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  ه تعالیمبس
  
  

                                                                                                                                                                                             نو خدمات بهداشتی درمانی استان سمنا دانشگاه علوم پزشکی
  عاونت پژوهش وفناوريم

  هپایان نام پروپوزال تفرم
  1400/           /تاریخ ثبت در سامانه سمات: -A  2-10-                            کد سامانه سمات: -1

 : جلسه:                                 در شوراي پژوهشی تصویب -4*       : در گروه تصویب -3*

                                                (در صورت نیاز): IRCTثبت در شماره  -6*  : خالقدر شوراي اتایید -5*

  شناسان مر بوطه تکمیل خواهد شد رآیتم هاي ستاره دار بعدا توسط کا*
    :عنوان پایان نامه به فارسی  - 7

    :عنوان پایان نامه به انگلیسی
  

  چکیده فارسی  - 8
  چکیده انگلیسی

 
  

  
  اطالعات مربوط به دانشجو -9

  شماره دانشجویی:   نام و نام خانوادگی: 
  سال ورودي:  رشته تحصیلی:دانشکده و 

 :Email مقطع تحصیلی:

  آدرس منزل: تلفن و  تلفن همراه:
  

  اطالعات مربوط به استاد راهنما ي دوم -11  اولاطالعات مربوط به استاد راهنماي  -10
  نام و نام خانوادگی:   : نام و نام خانوادگی

  رشته تخصصی:  رشته تخصصی:
  رشته فوق تخصصی:  رشته فوق تخصصی:

  رتبه دانشگاهی:   رتبه دانشگاهی: 
Email:   Email:    

  تلفن همراه:  تلفن همراه:
  آدرس محل کار:  آدرس محل کار:

  مشاور دوماطالعات مربوط به استاد  -13  اطالعات مربوط به استاد مشاور اول -21
  نام و نام خانوادگی:   نام و نام خانوادگی: 

  رشته تخصصی:  رشته تخصصی:
  رتبه دانشگاهی:   رتبه دانشگاهی: 

Email:    Email: 

  تلفن همراه:  تلفن همراه:
  آدرس محل کار:  آدرس محل کار:

  



 ٢

   نوع تحقیق - 15  نوع مطالعه - 14
  □ يکاربرد –بنیادي                 □ کاربردي               □ بنیادي  □مداخله اي                                 □مشاهده اي 

  
  بیان مسئله تحقیق و ضرورت انجام آن :   16

  
  تعریف واژه ها  :   17

  
  مروري بر مطالعات انجام شده  :   18

  
  اهداف :   19
   هدف کلی :  بیان الف:

  :فرعی) ( اهدافاهداف اختصاصی : بیان ب
  کاربردي: یا اهداف  هدفج: بیان 

  
  فرضیات پژوهش:  یاسؤاالت   20

  
  الزامی است)به ترتیب و توضیح کامل ودقیق هرمرحله  اجراي کارذکرمراحل کامل  (با جزئیات روش اجراي تحقیق     21

  
    جدول متغیرها:   -22

  نام متغیر
  نقش

زمینه  وابسته، (مستقل،
  گر)مخدوشو یا  اي،

  نوع
  (کمی یا کیفی)

  مقیاس سنجش
(اسمی، رتبه اي، فاصله 

  نسبتی)یا اي، و 
  واحد اندازه گیري  ابزار اندازه گیري

            

           

           

           

  
  :ضروري است) نمونه پرسشنامهالحاق  در صورت داشتن پرسشنامه(ابزار گرد آوري اطالعات   23

  
  :ضروري است) یح نحوه محاسبه تعداد نمونه(توض جامعه آماري و تعداد نمونه  24

  
   :بسنده نشود) روش به ذکر نام (توضیح دقیق بیان شود و روش نمونه گیري  25

 

  روش تجزیه و تحلیل اطالعات:   26
  

  :تکمیل و ضمیمه شود)ذیل  فرم ،رضایت آگاهانه(در صورت نیاز به اخذ مالحظات اخالقی   27



 ٣

  

 شرکت در طرح تحقیقاتی نمونه فرم رضایت آگاهانه

  عنوان طرح تحقیقاتی:

 سمت و درجه علمی محقق: نام و نام خانوادگی محقق:

 تاریخ اجراي طرح: کننده در طرح:تعداد افراد شرکت

 خالصه اي از روش اجراي طرح:

 عوارض احتمالی شرکت در طرح:

 مزایاي شرکت در طرح تحقیقاتی:

  ...............           صادره از:...................: شناسنامهشماره ....           فرزند :   ..............           دارنده اینجانب: ....................
بدون تغییر  مانبا علم و اطالع کامل از موضوع طرح تحقیقاتی فوق و با توجه به محرمانه بودن کلیه اطالعات شخصی و همچنین اختیار خروج از طرح در هر ز

  .در سیر درمان و نحوه آن، آمادگی و رضایت خود را جهت شرکت در این طرح اعالم میدارم
  ....................................................تاریخ   ...............

 .................................................و اثر انگشت امضا 
  

  

  

  دي مراحل انجام تحقیق از زمان تصویب تا دفاع نهاییجدول زمان بن  28

  ) (جدول گانت جدول زمانی مراحل اجراي طرحنمونه 

 (به ماه) زمان طرح

ت
طول مد

 

 شرح هر یک از فعالیتهاي
 جرائی طرح به تفکیکا

ف
ردی
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 فناوري دانشگاه در سایت معاونت پژوهشی واست که  (روش نگارش منابع بر اساس مجله کومش فهرست منابع  29

  :موجود می باشد)
  


