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  :مقدمه 
ارشد و باالتر جهت اخذ مدرك  اساس مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي، كليه دانشجويان مقاطع تحصيلي كارشناسي بر

در راستاي لزوم  به همين منظور و .باشند  دوره تحصيلي خود ميي ازعنوان بخشه نامه ب دن واحد پايانتحصيلي موظف به گذران
هاي مستقل علمي و تحقيقي و پرورش روحيه تتبع، دانشجو  شيوه تحقيق و افزايش قدرت اعتماد به نفس در انجام فعاليتيادگيري 

ته تحصيلي خويش به انجام كار تحقيقي بپردازد و نتايج آن را به صورت هاي مربوط به رش و دستيار موظف است در يكي از زمينه
  .نامه ارايه نمايد مفاد اين آيينبا اي مطابق  نامه پايان

 
 :نامه  تعريف پايان

كه از آن اي   رشتهمرتبط باي       كه در آن دانشجو زير نظر استاد راهنما در يك مساله كار مكتوبي استرساله دانشجويان / نامه پايان
  .پردازد التحصيل خواهد شد به تحقيق مي فارغ

 
 :كليات 

برنامه آموزشي هر رشته نامه جزء واحدهاي درسي دانشجو است كه ارزش آن از نظر نظام واحدي، مطابق مفاد   واحد پايان-1ماده 
  .باشد ميتحصيلي 

تخصصي و دكتري ، ايحرفه، دكتري PhDرشد،  كليه دانشجويان مقاطع تحصيلي كارشناسي ابراينامه   اين آيين-2ماده 
  .باشد دانشگاه ميبه هاي مختلف وابسته  تخصصي دانشكده فوق

  . گيرد  راهنما و مشاور صورت مياساتيدنامه توسط دانشجو تحت نظارت و راهنمايي مستمر   انجام و نگارش پايان -3ماده 
  .پذيرد اهنما و تصويب در شوراي پژوهشي دانشكده انجام مينامه با صالحديد استاد ر  طراحي و اجراي پايان- 4ماده 

 دانشگاه استعالم تحقيقات و فناوريتوان در اين زمينه از معاونت  در صورت اختالف نظر در شوراي پژوهشي دانشكده مي: 1تبصره 
  .كرد

ش پزشكي مبني بر تحقيقي بودن وزارت بهداشت، درمان و آموز 02/09/93 مورخ 2422ه نامه شمار2 بند  با عنايت به-5ماده 
ي خود به  ها نامه  در تصويب و تعيين عناوين پايانهستندربط هر دانشكده موظف  هاي مختلف، مسئوالن ذي هاي دوره نامه پايان

  .باشند  تحقيقي بودن آن توجه كامل داشته
نامه دوره ي مندرج در آيينهاموظف به رعايت دستورالعمل) PhD By Research(دانشجويان دكتري تخصصي پژوهشي  -

نامه فوق پيش بيني نشده است و در مواردي كه در آيين) پيوست(ريزي علوم پزشكي بوده مذكور ابالغي از شوراي عالي برنامه
  .باشندنامه هاي دانشگاه مينامه پايانموظف به رعايت آيين

 
  : نامه تعريف و شرح وظايف مجريان پايان

نامه  نامه كليه افرادي هستند كه مطابق مقررات ملزم به اخذ و گذراندن واحد پايان ر از دانشجو در اين آئينمنظو:  دانشجو- 6ماده 
  .باشند مي

  :وظايف دانشجو - 7ماده 
	؛نامه به عنوان واحد درسي در زمان مقرر انتخاب واحد پايان .1
فرم ( مركز تحقيقاتي و معاونت پژوهشي دانشكده  اخذ معرفي نامه از تحصيالت تكميلي يا معاونت آموزشي دانشكده براي2-1

   )پيوست
  ؛ استاد راهنماانتخاب .2
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   ؛نامه و استاد راهنما  پايان موضوعهاي مربوط به انتخاب تكميل فرم .3
  ؛نامه با هماهنگي استاد راهنما پيگيري روند ثبت موضوع پايان .4
مراكز   وها ه دانشكدههاي مشاور  از هستهگيري  و بهرهاورنامه تحت نظارت استاد راهنما و مش فعاليت مستمر روي موضوع پايان .5

  )ها پيوستفرم(تحقيقات 
موعد (با فواصل سه ماهه تا پايان كار يا از كل زمانبندي طرح  %75و%50،%25هاي زماني كار در بازههاي پيشرفت ارايه گزارش .6

 )هر يك زودتر فرا رسيد

- رونوشت از گزارش بايد براي مديريت تحصيالت تكميلي دانشكده نيز ارسالدر مورد دانشجويان تحصيالت تكميلي يك: تبصره
  .شود

  .نامه انتخاب نمايدهر دانشجو بايد يك موضوع را به عنوان پايان -4
پس از تاييد استاد راهنما و تصويب شوراي پژوهشي )  نفر2حداكثر (نامه توسط گروهي از دانشجويان انتخاب موضوع پايان: 1تبصره

  :شكده به شرط رعايت موارد ذيل مجاز استدان
  .حجم و اهميت موضوع تحقيق با تعداد دانشجويان تناسب داشته باشد) الف
-نامه را عهدهاي باشد كه هر يك از دانشجويان ذيربط بتوانند انجام بخشي مستقل از پايانتقسيم بندي موضوع تحقيق به گونه) ب

   .دار شوند
 مربوطه بوده و حداقل از درجه علمي استادياري دانشگاهعلمي  بايست از اعضاي هيأت ستاد راهنما مي ا: استاد راهنما– 8ماده 

  .برخوردار باشد
  .نامه را داشته باشد  استاد راهنما بايد حتماً سابقه حداقل مشاوره دو پايان:1 تبصره

ه فوق منوط به موافقت شوراي پژوهشي دانشگاه هاي جديد التاسيس استثنا شدن از تبصردر مورد رشته و دانشكده: 1-1تبصره 
  .باشدمي

نامه با راهنمايي استادي از دانشكده ديگر به اجرا درآيد توافق شوراي پژوهشي دانشكده محل  چنانچه الزم باشد پايان: 2 تبصره
   .تحصيل دانشجو ضروري است

ها  علمي ساير دانشگاه  شوراي پژوهشي دانشكده اعضاي هيأتبه پيشنهاد استاد راهنما و موافقت معاونت پژوهشي و تائيد: 3 تبصره
  .توانند به عنوان استاد مشاور انتخاب شوند يا محققين ديگر مي

علمي با درجه استاديار به حد كفايت وجود نداشته باشد با تائيد شوراي پژوهشي  كه در دانشكده اعضاي هيأت در صورتي: 4تبصره 
عنوان استاد  ه سال سابقه كار آموزشي و پژوهشي ب5علمي مربي با حداقل  توان از اعضاي هيأت و معاونت پژوهشي دانشكده مي

  .راهنما استفاده نمود
منوط به رعايت سقف پايان نامه هايي كه هدايت آنها  انتخاب استاد راهنما به تقاضاي دانشجو و موافقت استاد مورد نظر – 9ماده 

  .باشد ائيد شوراي پژوهشي و معاونت پژوهشي دانشكده ميو تبه استاد مربوطه محول شده است 
- هاي دانشگاه علوم پزشكي مقصد مينامهها و آييندانشجوي مهمان از نظر انتخاب استاد راهنما و مشاور تابع دستورالعمل: تبصره
  .باشد

 اجراي يت حسناد راهنماي اول مسئول در هر صورت است. استاد راهنما داشته باشد2تواند حداكثر  نامه مي  هر پايان– 10ماده 
  .د را برعهده دارنامه پايان
بايد به تائيد  شوراي شده و اين پيشنهاد  پيشنهاد استاد راهنماي اول با ذكر داليل قانع كننده از طرف  دوماستاد راهنما : 1 تبصره

  . دانشكده برسدتحصيالت تكميلي
  .تكميلي ندارند اين وظايف به عهده شوراي پژوهشي گذاشته مي شودهايي كه شوراي تحصيالت در دانشكده: 1-1تبصره 
 و در دانشكده هايي  تعيين ميزان معادل واحد آموزش براي هر استاد راهنما به عهده شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده : 2تبصره 

  .باشد ه ميمربوطهاي كه شوراي تحصيالت تكميلي ندارند توسط شوراي آموزشي دانشكده
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نامه دكتري تخصصي باليني ، يك پايان)PhD(نامه دكتري تخصصيتواند بطور همزمان دو پايان  هر استاد راهنما مي- 11ه ماد
اي براي هر سال ورودي دانشجويان را نامه دكتري حرفهنامه كارشناسي ارشد، دو پايانبراي هر سال ورودي دانشجويان، سه پايان

 .راهنمايي نمايد

 ري تخصصينامه دكتپايان PhD3=k  
 2باليني نامه دكتري تخصصيپايان=k  
 5/1نامه كارشناسي ارشد پايان=k  
 1 اينامه دكتري حرفهپايان=k 

  .باشدنامه مي پايانk=6هر استاد راهنما حداكثر مجاز به هدايت : 1تبصره
 . باشد ميK=3/1در خصوص استاد مشاور مقدار : 2تبصره

  . يي كه بصورت طرح تحقيقاتي مي باشند؛ مشمول اين سقف نمي باشندهدايت پايان نامه ها: 3تبصره 
نامه ها گيري در خصوص هدايت همزمان پاياننامه هاي ابالغي از وزارت متبوع در شرايط استثنايي تصميممطابق با آيين: 4تبصره

 توجه به توانايي علمي و رعايت بيش از سقف تعيين شده بر عهده شوراي تحصيالت تكميلي يا شوراي پژوهشي دانشكده و با
  .     باشدنامه ها ميعدالت در تقسيم پايان

  .گرددشود ضريب مورد اشاره نصف مي استاد راهنما هدايت مي2چنانچه طرح با  : 5تبصره
پژوهشي در استاد راهنماي دوم تنها با ذكر داليل كافي مبتني بر گستردگي موضوع تحقيق و با شرايط موافقت شوراي  : 6تبصره

 .پذير مي باشدنامه يا كار تحقيقي را بر عهده بگيرند؛ امكانصورتيكه هر استاد قادر به هدايت بخشي مستقل و مشخص از پايان

ها همكاري ها به عنوان استاد راهنما يا مشاور در آنهايي كه اساتيد اين دانشگاه در ديگر دانشگاهنامهآن تعداد از پايان : 7تبصره
  .گردندها لحاظ نمينامهند در محاسبه سقف مجاز هدايت پايانكنمي

  : وظايف استاد راهنما- 12ماده 
 دارا بودن مسئوليت اصلي در هدايت مستقيم دانشجو و نظارت مستمر بر مراحل مختلف تحقيق و صحت علمي و اخالقي – 1

  ) وزارت بهداشت2/9/93د مورخ /2422/500به استناد نامه پيوست شماره (نامه  مطالب مندرج در پايان
 و نامه نامه جهت ارايه به شوراي پژوهشي دانشكده  براي ثبت موضوع پايان نويس پايان  همكاري با دانشجو در تكميل فرم پيش– 2

  .  يا سامانه مورد تاييد وزارت بهداشتIRANDOCنامه در سپس ثبت عنوان پايان
 هفته از زمان تكميل آن و 2نامه به معاونت پژوهشي دانشكده حداكثر ظرف مدت  انهاي مربوط به ثبت موضوع پاي  ارايه فرم–3

  هاي الزم؛ پيگيري
نامه و تهيه صورتجلسه براي   تشكيل حداقل سه جلسه با مشاركت اساتيد مشاور و دانشجو بمنظور بررسي پيشرفت كار پايان–4

  ارايه در زمان دفاع؛ 
  نامه نامه و شركت در جلسه دفاع از پايان  جلسه دفاع از پايانسازي دانشجو در جهت انجام  آماده–5

 پيش دفاع را بمنظور آمادگي بيشتر  هايي كه زمينه برگزاري جلسه پيش دفاع وجود دارد مي توان جلسه در دانشكده: تبصره
  . دانشجو و استاد راهنما برگزار نمود

د و يا در جلسات پيشرفت كار شركت ننمايد و يا به هر دليلي از ارائه هاي زماني خود ارائه نده در صورتي كه دانشجو گزارش-6
تواند با ارائه مستندات مسئله را در شوراي پژوهشي طرح نمايد و با مصوبه شوراي پژوهشي نامه سر باز زند؛ استاد راهنما ميپايان

  . نسبت به خاتمه همكاري با دانشجو اقدام نمايد
  : اي شرايط زير است استاد مشاور دار  -13ماده 

. گردد نامه مشخص مي  استاد مشاور به پيشنهاد استاد راهنما و با تاييد شوراي پژوهشي دانشكده جهت مشاوره در اجراي پايان- 1
   .باشد    نفر مي2نامه حداكثر تعداد استاد مشاور هر پايان

تاد راهنما، يك يا چند تن از اعضاي هيأت علمي  به تشخيص اس ودر صورت نياز PhDدر خصوص دوره دكتري تخصصي : تبصره
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  . رساله دانشجو تعيين مي شوند "استاد مشاور"يا ساير متخصصان به عنوان 
علمي دانشگاه يا از محققين مؤسسات علمي و پژوهشي برجسته كشور پس از تاييد   استاد مشاور بايد ترجيحاً از اعضاي هيأت- 2

