بسمه تعالی

راهنمای ارائه طرح های تحقیقاتی ،از ثبت تا تصویب

نظر به اینکه بعضی از طرح های تحقیقاتی ارجاعی به معاونت تحقیقات و فناوری مطابق فرمت خواسته
شده نمی باشند که این امر سبب تاخیر در بررسی و تایید طرح ها جهت تصویب می گردد ،فرآیندهایی که یک
طرح تحقیقاتی می گذراند تا به تصویب نهایی برسد حضور شما ارائه می گردد .خواهشمند است به منظور تسری ع
در رسیدگی به طرح های تحقیقاتی ،فرمت ارائه شده زیر دقیقا رعایت شود.
الف) فرمت پروپوزال های تحقیقاتی
 -1خالصه ضرورت و اجرا بیشتر از  250کلمه نباشد.
 -2رفرنس دهی در قسمت خالصه ضرورت و اجرای طرح به هیچ عنوان انجام نگیرد.
 -3در صورتی که طرح از نوع پایان نامه است نام دانشجو حتما ذکر گردد.
 -4شیوه رفرنس دهی ونکوور است که می بایست به ترتیب ورود رفرنس به متن ،شماره دهی انجام شود.
 -5در قسمت اهداف ،می بایست حتما از کلمه "تعیین" استفاده گردد ،کلمه "بررسی" در قسمت اهداف
کاربرد ندارد.
 -6جدول زمانی طرح ،مطابق جدول فعالیت ها و هزینه پرسنلی و به ترتیب فعالیت ها وارد گردند .دقت شود
که در جدول زمانی ،توالی و ترتیب زمانی فعالیت ها حتما رعایت شود .مطابق نمونه جدول زیر:
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 -7در قسمت سواالت و فرضیات ،موارد مورد نظر می بایست یا به صورت سواالت پژوهشی یا به صورت
فرضیه بیان گردند .فرضیات و سواالت پژوهشی نباید هر دو همزمان در طرح وارد شوند.
 -8در جدول متغیرها ،متغیرها می بایست با نظر مشاور آماری وارد گردند.
 -9بر اساس نوع مطالعه اطالعات ضروری مربوطه با توجه به جدول ذیل حتما می بایست در طرح وارد گردند:
محل
عالمت

نوع مطالعه



بررسي بيماران )(Case series



مطالعه توصيفي )(Descriptive



مطالعه مقطعي )(Cross sectional



مطالعه مورد -شاهد )(Case-control



مطالعه همگروهي )(Cohort

دستورالعمل تكميل روش مطالعه
تعريف بيماري  -جمعيت مورد مطالعه  -محلهاي مورد مطالعه  -روش اجرا  -نحوه
تجزيه و تحليل داده ها
جمعيت مورد مطالعه  -مكان و زمان مطالعه  -حجم نمونه و نحوه محاسبببآه ن -
نمونهگيري  -ابزار جمع وري دادهها  -روش اجرا  -نحوه تجزيه وتحليل داده ها
جمع يت مورد مطال عه  -م كان و زمان مطال عه  -وا حد مطال عه  -حجم نمونه و نحوه
محاسب ب آه ن  -نمونه گيري  -ابزار جمع وري داده ها  -روش اجرا  -نحوه تجز يه
وتحليل داده ها
مكان و زمان مطالعه  -تعريف عامل/عوامل خطر) (Riskيا مواجهه )- (Exposure

مطالعه مداخلهاي



كار زمايي شاهد دار
)experimental



(Interventional /

تعريف بيماري يا پيامد ) - (Outcomeتعريف گروه بيماران و چگونگي انتخاب نان-

)(Controlled trial

قآل و بعد
)(before & after

تعريف گروه شاهد و چگونگي انتخاب نان -حجم نمونه (مورد و شاهد) و نحوه محا سآه
ن  -نمونهگيري  -ابزار جمع وري دادهها  -روش اجرا (به تفكيك مورد و شببباهد) -
متغيرهاي مخدوش كننده -طريقه  matchingگروههاي مورد و شاهد  -نحوه تجزيه
وتحليل داده ها
م كان و ز مان م طال عه  -تعريف جمع يت مورد م طال عه  -تعريف مواج هه  -متغير هاي
مخدوش كننده  -تعريف پيامد ) - (Outcomeحجم نمونه و نحوه محاسبببآه ن -
نمونهگيري -ابزار جمع وري دادهها  -روش اجرا  -نحوه تجزيه وتحليل داده ها
مكان و زمان مطالعه  -تعريف جمعيت مورد مطالعه  -تعريف مداخله و ميزان (مدت يا
مقدار) دقيق ن -وجود گروه كنترل -نحوه تقسببيم در گروهها )-(Randomization
نحوه كور كردن مطالعه  -تعريف پيامد ) - (Outcomeحجم نمونه و نحوه محاسببآه
ن  -نمونهگيري -ابزار جمع وري دادهها  -روش اجرا  -نحوه تجزيه وتحليل داده ها
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زمايشگاهي



مكان و زمان مطالعه  -تعريف ت ست مورد مطالعه  -تعريف ت ست Gold standard


بررسي تستها



مطالعات كيفي



طراحي روش يا ابزار يا برنامه /ايجاد دانش فني

 نحوه انتخاب بيماران و افراد سالم  -حجم نمونه و نحوه محاسآه ن  -ابزار جمع وريدادهها  -باياسهاي موجود  -روش اجرا  -نحوه تجزيه وتحليل داده ها
تعريف جمع يت مورد م طال عه  -م كان و ز مان م طال عه  -نوع م طال عه كيفي -تعريف
گروه ها و تعداد نها (در مطالعه بحث گروهي متمركز)  -ابزار جمع وري دادهها (راهنماي
مصاحآه)  -روش اجرا  -نحوه تجزيه وتحليل داده ها
توضبببيد مدل طراحي و مراحل اجرايي كار /نحوه تدوين دانش  -چگونگي بررسبببي
كارايي (در صورت امكان)  -نحوه تجزيه وتحليل داده ها

