
 
 
 
 
 
 
 

 سرآار خامن / جناب آقاي 
 باسالم واحرتام،

 حتقيقاتي   بپيوست يك نسخه پرسشنامه طرح
رسال مي گردد خواهشمند است بذل عنايت فرموده نظرات حمققانه خود را در  ا

 روز بعد از ١٥حداآثر تا  فوق با تكميل چك ليست پيوسيتطرح  خصوص پرسشنامه 
پاسخ در اين مهلت امكان در صورت عدم . به اين حوزه منعكس فرماييد وصول

خاطر نشان مي گردد آه نظرات جنابعايل در اين خصوص  عودت فرمائيدلطفا زماني 
 .پيشاپيش از مهكاري آن جناب آمال تشكر را دارد. حمرمانه خواهد بود" آامال

به مهراه  خواهشمند است يكربگ فرم قرارداد حق الزمحه پيوسيت را نيز تكميل و             
 .ده ضمائم ارسايل آلي

دکرت سکينه حاج                            
 ابراهيمي    

به اين حوزه عودت دهي

            مدير امور پژوهشي دانشگاه 
چك ليست پرسشنامه طرح 

 حتقيقاتي
 آيا براساس بيان مسئله ، موضوع انتخاب شده-١
                 در جهت حل مشكل اولويت هاي آشوري ومنطقه اي است؟ -

 خري       بلي
                           ندارد            دارد: نوآوري   -
         در صورتيكه جواب منفي است، آيا تكرار آن ضرورت دارد؟  -

 ري     خ  بلي        
   )با ذآر داليل و رفرانس(

                                     
ت هاي پژوهشي دانشگاه هست ؟                 آيا اين طرح در راستاي اولوي-

 ري     خ  بلي           
در صـورتيكه جـواب           .)  مراجعه شود  ir.ac.researchvice.wwwبه سايت     ( 
 :   استمثبت

وهشي دانشگاه    طرح حاضر به چه ميزان در راستاي اولويت هاي پژ           -      
  هست؟

  درصد٥١-٧٥) ج  صد  در٣٦-٥٠) ب      درصد٠-٣٥)            الف
 درصد  ٧٥بيشرت از) د  

عنوان اولويت و زير جمموعه مربوطه      ( . نوع اولويت را مشخص مناييد     -     
 ( 

 توضيحات 

                آيا مشكل و مسئله حتقيق، بصورت واضح بيان شده است؟-٢
 خري        بلي
 آيا مقاالت و يا خالصه مقاالت بدسـت آمـده از بررسـي منـابع و جـستجوي                   -٣
 :مانند( databaseيك

(Scopus,Pubmed Medline, ISI, Biological  Abstract, Embase, Current Content, Chemical Abstract, Pcycoinfo, Cinahl, Cochran, Index Medicus) 
    ميمه مي باشند، نشان دهنده لزوم اجنام اين حتقيـق هـستند؟           پيوست ض ه   آه ب 
 خري        بلي    

   آيا در بيان مسئله به نوآوري و علت اجنام طرح اشاره شده است؟ -٤
 خري        بلي                  

ت وضيحات
  
                        آيا اهداف طرح، واضح و قابل سنجش هستند؟-٥

        خريبلي
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   آيا عنوان طرح به طور آامل بيانگر هدف اصلي از اجراي طرح است؟-٦
        خريبلي                            

  توضيحات

آنچنان واضح بيان شده است آه با مطالعه آن افراد ديگر  طرح ،آيا روش اجراء  -٧
 خري        بلي        بتوانند آنرا اجراء منايند؟

        ؟امكان رسيدن به اهداف طرح وجود داردروش اجراء طرح ، با آيا  -٨
   خري              بلي
ــدف      ١هدف . بودن جواب موارد را مشخص آنيد در صورت منفي   ٢هـ

 ..................    ٣هدف   
) Inclusion,Exclusion Criteria( آيا معيارهـاي ورود و عـدم ورود بـه مطالعـه     -٩