  .شوراي پژوهشي دانشكده باشد
هاي الزم را در ارتباط با مشاوره   استاد مشاور بايد حداقل داراي مرتبه علمي مربي يا مدرك كارشناسي ارشد بوده و تخصص- 3

  .نامه داشته باشد پايان
 K=9باشد و در مجموع سهم هر فرد از استاد راهنما يا مشاور بودن نبايد بيشتر از  ميK=6 سقف استاد مشاور براي هر فرد – 4

  .افزايش بيشتر بر اساس موافقت شوراي پژوهشي دانشكده مربوطه ممكن خواهد بود. باشد
  

  :فرمول معادل سازي براي راهنما و مشاور

  
  .باشد به عهده معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده ها ميkبررسي سقف : 1تبصره
ف قابل پرداخت آموزشي فراتر رفت با تاييد دانشكده سازي تعداد واحد اساتيد از سقچنانچه مطابق با فرمول معادل: 2تبصره

  .باشدمربوطه حق الزحمه از طريق قرارداد پژوهشي قابل پرداخت مي

   وظيفه استاد مشاور-14ماده 
  .استاد مشاور مسئوليت صحت علمي موارد مشاوره شده عمدتاً آمار حياتي و روش تحقيق را دارد

 .گردد اعمال مينامه  ايت با توافق استاد راهنما در تدوين پايانكليه نظرات استاد مشاور در نه: تبصره

 
  نامه زمان انتخاب واحد پايان

بندي ذيل نسبت به انتخاب موضوع و   مختلف بايد طبق برنامه زمانهاي  دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي در رشته-15ماده 
  :ثبت آن اقدام نمايند

- است پس از پايان نيمسال اول و قبل از شروع نيمسال سوم تحصيلي موضوع پاياناسي ارشد موظفكارشن دانشجوي دوره -الف
  .نامه خود را با نظر استاد راهنما مشخص نمايد و به تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده برساند

اهنگي استاد تا پايان نيمسال اول تحصيلي موضوع رساله خود را با هم موظف است PhD  دانشجوي دوره دكتري تخصصي -ب
  .راهنما تعيين و فعاليت پژوهشي خود را آغاز كند

و نحوه تصويب ) ارزيابي جامع(چگونگي ارزيابي قابليت هاي آموزشي و پژوهشي دانشجو براي استمرار فعاليت پژوهشي : تبصره 
ظف است ترتيبي اتخاذ مؤسسه مو. موضوع رساله دانشجو مطابق دستور العملي است كه به تصويب شوراي مؤسسه رسيده باشد

  . كند كه موضوع رساله دانشجو حداكثر تا پايان نيمسال سوم تحصيلي دانشجو به تصويب نهايي برسد
   دانشجوي دوره دكتري پزشكي عمومي از شروع كارآموزي تا قبل از امتحانات جامع كارورزي؛-ج
  ت يك سال؛ دانشجوي دوره دكتري دندانپزشكي از سال چهارم دوره تحصيلي طي مد-د
   واحد درسي تا حداكثر يك سال140دانشجوي دوره داروسازي بعد از گذراندن - ه
تخصصي تا پايان سال اول دستياري   دانشجوي دوره تخصصي تا پايان سال اول دستياري تخصصي و دانشجوي دوره فوق-د

  تخصصي؛ فوق
 ساله قبل از معرفي 5  و4هاي  ن ارتقاء سال اول، در رشتههاي سه ساله قبل از معرفي به آزمودر دوره تخصصي در رشته: 1تبصره

 به ارتقاء سال دوم و در خصوص دوره فوق تخصصي تا پايان سال اول دستياري فوق تخصصي

آموزشي دانشگاه با دانشجو هاي  نامه هاي يادشده برابر آيين نامه در رشته بندي انتخاب واحد پايان در صورت عدم رعايت زمان: تبصره
  .باشدفتار شده و مسئوليت عواقب آموزشي آن بر عهده دانشجو مير
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  نامه  پايان(Proposal)شرايط انتخاب و ثبت طرح پيشنهادي 

نمايد و پس از جستجو و تاييد كتابخانه خود انتخاب نامه   هر دانشجو بايد فقط يك عنوان پيشنهادي را جهت پايان-16ماده 
  . ثبت نمايدrts.gums.ac.irآن در سامانه  مركزي مبني بر عدم تكراري بودن 

 استخراج شده جذب منابع ماليهاي پژوهشي دانشگاه و يا موسسات خارج از دانشگاه با  عنوان پيشنهادي بايد از اولويت-18ماده 
  .باشد

  :نامه  تكميل روند ثبت طرح پيشنهادي پايان-19ماده 
  نامه توسط دانشجو از طرف استاد راهنما و ارائه به تحصيالت تكميليانتكميل فرم پيشنهاد هدايت پاي: 1 فرم شماره -الف

بررسي فرم خالصه اطالعات تكميل شده توسط كتابخانه مركزي و تاييد توسط استاد راهنما، مشاور و مدير گروه : 2فرم شماره 
  مربوطه و تاييد توسط شوراي تحصيالت تكميلي 

  تحقيقاتي و تاييد مدير گروه به عنوان نماينده شوراي گروهتكميل فرم پيش نويس طرح : 3فرم شماره 
هاي تكميل شده بعد از طرح در شوراي گروه و تاييد اوليه مدير گروه به حوزه معاونت پژوهشي دانشكده يا مراكز   تحويل فرم-ب

  .ل مي گرددم ارساهاي الز تحقيقات داراي موافقت قطعي يا اصولي از شوراي گسترس وزارت بهداشت جهت بررسي
نامه در مركز تحقيقات با حضور داور تخصصي مورد تاييد معاونت پژوهشي در مواردي كه جلسه دفاع از پروپوزال پايان: 1تبصره

  .دانشكده برگزار شده باشد لزومي به برگزاري جلسه دفاع در دانشكده نيست
  .اتي نيستند را نمي توان در مراكز تحقيقاتي به ثبت رساندنامه مطرح شده و طرح تحقيقمواردي كه صرفا به عنوان پايان: 2تبصره

 رد طرح پيشنهادي ياد شده توسط شوراي پژوهشي دانشكده يا مركز تحقيقاتي مربوطه همراه با ذكر داليل منطقي به استاد -ج
  .راهنما
الحي شوراي پژوهشي دانشكده  ماه پس از تاريخ اعالم نظريه اص2چنانچه نظريه اصالحي بود دانشجو فرصت دارد  : 1تبصره

  .اصالحات را ارائه دهد
 هفته تقاضاي 3تواند حداكثر تا چنانچه پروپوزال در شوراي پژوهشي دانشكده يا مراكز تحقيقات رد شد؛ مجري طرح مي: 2تبصره

  .استيناف به شوراي پژوهشي دانشگاه ارسال نمايد
هاي مصوب آن دانشكده را مطابق  نامه تحصيلي فهرست عناوين پايانمعاونت پژوهشي دانشكده موظف است در هر ترم : 3تبصره

  .قالب تعيين شده به معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه ارسال كند
تواند عنوان   در صورتي كه معاون پژوهشي دانشكده يا شوراي پژوهشي مركز تحقيقاتي مربوطه الزم بداند جهت رفع ابهامات مي-د

  .سه شوراي پژوهشي دانشكده در حضور استاد راهنما به شور بگذاردرا در جلنامه  پايان
 برگزاري جلسه دفاع از پروپوزال براي همه دانشجوياني كه به نوعي 02/09/93 مورخ 2422 بخشنامه شمار2 استناد بند به: تبصره
الزامي  ) PhDتخصصي و فوق تخصص و اي، مقاطع از جمله دانشجويان كارشناسي ارشد، دكتراي حرفه(كنند نامه ارائه ميپايان
  .است

 معاونت پژوهشي دانشكده يا مراكز تحقيقاتي موظفند حداكثر تا يك ماه نسبت به بررسي اوليه پروپوزال اقدام نمايند و پس از - ه
ما و مشاور را صادر  و ابالغ اساتيد راهناقدام نمايدنامه  دريافت نتيجه اصالحيه نهايي نسبت به تصويب يا رد طرح پيشنهادي پايان

  .كنند
 

  نامه طرح پيشنهادي پايان)تعويض يا اصالح(  شرايط تغيير
 اين تعويض بايد با ذكر داليل .فقط يك بار حق تعويض آن را داردنامه   هر دانشجو بعد از ثبت طرح پيشنهادي پايان-20ماده 

. برسديا مركز تحقيقاتي مصوب   شوراي تحصيالت تكميلي,منطقي از طرف استاد راهنما بوده و به تاييد شوراي پژوهشي دانشكده
  .شود تكرار ميمجدداً نامه  صورت تعويض عنوان، مراحل ثبت عنوان جديد پاياندر 
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نامه را در فاصله چنانچه موضوع مطرح شده براي پايان نامه به هر دليل به ثبت نرسد و استاد راهنماي مربوطه موضوع پايان: تبصره
با يك دانشجوي ديگر اخذ ننمايد يا بصورت طرح تحقيقاتي به معاونت پژوهشي ارائه ندهد موضوع از حوزه اختيار آن زماني يكسال 

  . شوداستاد خارج مي
هاي اهداف، روش  از چهارچوب مصوب اوليه در زمينهنامه  در صورتي قابل قبول است كه پاياننامه   اصالح عنوان پايان- 21ماده 

بايد توسط دانشجو و استاد راهنما قبل از شروع  پذير است و مي نيز فقط يك بار امكاننامه  اصالح عنوان پايان .شودخارج ن... اجرا و 
  .نامه به شوراي پژوهشي گروه اعالم و به اطالع و تصويب نهايي معاونت پژوهشي دانشكده يا مركز تحقيقات برسدپايان

نامه با اشكال مواجه شود موضوع بايد به تاييد شوراي پژوهشي امه پايانهايي ادچنانچه در جريان اجرا بدليل محدوديت -
  .دانشكده برسد

 
 شرايط تغيير اساتيد راهنما و مشاور

با ذكر داليل كافي وباشد كه اين تغيير بايد با موافقت طرفين   هر دانشجو فقط يك مرتبه مجاز به تغيير استاد راهنما مي-22ماده 
  . تصويب معاونت پژوهشي دانشكده يا مركز تحقيقات برسدكننده بوده به و قانع
  .باشد تصميم گيري در خصوص موارد استثناء به عهده شوراي پژوهشي دانشكده مي: تبصره
توسط استاد راهنما، استاد راهنما يا دانشجو، استاد راهنماي جديد را به معاونت نامه   در صورت عدم امكان هدايت پايان-23ماده 

  .نامه را به عهده بگيرد كند تا در صورت تاييد هدايت پايان انشكده معرفي ميپژوهشي د
  .ست گيرد موافقت شوراي پژوهشي مركز ضروري ا در مورد تحقيقاتي كه در مراكز تحقيقات صورت مي: تبصره
، اين باشدنامه  يان در صورتي كه طول مدت غيبت استاد راهنماي اصلي بيش از دو پنجم مدت زمان مجاز اجراي پا-24ماده 

  .گردد غيبت به منزله موافقت استاد راهنما يا تغيير استاد راهنما تلقي مي
 تغيير استاد مشاور بايد به پيشنهاد استاد راهنما با ذكر داليل كافي و قانع كننده بوده و حداكثر يك مرتبه در طول -25ماده 
  . معاونت پژوهشي دانشكده يا مركز تحقيقات برسدتغيير بايد به تاييداين . امكان پذير استنامه  پايان
  .پيشنهاد دانشجو براي تغيير استاد مشاور بايد از طرف استاد راهنما انجام پذيرد: تبصره

  
  نامه حداقل و حداكثر زمان اجراي پايان

مقطع نامه آموزش هر  يين مطابق آتا جلسه دفاعنامه  موضوع پايان) تصويب رسمي( حداقل فاصله زماني الزم بين ثبت -26ماده 
  .باشد رشته ميتحصيلي و 

هاي   هاي حداكثر طول مدت تحصيل در مقاطع و رشته نامه نامه با توجه به آيين  حداكثر زمان مجاز براي اجراي پايان- 27ماده 
  .گردد مختلف تحصيلي تعيين مي

 
  نامه تركيب هيأت داوران پايان

  : اعضاي هيأت داوران عبارتند از-28ماده 
  راهنما؛) ان( استاد-الف
  ؛)در صورت وجود(مشاور) ان( استاد-ب
و با معرفي مدير باشند و يك نفر از ايشان بايد از گروه آموزشي مربوطه   دو نفر از اساتيد داور كه متخصص در رشته مربوطه مي-ج

يا مركز ب معاونت پژوهشي دانشكده و فرد ديگر با انتخاگروه به عنوان نماينده آموزشي يا تحصيالت تكميلي  انتخاب شود 
  گردد؛ مشخص ميبه عنوان نماينده پژوهشي ) با تاييد معاونت پژوهشي دانشكده(تحقيقاتي مربوطه 

