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راهنمايتكميلپرسشنامهطرحتحقيقاتي

هغلِ هٖ ثبٗؼت هبّ٘ت ٍ ٍػؼت هؼإلِ ،تَص٘ف ػبثمِ هشتجظ ثب هَضَع تحم٘ك ،دل٘ل اًدبم اٗي تحم٘ك ،اّو٘ت هَضَع
ـ دس ث٘بى ؤ
ٍ آًچِ هحمك تصَس هٖ كٌذ ثب اًدبم هغبلؼِ دس حل هؼإلِ كوك هٖ كٌذ ،هغشح ؿَد.
ـ دس ثشسػٖ هتَى ( )Literature reviewضوي كٌكبؽ دس هغبلؼبت لجلٖ اًدبم ؿذُ هشتجظ ثب هَضَع ٍ ثحث هختصشٕ دسثبسٓ
آًْب هٖ ثبٗؼت هٌجغ هَسد اػتفبدُ ثشإ ّش هَضَع ركش ٍ ثِ فْشػت هٌبثغ ٍ هأخز اسخبع دادُ ؿَد.
ـ خالصِ سٍؽ اخشإ عشح ثبٗذ حبٍٕ ًكبت كل٘ذٕ سٍؽ كبس ثبؿذ ،ةُ ًحَٕ كِ هشاحل هختلف سا اص اثتذا تب اًتْبٕ عشح ثِ ٍضَح
تشػ٘ن ًوبٗذ .ضوٌبً ثبٗذ تَض٘ح دادُ ؿَد كِ چِ دادُ ّبٖٗ ثشإ ٗبفتي پبػخ ثِ ػؤاالت تحم٘ك الصم اػت ٍ چگًَِ هٖ خَاّ٘ن آًْب
سا خوغ آٍسٕ ٍ اًذاصُ گ٘شٕ كٌ٘ن .دس صَستٖ كِ ثشإ خوغ آٍسٕ اعالػبت اص پشػؾ ًبهِإ اػتفبدُ هٖ كٌ٘ذ ،لغفبً آى سا
پَ٘ػت ًوبئ٘ذ.
ـ ًَع هغبلؼِ هٖ تَاًذ تَص٘فٖ ـ تح لٕلٕ ٍ ٗب تدشثٖ ثبؿذ دس ضوي هٖ تَاًذ ثش اػبع ؿكل اًدبم هغبلؼبت آًْب سا ثِ هغبلؼبت ثَم
ؿٌبختٖ ،همغؼٖ ،تدشثٖ ،هَسد ،ؿبّذٕ ٍ ّوگشٍّٖ (آٌٗذُ ًگش ٗب گزؿتًِگش) ٍ هبًٌذ آًْب تمؼ٘نثٌذٕ ًوَد.
ـ هٌظَس اص فؼبل٘ت دس خذٍل ؿوبسُ  11-1ـ ًَ 2ع ٍظ٘فِ إ اػت كِ ثش اػبع تمؼ٘ن كبس ّش ٗك اص اػضب ٕ ؿشكت كٌٌذُ دس تِْ٘،
تذٍٗي ٍ اخشإ عشح ثِ ػْذُ داسًذ ( هبًٌذ هذٗشٗت عشح ،خوغ آٍسٕ ًوًَِّب ،تدضِٗ ٍ تحل٘ل دادُّب …).
ـ حك الضحوِ هشثَط ثِ ّضٌِٗ پشػٌلٖ ٍ حكالتحم٘ك پظٍّـگشاى ثش اػبع آئ٘ي ًبهِ عشحّبٕ پظٍّـٖ هٌظَس گشدد.
ـ حك التحم٘ك هحمك ٍ ّوكبساى دس خذٍل ّ 1-10-2ضٌِّٗبٕ پشػٌلٖ هٌظَس گشدد.
ـ هٌظَس اص هالحظبت اخاللٖ سدٗف  8-2هدوَػٔ الذاهبتٖ اػت كِ هحمك ةُ هٌظَس خلَگ٘شٕ اص اهكبى آػ٘ت ٍ تؼشض ثِ حمَق
ة دل٘ل اّو٘ت دس ؿَسإ تخصصٖ–
دٗگشاى (خبهؼِ اًؼبًٖ ٗب غ٘ش اًؼبًٖ) اًدبم هٖ دّذ .الصم ثِ ركش اػت كِ هؼبئل اخاللٖ عشح ُ
پظٍّـٖ هشكض هَسد تَخِ لشاس هٖگ٘شد.
ـ هٌبثغ ٍ هأخز هَسد اػتفبدُ سا ثب اػتفبدُ اص ٗك ؿَُ٘ اػتبًذاسد (هثالً  )Vancouverثٌَٗؼ٘ذ.
ـ حطٍّؾ ثٌ٘بدٕ پظٍّـٖ اػت كِ ػوذتبً دس خْت گؼتشؽ هشصّبٕ داًؾ ثذٍى دس ًظش گشفتي اػتفبدُ ػلوٖ اص ًتبٗح ثذػت آهذُ
دس تحم٘مبت اًدبم هٖ گ٘شد ٍ ًتبٗح آى دسحبل حبضش كبسثشدٕ ًوٖثبؿذ .
ـ پظٍّؾ كب سثشدٕ ،پظٍّـٖ اػت ةُ هٌظَس كؼت داًؾ خذٗذ كِ اػتفبدُ ػلوٖ خبصٖ ثشإ ًتبٗح حبصل اص آى دس ًظش گشفتِ
ؿذُ ٍ دس خْت حصَل ثِ ّذف كبسثشدٕ خبف اًدبم هٖ گ٘شد.
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نكات قابل توجه:
1ـ دس هَاسدٕ كِ اخشإ عشح هؼتلضم ّوكبسٕ افشاد إػبصهبى ّبٕ دٗگشٕ ثبؿذ ،عشح دٌّذُ ثبٗؼتٖ اهضب ٕ افشاد ٗب هَافمتٌبهِ
كتجٖ ػبصهبى هشثَعِ سا پَ٘ػت اٗي پشػؾ ًبهِ ًوبٗذ.
2ـ عشح تؼل٘ن ؿذُ پغ اص اػالم هَافمت ًْب ٕٕ تَػظ ؿَسإ تخصصٖ -پظٍّـٖ هشكض ٍ ػمذ قساسداد ث٘ي هشكض ٍ هدشٕ عشح لبثل
اخشا خَاّذ ثَد.
3ـ هدشٕ عشح عجك لشاسداد هلضم ثِ سػبٗت كبهل هٌذسخبت عشح ٍ اسائِ گضاسؽ پ٘ـشفت كبس دس فَاصل صهبًٖ تؼ٘٘ي

