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  بسمه تعالي

  

  تحقيقاتيهاي فرم داوري طرح
  

 رعايت فرم تكميل و ارزيابي هنگام ار زير موارد است خواهشمند  محترم، داور شما همكاري از تشكر ضمن

   :رماييدف

است همه جوانب  لذا متمنيهاي تحقيقاتي شده قضاوت تخصصي جنابعالي باعث افزايش غناي طرح - 1 

  .موضوع مورد توجه قرارگيرد

فرم تكميل شده را ظرف  نموده وي و بدون هرگونه ابهامي مرقوم به زبان فارسخود را نظرات لطفا  – 2 

  .هفته ارسال فرماييد 2مدت 
  

  :مشخصات طرح

  :تاريخ دريافت طرح توسط داور:                                 تاريخ ارسال به داور

  ريال _______________بودجه كل پيشنهادي ماه                  ___________مدت اجرا 

  : خالصه طرح. 1

 �خير      �بلي                                     عنوان فارسي طرح مناسب مي باشد ؟  -الف 

  : عنوان پيشنهادي فارسي 

...............................................................................................................................................................................................  

  �است  نارسا         �است  نسبتا رسا        �است  رسا :  خالصه بيان مسئله و اهميت موضوع - ب 

  �ست ا نارسا         �ست ا نسبتا رسا        �ست ا رسا              :طرح كاربردياهداف كلي و  - پ 

  )داده ها  تجزيه و تحليلجامعه مورد مطالعه، تعداد نمونه، روشهاي جمع آوري و ( خالصه روش اجرا  -  ت

 �است  نارسا         �است  نسبتا رسا        �است  رسا                                                       

  . را مرقوم فرماييددر مورد خالصه طرح در صورت لزوم، لطفاً نظرات اصالحي و تكميلي خود 

  

  

 �خير      �بلي                             عنوان انگليسي طرح مناسب مي باشد؟.  2

  : عنوان پيشنهادي انگليسي

......................................................................................................................................................................................................  

  اسب انتخاب شده است؟من) كاربردي- كاربردي، بنيادي بنيادي،(نوع طرح .  3

  �خير      �بلي                                                                                           

  ......................................................................................................................................................نوع طرح پيشنهادي  
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  : )بيان مسئله( مقدمه و معرفي طرح.  4

  �ست ا نارسا         �ست ا نسبتا رسا        �ست ا رسا            :   معرفي موضوع -الف 

  �ست ا نارسا         �ست ا نسبتا رسا        �ست ا رسا          : ضرورت انجام طرح - ب 

    �خير         �بلي                   انسجام مناسب در بيان مسأله و همگرائي مباحث آن وجود دارد ؟  - پ 

  : تعريف واژه ها  -ت 

 �نياز ندارد     �ارائه نشده است�        كامل نيست       �كامل است                                       

  . را مرقوم فرماييددر مورد مقدمه و معرفي طرح در صورت لزوم ، لطفاً نظرات اصالحي و تكميلي خود 

  

  

  : بررسي متون: ث 

        �كامل نيست با اهداف طرح است ولي مرتبط        �و كامل استبا اهداف طرح مرتبط :    بررسي متون  -الف 

       �نياز به منابع بيشتري دارد                                        

  �منابع جديدتر بايد اضافه شوند        �به روز هستند:            به روز بودن متون بررسي شده -ب

  . را مرقوم فرماييددر مورد بررسي متون در صورت لزوم ، لطفاً نظرات اصالحي و تكميلي خود 

  

  

  :  اهداف و فرضيات. 5

     �خير             �بلي              اهداف كلي با عنوان طرح همخواني دارد؟        – الف 

    �خير             �بلي  ف كلي هستند ؟      اهدافرعي زير مجموعه / اهداف ويژه  - ب 

         �خير             �اهداف كاربردي مطالعه به خوبي مشخص شده است؟       بلي -پ   

  . را مرقوم فرماييد در مورد اهداف در صورت لزوم ، لطفاً نظرات اصالحي و تكميلي خود

  

 :   با توجه به نوع مطالعه طرح به  - ت 

     �سوال و فرضيه نياز دارد          �   سوال نياز دارد  �         فرضيه نياز دارد         

     �خير             �بلي                  با عنوان و اهداف طرح همخواني دارد ؟فرضيات يا سئواالت آيا  –ث  