   معاون پژوهشي دانشكده يا نمايندة ايشان؛-د
  .اند ته يك فرد با تجربه در زمينه روش تحقيق كه در زمان تصويب پروپوزال به انتخاب معاون پژوهشي حضور داش- ه
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تحصيالت تكميلي از / توان به پيشنهاد استادان راهنما و مشاور يا صالحديد معاونت پژوهشي دانشكده   ميهادر كليه رشته: تبصره
استادان خارج از دانشگاه نيز به عنوان داور دعوت به عمل آورد كه در چنين مواردي صالحيت فرد داور بايد به تاييد شوراي 

  .بوطه رسيده باشدپژوهشي دانشكده مر
 

  دفاع از پايان نامه
 .باشند؛ اجباري است   نامه براي كليه دانشجوياني كه مشمول گذراندن اين واحد مي دفاع از پايان -29ماده 

 منوط به PhDهاي كارشناسي ارشد و  براي دوره18/5/89نامه كارشناسي ارشد مورخ  آيين24مطابق با تبصره ماده : تبصره
  .باشدهاي درسي ميه واحدگذراندن كلي

نامه  راهنما و مشاور مبني بر قابل دفاع بودن پايان) ان(نامه پس از تدوين آن توسط دانشجو و تاييد استاد  دفاع از پايان-30ماده 
  .گيرد در حضور هيأت داوران صورت مي

تابع مصوبه شوراي دانشگاه دال بر ارايه تخصصي  نامه در مورد دستياران تخصصي و فوق شرايط الزم براي دفاع پايان: 1تبصره
 پژوهشي است كه سطح آن متناسب با شرايط توسط مصوبه شوراي پژوهشي و آموزشي -پذيرش مقاله از يك مجله معتبر علمي

    . در اين خصوص تابع شرايط آئين نامه مربوطه مي باشندPhDدانشجويان دوره دكتري تخصصي . شودگيري ميدانشگاه تصميم
براي ساير مقاطع تحصيلي در صورت پيشنهاد معاون پژوهشي و آموزشي دانشكده و تصويب شوراي پژوهشي و آموزشي : 2رهتبص

  .شودگيري ميدانشگاه تصميم
 اقدامات الزم در  جهتاست راهنما و مشاور رسيده ) ان(نامه را كه به تاييد استاد  دانشجو موظف است نسخه اوليه پايان-31ماده 

  . قرار دهد يا مركز تحقيقات مربوطهمعاونت پژوهشي دانشكدهاختيار 
نامه نسخه اوليه آنرا تحويل معاونت  دانشجو موظف است حداقل يك ماه قبل از پايان سقف مجاز زماني براي گذراندن پايان: 1تبصره

  .پژوهشي دانشكده نمايد
هاي تناسب حجم مطالب هر بخش به تاييد معاونت ت استانداردنامه بايد رعايقبل از صدور اجازه براي دفاع از پايان: 1-1تبصره

  .پژوهشي دانشكده مربوطه برسد
اقدامات الزم نامه   پايان معاون پژوهشي دانشكده موظف است ظرف مدت حداكثر يك ماه پس از دريافت نسخه اوليه-32ماده 

  .جهت برگزاري جلسه دفاع را فراهم آورد
  .باشد ماه مي2 اين زمان PhDرشناسي ارشد و هاي كادر خصوص دوره: 1تبصره

را به نامه   پايانموظف است حداقل دوهفته قبل از زمان دفاع كپي كامل نسخه اوليه دانشكده يا مركز تحقيقات مربوطه: 2تبصره 
  .صورت چاپي يا از طريق پست الكترونيك در اختيار داوران قرار دهد

نامه بايد حداقل يك هفته قبل از موعد مقرر آن با اعالم كتبي به وسيله  اع از پايان زمان و مكان برگزاري جلسه دف-33ماده 
راهنما، مشاور و داوران و با درج آگهي در تابلو اعالنات به ) ان(به اطالع استاد معاونت پژوهشي دانشكده يا مركز تحقيقات مربوطه

  .اطالع عموم برسد
نامه را فراهم آورده  موظف است مكاتبات و تسهيالت الزم جهت جلسه دفاع از پايان  دانشكده يا مركز تحقيقات مربوطه-34ماده 

  .نامه را در اختيار دانشجو و استاد راهنما قرار دهد و امكانات مورد نياز جهت ارايه هر چه بهتر پايان
خالصه به , الوه بر چكيده به زبان انگليسيدر اين مورد پايان نامه بايد ع. نامه به زبان انگليسي بالمانع استنگارش پايان: 1تبصره

  .زبان فارسي نيز داشته باشد
  .دفاع و مراحل دفاع نيز بايد به صورت انگليسي باشد, نامه به زبان انگليسيدر صورت نگارش پايان: 1-1تبصره
  .پزشكي گيالن باشدنامه بايد در يكي از اماكن متعلق به دانشگاه علوم   محل برگزاري جلسه دفاع از پايان-35ماده 
در محلي غير از اماكن متعلق به دانشگاه علوم پزشكي گيالن برگزار نامه  چنانچه به داليلي الزم باشد كه جلسه دفاع از پايان: تبصره

  .گردد   گردد، اين موضوع به درخواست استاد راهنما و با ذكر داليل كافي و با تاييد معاون پژوهشي دانشكده مقدور مي
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استاد راهنما، نماينده معاون پژوهشي   عالوه بر حضورهنگامي اعتبار دارد كهنامه دانشجو يا دستيار   جلسه دفاع از پايان-36ماده 
نماينده معاون آموزشي دانشكده و حداقل دو داور تخصصي رشته مربوطه، انتخابي از طرف معاون پژوهشي دانشكده , دانشكده

  .حضور داشته باشند
  . نفر از نامبردگان الزامي است5ه فوق حضور حداقل در جلس: 1تبصره
مايد داليل مستند و مورد تاييد معاونت پژوهشي دانشكده براي خود جانشين مشخص نارايه  استاد راهنما با در مواردي كه: 2تبصره

  . را انجام دهدنامه به جاي استاد راهنما حضور يافته و وظايف محوله تواند در جلسه دفاع از پايان اين جانشين مي
 از جانب استاد راهنما و با ارايه داليل مستند مورد تاييد فقط يك بارنامه   تغيير ساعت، روز و مكان جلسه دفاع از پايان :37ماده 

  .باشد پذير مي  امكانمعاونت پژوهشي دانشكده يا مركز تحقيقات مربوطه
رسيدگي به موارد خارج . الم شود شامل يك نوبت لغو جلسه نمي شودچنانچه تاريخ از پيش تعيين شده بدليلي تعطيل اع: تبصره 

  .باشداز اين ماده برعهده شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده مي
 

  نامه ارزشيابي پايان
 .گردد نامه اعالم مي نامه به عهده اعضاي هيأت داوران است كه نتيجه آن به صورت نمره پايان  وظيفه ارزشيابي پايان :38ماده 

  .باشدوظيفه نظارت بر نمرات بر عهده معاون پژوهشي دانشكده مي: بصرهت
اي جداگانه و بدون  بالفاصله پس از جلسه دفاع، در جلسه)  اين آئين نامه28با تركيب مندرج در ماده ( هيأت داوران  :39ماده 

  .نمايند   نامه مي ج نمرة پايانبندي و استخرا حضور دانشجو و ميهمانان ديگر اقدام به تكميل فرم ارزشيابي و جمع
 در مواردي كه تعداد استادان راهنما يا مشاور بيش از يك نفر است ميانگين نمرات ايشان به عنوان يك نمره در برگه  :40ماده 

  .گردد   ارزشيابي هيأت داوران محاسبه مي
بر اساس معيار يك تا نامه  ي به عمل آمده و نمره پايانگير  بعد از استخراج نمره هر يك از داوران، از مجموع نمرات معدل :41ماده 

  .گردد   بيست مشخص مي
ارزشيابي هاي   فرم صورتجلسه دفاع توسط معاونت پژوهشي به جلسه آورده شده در حين جلسه تكميل و به همراه برگه :42ماده 

  .رسد   داوران به امضاي هيأت داوران مي
 موظف دستيار/باشد، دانشجونامه  دستيار از طريق هيأت داوران منوط به تغييراتي در پايان/جو چنانچه دريافت نمره دانش :43ماده 

 اخذ تائيديه از داور آن را به معاون  راهنما اصالحات الزم را انجام داده و با ارايه آن به داور مربوطه)ان(خواهد شد با هماهنگي استاد
  .اعالم خواهد شد ييد نهايي معاون پژوهشي دانشكده يا رييس مركز تحقيقاتيپژوهشي دانشكده تحويل نمايد و نمره پس از تا

  .باشدنامه بر عهده معاون پژوهشي دانشكده يا جانشين وي مي تعيين زمان مجاز ارائه و دفاع از پايان :44ماده 
سهم هر كدام در ابتدا مشخص نامه بايد  انباشد بايد در ارايه و دفاع از پاي توسط دو دانشجو اخذ شدهنامه   چنانچه پايان :45ماده 
   .باشد  شده

  .نامه توسط هيات داوران مشخص خواهد شدسهم هر دانشجو در ارائه مطالب مربوط به پايان: تبصره
رسند  به اين نتيجه ب)بجز استاد راهنما و مشاور ( هيأت داوراننامه بيش از نيمي از  در صورتي كه در جلسه دفاع از پايان :46ماده 

باشد، اين مسئله در فرم صورتجلسه منعكس شده و    كه دفاع كامل نبوده و جهت تكميل آن نياز به برگزاري جلسه ديگري مي
  .به عمل خواهد آمدنامه   دفاع از پايانبعديهاي الزم جهت جلسه  هماهنگي

باشند و چنانچه دانشجو در چارچوب يلي مينامه خود در آخرين نيمسال تحصكليه دانشجويان موظف به دفاع از پايان: 1تبصره
نامه خود دفاع و نمره قبولي كسب نمايد حتي اگر كليه واحدهاي درسي دوره آموزشي مربوطه سنوات مجاز تحصيلي نتواند از پايان

  .را با موفقيت گذرانده باشد؛ اخراج خواهد شد
  .جلسه دفاع مجدد حداكثر يك مرتبه برگزار خواهد شد: 2تبصره
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گيرد و با توجه به نمرات  گذاري از صفر تا بيست صورت مي ها توسط هيات داوران در مقياس نمره نامه  ارزشيابي پايان :47ده ما
  :شوند مربوط به پنج درجه به شرح ذيل متمايز مي

  20 تا 18,5هاي با نمره  نامه    پايان  :عالي
   18,49 تا 17هاي با نمره  نامه    پايان  :بسيار خوب

  16,99 تا 15,5هاي با نمره  نامه    پايان  : خوب
  15,49 تا 14هاي با نمره  نامه پايان:        قابل قبول

 14هاي با نمره كمتر از  نامه پايان:   غير قابل قبول

بر داخل پژوهشي معت-توانند درجه عالي را كسب نمايند كه پژوهش اصيل بوده و در يكي از مجالت علمي هايي مي نامه پايان: تبصره
 است كه ارايه مقاله و يا نامه  بديهي. يا خارج كشور به صورت مقاله چاپ شده و يا نامه پذيرش چاپ در اين مجالت را ارايه نمايند

 .نامه صورت گيرد پذيرش چاپ مقاله بايد پيش از دفاع پايان

  
  متفرقه

  .باشد   استاد راهنما مي به عهدهنامه   مسئوليت حقوقي و اخالقي كليه مطالب مندرج در پايان :48ماده 
نامه به صورت مقاله يا كتاب يا منافع مالي  اعم از درج پايان(نامه متضمن آن است   كليه حقوق مادي و معنوي كه پايان :49ماده 

 و دانشجو راهنما، مشاور) ان(براي استاد...) حاصل از كشف يا استخراج ماده يا ساخت دستگاه جديد و اتخاذ روشي نوين و خاص 
  .نامه استبين افراد فوق حقوق مربوطه تابع تفاهممادر صورت وجود تفاهم نامه في. به طور مشترك محفوظ است

مجاز به ) راهنما، مشاور، دانشجو) ان(استاد( قبل از تصويب طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه هيچيك از مجريان طرح :50ماده 
 .باشند شروع تحقيق نمي

 معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش 29/04/94 مورخ 700/د/1691 عنايت به نامه شماره  با:51ماده 
بايست شود ميها و موسسات تابعه اين وزارت انجام ميهاي دانشجويي كه در دانشگاهنامههاي پژوهشي و پايانپزشكي، كليه طرح
  .پژوهش مربوطه رسيده باشد، به تصويب كميته اخالق در قبل از شروع كار

اين «نامه در مجامع علمي و تحقيقي موظف به درج اين مطلب كه  دستيار هنگام ارايه پايان/راهنما و دانشجو) ان( استاد :52ماده 
مامي مضافا در ت. باشند   مي» نامه در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيالن انجام شده است موضوع در قالب پايان
در غير اين صورت حق  . دانشگاه به نحو صحيح درج گرددAffilationنامه عالوه بر ذكر جمله فوق بايد مقاالت منتج از پايان

  )پيوست- وزارت بهداشت 02/09/93 مورخ 2422هنامه شمارمطابق با . (هرگونه پيگيري بعدي براي دانشگاه محفوظ خواهد بود
كه با توجه به (بايست توسط نويسنده مسوولنامه ها مينگارش مقاله از متن پايان, شده پژوهش بر اساس اصول پذيرفته :53ماده 