 ؟بطور صحيح و آامل در نظر گرفته شده است
    بلـــــــي                                   

 موردي ندارد     خري
                  متغريهاي خمدوش آننده خبوبي و بطور آامل شناسائي شده اند؟ آيا -١٠

 موردي ندارد       خري   بلي
متغريهاي خمدوش آننده در نظر گرفته شده روشهاي مناسب براي آنرتل  آيا -١١
 موردي ندارد        خري   ليب    ؟است

 توضيحات 
 

افراد داوطلب در مطالعه ، منونه هاي انساني يا  در صورت استفاده از -١٢
و رضايت  آه حاوي اطالعات آايف از طرح ، آگاهانهآيا فرم رضايت نامه 

    بلي                                             ست؟امضاء فرد باشد ضميمه طرح حتقيقاتي ا
 موردي ندارد       خري
شامل حقوق آزمودني هاي انساني و آيا در اجنام طرح ، مسائل اخالقي  -١٣

                                          مد نظر قرار گرفته است؟ حيواني 
                                                                       

 موردي ندارد       خري     بلي
 توضيحات 

 

صورت مشخص بـراي    به تفكيك و به       انواع روشهاي آماري مورد نياز ،      آيا   -١٤
 هر هدف اختصاصي ذآر شده است؟

                                                                       
 وردي نداردم       خري      بلي

 توضيحات 
 

يابي به پرسش ها مرتبط و در جهت دست،در فرم مجع آوري داده ها آيا -١٥
 مي )تغريهاي خمدوش آنندهممتغريهاي مورد مطالعه و  (اهداف مورد نظر طرح 

                                                                 باشند؟
  موردي ندارد            خريبلي
 يافته  آيا انتخاب پرسش ها در فرم بصورت باز و بسته بنحو صحيح اجنام-١۶

 موردي ندارد         خري     بلي        است؟
                        ارزيابي شده اند؟) (Validityپرسش ها  آيا اعتبار -١٧
 وردي نداردم             خريليب
                       ارزيابي شده اند؟) reliability(پرسش ها آيا پايايي  -١٨
        موردي نداردخري      ليب

 توضيحات
 

مشخص وبه تفكيك بيان شده   آيا وظايف جمري و مهكاران طرح بصورت واضح ،-١٩ 
          خري                  بلي             است؟
            آيا تعداد حمققني و مهكاران طرح بصورت مناسب انتخاب شده اند ؟-٢٠
          خري                  بلي

 



              آيا ساعات آاري متناسب با فعاليت افراد است؟          -٢١
 خري                  بلي
         بيا ن شده اند؟طور آامل به …آيا جدول هزينه ها، وسايل، مواد و -٢٢
 خري                  يبل
 اجراي طرح به مقـدار مـورد نيـاز و           يآيا وسايل و مواد در خواسيت برا      -٢٣

به صورت واقعي بيان شده اند؟اقيمت آ  
                                                                            

 خري                  بلي
 توضيحات 

 

جدول زمانبندي بصورت دقيق و روشن براي فعاليتهاي طرح و متناسب با  آيا -٢٤
 خري         بليتنظيم شده است؟" روش اجراء طرح "

ــست ؟   -٢٥ ــرح چيــــ ــورد طــــ ــا در مــــ ــايي مشــــ ــر ــــ      نظــــ
         : قابل قبول است

 قابل  اساسيبا اجنام اصالحات      . قابل قبول است  جزئيبا اجنام اصالحات
 . .غري قابل قبول است        قبول است 

 و يا نكات نيازمند اصالح طرح را به اختصار مرقوم در لطفًا داليل قبول ،
 .مناييد

 .اد خود در اين داوري را ذآر آنيدنمنابع مورد است  لطفا*
 

 امضاء        نام ونام خانوادگي پرآننده چك ليست  :
تاريخ تكميل چك ليست   :