  . را مرقوم فرماييددر مورد سواالت و فرضيات در صورت لزوم ، لطفاً نظرات اصالحي و تكميلي خود 

  

  

  : چگونگي اجراي طرح. 6

     �خير             �بلي                   درستي انتخاب شده است؟نوع مطالعه بهآيا  –الف 

  . را مرقوم فرماييددر مورد نوع مطالعه در صورت لزوم ، لطفاً نظرات اصالحي و تكميلي خود 
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     �خير             �بلي          جامعه آماري مورد مطالعه درست طراحي شده است؟آيا  –ب 

  . را مرقوم فرماييددر مورد جامعه آماري در صورت لزوم ، لطفاً نظرات اصالحي و تكميلي خود 

  

  

     �خير             �بلي                  روش نمونه گيري درست انتخاب شده است ؟ آيا  –پ  

  . را مرقوم فرماييدروش نمونه گيري خود در صورت لزوم ، لطفاً نظرات اصالحي و تكميلي 

  

  

     �خير             �بلي       هاي آماري صحيح است؟تعيين حجم نمونه براساس روشآيا  –ت  

     �خير             �بلي                     روش اجراي طرح درست ارائه گرديده است ؟ آيا  –ث  

     �نيازي ندارد             �خير            �بلي معيار ورود و خروج مطالعه درست ارائه گرديده است ؟ آيا  –ج  

     �خير             �بلي        ه است ؟شدشيوه گردآوري اطالعات درست ارائه آيا  –چ  

   �خير             �اند؟ بليبيان شده درستيآوري اطالعات با توجه به نوع مطالعه بههاي جمعابزار و روشآيا  –ح  

  چك ليست مورد نظر معتبر است و در ساير مطالعات مورد استفاده قرار گرفته است؟/آيا پرسشنامه -

  �خير             �بلي                                                                                                                

  �خير             �بلي  بررسي شده است؟بصورت قابل قبول  ابزار مورد استفاده روايي و پاياييدر صورت نياز  آيا -

    �خير             �بلي           شده است؟و گزارش آيا در صورت نياز آلفاي كرونباخ پرسشنامه مورد نظر بررسي  -

  �خير             �بلي                        پرسشنامه مورد نظر به اندازه كفايت توضيح داده است؟آيا در مورد تفسير  -

  �خير             �بلي     به اندازه كفايت توضيح داده است؟در مورد آموزش افراد جمع آوري كننده اطالعات آيا  -

  . در صورت لزوم ، لطفاً نظرات اصالحي و تكميلي خود را در خصوص بندهاي فوق مرقوم فرماييد

  

  

     �خير             �متغيرهاي ارائه شده متناسب با اهداف طرح ، طراحي و تعريف شده اند ؟     بليآيا  –خ  

 �خير             �بلي                  آيا در جدول متغيرها تمامي متغيرهاي مورد بررسي آورده شده اند؟ -

  �خير             �بلي                          آيا نقش و مقياس و تعريف متغيرها درست نوشته شده است؟ -

  . را مرقوم فرماييددر مورد متغيرها در صورت لزوم ، لطفاً نظرات اصالحي و تكميلي خود 

  

  

  اهداف و فرضيات درست انتخاب شده است؟      آماري با توجه به آزمون هاي و ها داده تحليل و تجزيه روشآيا  –د  

   �خير                �بلي                                                                                         

را مرقوم آماري  آزمون هاي و داده ها تحليل و تجزيه روشدر مورد در صورت لزوم ، لطفاً نظرات اصالحي و تكميلي خود 

  . فرماييد

     �خير             �شده است؟   بلي گرفته درنظر  با توجه به نوع مطالعه  اخالقي اتظمالحآيا  –ذ  
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  . را مرقوم فرماييددر مورد مالحضات اخالقي در صورت لزوم ، لطفاً نظرات اصالحي و تكميلي خود 

  

   :طرحبندي زمان - ر

            �خير         �زمان اجراي طرح با اهداف پيشنهادي و روش اجراي طرح متناسب است ؟  بليآيا  – 1

     �خير         �بيني شده قابل انجام است؟ بليمراحل اجراي طرح براساس جدول زماني پيشآيا  – 2 