نامه مطابق با . (با همكاري ساير نويسنده ها انجام گيرد) شود كه استاد راهنما نويسنده مسوول باشداستانداردها معموال توصيه مي
  )پيوست-وزارت بهداشت 02/09/93 مورخ 2422هشمار
گيري و به اجرا درخواهد  است با صالحديد شوراي پژوهشي دانشگاه تصميم  مواردي كه در اين آيين نامه ذكر نگرديده :54ماده 
  .آمد

جلسه بررسي (ها  نامه نامه در سيزده بخش و پنجاه و دو ماده و سي تبصره در جلسه كميته بازبيني و تدوين پايان اين آيين
مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه در سطح .  به تصويب رسيد6/6/87مورخ ) شگاهپيشنهادات اصالحي صاحبنظران دان

گروه آموزشي بر عهده مدير گروه مربوطه، در سطح دانشكده بر عهده رئيس دانشكده و در سطح دانشگاه معاونت تحقيقات و 
 .فناوري مي باشد
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  كليات
  :ها، رعايت موارد زير الزامي است نامه به منظور هماهنگي بيشتر بين پايان

  .تايپ شوند Wordمطالب در صورت امكان با برنامه  .1
  .نامه از نوع گالينگور انتخاب گردد و موارد روي جلد به شكل زركوب چاپ شود جلد پايان .2
ها رنگهاي يكسان در نظر گرفته شود تا هماهنگي  ر شوراي پژوهشي هردانشكده، براي جلد پايان نامهسعي شود بنا به نظ .3

  .بيشتري ايجاد گردد
هاي پيوست نزديك  هاي تعيين شده در فرم هاي گوناگون در حد امكان به شكل و اندازه شكل و اندازه گيري مطالب در صفحه .4

  .باشند
 :هاي زير است نامه شامل بخش پايان .5

  
  )شود  مراجعه72 الي 63به نمونه در بخش ضمايم صفحات    ( طرح روي جلد-الف

  )B Titr ،14قلم (گيالناستان آرم دانشگاه و نام دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  -
   )Yagut  B ،14قلم............ ( دانشكده  -
  ......... نام مركز تحقيقات -
   )Yagut B ،14قلم...( .........پايان نامه -

   )Yagut B ،14قلم(  با درج درجه علمي و رشته ……… دريافتجهت 
   )Yagut B ،14قلم ( ……… با گرايش 

  )B Titr, 14قلم(نامه  عنوان پايان
  )B Titr14 ,قلم(  از آوردن كلمات و القاب اضافه جلوگيري شود-راهنما اساتيد/استاد

  )Titr B ,14 قلم( پژوهش و نگارش
    )Yagut B ،14قلم( نامه  ماه و سال اتمام پايان 

  شماره ثبت 
  اسم پژوهشگر، ماه و سال:عطفدر 

 
  : نحوه تنظيم صفحات-ب

  الرحيم الرحمن…بسم ا
  )72نمونه در صفحه ()مشاوراساتيد /مثل طرح روي جلد به انضمام نام استاد( عنوان صفحه

  .شود مركزي دانشگاه تنظيم مي نامه دانشكده يا كتابخانه تابدار بخش پايانها اين صفحه توسط ك صفحه كارت شناسه و كليدواژه
  صورتجلسه دفاع

  تقديم
  سپاسگزاري

  )2برابر الگوي پيشنهاد شده در ضميمه () كلمه در يك صفحه250حداكثر (چكيده پژوهش به فارسي 
  )56 و55نمونه در صفحات  (فهرست مطالب
  )75نمونه در صفحه(ها فهرست جدول

   )76نمونه در صفحه ()در صورت نياز(رست نمودارها هف



 

 17

  )77نمونه در صفحه  ()در صورت نياز(ها فهرست شكل
  )در صورت نياز( ها ساير فهرست

 )باشد  مي5 الي 1شامل فصول (نامه  متن اصلي پايان
 EndNote مطابق با فرمت  انگليسي با فونتفهرست منابع

  .)…پرسشنامه، كتابچه آموزشي و(ها  پيوست
  )2برابر الگوي پيشنهاد شده در ضميمه (  كلمه در يك صفحه250 انگليسي پژوهش بهچكيده

 صفحه عنوان به انگليسي

  
  :فصل اول

  ) اهميت مسئله و ضرورت تحقيق- بيان مسئله-زمينه تحقيق(مقدمه 
  )هدف كلي و اهداف ويژه(اهداف پژوهش 

  )Evidance Basedها و مفاهيم با رعايت استاندارد (ها سئواالت پژوهش و يا فرضيه
  ) عملي-نظري(ها تعريف واژه
  هاي پژوهش محدوديت

  
  :فصل دوم

  .)مربوط به دانشجويان  تحصيالت تكميلي است(چهارچوب پژوهش
   مروري بر مطالعات انجام شده

  
  :فصل سوم

ط پژوهش، ابزارهاي نوع پژوهش، جامعه پژوهش، نمونه پژوهش، مشخصات واحدهاي مورد پژوهش، محي(روش پژوهش   -
  )ها   اعتبار و اعتماد علمي، روش تجزيه و تحليل داده متغيرهاي تحقيق،گردآوري اطالعات،

نامه آگاهانه واحدهاي پژوهش بر مبناي كد حفاظت آزمودني انساني در   از جمله ارايه يك نمونه از رضايتمالحظات اخالقي -
  )ضميمه( ي علوم پزشكيها پژوهش

	
  :فصل چهارم

  هاي پژوهش افتهي-
  )گردد به شيوه ديگر ارائه نگرددموضوعاتي كه به يك شيوه ارائه مي (ها ها، نمودار، شكلجدول
  .ها آورده شودها و نمودارها در پايين آنها و عناوين شكلها در باالي آنعناوين جدول: تذكر

  
  :فصل پنجم

  ها بحث و بررسي يافته
  هاي پژوهش يا فرضيهگيري نهايي براساس سئواالت  نتيجه

  ها كاربرد يافته
  هاي بعدي پيشنهادات براي پژوهش
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  :منابع  -ج
مشخصات رفرنس ها بر اساس اطالعات كتابشناختي . منابع بايد به ترتيب استفاده در متن در آخر پايان نامه با ذكر شماره ارائه داد 

  . مدرك به ترتيب زير تنظيم مي گردد 
 شماره يا رديف  -1

 )حرف اول نام ( وادگي ، نام كوچك نويسنده نام خان -2
 عنوان  مدرك يا اثر  -3

 .صفحات : ناشر ؛ محل نشر ، تاريخ نشر = كتاب :  اطالعات نشر    الف  -4
  . نام نشريه ، سال ، جلد و شماره ، صفحات = مجله :             ب 
  .   صفحات : ناشر ؛ محل نشر ، تاريخ نشر = ساير :             ج 

  . صورتي كه كل كتاب مورد استفاده قرار گيرد لزومي به ذكر شماره صفحه ها نيست  در
.  در مجالت التين نام مخفف مجله به صورت استاندارد مورد استفاده قرار گيرد  در غير اينصورت نام كامل مجله قيد گردد 

  ]scopusيا  pubmedاستفاده از فرمت [
 .ك مورد استفاده قرار گرفته باشد ، رعايت ترتيب زماني انتشار آنها ضرورت دارد در صورتي كه از يك نويسنده چند مدر -
چنانچه مدرك بيش از سه نويسنده دارد ، پس . اگر مدرك مورد استفاده تا سه نويسنده دارد آوردن سه نويسنده الزامي است  -

 نفر با نظر نويسنده پايان نامه منع قانوني 25ا ذكر نام نويسندگان ت. استفاده كرد  etalاز  سه نوسينده مي توان از كلمه 
 . ندارد 

 . براي جدا كردن نام نويسندگان از عالمت ؛ استفاده مي گردد  -

در صورت استفاده از منابع فارسي نويسنده پايان نامه بايد اثر را به انگليسي برگردان نموده و براساس فرمت ،استاندارد تنظيم  -
 .  را ذكر نمايد ] Text    in  Persian   [خل كروشهنمايد و در آخر ، عبارت دا

 .در صورت استفاده از ترجمه فارسي نويسنده بايد اصل مدرك را به عنوان رفرنس ارائه دهد  -
 .توجه شود در داخل متن ذكر شماره رفرنس ها حداقل در پايان هر پاراگراف ذكر گردد  -
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   گذاري  شماره-د
  

  :گذاري صفحات شماره-1
 :ترتيب قرار گيري صفحات  

 صفحه بسم ا... 

 صفحه عنوان فارسي 

  صفحه شناسه و كليد واژه ها 

 برگه صورتجلسه دفاع 

 صفحات تقديم و تشكر 

 چكيده فارسيصفحه  

 فهرست مطالب 

 فهرست جدول ها 

 فهرست نمودار ها 

 فهرست شكل ها 

 در صورت نياز( ساير فهرست ها( 

 متن كامل 

  هر دو به زبان انگليسي (انگليسيفارسي و  فهرست منابع( 

  پرسشنامه، كتابچه و(پيوست ها(... 

 صفحه چكيده انگليسي 

 صفحه عنوان انگليسي 

  
گذاري  ها با حروف الفباي فارسي شماره صفحات فهرست. شوند گذاري نمي شماره› سپاسگزاري‹ و › متقدي ›  ‹ …بسم ا‹ صفحات  

  .گذاري صفحات بايد در وسط و پايين صفحه انجام گيرد شماره. خواهند شد
 .شروع فصل ها در شماره گذاري جزء صفحات محسوب شده ولي نوشته نمي شود 

  
  :گذاري موضوعات  شماره-2

  .نامه معموالً چند فصل است هرفصل نيزممكن است به چند بخش تقسيم گردد اصلي پايانهاي  موضوع
اند،  كه با خط تيره از يكديگر جدا شده هاي هرفصل با دوشماره هريك از بخش. صفحه اول هرفصل بايد از خط پنجم شروع شود

در صورتي كه هر . بخش مورد نظر استعدد سمت راست بيانگر شماره فصل و در سمت چپ شماره ترتيب . گردد مشخص مي
 يعني زيربخش سوم از بخش 3-4-2گيرد مثال  بخش داراي زيربخش باشد، شمارة هر زيربخش در سمت چپ شمارة مذكور قرار مي

 چهارم فصل دوم

  
  ها ها، نمودارها و نقشه ها، جدول گذاري شكل  شماره-3

) 10-3شكل(ند روال قبلي است مثال دهمين شكل در فصل سوم به صورت ها مان ها، جداول، نمودارها و نقشه گذاري شكل شماره
 .شود نوشته مي
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  :ها گذاري پيوست شماره-4
هاي موجود در هر پيوست با توجه به پيوست  ها و جدول شكل. شوند  گذاري مي نامه با حروف الفباي فارسي نام هاي پايان پيوست

 ).3-جدول ب(شود  به اين صورت نوشته مي“ ب“ مين جدول در پيوست گذاري خواهد شد بعنوان مثال سو مربوطه شماره

  
  :گذاري منابع شماره- 5

گذاري  توانيد به ترتيب استفاده در متن شماره كنيد مي نامه خود به آن استناد مي براي ارجاع خواننده به منابعي كه در پايان
 .نموده و در فهرست منابع به ترتيب شماره به آن استناد كنيد

  
  : چكيده-ه

  . چكيده  بعد از كليد واژه ها و عنوان يكي از ابزارهاي  بازيابي اطالعات و تعيين كيفيت مقاله يا پايان نامه مي باشد  
  : در نگارش چكيده رعايت نكات زيرالزامي است

  .  متن است يعني چكيده يك مينياتور كوچك از كل پايان نامه يا يك.  منعكس كننده محتواي پايان نامه باشد -
  .  بيانگر مقدمه، اهداف، مواد و روش بررسي، نتايج و نتيجه گيري باشد-
  ها، نتايج و پيشنهادها باشد ها، فرضيه  تاكيد روي اطالعات تازه و اصطالحات جديد، نظريه-
  . بيشتري ذكر گردداست با جزئيات گردد تا بحال معمول نبوده نامه روش نويني براي اولين بار ارايه مي  اگر در پايان-
  . خالصه فارسي و انگليسي با يكديگر مطابقت داشته باشند-

جويي در وقت  خواننده بايد در انتهاي چكيده  سازي و سازماندهي و بازيابي اطالعات و همچنين صرفه به منظور تسهيل ذخيره
رساني اين  كليدواژه در دانشنامه كتابداري و اطالع. يا واژگان كليدي ذكر گردد) keywords(ها   ها كليدواژه نامه مقاالت و  پايان

 كلمه مهمي از يك عنوان يا از يك متن كه به عنوان اولين كلمه يك شناسه دريك نمايه يا فهرست بكار "است  چنين تعريف شده
كند  لي يك مدرك برداشت ميها كلماتي هستند كه نويسنده مقاله از عنوان و محتواي اص يا به عبارت ديگر كليدواژه. "شود برده مي

تواند نقش مهمي را در بازيابي  است ارائه كليد واژه  مناسب مي بديهي. نمايد  و به كمك آن موضوع مقاله يا مدرك را بيان مي
 . مدارك و راهنمايي خواننده ايفا نمايد

 
  .واژه به موارد ذيل  بايد توجه نمود براي تهيه كليد

  .خش براي تعيين كليد واژه يك مدرك مي باشد عنوان مقاله مهمترين ب: الف
در نگارش كليدواژه بايد به تك زبان بودن آن توجه كرد يعني كليدواژه فارسي فقط به زبان فارسي در چكيده فارسي و كليدواژه : ب

  . التين به زبان انگليسي در چكيده التين استفاده شود 
  .  رشته استفاده شودنامه  خاص هر از زبان  كنترل شده يا اصطالح: ج
  .استفاده مي گردد / ها بصورت الفبايي باشدودربين كليد واژه ها از عالمت  ترتيب نوشتن كليدواژه: د
  . باشد شده ي آن مكان در متن توضيح مفصل داده شوند مگر آنكه درباره جزء كليدواژه محسوب نمي) كشور- استان-شهر(  مكان : ه
صطالحنامه به عنوان كليد واژه ها تعيين نشده باشد  و در صورتي كه نويسنده در متن درباره دارو داروها در صورتي كه در ا :و

  .توضيح داده باشد ، مي تواند به عنوان كليد واژه محسوب شود 
شته شود به فارسي نو در صورتي كه كليدواژه كه در اصطالحنامه است ، مترادف  فارسي نداشته باشد بصورتي كه خوانده مي: ز

  .شود
  .به منظور مستند و استاندارد نمودن كليد واژه ها از منابع زير استفاده نمائيد: ح
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اين اصطالحنامه بين المللي بوده و اكثر  )   MeSH)  Medical  Subject   Heading  سر عنوان موضوعي  پزشكي -1
از آن به سايت اينترنتي پايگاههاي اطالعاتي بر اساس آن تنظيم مي گردد براي دسترسي و استفاده 

www.NLM.nih.gov/mesh/MBrowser.html  مراجعه نمايد . 