 



 
 
 
 
 
 
 

 سرآار خامن / جناب آقاي 
 باسالم،

 طرح حتقيقاتي گزارش ائي  به پيوست يك نسخه  با تشكر فراوان از مهكاري مشااحرتامًا     
 مورد انه خود را در نظرات حمقق،بذل عنايتبا به حضور ارسال مي گردد خواهشمند است 

به اين  روز بعد از وصول ١٥حداآثر تا   چك ليست پيوسيتگزارش ائي طرح فوق با تكميل 
نشان مي گردد خاطر .  تسريع در پاسخگوئي موجب مزيد امتنان است. حوزه منعكس فرماييد

 . حمرمانه خواهد بود" آه نظرات جنابعايل در اين خصوص آامال
به مهراه آليه ضـمائم     رم قرارداد حق الزمحه پيوسيت را نيز تكميل و          خواهشمند است يكربگ ف   

     . به اين حوزه عودت دهيدارسايل 
 سكينه حاج ابراهيمي دآرت 

 پژوهشي مدير امور         
  دانشگاه 

 طرحگزارش ائي چك ليست 

 حتقيقاتي

 ساختار: الف
، مقدمه،  )فارسي(صه  عنوان ، خال  : آيا چهارچوب گزارش بطور آامل شامل قسمتهاي       -

           روش بررسي، نتايج ، حبث ، منابع و خالصه انگليسي نوشته شده است ؟
      خري   بلي                         

درغرياين صـورت گـزارش     . درصورت مثبت بودن پاسخ، حمتوي گزارش موردبررسي قرارگريد       
 . جهت تكميل به جمري طرح ارجاع داده شود

 حمتوي :  ب
 I نوان ع 
              با عنوان طرح مصوب مهخواني دارد؟   آيا عنوان دقيقًا-

  بلي     خري 
 ضيحات وت
 II  خالصه  
 آيا خالصه واجد قسمتهاي مقدمه، اهداف ، مواد و روشها ، نتايج و نتيجه گـريي                 -١

   خري                ليب     مي باشد؟
              است ؟ خالصه به تنهايي براي خواننده مفهوم آيا-٢

     خري     بلي
در قسمت نتايج ، يافته هاي  مهم و معين دار بودن آماري آا بيـان شـده                   آيا   -٣

      خري      بلي                 است؟ 
   آيا در خالصه فقط مهان مطاليب بيان شده آه در اصل گزارش هم وجود دارد؟-٤

     خري     بلي     
 اختصاري عمومي و مرتادف هاي غري رايـج توضـيحات آـايف داده               آيا در مورد عالئم    -٥

   خري       بلي        شده است؟
              آيا آلمات آليدي به طور مناسب انتخاب شده اند؟-٦

     خري   بلي
     مطابق با مندرجات خالصه فارسي تنظيم شده است؟ آيا خالصه انگليسي -٧

 خري       بلي     
III  مقدمه   
                        ؟امهيت مساله براي خواننده به روشين بيان شده است  آيا -١

     خري             بلي     
             ؟در مقدمه ضرورت اجنام حتقيق در اين مقطع زماني بيان شده است  آيا -٢

 خري             بلي
                           ؟ه است حيطه و حمدوده بررسي به دقت بيان شد آيا -٣

 خري                بلي               

 



               سواالت ، فرضيه ها و اهداف ذآر گرديده اند؟  آيا -٤
 خري                    بلي
              واژه هاي اختصاصي به آار رفته بطور دقيق تعريف شده اند؟ آيا – ۵

   خري                  بلي       
 
    ضـميمه شـده اسـت؟     ) درصـورت موجـود بـودن     (چـك ليـست     / آيا منونـه پرسـشنامه     -٦

     خري   بلي    
                 آيا نوع آزمون هاي آماري اجنام شده درهرمورد بيان شده است؟-٧