* تلخیص شده از پرسشنامه تحقیقاتی سازمان جهاد دانشگاهی
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میزان هزینه پرسنلی برای هر رتبه علمی مطابق مصوبات هیات امنا دانشگاه که هر ساله انجام
می گیرد می بایست تکمیل گردد و بدین ترتیب قابل دریافت می باشد:

مصوبات هیات امنا  -قسمت پایین صفحه ،سربرگ"پیوند ویژه"

http://www.skums.ac.ir / 

پژوهشی
یا مستقیما از طریق لینک زیر قابل دسترسی می باشد:
http://skums.ac.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&PageId=7607&Pa
geIDF=0&tempname=main
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سقف حداکثر ساعت فعالیت جهت تکمیل جدول هزینه پرسنلی بدین ترتیب می باشد:
نوع فعالیت

تعداد افراد

ساعت برای هر کار

تهیه پروپوزال

1

50

مشاوره علمی

1

50

هماهنگی و نظارت

1

50

آنالیز داده ها

1

30

گزارش نهائی

1

50

انجام مطالعه

1

100-400

3
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در صورتی که طرح از طریق نمونه گیری انسانی ،پرسشنامه ،چک لیست و  ..غیره انجام می گیرد
کلیه موارد مورد نیاز شامل پرسشنامه ،چک لیست و فرمول حجم نمونه و رضایت نامه آگاهانه بیماران

می بایست در قسمت ضمائم پژوهشیار وارد گردند.
توجه داشته باشید که فایل هایی که ضمیمه می گردند حتما با نام انگلیسی بار گذاری شوند در غیر این
صورت فایل قابل ارزیابی نخواهد بود.
-13

جهت دریافت فرم رضایت نامه آگاهانه از طریق مسیر زیر اقدام فرمائید:

کمیته اخالق  معاونت تحقیقات و فناوری  سر برگ معاونت ها

http://www.skums.ac.ir / 

فرم رضایت نامه آگاهانه  فرم ها 

یا به لینک زیر مراجعه شود:
http://research.skums.ac.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lan
g=1&sub=38&PageId=13444&codeV=1&tempname=Pajohesh

-14

در قسمت روش اجرا ،در طرح های بنیادی-کاربردی مقدار مطلوب داروی مورد استفاده

می بایست با در نظر گرفتن تعداد دوزهای مناسب تعیین گردد یا در صورت استفاده از دوز خاصی،
می بایست رفرنس مناسب و معتبر گزارش شود.
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در قسمت هزینه وسایل جهت خریداری ،هیچ یک از خانه ها نباید خالی بماند .سیستم پژوهشیار

موارد ناقص را هنگام ورود اطالعات ثبت نمی کند.

ب) ارائه طرح به شورای پژوهشی دانشکده ،مرکز تحقیقاتی یا گروه مربوطه
 در بیشتر موارد طرح ها وارد پژوهشیار شده و طرح جهت داوری از طریق پژوهشیار توسطکارشناس مربوطه به داوران ارسال می گردد .اشکاالت طرح از طریق مکاتبه در پژوهشیار به
مجری اعالم می شود و قسمت های مورد اشکال برای اصالح باز می شوند.
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-

پس از تصویب طرح ،طرح به معاونت تحقیقات و فناوری جهت بررسی های بیشتر ارسال
می گردد.

ت) فرآیند بررسی طرح در معاونت تحقیقات و فناوری
 طرح توسط مدیر پژوهشی دریافت و پس از بررسی اولیه جهت بررسی کامل شامل به ترتیبتکراری بودن موضوع طرح ،سقف طرح های تحقیقاتی مجری ،بررسی ساختار طرح و نظرات
داوران ،کمیته اخالق و کمیته مالی به کارشناسان معاونت ارسال می گردد.
 توجه داشته باشید که در صورت وجود هر گونه اشکال ،ایرادات از طریق سیستم پژوهشیار بهمجری اعالم می گردد و قسمت های مورد اشکال برای اصالح باز می شود .از این رو الزم است
مجری طرح مرتبا وضعیت طرح خود را در مراحل مختلف کارشناسی پیگیری نماید.
 تا زمانی که ایرادات وارده ،اصالح نگردند طرح معلق خواهد ماند و در شورای پژوهشی مطرحنخواهد شد و مجری طرح مسئول به تاخیر افتادن رسیدگی به طرح خواهد بود.
-

در صورت تایید کلیه کارشناسان ،طرح در شورای پژوهشی معاونت تصویب شده و با مجری اصلی
قرارداد بسته می شود و در مرحله اول بین  50تا  75درصد هزینه های مواد و وسایل پیش بینی
شده جهت اجرای طرح به مجری پرداخت می گردد و پرداخت ما بقی هزینه طرح بعد از ارسال
گزارش پایانی و تائید ناظر انجام می گیرد.

-

جهت نظارت بر مراحل اجرای طرح و اصالت کار ،برای هر طرح یک ناظر تعیین می گردد.

 الزم به ذکر است که مجری قبل از تنظیم قرارداد به هیچ عنوان مجاز به شروع طرح نمی باشد. مسئولیت کامل اجرای طرح ،برعهده مجری اصلی که طرف قرارداد با معاونت تحقیقات و فناورینیز محسوب می شود ،می باشد.
 در صورت داشتن هر گونه سوال ،از طریق شماره تلفن  33350080با کارشناسان معاونتتحقیقات و فناوری تماس حاصل بفرمائید.

معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
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