تهران ؛ . ويرايش دوم  .   جلد2. نامه پزشكي فارسي  اصطالح: پور؛ ميرمهدي  مريم ؛ ابراهيم‘ فاطمه ؛ كازراني‘   رها دوست -2
 . 1384سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران، 

  :تايپ نحوه -و
 صورت گيرد و محدوده خطوط تمام صفحات يكسان رعايت شود و فاصله مناسب  A4نامه بايد در يك روي كاغذ تايپ پايان

  . باشد2/1-3/1تواند بين  مي
متر و تا لبه چپ صفحه   سانتي4متر فاصله خطوط تا لبه باالي و پائيني صفحه  فاصله شروع خطوط تا لبه راست صفحه چهارسانتي

  .ها در مورد جداول و غيره نيز بايد رعايت گردد  متر باشد، اين محدوديت تي سان2
 .باشد    مي12 با اندازه Lotus B يا B Yagut قلم پيشنهادي براي تايپ 

 
  اصول نگارش مطالب در پايان نامه -ز

 براي خواننده روشن و رسا باشد تا به آساني  انياًهاي نويسنده را به خوبي برساند و ث  دقيق باشد و انديشه و پيام اي بايد اوالً هر نوشته
بتواند آن را درك كند بنابراين نويسنده بايد از يك طرف ويژگيهاي زبان خود را به خوبي بداند و بتواند آن را بكار ببندد و از طرف 

  . هستند، در نظر بگيردديگر، به هنگام نوشتن مطلب، توانائي زباني گروه معيني را كه خوانندگان احتمالي اين مطلب 
هائي براي تفكيك مطالب يا كمك به خواننده  هاي خود از نشانه نويسندگان در نوشته. گذاري در نويسندگي حائز اهميت است  نشانه

نويسي نيز محقق براي رساتر كردن مطالب خود بايد از نشانه  به همان  در كار رساله. كنند در درك و فهم بهتر جمله استفاده مي
  : هاي رايج و پذيرفته شده به قرار زير است شكلي استفاده كند كه در هر نوشته معقول و رساي ديگري، معمول است نشانه

  : رود ، اين نشانه معموالً در موارد زير بكار مي)عالمت توقف( نما يا نقطه ايست(.) 
  .دارد م ميگيرد و ختم جمله را اعال هاي بياني و امري قرار مي  در پايان جمله  )1
  ).دانشگاه علوم پزشكي گيالن= گ  . پ. ع.  د :نمونه.( ها است   پس از حروف مستقلي كه ابتداي چند كلمه يا صورت مخفف واژه )2
  ".وغيره"،".والسالم"پس از كلمات ختم كننده جمله مانند) 3
  . رود ، اين نشانه در موارد زير بكار مينما يا عالمت سئوال پرسش) ؟(
  . گيرد هاي سئوالي مستقيم قرار مي  پايان جملهدر ) 1

  “ اي؟  آيا دوستت را ديده“ : پدر از فرزند پرسيد: نمونه 
()  آنرا در داخل دو كمان يا پرانتز  رود و در اين مورد معموالً  گاهي براي نمايش مفهومي كه در خود ترديد يا شك است، بكار مي  )2

  . دهند قرار مي
  .راز مرد با ديگران گفت) ؟(تمند دوست شراف:  نمونه

توان به ديگران  كتاب چگونه مي :نمونه .  گيرد اي است، قرار مي دارد و خود جزو جمله در پايان عنواني كه معني استفها مي ) 3
  .  را مطالعه كردم  كمك كرد؟

  . گيرند   ان يا تعجب يا تأكيداند قرار ميهائي كه حاكي از هيج ها يا جمله  اين نشانه معموالً در پايان كلمه،نما  هيجان )(!
  !عجب مهارتي داري : نمونه 

  :رود    در موارد زير به كار مي،درنگ نمايا ويرگول) ، (
  .رود   هاي جمله بكار مي ها يا قسمت براي تفكيك واژه )1

  .جامعه ما از لحاظ صنعت، علم، هنر و اخالق بايد تحول يابد: نمونه
  3، 2، 1در بين اعدادمانند )2
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  .توانند در اين جلسه شركت كنند   اي كه نخواهيم از واو استفاده كنيم مانند دانشجويان، پزشكان و پرستاران مي در بين دو كلمه) 3
 از اين نشانه براي جدا كردن دو جمله بياني كوتاه كه با يكديگر پيوند نزديك دارند، استفاده ،نما يا نقطه ويرگول جدائي)  ؛(

  . شود   هاي ديگر تمام مي اي درون جمله رود كه با آوردن يك مثل جمله    و معموالً مواقعي بكار ميشود    مي
  . هاي بزرگي كردند هاي خود به ايران خدمت  ولي با فداكاري انديش نبودند؛  ستارخان و باقرخان، مرداني ساده :نمونه
   :رود    در موارد زير بكار مي،هشدارنما يا دو نقطه(: ) 

  قبل از نقل قول مستقيم ) 1
   : حافظ شيرازي گفته است :نمونه

 من ملك بودم و فردوس برين جايم بود   آدم آورد در اين دير خراب آبادم 

  هائي از يك كل يا تفضيل يك موضوع  براي بيان كردن و برشمردن قسمت  )2 
  : هاي مهم عبارت است از اين نشانه : نمونه

  .  به منظور تكرار يا توضيح مطلب پيش از آن است قبل از مطلبي كه  )3
  : اند بر دو مطلب مهم مالحظه دارد آنچه در باب اخالق نگاشته: نمونه

   بعد از عنوان نامه   )4
  :   استاد ارجمند : نمونه

  .... بين عنوان اصلي و عنوان فرعي كتاب، مقاله و  )5
  د بر آموزش و پرورش با تأكي: هاي تحقيق در علوم انساني  روش :نمونه

  بين رقم ساعت و رقم دقيقه  )6
   بعد از ظهر 6:20  :نمونه

  : گيرد   ، اين نشانه در موارد زير مورد استفاده قرار مي)عالمت بريدگي (نما يا سه نقطه افتادگي) …(
    بجاي يك يا چند واژه حذف شده  )1

  . است سپري شده. …پرستي  خود دانشي،  عصر زورگوئي، مفتخواري، بي :       نمونه
  “ و غيره “ هائي مانند   بجاي واژه  )2
  : رود    در موارد زير بكار مينما يا تيره كوتاه  پيوست   )-( 
  ها به منظور ايجاد مفهوم   براي پيوستن كلمه  )1

  . است  شاهي يكي از شكل هاي قديمي خانواده–خانواده مادر :          نمونه
  كلمات براي تقطيع  ) 2

  ). دانش ( =  ش – ن – الف –د :    نمونه
  . اي از آن به سطر بعد منتقل شود  اي كه در انتهاي سطر قرار گيرد و پاره براي نشان دادن ناتمامي كلمه ) 3
هاي متن  ملهداند ولي به ج   رود كه نويسنده عطف به مفهوم آن را الزم مي   هاي ديگر بكار مي اي درون جمله در دو طرف جمله ) 4

  اي وابسته به آن متن  مستقيماً ربط ندارد و در واقع گريزي است از مفهوم يك متن به نكته
هاي مردم فريبي عنوان   هدف– هر چند به ظاهر تمدن آراسته –هاي متحجر  آموزشي كه در قالب.  آموزش، بايد متحول شود :نمونه
  .سازد   مي
  ، دو كمان يا پرانتز( ) 

  . رود   اي بكار مي ه براي توضيح اضافي يا ذكر نكتهاين نشان)1
  .  بود19شناسان بزرگ قرن  يكي از طبيعت) گل اشتباهش كنيم   كه نبايد به هه (كل  هه:    نمونه 

  .بيمار به مركز درماني مراجعه كردند)2000( تعداد :...براي قراردادن مبالغ عددي بعد از ذكر حروف آن در جمله مانند  )2
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متن )3(مقدمات ) 2(مقدمات ) 1: (هر گزارش چند قسمت دارد :مانند .ها  قرار دادن اعداد در وسط جمله و تقسيم بنديبراي  )3
 ....و

  
   :گيرد    در موارد زير مورد استفاده قرار مي ،برجسته نما يا گيومه) “ “ ( 
  . شود    با مرجعي نقل قول ميدر شروع و ختم سخني يا مطلبي است كه مستقيماً و كلمه به كلمه از شخصي ) 1

  انگليسي “ كالچر “ معادلي است براي “ فرهنگ“ كلمه :     نمونه 
  هاي يك كتاب براي مشخص كردن آنها  ها و فصل ها و سخنراني هنگام ذكر عنوان مقاله ) 2

  . باب هفتم گلستان سعدي است“ در تأثير تربيت “  :      نمونه 
 . گيرد   اي ديگر به دو شكل به شرح زير انجام مي  به صورت نقل قول در متن رساله يا پايان نام يه هر نوشته استفاده از منابع معموالً

  
  : نقل قول مستقيم –الف 

آورد، موظف است كه اگر         هنگامي كه محقق گفته يا  نوشته فردي را كلمه به كلمه و بدون هيچگونه تغييري در رساله مي
اما نقل قول . قرار دهد“ “  يعني در حدود دو يا سه جمله معمولي است، آنرا داخل عالمت برجسته نمايا گيومه مطلب مذكور كوتاه

مستقيم طوالني و بيش از سه جمله معمولي است بايد آنرا با حروفي ريزتر از ساير حروف متن و در خطوطي با فاصله كمتر از 
كافي است كه اين . گر احتماالً امكان ماشين اين خطوط با حروف ريزتر وجود نداردا. يكديگر در مقايسة با خطوط رساله ماشين كرد

نقل قول در خطوطي با فاصله كمتر از يكديگر در مقايسه با ساير خطوط رساله ماشين شود با رسم خطي زير جمالت مربوط به نقل 
 . تر كرد قول آنرا مشخص

  
  : نقل قول غيرمستقيم –ب 

كند به زبان خود و با    ول غيرمستقيم، محقق آنچه را كه از شنيدن يا خواندن گفته يا نوشته فردي درك مي       در اين نقل ق
نويسد، در اين گونه موارد او موظف است كه در خاتمه مطلب چه كوتاه و چه    كلمات خويش با حروف خطوط معمولي در رساله مي

  . منظور دارد( ) و تاريخ انتشار يا بيان مطلب را در داخل عالمت دو كمان يا پرانتز خانوادگي گوينده يا نويسنده  طوالني، نام و نام
حداكثر (هاي بسيار طوالني  قول قول و چه غيرمستقيم بايد بخاطر داشت آن است كه گنجاندن نقل اي كه در نقل        آخرين نكته

اما وجود . نظر همبندي و بافت محتوي نوشته مناسب نيستاي از  در رساله يا بطور كلي در هر نوشته) بيش از دو پاراگراف
  . اي از احاطه او بر موضوع مورد بحث است دهد و نشانه   هائي به صورت مختصر و مفيد، مطلب و نوشته فرد را حتي جلوه مي قول نقل
 

 
  :گزارش كار تحقيقي رعايت اين نكات ضروري است 

 ها براي ذكر مطالب ضروري  ها و عبارت ترين جمله ترين و كوتاه  سادهنويسي، پرهيز از لفاظي و به كارگيري ساده 

 نداشتن مطالب غيرواقعي و غيرمرتبط 

  صريح و به صورت كمي(Quantitative) 

