در مجالت ايندكس شد در
[ ] تعداد  ---مقاله در مجالت ايندكس شد در Pub Med, Medline
[ ] تعداد  ---مقاله در مجالت ايندكس شد در Scopus ،ChemicalAbstract ،Biological Abstract
[ ] تعداد  ---مقاله در مجالت علمي پژوهشي مورد تأييد وزارت بهداشت
[ ] اختراع ،نوآور و يا بومي ساز فنآور
[ ] توليد در صنايع علوم پزشكي و فرآورد ها دارويي و غذايي
[ ] تغيير در سياست زار و مديريت خدمات بهداشتي درماني (كاهش هزينهها درمان ،بهبود در كيفيت
آموزش ،تشتيص و درمان بيمار ها ،پيش ير از بروز بيمار ها)
[ ] ساير توضيحات مورد نياز:
ISI

مدارك مورد قبول :
برا مقا ت تعهد شد  Acceptance،مقا ت نيز مورد قبول خواهد بود.
برا اختراع ،نوآور و يا بومي ساز فنآور  ،ارائه برگه ثبت اختراع يا  Patentبه نام دانش ا يا مركز
تحقيقاتي الزامي است.
در ساير موارد ارائه تاييديه با ترين مقام مسئول در زمينه استفاد كنند از نتيجه طرح الزامي است.
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دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني فسا
معاونت تحقیقات و فناوری

اينجانب/اينجانبان…………… ...........………...........ضمن تأيید صحت مطالب مندرج در پرسشنامه و
مطالعه و آگاهي کامل از متن منشور مالكیت معنوی دانشگاه علوم پزشكي فسا ،آقای /خانم
 ............................................................را به عنوان رابط مالي جهت هزينهکرد اعتبارات طرح و يا مكاتبات
با معاونت پژوهشي به عنوان نماينده معرفي مي نمايم.

محل امضای مجری دوم طرح

محل امضای مجری اول طرح

محل امضای معاون پژوهشي
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دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني فسا
معاونت تحقیقات و فناوری

پیوست
جدول مربوط به نوع مطالعه :
محل
عالمت

نوع مطالعه

موارد كه بايد الزاماً در روش اجرا طرح توضيح داد شود

بررسي بيماران )(Case Series

تعريف بيمار – جمعيت مورد مطالعه – محلها مورد مطالعه

بررسي مقطعي
)(Cross Sectional

جمعيت مورد مطالعه – نام متغيرها – روشها نمونه گير

مطالعه مورد /شاهد ( Case
)Control

تعريف گرو مورد ( مثالً بيماران ) و چ ون ي انتتاب آنان – تعريف گرو كنترل و چ ون ي
انتتاب آنان – نسبت شاهد به مورد – نام متغير مستقل اصلي كه مورد بررسي قرار مي گيرد .

مطالعه هم گروهي )(Cohort

به صورت ايند ن ر )(Prospectiveيا گذشته ن ر) (Retrospectiveتعريف جمعيت مورد
مطالعه – تعريف دقيق مواجهه – تعريف دقيق  –Outcomeنحو مقابله با Loss

مطالعه مداخله ا
) (interventionalو يا كارآزمايي
باليني )(Clinical trial

نوع مطالعه – نوع نمونه انساني يا حيواني – تعريف نحو مداخله و ميزان دقيق آن  0طول مدت
دوز مورد مصرف و  ) ...وجود گرو كنترل – نحو تقسيم در گرو ها متتلف
) –(Allocationنحو كوركردن مطالعه – نحو مقابله با خروج نمونه ها از
مطالعه) –(Withdrawalتعريف دقيق پيامد)(Outcome

مطالعه علوم پايه
)(Experimental

تعريف دقيق دارو يا لوازم – آيا مشابه خارجي دارد درصورت وجود كاتولوگ آن پيوست مي
باشد – موارد مصرف – نحو تاييد دست ا يا دارو

را انداز يك روش يا سيستم
علمي – اجرايي
بررسي تستها

تعريف دقيق انجام تست – تعريف دقيق تست  –Gold Standardنحو پذيرش بيماران و
افراد سالم

بررسي روشها

مشتصات دقيق روش مورد نظر – مشتصات دقيق روش مرسوم ) –(routineتعريف دقيق
تفاوتها – نحو پذيرش بيماران و افراد سالم

مطالعات كيفي

تعريف دقيق گرو ها مورد نظر – نحو اجرا جلسات و هدايت بحثها – معرفي گردانندگان
جلسات و تتصص آنها – نحو نتيجه گير
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