ؽدُ دس

لشاسداد هٖثبؿذ.
4ـ چٌبًچِ هدشٕ عشح ً٘بص ثِ تغ٘٘ش هٌذسخبت عشح (ثَدخِ ـ صهبى ـ ّوكبساى ٍ …) داؿتِ ثبؿذ ،تغ٘٘شات پغ اصدسخَاػت كتجٖ
هدشٕ ٍ تإٗ٘ذ هشكض لبثل اخشا خَاّذ ثَد.
5ـ چٌبًچِ اًدبم عشح پظٍّـٖ دس هشحلِ إ اص پ٘ـشفت آى اػن اص اٌٗكِ ثِ ًت٘دِ ًْبئٖ سػ٘ذُ ٗب ًشػٖدُ ثبؿذ ،هٌدش ثِ كـف ٗب
اختشاع ٍ ٗب تحص٘ل حمَق ؿَد هدشٕ عشح عشف لشاسداد هؤظف اػت هشاتت سا كتجبً ثِ هشكضاعالع دّذ .حمَق فَق الزكش كِ دس اثش
اخشإ عشح تحم٘مبتٖ اٗدبد گشدٗذُ اػت عجك لشاسداد هتؼلك ثِ هشكض  ،خَاّذ ثَد.
6ـ دس صَست اًتـبس ٗب اسائِ ًتبٗح حبصلِ دس داخل ٗب خبسج اص كـَس ،الصم