 بدون ابهام، فشرده، و مشخص كننده 

 ي كافي گويا رساني غيراحساسي، و به اندازه اطالع 

 و ظرايف ادبي نداشتن تكيه كالم، استعاره، جناس، بدايع، صنايع ، 

  شفافيت، نظم، ترتيب منطقي 

 هاي زائد و غيرضروري، و افعال مجهول و متعدي  نداشتن قيد و صفت 

 مشخص بودن مرجع هر ضمير 
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 رعايت تناسب زماني افعال و تناسب فعل با فاعل 

 ها با معناي واقعي آنها و نه به خاطر تناسب ظاهري و آوايي دقت در انتخاب واژه 

 مطالب تناسب زماني : 

  آيد با زمان حال    گيري كه حقيقت به شمار مي ي گزارش، مقدمه، بحث و نتيجه چكيده -
 هاي چاپ نشده كه هنوز قطعي نيست با زمان گذشته  ها و نتايج اين مطالعه و ديگر نوشته مواد و روش -

  .شوند   هاي آماري با زمان گذشته نوشته مي ها، و تحليل ها، جدول عنوان شكل:  استثنا -
 

  :تناسب حجم مطالب هر بخش از گزارش
   درصد10چكيده و مقدمه در حدود  -
  درصد15-20 بررسي متون و سابقه در حدود -

  درصد 20هاي مطالعه در حدود   مواد و روش-

 تواند بيشتر هم باشد    درصد در مطالعات اپيدميولوژيك مي30در حدود ) نتايج(ها   يافته-

   درصد20 در حدود  بحث و نتيجه گيري-
   صفحه كمتر باشد 30نامه نبايد از   كل حجم پايان-
  نامه بيشتر باشد   حجم پايان5/1 فصل اول يا مقدمه نبايد از -
اصول مشترك براي ارسال دست ” تحت نام 6براي كسب اطالعات بيشتر در زمينه هر كدام از فصول فوق به ضميمه شماره *

  . راجعه نماييدم“ ها به نشريات پزشكي نوشته
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  فصل سوم

  

 
  گزارش شفاهي

  نامه پايان
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  مقدمه
بر همين . هاي دوره آموزش يك دانشجوي تحصيالت تكميلي است ترين بخش بدون شك انجام يك پروژه تحقيقاتي يكي از مهم

اي كه خوب يا بد  خاطره. ترين خاطرات دانشجو از دوران تحصيل دانست  از بياد ماندنينامه را منوال شايد بتوان جلسه دفاع از پايان
  .  شود پس چه بهتر كه سعي كنيم اين خاطره از نوع خوب باشد به راحتي فراموش نمي

 
  :گزارش شفاهي پايان نامه

اعالم نتايج تحقيق جهت كسب . شود  مينامه است كه در آن چندين هدف دنبال ترين روش دفاع از پايان    گزارش شفاهي رايج
نظر داوران در مورد تحقيق انجام شده و ارزشيابي آن و هم چنين اعالم نتايج تحقيق به كساني كه به نتايج به دست آمده نياز 

  . ندده ترين اهداف اين گزارش را تشكيل مي داشته تا براسا س آن بتوانند به حل مشكالت و معضالت موجود بپردازند؛ عمده
در بسياري از موارد .   زبان مورد استفاده در ارائه گزارش شفاهي بايد براي مستمعين و داوران حاضر در جلسه قابل درك باشد

اند نيز جهت اطالع از فرايند ارائه گزارش پاياني در جلسه دفاع حضور  نامه نرسيده دانشجوياني كه هنوز به مرحله دفاع از پايان
اي ارائه شود كه ضمن تامين اهداف دانشجوي ارائه كننده و اساتيد راهنما و  ليل بهتر است سخنراني به گونهدارند،  به همين د

به عالوه يك گزارش . مشاور وي كه مسئوليت علمي نتايج را بر عهده دارند؛ جلسه از ماهيت آموزشي مناسبي نيز برخوردار گردد
هاي اصلي و برجسته  در اين گزارش بايد يافته. ب مفيد به شنوندگان ارائه شود خوب گزارشي است كه در آن در زماني كوتاه مطال

نامه جهت ارائه بهتر و هم چنين  ارائه به هيئت داوران ضروري  اي از پايان به همين منظور تدوين خالصه. تحقيق ارائه شوند
اين كار . ت انجام شده در فرايند تحقيق آشنا شوند شود داوران در يك نگاه اجمالي با كليا نگارش اين خالصه موجب مي. باشد مي

. باشد اين خالصه در حقيقت بدنه متن سخنراني دانشجو در جلسه دفاع مي.تر از تحقيق را مهيا خواهد نمود امكان ارزشيابي  دقيق
اند   دعوت شدهشود در صورت حضور دانشجويان و مهماناني كه توسط محقق و يا دانشكده محل تحصيل همچنين پيشنهاد مي

 .شود  صفحه تدارك ديده2-3نامه در  اي از پايان خالصه

، انشا و رعايت اصول  پردازي مناسب هاي تحقيق در قالب سخنراني به جمله در هر حال بايد بخاطر داشت كه شرح وتفصيل يافته
نراني پريشان و مبهم شده و تمامي عدم رعايت اصول در تهيه متن سخنراني موجب ارائه يك سخ. نگارش نياز دارد صحيح آيين

  .حاصل خواهد ماند  هاي محقق در ارائه نتايج تحقيق بي تالش
  :باشد ا در چكيده تحقيق الزامي ميه مواردي كه ثبت  آن

نامه جهت اتمام دوره تحصيلي خود  مسئولين هر دانشكده با توجه به مقطع و رشته تحصيلي دانشجوياني كه ملزم به ارائه پايان
نامه صرفنظر  البته آن چه مسلم است ثبت موارد زير در چكيده پايان. نمايند تند؛ قوانيني جهت تدوين چكيده  تحقيق وضع ميهس

  :باشد  از رشته و مقطع تحصيلي دانشجو الزامي مي
   عنوان تحقيق -
   نام دانشجو و اساتيد راهنما و مشاور-
   خالصه بيان مسئله و ضرورت اجراي تحقيق-
باشد و دانشجو موظف  ها الزامي مي ثبت اهداف كاربردي در آيين نامه اجرايي تدوين چكيده برخي از دانشكده(ف كلي و ويژه  اهدا-

  )باشد  به ثبت اهداف كاربردي مي
 باشند   فرضيات و سواالت تحقيق كه بر اساس اهداف تدوين شده-

  هاي موجود در عنوان و اهداف   تعاريف علمي و عملي واژه-
  باشند   مروري بر حداقل سه مطالعه مشابه با موضوع اصلي تحقيق كه در داخل و يا خارج از كشور انجام شده-
   محيط، جامعه و نمونه تحقيق-
  گيري   روش نمونه-
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   تعريف ابزار پژوهش به طور كامل و شيوه تعيين روايي و پايايي ابزار -
   ها  روش جمع آوري اطالعات و تجزيه و تحليل  آن-
هاي تحقيق خود و ارائه استنادهاي مناسب موافق و يا مخالف   ارائه نتايج بر اساس اهداف تحقيق به همراه تحليل دانشجو از يافته-

  هاي اصلي پژوهش  يافته
  ها   ارائه پيشنهادات بر اساس يافته-
   ارائه محدوديت هاي احتمالي پژوهش -
  ها از نمونه به جامعه   و هم چنين استدالل در مورد قدرت تعميم يافتهگيري نهايي و پاسخ به فرضيات تحقيق  نتيجه-

در هر صورت جهت ارائه شفاهي . تواند به صورت انشايي و يا تهيه جدول و نمودار باشد ثبت نتايج در خالصه تهيه شده مي
 با توجه به -  ارائه شفاهي اين  چكيدهدر حين. رسد  نتايج در جلسه دفاع، تهيه نتايج به صورت نمودار و جدول ضروري به نظر مي

تر از متن تهيه شده   ارائه مطالب به صورت خالصه–است  آن كه  از قبل در اختيار اساتيد راهنما، مشاور و داوران قرار داده شده
  . تري اداره خواهد شد سبب توجه بيشتر مخاطبان در حين ارائه گرديده و جلسه به صورت مطلوب

  :گردد بهتر متن سخنراني در جلسه دفاع رعايت نكات زير به وسيله دانشجوي ارائه كننده پيشنهاد ميجهت ارائه هر چه 
بازديد از محل ارائه دفاع و آشنايي با مختصات فيزيكي محل ارائه نظير نورپردازي، محل دقيق قرار گرفتن در پشت تريبون و 

يشتر ذهني مخاطبان با سخنران و تخمين فاصله مناسب صورت با نحوه برقراري تماس چشمي با مخاطبان جهت همراهي هر چه ب
 . تر خواهد نمود بلندگو جهت تنظيم مناسب صدا موجب افزايش اعتماد به نفس دانشجو شده و ارائه را براي وي آسان

هاي مناسب،  زمان  دازههايي با ان شود پس از بازديد از محل و اطمينان از مناسب بودن آن جهت ارائه دفاع، در برگه پيشنهاد مي
نامه، عنوان آن، اسامي دانشجو و استاد و يا اساتيد راهنما و در برخي از موارد حتي اسامي اساتيد مشاور  و مكان ارائه دفاع از پايان

 دانشكده  در تابلو هاي اعالنات) يك هفته تا سه روز قبل از برگزاري جلسه دفاع(ثبت شده و با فاصله زماني مناسب از جلسه دفاع 
 .نصب گردد

هماهنگي قبلي با مسئول تاسيسات و وسايل سمعي و بصري محل دفاع جهت آشنا شدن با عملكرد هر يك از وسايلي كه بايد 
. تاپ و يا كامپيوتر جهت ارائه هر چه بهتر به دانشجو كمك خواهد نمود در روز دفاع مورد استفاده قرار گيرد مانند پروژكتور، لپ

  . هاي الزم را به عمل آورده باشد نشجو در مورد نحوه ارائه خود در صورت قطع برق پيش بينيبهتر است دا
بديهي . به متن تهيه شده برخوردار باشند شود دانشجويان از آمادگي ذهني كافي جهت ارائه سخنراني بدون وابستگي  توصيه مي

اسب با مخاطبان را كاهش داده و در برخي از موارد موجب قطع است خواندن تمامي مطالب از روي متن، امكان برقراري ارتباط من
هاي بسيار موثر در جلب نظر و  بايد به ياد داشت كه برقراري تماس چشمي با مخاطبين يكي از شيوه. اين ارتباط خواهد شد 

 . افزايش توجه مستمعين خواهد بود

  تهيه Power Pointافزار   موضوع تحقيق با استفاده از نرمشود نكات مهم و كليدي و يا تصاويري در ارتباط با پيشنهاد مي
شوند تا حد امكان ساده بوده و در تهيه  آنها  بهتر است اساليدهايي كه به اين طريق تهيه مي. شده و در جلسه به نمايش درآيد

  .نكات زير رعايت شوند
 استفاده از چهارچوب يكسان در كليه اساليدها   -

اي يك  به عنوان مثال استفاده از حروف سفيد يا زرد در زمينه آبي يا سرمه(ي زمينه و حروف ها دقت به تركيب رنگ -
 ). انتخاب ايمن است

  گنجاندن حداكثر هشت خط متن در هر اساليد -
  استفاده از تصاوير فقط در صورت نياز -

 اساليد 6يش و توضيح هر اساليد و يا با توجه به در نظر گرفتن متوسط زمان يك دقيقه براي نما(در هر حال تعداد اساليدها 
 .  باشد بايد با زمان اختصاص داده شده براي سخنراني تناسب داشته) در هر ده دقيقه
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مستمعين را به ضرورت اجراي تحقيق جلب نمايد سبب توجه و ر ابتداي مقدمه به نحوي كه توجه ارائه سوال اصلي تحقيق د
مورد  هاي بي ارائه جمالت به صورت كوتاه و اجتناب از حاشيه. شود  زمان ارائه سخنراني ميهمراهي ذهني آنان با سخنران  تا پايان

 .هاي سخنراني خواهد افزود و بدون ارتباط به موضوع پژوهش بر جذابيت

ريق همراه داشتن ذهن شنوندگان در طول اين مدت فقط از ط. انجامد نامه حدود سي دقيقه به طول مي معموالً ارائه يك پايان
ارائه يك سخنراني جذاب، تغييرات بجا و اصولي در شيوه ارائه مطالب، اجتناب از تُن صداي يكنواخت و كسالت بار و استفاده 

 . پذير خواهدبود مناسب و بجا از وسايل سمعي و بصري امكان

 دقيق سخنران به سواالت توجه. باشد هاي داوران و سپس ساير حاضران مي پس از اتمام سخنراني دانشجو، نوبت طرح پرسش
برداري از نكات مهم سوال به منظور پيشگيري از فراموش  كننده پرسش، اجتناب از قطع كردن صحبت وي، يادداشت فرد مطرح

مندي و  شود تا داوران نيز بر توان كننده به دور از هيجان سبب مي هاي قانع شدن بخشي از آن در حين ارائه پاسخ و دادن پاسخ
پاسخ به سواالت بايد واضح، دقيق و روشن بوده  و بر اساس بدنه سوال .  بر فرايند تحقيقاتي انجام شده صحه بگذارندتسلط محقق

