بسمه تعالي

لطفا در ايي لسوت چيسي ًٌَيسيذ.

داًطگاُ ػلَم پسضكي تاتل

كد:

هؼاًٍت پژٍّطي

پزسطنامه طـزح تحقيقاتي
مزكش تحقيقات:داًطگاُ ػلَم پسضكي تاتل
دانطكذه:

نام ونام خانوادگي مجزي يا مجزيان :
ساسمان متبوع:
ساسمان اجزا كننذه طزح:

عنوان طزح:
تاريخ پيطنهاد:

نطاني مجزي :بابل-دانطگاه علوم پشضكي

ًطاًي:تاتل-خياتاى گٌح افرٍز-داًطگاُ ػلَم پسضكي-صٌذٍق پستي
ضوارُ فاكس2227667– 2224032:

1

كذ:

صفحه مطخصات
قسمت اول=اطالعات مزبوط به مجزي(مجزيان)طزح وهمكاران:
ً-1-1ام ًٍام خاًَادگي هدري(هدرياى)طرح:
-1
2
ً-1-2طاًي :تاتل – داًطكذُ دًذاًپسضكي  -داًطگاُ ػَم پسضكي تاتل
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-1هحل كار:تاتل-داًطكذُ دًذاًپسضكي تاتل-گرٍُ

اهضاي هدري
-1-3ضغل ٍسوت فؼلي هدري طرح:
-1-4سازهاى هتثَع :داًطكذُ دًذاًپسضكي تاتل
-1-5هحل اخراي طرح:
-1-6درخات ػلوي ٍسَاتك تحصيلي طرح دٌّذُ (تِ ترتية از ليساًس تِ تاال):

درجه تحصيلي

دانطگاه

رضته تحصيلي وتخصصي

كطور

سال دريافت

مطخصات همكاران اصلي :
رديف

نام ونام خانوادگي

درجه علمي

1
2
3

فهزست پژوهطهاي قبلي مجزي طزح( 5پژوهص اخيز)
طرحْاي تحميماتي ٍهماالت:

2

نوع همكاري

امضاي همكار

:

خالصه مطخصات طزح پيطنهادي
كذ :
عنوان:

تَدخِ پيطٌْادي:
سازهاى اخرا كٌٌذُ طرح:
قاتي
محتواي بزنامه تحقي

-1مساله تحقيق:

-2هذف كلي طزح:
-3جامعه مورد مطالعه وروضهاي جمع آوري داده ها:

-4چگًَگي استفادُ از ًتايح:

قسمت دوم=اطالعات مزبوط به طزح پژوهطي
-2-1ػٌَاى طرح پژٍّطي
الف )فارسي :
ب)اًگليسي:

ًَ-2-2ع طرح:
تٌيادي

كارتردي

تٌيادي-كارتردي

3

:

-2-3مقذمه وبيان مساله:

-2-4بزرسي متون

هٌاتغ ومآخذ.:

-2اّذاف ٍفرضيات()Objective &Hypothesisالف)اّذاف اصلي طرح (General Objective):

ب)اّذاف فرػي طرح): (Specific Objectives
-1
-2
ج)هذف كاربزدي:

د)فزضيات): (Hypothesis
قسمت سوم اطالعات-اطالعات مزبوط به روش اجزايي طزح وانتخاب نمونه….
 -3-1روش كار

-3-2نوع مطالعه(Type of study

4

-3-2روش نمونه گيزي:
-3-3جذول متغيزها:
-3-3-1هتغير يا هتغير ّاي ٍاتستِ:

-3-3-2هتغير يا هتغيرّاي هستمل:
-3-3-3ساير متغيرّا:

-3-4هالحظات اخاللي ):(Ethical Review

-3-5مطكالت اجزايي احتمالي:
عذم تقبل بودجه پيطنهادي اس طزف دانطگاه
-3-6پيص بيني سماني مزاحل اجزايي طزح
رديف

نوع فعاليت

سمان

1

تٌظين ٍتذٍيي طرح

3هاُ

5

 6-8هاُ

2

هراحل اخرايي

3

تدسيِ ٍتحليل اطالػات

4

گسارش ًْايي طرح

 1هاُ
1هاُ

قسمت چهارم-اطالعات مزبوط به هشينه
 -4-1آيا تراي اخراي ايي طرح از سازهاًْاي ديگر ًيس درخَاست اػتثار ضذُ است؟(ًام سازهاى):خير
ّ -4-2سيٌِ پرسٌلي تا ركر هطخصات كاهل ٍهيساى اضتغال ّريك ٍحك السحوِ آًْا:
(تَخِ:لطفا از تكار تردى اسن خَدداري ،فمط ًَع ّوكاري هطخص ضَد).

ػٌَاى

درخِ ػلوي

تؼذاد

هيساى اضتغال

حك السحوِ ّر ساػت

خوغ(ريال)

هدري(هدرياى)
هطاٍرُ آهاري
ّوكاراى اصلي
خوغ ّسيٌِ ّاي تخصصي
3
ّ-4-3سيٌِ آزهايطات ٍخذهات تخصصي كِ تَسط ديگر هؤسسات صَرت هي گيرد.
موضوع آسمايص يا خذمات

مزكش سزويس

تعذاد كل

هشينه بزاي هز

تخصصي

دهنذه

دفعات

دفعه

6

جمع(ريال)

-4-4فْرست ٍسايل ٍ هَادي كِ تايذ از اػتثار ايي طرح از داخل يا خارج خريذاري ضَد:
ًام دستگاُ

ضركت سازًذُ يا فرٍضٌذُ

كطَر

يا هَاد

هصرفي يا

آيا در ايراى

تؼذاد

ليوت

ليوت

غير

هَخَد است؟

الزم

ٍاحذ

كل

هصرفي

خوغ ّسيٌِ ّاي ٍسايل ٍ هَاد ريال

ّ-4-6سيٌِ ّاي ديگر:
ريال

الف)ّسيٌِ هسافرت:
ب)ّسيٌِ ّاي هَرد لسٍم تراي تكثير:

ريال

ج)ّسيٌِ ّاي پيص تيٌي ًطذُ:

ريال

خوغ ّسيٌِ ّاي ديگر:

ريال

-4-7خوغ ّسيٌِ ّاي طرح:
ريال

الف-خوغ ّسيٌِ ّاي پرسٌلي
ب-خوغ ّسيٌِ ّاي آزهايطات ٍخذهات تخصصي

ريال

ج-خوغ ّسيٌِ ّاي ٍسايل

ريال

ث-خوغ ّسيٌِ ّاي ديگر

ريال

ج-خوغ كل
ايي طرح پيطٌْادي در

ريال
داًطگاُ تا تَدخِ

خلسِ ضَراي پژٍّطي هَرخ

ريال تصَية گرديذ.

اهضاي
هؼاًٍت پژٍّطي
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