     خري   بلي    
جامعه،منونه پـژوهش، روش منونـه      نوع پژوهش،   ( آيا مطالب بيان شده دراين قسمت        -٨

  ) …گريي و حنوه مجع آوري اطالعات و 
                   دقيقًا با مطالب بيان شده در طرح مصوب مهخواني دارد؟     
     خري   بلي  

    دراجراي طرح رعايـت شـده اسـت؟       ) درصورت نياز ( آيا نظرات آميته اخالق پژوهشي     -٩
     خري   بلي                

V نتايج   
از نظـر متغريهـاي     ) درصورت نياز ( آيا مشخصات مربوط به منونه هاي انتخاب شده          -١

                                  مداخله گر با هم مقايسه گرديده اند؟
       خري   بلي                     

                     ؟ به تفصيل وواضح بيان شده اند نتايج بدست آمده آيا -٢
     خري   بلي      

             آيا به آليه سواالت حتقيق پاسخ داده شده است؟-٣
       خري   بلي  

                 آيا ازجداول واشكال بصورت مناسب و جبا استفاده شده است؟-٤
     خري   بلي    

       آيا درمنت نتايج، در حمل مناسب به جداول يا منودارها اشاره شده است؟-٥
     خري   بلي                 

و ) …  SDميـانگني ، درصـد و       ( آيا درصورت لزوم نتـايج آمـار توصـيفي نظـري             -٦
               ذآر شده اند؟) P value…نظري (آمارحتليلي

 خري       بلي                                  
          آيا از ارائه يك مطلب هم به صورت جدول و هم منودار اجتناب شده است؟-٧

     خري   بلي    
       آيا تطابق بني دو خبش روش مطالعه ونتايج از نظر تعداد منونه وجود دارد؟-٨

     خري   بلي                 
VI  حبث   
ايج ساير مطالعات با ذآر منابع مقايسه شده است         يافته هاي مطالعه با نت     آيا   -١
     خري   بلي                          ؟
آيا علل احتمايل مغايرت نتايج اين حتقيق با ساير حتقيقات بطـور عملـي توجيـه                 -٢

       خري   بلي            شده است؟
                          آيا موارد آاربرد عملي نتايج ذآر شده است ؟ -٣

     خري   بلي                             
               آيا پيشنهاد هايي براي بررسي هاي بعدي ارائه شده است؟-٤

     خري   بلي    
VII منابع   
                نوشته شده است ؟) به ترتيب ظهوردر منت( فهرست منابع بدرسيت آيا -١

     خري   بلي    
                  منابع ذآر شده در خبش منابع ، با منت مهخواني دارد؟ يا آ-٢

     خري   بلي    
VIII  تشكرات   

ازآليه افراد وموسسات آمك آننده به اجنام پژوهش بطورمناسب تـشكرگرديده            آيا   -١
     خري   بلي             است؟

VIIIساير موارد   
در گزارش رعايت شـده اسـت؟       ) ودرست نويسي ساده نويسي     ( اصول نگارش فارسي    آيا -١

     خري   بلي                 

 



                صفحه بندي گزارش مطابق با الگوي ارائه شده مي باشد؟ آيا-٢
     خري   بلي    

                   از تكرار مطالب در گزارش خودداري شده است؟آيا – ٣
     خري   بلي    

 چيــــست ؟   گــــزارش ــــايي  ورد نظــــر ــــايي مشــــا در مــــ    -٤
         : قابل قبول است

  اساسيبا اجنام اصالحات      . قابل قبول است  جزئيبا اجنام اصالحات 
. غري قابل قبول است        قابل قبول است  . 

زمند اصالح طرح را به اختصار مرقوم رد و يا نكات نيا لطفًا داليل قبول ،
 .مناييد

 .اد خود در اين داوري را ذآر آنيدنمنابع مورد است  لطفا*
 

 :نام ونام خانوادگي پرآننده چك ليست
 امضاء                :تاريخ تكميل چك ليست
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