، طفره رفتن از ارائه پاسخ دقيق به سوال مطرح شده، بروز هيجان و اضطراب زياد و در  دستپاچگي در حين پاسخ دادن. ارائه گردد
 عدم تسلط كافي محقق بر موضوع تحقيق، فرايند انجام شده و يا ناتواني وي در اداره جلسه  به عنوان"اغلب موارد كاذب معموال

 . گردد تلقي مي

 كه قطعا سبب –نامه و طرح سواالت خود نامه و  هيئت داوران كه با مطالعه پايان اعالم تشكر از اساتيد راهنما و مشاور پايان
 . وغ فكري و اجتماعي دانشجو خواهدبود نشانگر بل-نامه خواهد شد ارتقائ علمي پايان
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  فصل چهارم
  

 
  فهرست فرم ها
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  وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي
 دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني گيالن

  .............دانشكده
  نوان پايان نامه فرم پيشنهاد و ثبت ع-1فرم 

            ):فارسي(عنوان پيشنهادي 
                  ):التين(عنوان پيشنهادي 

  :مدت اجراي طرح):                                                                  نمونه گيري(محل اجرا 

اطالعات 
  

 
دانشجو

/
دستيار

  :                            شماره دانشجويي:                              نام و نام خانوادگي   
  :رشته تحصيلي:                                                                      دانشكده 
                 :                                   گرايش:                                                                         مقطع 

 
اطالعات استاد راهنما

:                                                   دانشكده:                                                         نام و نام خانوادگي   
  :                                                 آخرين مدرك تحصيلي):           تخصص(رشته  
  :تعداد پايان نامه هاي مشاوره شده:                                   تعداد پايان نامه هاي راهنمايي شده 

                                                                                                                                          
  امضاء 

اطالعات استاد مشاور
:                                                   دانشكده:                                                         نام و نام خانوادگي   

  :                                          آخرين مدرك تحصيلي):                  تخصص(رشته  
  :تعداد پايان نامه هاي مشاوره شده:                                   تعداد پايان نامه هاي راهنمايي شده 

                                            امضاء                                                                                            

 
مدارك نظريه كارشناسي (محل درج نظر كارشناس كتابخانه مركزي در خصوص وجود عنوان مشابه يا مرتبط با موضوع پيشنهادي 

  )توسط كارشناس كتابخانه ضميمه شود
  
  

  
   )يك پاراگراف(بيان مساله
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   اهداف
  
  
  

  
  

  
   )ك پاراگرافي(روش اجرا

  

  
  )يك پاراگراف(روش نمونه گيري و محاسبه حجم نمونه

  
  

  
  
  

  
  :نظر كلي كميته در مورد عنوان پيشنهادي

  
  
  

  
 :امضاي اعضاي كميته
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   جان و خردنام خداونده ب                                   
  

  
                                                                

   درماني گيالن-دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي
  معاونت پژوهشي

  
  * پايان نامهفرم پيش نويس طرح پژوهشي

(PROPOSAL)  
  : عنوان طرح

 
 
 
  

  

 :نام و نام خانوادگي طرح دهندگان 

  
   
 
  
  

  :واحد/مركز تحقيقاتي/ دانشكده

 
 
 
 

  

 :تاريخ پيشنهاد

  

  .ه دستورالعمل اجرايي طرح پژوهشي را به دقت مطالعه فرمائيد قبل از تكميل اين فرم جزو*
 

 

 2- 1فرم شماره 
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    *بررسي در شوراي پژوهشي دانشگاهبراي فرم ارسال طرحهاي تحقيقاتي  
  

  :شود   تكميل مي آموزشي ارائه دهنده طرحاين بخش بوسيله مدير گروه
  

  …… رئيس مركز تحقيقات/  معاون محترم پژوهشي دانشكده
  سالم عليكم

   ………………………ست يك فقره پيش نويس طرح تحقيقاتي تحت عنوان به پيو
  

  ………………خانم / وسيله آقاي ه كه ب
ه  در شوراي اين گروه  مورد بررسي و تصويب قرار گرفته است ب…………ده است و در تاريخ شتهيه و تنظيم 

پژوهشي اقدامات الزم را خواهشمند است درخصوص قراردادن طرح فوق در دستوركار شوراي . شود حضورتان ارسال مي
  .مبذول فرماييد

  
                                                                                           مدير گروه

  نام و امضا                                                                                        

  :شود   تكميل مياون پژوهشي دانشكده يا رئيس مركز تحقيقات واحد ارائه دهنده طرحمعوسيله ه اين بخش ب
  

  دانشگاه معاون محترم پژوهشي 
  سالم عليكم

   ………………………به پيوست يك فقره پيش نويس طرح تحقيقاتي تحت عنوان 
  

  ………………خانم / وسيله آقاي ه كه ب
مورد بررسي و تصويب مركز تحقيقات /  دانشكده وهشي در شوراي پژ…………ه است و در تاريخ شدتهيه و تنظيم 
 خواهشمند است درخصوص قراردادن طرح فوق در دستوركار شوراي پژوهشي. شود حضورتان ارسال ميه قرار گرفته است ب

  . اقدامات الزم را مبذول فرماييددانشگاه
  

  :                                 سمت                                                                    
  نام و امضا                                                                                               

 هاي باال نبوده و پيش نويس طرح  در مورد واحدهاي وابسته به دانشگاه كه شوراي پژوهشي فعال ندارند نياز به تكميل فرم*
  .پژوهشي را با نامه رسمي باالترين مقام مسئول واحد به معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال نمايند
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   اطالعات مربوط به عوامل اجرايي طرح -الف

  .كنندطورجداگانه اين قسمت را تكميل ه نفر باشد الزم است هركدام از ايشان ب چنانچه طرح دهنده بيش از يك: توجه 

  
  : وادگي طرح دهنده نام و نام خان -1
  : رتبه علمي -2
  : محل خدمت -3
  :نشاني محل خدمت -4
  :تلفن محل خدمت -5
  :نشاني پست الكترونيك -6
  :نشاني يا تلفن براي دسترسي سريع و پيامهاي فوري -7
 د شودرجات علمي و سوابق تحصيلي طرح دهنده به ترتيب از ليسانس به بعد ذكر  -8

  
  سال دريافت  كشور  حل تحصيل دانشگاه يا م  رشته تحصيلي وتخصصي  درجه تحصيلي

          
          
          
          
          

  
       در صورت پاسخ مثبت، جدول زير را تكميل --  خير--آيا تا كنون دوره هاي روش تحقيق را گذرانده ايد؟    بلي  -9

  .فرماييد
  محل برگزاري دوره  تاريخ  سطح دوره ونوع آموزشهاي ارائه شده

      
 

 
  .حقيقاتي كه طرح دهنده قبال در آن همكاري داشته  ويا هم اكنون درحال اجرادارد ، ذكر شودسابقه طرحهاي ت - 11

  نوع همكاري  وضعيت طرح  مدت اجرا  محل اجرا  عنوان طرح 
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  : مشخصات همكاران اصلي طرح  - 12
  امضاي همكارمهرو   ارينوع همك  درجه علمي  شغل  نام و نام خانوادگي  رديف
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  مشخـصات  طرحي  خالصه - ب
 

   :عنـوان طرح
    

 

 

              :   واحد/ مركز تحقيقاتي/ دانشـكده :                                          مدير اجرايي طرح 
  :         مدت اجرا                        :     محيط پژوهش          :               گـروه   

  
 

  :  و اهداف كاربردي طرح بيان مساله ي خالصه
  
  
 
  
  

 

  : روش اجـراي طرح ي خالصه
  
  
  
  
  
  

 

  ها   هزينهي خالصه
 

   ريال   مسافرتي هزينه   ريال   پرسنليي هزينه
   ريال  هاي ديگر هزينه   ريال   و خدمات تخصصيها  آزمايشي هزينه
   ريال   وسايل غيرمصرفيي هزينه    ريال   مواد و وسايل مصرفيي هزينه

    ريال)     ........................................................................................................به حروف(جمع كل 
ريال                                   ............................................ .............................................................  )  به عدد (                 
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   اطالعات مربوط به طرح پژوهشي– ج
  :عنوان طرح به فارسي  – 13

  
  
  
  
  : عنوان طرح به انگليسي  - 14

  
  
  
  

  
  : نوع طرح-15

     )HSR(جامعه نگر         كاربردي        بنيادي  

  
 3 براي ارزيابي بهتر.توانيد از صفحات اضافه استفاده نماييد درصورت نياز مي: (ه و ضرورت اجراي طرح البيان مس - 16

  ) مستندعلمي معتبر و مرتبط با موضوع طرح ضميمه شود
  
  

ي  هاي پژوهشي دانشگاه قرار دارد؟ در صورت پاسخ مثبت عنوان اولويت و زير مجموعه  آيا طرح شما در راستاي اولويت-17
  .)باشد هاي پژوهشي در سايت دانشگاه موجود مي ي اولويت كتابچه: (مربوطه را نام ببريد

  
  

  :سابقه طرح و بررسي متون  -18
  

  
  ) :ترتيب ورود در متن درج گردد هب( منابع مورد استفاده فهرست – 19
  
  

  : طرحكلياهداف  - 20
  
  
  : طرح ي  ويژهاهداف – 21
  

  
  :ف كاربردي طرح ااهد - 22
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  ) :باتوجه به اهداف طرح(يا سواالت پژوهش  فرضيات – 23
  
  

  .: را مشخص فرماييدمطالعه نوع  - 24
 

 
  
 موارد الزم  از جزوه دستورالعمل اجرايي طرح پژوهشي،1- توضيحات راهنماي تكميل فرم و جدولباتوجه به: (روش اجرا - 25

  ).ماييدتوانيد از صفحات اضافه استفاده ن   درصورت نياز مي.براي هرنوع مطالعه را در اين قسمت شرح دهيد
  
  

  :روش محاسبه حجم نمونه و تعدادآن-26
  
  

  : مالحظات اخالقي-27
تنظيم نمونه فرم رضايت نامه آگاهانه براي طرح هاي كارآزمايي باليني و طرح هاي تحقيقاتي كه آزمودني انساني دارند ضروري (

ل اجرايي پيش نويس طرح پژوهشي و موارد  گانه اخالق در تحقيق مندرج در دستورالعم26براي طراحي اين فرم از كدهاي . است
معاونت تحقيقات و فناوري به نشاني /مورد نياز براي يك رضايت نامه آگاهانه مندرج در سايت دانشگاه علوم پزشكي گيالن 

research/ir.ac.gums.www استفاده فرمائيدرالعمل هاآئين نامه ها و دستومنوي كميته اخالق  بخش  .(  
  
  
  

  :هاي اجرايي طرح وروش كاهش آنها محدوديت -28
 
 
 
  
  
  
 
 

   تجربيكارآزمايي باليني و كارآزمايي نيمه  (Ecological)بوم شناختي   
Clinical trial- Quasi experimental  

 Descriptive – Cross) مقطعي -توصيفي  

sectional)  
  (Experimental)تجربي   

 Analytic – Cross) مقطعي –تحليلي   

sectional)  
 Diagnostic test)ارزيابي آزمون هاي تشخيصي  

evaluation)  
              (Qualitative) كيفي  Case Control) (مورد شاهدي   
  روش هاي متفرقه   (Cohort) همگروهي  
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  :جدول متغيرها  -29
  نوع و مقياس  نقش

  كيفي  كمي

   
يف

رد
  

  
  عنوان متغير

  
  

 
قل

ست
م

  

 
سته

واب
  

ا  
لي

ص
  

 
 اي

ينه
زم

  

 
 گر

خله
مدا

  

     
مي

اس
  

  
به 

رت

  
  تعريف عملياتي

  
  حالت/واحد 
 اندازه گيري 

                          
                          
                          
                          

  
  

  : چارچوب گانت– 30

 طول مدت  به تفكيكهاي اجرايي تحقيق  فعاليت رديف    زمان اجرا به ماه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...... 