  . را مرقوم فرماييددر مورد زمان بندي طرح در صورت لزوم ، لطفاً نظرات اصالحي و تكميلي خود  

  

  

  :   مشكالت و محدويت هاي اجرايي -ز  

  در انجام طرح پيش بيني شده است ؟احتمالي مشكالت و محدويت هاي اجرايي آيا  –الف  

     �خير        �بلي                                                                                                     

  . را مرقوم فرماييددر مورد مشكالت و محدوديتهاي اجرايي در صورت لزوم ، لطفاً نظرات اصالحي و تكميلي خود 

  

  

  : بودجه طرح. 7

  : هزينه پرسنلي   - 1

                                             جدول فعاليتها و هزينه هاي پرسنلي متناسب با اهداف و حجم كار تدوين گرديده است ؟آيا  –الف 

     �خير      �بلي                                                                       

            �خير     �ساعات كار در نظر گرفته شده متناسب مي باشد ؟  بلي  –ب 

  :هزينه آزمايشات و خدمات تخصصي  -  2

         �بيش از حد در نظر گرفته شده است       �هزينه آزمايشات و خدمات تخصصي متناسب مي باشد ؟  بلي –الف 

  �كم در نظر گرفته شده است                                                 

  :هزينه وسايل و مواد  -  3

  �خير        �وسايل مورد نياز و هزينه آن متناسب پيش بيني گرديده است ؟  بلي  - الف

    :هاي مسافرت هزينه  - 4 

        �خير       �بلي            هزينه هاي مسافرت متناسب پيش بيني گرديده است ؟ –الف 

  : هزينه هاي ديگر  - 5

    �مورد ندارد        �مناسب است     �كم است  �زياد است          :  هزينه تكثير اوراق پرسشنامه –الف 

  �مورد ندارد        �مناسب است      �كم است  �زياد است               : هزينه تهيه نشريات و كتب –ب 

  �مورد ندارد        �مناسب است      �كم است  �زياد است                            :    ساير هزينه ها –ج 

       �خير        �بلي            جمع هزينه هاي ذكر شده در طرح صحيح است ؟  –د 
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  . را مرقوم فرماييددر مورد هزينه ها در صورت لزوم، لطفاً نظرات اصالحي و تكميلي خود 

  

  

  : فهرست منابع. 8

  اند؟  طرح مورد استفاده قرار گرفتهآيا كليه منابع ذكرشده در قسمت منابع و ماخذ در متن  -الف   

                                                             �خير        �بلي                                                                               

       �خير        �باشند؟ بليمي) كافي و به روز(آيا منابع مورد استفاده مرتبط  -ب  

  شده است؟  استفاده متناسب طور به )خارجي و داخلي مطالعات( انگليسي و فارسي منابع از آيا -ج  

       �خير        �بلي                                                                               

  .را مرقوم فرماييددر مورد فهرست منابع  در صورت لزوم ، لطفاً نظرات اصالحي و تكميلي خود

  :ماهيت طرح كلي ارزيابي . 9

  : ماييدفرارزيابي خويش را از ماهيت طرح بر اساس موارد زير مشخص لطفا 

  �امكان اصالح خدمات موجود                        �امكان حل يك مشكل بهداشتي درماني 

 �) هر فعاليتي كه براي اولين بار در ايران طراحي شود(نوآوري      �امكان توليد يك محصول                   

 �ايجاد زيرساخت براي تحقيقات آتي      

  �  خارجيمراكز علمي با                       �ايجاد همكاري مشترك با مراكز علمي داخلي  

  :  به نظر شما طرح پيشنهادي . 10

        �قابليت اجرا ندارد                                                 �قابليت اجرا دارد                                       

   �با انجام اصالحات كلي قابليت اجرا دارد                �با انجام اصالحات جزيي قابليت اجرا دارد  

  .اضافه فرماييد  A4با ذكر شماره بندي اين فرم در برگه اضافي سايز توانيد نظرات خود را در صورت نياز مي

  
 

  :مشخصات داور

  :              رتبه علمي :                            تخصص :                                     خانوادگينام و نام

  : محل كار 

  : آدرس و تلفن محل كار 

  

  :)شبكه شتاب(شماره حساب بانكي 

  : محل امضاء :                                                                  تاريخ 

  