ا ػت كِ حوبٗت هبلٖ ٍ ّوكبسٕ هشكض دس همبلِ ٗب ًتبٗح

هزكَس كتجب ركش ؿَد.
 7ـ چٌبًچِ هدشٕ دس ّش هشحلِ اص اخشإ عشح اص اداهِ آى هٌصشف گشدد هٖ ثبٗؼت هشاتت سا كتجبً

اةركش دالٗل هشثَعِ ثِ هشكض

اػالم تب پغ اص عشح دس ؿَسإ تخصصٖ -پظٍّـٖ هشكض ثش اػبع لشاسداد الذام گشدد.
8ـ سػبٗت هجبًٖ اصَل اخالق دس توبم هشاحل پظٍّؾ تَػظ هحمك الضاهٖ اػت.
9ـ كلِ٘ تدْ٘ضات ٍ لَاصمٕ كِ اص هحل اػتجبسات پظٍّـٖ هشكض تِْ٘ هٖ ؿَد پغ اص اتوبم عشح ثش عجك لشاسداد ثِ هشكض ػَدت دادُ
خَاّذ ؿذ.
-10دس كلِ٘ لشاسدادّبٕ تحم٘مبتٖ كِ فٖ هبث٘ي هشكض ٍ اػضبء ّ٘ئت ػلوٖ داًـگبُ هٌؼمذ هٖ گشدد اخز تإٗ٘ذِٗ اص د اًـگبُ هشثَعِ
الضاهٖ هٖثبؿذ.
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1ـ مطخصبت ارايٍ دَىذٌ طرح
 )1-1وبم ي وبمخبوًادگي مجري :
وطبوي :
ضمبرٌ تلفه :
پست الكتريويك :
 )2-1ياحذ اجراكىىذٌ :
داوطگبٌ :
محل اجرا:
مذت اجرا ( مبٌ ) :
سبير سبزمبنَبي َمكبر :
 )3-1مطخصبت َمكبران اصلي :
رديف

وبم ي وبمخبوًادگي

رتبٍ ػلمي

ضغل

 (4-1بًدجٍ درخًاستي براي كل طرح (ريبل) :

5

وًع َمكبري در طرح

امضب

2ـ خالصٍ مطخصبت طرح
 )1-2ػىًان طرح :
فبرسي ............................................................................................................................................................................................................................... :
................................................................................................................................................................................................................................................
اوگليسي ............................................................................................................................................................................................................................ :
.................................................................................................................................................................................................................................................

 )2-2وًع طرح

 :كاربردي 

بىيادي 

بىيادي ـ كاربردي

 )3-2خالصٍ طرح :

6

: )Problem statement) ٍ) بيبن مسئل4ـ2

: (Literature review) ) بررسي متًن5 ـ2

7

: (Objectives & Hypotheses) ) اَذاف ي فرضيبت پژيَص6-2
: (General objectives) ـ اَذاف اصلي1-6-2

: (Specific objectives) ٌـ اَذاف ييژ2-6-2

: (Applied objectives) ـ اَذاف كبربردي3-6-2
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: (Hypotheses / Questions)  سؤاالت/ ـ فرضيبت4-6-2

: (Method of Research) ) ريش بررسي7-2

: (Study design & Method ( ـ طراحي ي ريش اجراي طرح1-7-2

: (Type of study( ٍـ وًع مطبلؼ2-7-2

: (Data collection techniques( ـ ابسار ي ريش جمغآيري اطالػبت3-7-2
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4-7-2ـ ريش ومًوٍ گيري يمحبسبٍ اوذازٌ ومًوٍ (:)Sampling method & Sample size calculation

5-7-2ـ ريشَبي تجسيٍ ي تحليل دادٌَب (: )Data analyses

6-7-2ـ جذيل متغيرَب ): (Variables table
رديف

وبم متغير

وًع
متغير

وقص متغير
(يابستٍ-مستقل-مخذيش كىىذٌ
…).

10

تؼريف ػملي

وحًٌ ي ياحذ
اوذازٌگيري

7-7-2ـ جذيل مراحل اجراي طرح ): (GANTT

24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

مراحل اجراي طرح

زمان بر حسب ماٌ

 )8-2مالحظبت اخالقي ): (Ethical considerations

 )9- 2محذيديتَبي طرح ،خطبَبي سيستمبتيك احتمبلي ي راٌَبي مقببلٍ بب آوُب :

11

درصد
پيشرفت
كار

: ( References) مىببغ

12

 2ـ )10بًدجٍ ي َسيىٍَب ):(Budgeting & Expenses

1-10-2ـ َسيىٍ پرسىلي بب ركر مطخصبت كبمل ي ميسان اضتغبل َر فرد ي حقالسحمٍ آوُب :
رديف

وًع فؼبليت

تؼذاد
افراد

رتبٍ ػلمي

كل سبػبت كبر
براي طرح

حقالسحمٍ در
سبػت

جمغ

جمــــــغ كـــــل

2-10-2ـ َسيىٍ آزمبيطبت ي خذمبت تخصصي كٍ تًسط ديگر مؤسسبت صًرت ميگيرد :
َسيىٍ آزمبيص بب خذمبت تخصصي

مركس سرييس دَىذٌ

تؼذاد كل دفؼبت

َسيىٍ براي َر دفؼٍ

جمغ (ريبل)

جمــــــغ كـــــل

3-10-2ـ فُرست يسبيل ي مًادي كٍ ببيذ از اػتببر طرح ،داخل يب خبرج كطًر خريذاري ضًد :
الف -مًاد غيرمصرفي (سرمبيٍاي):
وبم دستگبٌ

كطًر

ضركت

آيب در ايران

سبزوذٌ

سبزوذٌ

مًجًد است؟

جمــــــغ كـــــل
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ضركت
فريضىذٌ
ايراوي

تؼذاد
الزم

قيمت ياحذ

قيمت كل

ة ـ مًاد مصرفي:
وبم مبدٌ

كطًر
سبزوذٌ

ضركت سبزوذٌ

آيب در ايران

ضركت

مقذار

مًجًد است؟

فريضىذٌ ايراوي

الزم

قيمت كل

قيمت ياحذ

جمــــــغ كـــــل
َ -4-10-2سيىٍ مسبفرت (در صًرت لسيم) :
مقصذ

تؼذاد مسبفرت در مذت اجراي طرح ي مىظًر آن

وًع يسيلٍ وقليٍ

تؼذاد افراد

َسيىٍ بٍ ريبل

جمــــــغ كـــــل

 5-10-2ـ َسيىٍَبي متفرقٍ :
قيمت كل

جمــــــغ كـــــل

6-10-2ـ جمغ َسيىٍَبي طرح (ريبل) :
جمغ َسيىٍَبي پرسىلي ()1-10-2
جمغ َسيىٍَبي آزمبيطبت ي خذمبت تخصصي () 2-10-2
جمغ َسيىٍَبي يسبيل غيرمصرفي ( ) 3-10-2الف
جمغ َسيىٍَبي مًاد مصرفي ( )3-10-4ة
جمغ َسيوٍَبي مسبفرت () 4-10-2
جمغ َسيىٍَبي متفرقٍ ()5-10-2
جمـــغ كــل
14

7-10-2ـ مبلغ يب مببلغي كٍ از مىببغ ديگر كمك خًاَذ ضذ ي وحًٌ مصرف آن :

بديه يسيلٍ صحت مطالب مىدرج فًق را كٍ در  14صفحٍ ي  10بىد تىظيم ي تكميل شدٌ است تأييد ميومايم.

تبريخ يامضب:

وبم يوبم خبوًادگي مجري (مجريبن) :

15