1                

2                

3                      

4                      

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

 
  : توجه 

  .شود زمان طراحي پيش نويس طرح و تكميل اين فرم جزو زمان اجراي طرح محسوب نمي -1
بنابر اين الزم است مجري طرح زمان ارائه . پذيرد مصوب صورت ميگانت چارچوب دريافت گزارشها با توجه به  -2

  . طرح را در اين جدول مشخص نمايدهاي گزارش
زمان شروع طرح بعد از تصويب آن، با هماهنگي مدير اجرايي طرح و حوزه مديريت امور پژوهشي و از هنگام تامين  -3

 .شود اعتبار در نظر گرفته مي
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	ها زينه اطالعات مربوط به ه– د
  :ها   آني باذكر مشخصات كامل و ميزان اشتغال هرفرد و حق الزحمه) پرسنلي( كارمندي ي هزينه -31

    
رديف

ميزان فعاليت   نوع فعاليت  رتبه علمي  نام فرد  
  )ساعت(

ميزان حق التحقيق به 
  ازاي هر ساعت

  )ريال(جمع 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              

  ريال)                                             به حروف)                                         (به عدد: (جمع هزينه هاي پرسنلي
  .ي پرسنلي مشمول ماليات مي باشد كه مي بايست در هنگام پرداخت به افراد ذي نفع كسر شود حق الزحمه% 10
  

  :وخدمات تخصصي كه توسط دانشگاه ويا ديگر موسسات صورت مي گيردها  هزينه آزمايش-32
موضوع آزمايش يا خدمات 

  تخصصي 
هزينه براي هر دفعه   تعداد كل دفعات آزمايش  مركزسرويس دهنده

  آزمايش
  ) ريال ( جمع 

  
  

        

  
  

        

  
  

        

  
  

        

  
  

        

  ريال)                                             به حروف                   ()                      به عدد: (جمع هزينه هاي آزمايشها
 

  :فهرست وسايلي كه بايد از اعتبار اين طرح از داخل  يا خارج كشور خريداري شود -33
  قيمت كل  قيمت واحد  تعداد الزم  فروشنده ايراني شركت  كشور  سازندهشركت   نام دستگاه

              
              
  
  

            

  ريال)                                             به حروف)                                         (به عدد:(وسايلجمع هزينه هاي 
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  : مواد مصرفي-34
  قيمت كل  قيمت واحد  تعداد الزم  ايرانيي شركت فروشنده  كشور  سازندهشركت   نام دستگاه

              
              
              
  ريال)                                             به حروف)                                         (به عدد:(مواد مصرفيمع هزينه هاي ج
  

  : مسافرت ي هزينه -35
  هزينه به ريال  تعداد افراد   نقليهي نوع وسيله  تعداد مسافرت در مدت اجراي طرح و منظور آن  مقصد

          
          
          

  ريال)                                                  به حروف)                                          (به عدد:    (جمع هزينه هاي مسافرت
   

  :هزينه هاي ديگر -36
        ريال                                                                  هزينه هاي تكثير اوراق

                                                                        ريال  ساير موارد
                                                                         ريال  جمع هزينه هاي ديگر

  
  :جمع هزينه هاي طرح  -37

  ريال  ر مصرفي وسايل غيي هزينه  ريال   پرسنليي هزينه
  ريال   مسافرتي هزينه  ريال  خصصيت هاو خدمات  آزمايش ي زينهه

    ريال  هزينه هاي ديگر  ريال   مواد و وسايل مصرفيي هزينه
  ريال)                                             به حروف)                                         (به عدد: (جمع كل

        چند مركزي خارجي      چند مركزي داخلي  : اركتيهاي مش طرح
  . الف دستورالعمل اجرايي ضميمه شود– 3ها براساس بند  گونه طرح مستندات الزم اين

  ريال.…………………………               )در جداول هزينه ها ذكر شود (مبلغي كه از منابع ديگر كمك خواهد شد
  ريال.…………………………:                               است مي شود باقيمانده هزينه هاي طرح كه تامين آن درخو

م ارد اعالم مي  ونمودهوسيله صحت مطالب مندرج در پيش نويس را تائيد  ني بد جزوه دستورالعمل اجرايي طرح پژوهشيبا مطالعه 
  كه اين تحقيق صرفا به صورت

 يك طرح تحقيقاتي در دانشگاه علوم پزشكي گيالن  
 با  بصورت مشترك ……   
  ارائه شده است            ……در قالب پايان نامه در .  
  نام ونام خانوادگي                             

  مدير اجرايي طرح امضاي     مهر و 
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   جان و خردنام خداونده ب
  

  
   درماني گيالن-دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي

  معاونت پژوهشي
  

  *مايي باليني كارآز-فرم پيش نويس طرح پژوهشي
(PROPOSAL)  

  : عنوان طرح
 
 
 
  

  

 :نام و نام خانوادگي طرح دهندگان 

  
   
 
  

  
  :واحد/مركز تحقيقاتي/ دانشكده

 
 
 
 

  

 :تاريخ پيشنهاد

  

  . قبل از تكميل اين فرم جزوه دستورالعمل اجرايي طرح پژوهشي را به دقت مطالعه فرمائيد*
 

 ويرايش جديد
 1394  سال

 2-2فرم شماره 
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    * شوراي پژوهشي دانشگاهبررسي دربراي فرم ارسال طرحهاي تحقيقاتي  

  
  :شود   تكميل مي آموزشي ارائه دهنده طرحاين بخش بوسيله مدير گروه

  

  …… رئيس مركز تحقيقات/  معاون محترم پژوهشي دانشكده
  سالم عليكم

   ………………………به پيوست يك فقره پيش نويس طرح تحقيقاتي تحت عنوان 
  

  ………………خانم / وسيله آقاي ه كه ب
حضورتان ه  در شوراي اين گروه  مورد بررسي و تصويب قرار گرفته است ب…………ده است و در تاريخ شتهيه و تنظيم 

خواهشمند است درخصوص قراردادن طرح فوق در دستوركار شوراي پژوهشي اقدامات الزم را مبذول . شود ارسال مي
  .فرماييد

  
    مدير گروه                                                                                                            

  نام و امضا                                                                                                              
  

  :شود   تكميل ميه طرحمعاون پژوهشي دانشكده يا رئيس مركز تحقيقات واحد ارائه دهندوسيله ه اين بخش ب
  

  دانشگاه معاون محترم پژوهشي 
  سالم عليكم

   ………………………به پيوست يك فقره پيش نويس طرح تحقيقاتي تحت عنوان 
  

  ………………خانم / وسيله آقاي ه كه ب
مورد بررسي و تصويب قرار مركز تحقيقات /  دانشكده  در شوراي پژوهشي…………ه است و در تاريخ شدتهيه و تنظيم 

 خواهشمند است درخصوص قراردادن طرح فوق در دستوركار شوراي پژوهشي. شود حضورتان ارسال ميه ته است بگرف
  . اقدامات الزم را مبذول فرماييددانشگاه

  
  :          سمت                                                                                                     

  نام و امضا                                                                                                          

هاي باال نبوده و پيش نويس طرح   در مورد واحدهاي وابسته به دانشگاه كه شوراي پژوهشي فعال ندارند نياز به تكميل فرم*
  .قام مسئول واحد به معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال نمايندپژوهشي را با نامه رسمي باالترين م
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   اطالعات مربوط به عوامل اجرايي طرح-الف

  .كنندطورجداگانه اين قسمت را تكميل ه نفر باشد الزم است هركدام از ايشان ب چنانچه طرح دهنده بيش از يك: توجه 

  : نام و نام خانوادگي طرح دهنده  .1
  : رتبه علمي .2
  : محل خدمت .3
  :نشاني محل خدمت .4
  :تلفن محل خدمت .5
  :نشاني پست الكترونيك .6
  :نشاني يا تلفن براي دسترسي سريع و پيامهاي فوري .7
  
  د شودرجات علمي و سوابق تحصيلي طرح دهنده به ترتيب از ليسانس به بعد ذكر  .8

  سال دريافت  كشور  دانشگاه يا محل تحصيل   رشته تحصيلي وتخصصي  درجه تحصيلي
          
          
          
          
          
  
       در صورت پاسخ مثبت، جدول زير را تكميل --  خير--آيا تا كنون دوره هاي روش تحقيق را گذرانده ايد؟    بلي  .9

  .فرماييد
  محل برگزاري دوره  تاريخ  سطح دوره ونوع آموزشهاي ارائه شده

      
 
  .اشته  ويا هم اكنون درحال اجرادارد ، ذكر شودسابقه طرحهاي تحقيقاتي كه طرح دهنده قبال در آن همكاري د - 11

  نوع همكاري  وضعيت طرح  مدت اجرا  محل اجرا  عنوان طرح 
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  : مشخصات همكاران اصلي طرح  - 12

  امضاي همكارمهرو   نوع همكاري  درجه علمي  شغل  نام و نام خانوادگي  رديف
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  مشخـصات  طرحي  خالصه - ب
  

   :عنـوان طرح
     

  

  

         :          واحد/ مركز تحقيقاتي/ دانشـكده :                                          مدير اجرايي طرح 
  :                                               مدت اجرا :  محيط پژوهش           :گـروه 

  

  :  و اهداف كاربردي طرح بيان مساله ي خالصه
  
  
  

  
  : روش اجـراي طرح ي خالصه

  
  
  
  

  

  ها   هزينهي خالصه

  
   ريال   مسافرتي هزينه   ريال   پرسنليي هزينه
   ريال  هاي ديگر هزينه   ريال   و خدمات تخصصيها  آزمايشي هزينه
   ريال   وسايل غيرمصرفيي هزينه    ريال   مواد و وسايل مصرفيي هزينه

    ريال)     ........................................................................................................به حروف(جمع كل 
ريال                                                    ............................................................................... )          ...........................به عدد              (
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 :تكميل بخشهاي زير الزامي است

 
  P (Population/Patient): 
  I (Intervention/Indicator): 
  C (Comparator/Control): 
  O (Outcome): 
 
 

Number Needed to Harm (NNH): 
 
 
Number Needed to Treat (NNT): 
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   اطالعات مربوط به طرح پژوهشي– ج
  :عنوان طرح به فارسي  – 13

  
  
  
  

  : عنوان طرح به انگليسي  - 14
  
  
  
  

  
  : نوع طرح-15

     )HSR(جامعه نگر         كاربردي        بنيادي  

  
 3 براي ارزيابي بهتر.توانيد از صفحات اضافه استفاده نماييد درصورت نياز مي: (ه و ضرورت اجراي طرح البيان مس - 16

  ) مستندعلمي معتبر و مرتبط با موضوع طرح ضميمه شود
  
  

ي   مجموعههاي پژوهشي دانشگاه قرار دارد؟ در صورت پاسخ مثبت عنوان اولويت و زير  آيا طرح شما در راستاي اولويت-17
  .)باشد هاي پژوهشي در سايت دانشگاه موجود مي ي اولويت كتابچه: (مربوطه را نام ببريد

 
 
 

  :سابقه طرح و بررسي متون  - 18
  

  
  ) :ترتيب ورود در متن درج گردده ب( منابع مورد استفاده فهرست – 19
  
  

  : طرحكلياهداف  - 20
  
  

  : طرح ي  ويژهاهداف – 21
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  :بردي طرح ف كارااهد - 22 
  
  

  ) :باتوجه به اهداف طرح(يا سواالت پژوهش  فرضيات – 23
  
  

 : را مشخص فرماييدمطالعه نوع  - 24

  
 

  ).توانيد از صفحات اضافه استفاده نماييد درصورت نياز مي: (روش اجرا - 25
  

  
 طراحي كارآزمايي:  

  ؟و ميزان تخصيص) مانند موازي، عاملي( توصيف طراحي مطالعه) الف
  ؟با ذكر داليل) مانند معيارهاي صالحيت شركت در مطالعه(غييرات مهم در روش اجرا پس از شروع كارآزماييت) ب
  
 شركت كنندگان:  

  ؟معيارهاي صالحيت شركت افراد در مطالعه) الف
  ؟بستر اجراي مطالعه و مكانهاي جمع آوري اطالعات) ب
  
 مداخالت: 

ات كه امكان تكرار مطالعه فراهم شود شامل اينكه چگونه و در چه زماني اين نوع مداخله در هر گروه با ذكر كامل جزيي) الف
  ؟مداخالت بصورت واقعي انجام شده اند

  
 پيامدها: 

توضيح كامل مقياس هاي از پيش مشخص شده براي پيامد هاي اوليه و ثانويه مطالعه ، شامل اينكه چگونه و در چه موقع ) الف
  ؟مورد ارزيابي قرار گرفته اند

  ؟هر گونه تغيير در پيامد هاي كارآزمايي پس از آغاز كارآزمايي، با ذكر داليل) ب
  
 حجم نمونه: 

  ؟چگونه حجم نمونه مشخص شده است) الف
  ؟در صورت كاربرد، توضيح هر گونه آناليز حد واسط و و دستور العمل هاي توقف مطالعه) ب
  
  ايجاد توالي(تصادفي سازي:( 

  ؟ي توليد توالي تخصيص تصادفيروش مورد استفاده برا) الف
  ؟)بلوك كردن و اندازه بلوك  مانند(نوع تصادفي سازي، جزييات هر گونه محدوديت ) ب
  



 

 51

 روش پنهان سازي تخصيص شركت كنندگان: 

 و توضيح تمام ) مانند ظروف شماره دار متوالي ( مكانيسم مورد استفاده در تصادفي سازي تخصيص شركت كنندگان ) الف

  ؟نجام شده در پنهان كردن توالي تا زمان اختصاص مداخله به هر گروهاقدامات ا
  
 اجرا: 

چه كسي توالي تخصيص تصادفي را مشخص كرد، چه كسي  شركت كنندگان را ثبت نام نمود، چه كسي شركت كنندگان را به 
  ؟مداخالت تخصيص داد

 كورسازي: 

به عنوان مثال، افراد تحت مطالعه، ارايه دهندگان خدمت و ( ه انددر صورت انجام، چه كساني نسبت به مداخله كور سازي شد) الف
  ؟و كور سازي چگونه صورت گرفته است) افرادي كه نتايج را تحليل مي كنند

  ؟در صورت مناسب بودن، ارائه توضيح در مورد تشابه مداخالت) ب
  
 روش هاي آماري: 

  ؟ پيامد هاي اوليه و ثانويهروشهاي آماري مورد استفاده در مقايسه گروهها از نظر) الف
   و آناليز هاي تعديل شدهsubgroup analyses)(روشهاي مورد استفاده درآناليز هاي اضافي، مانند آناليز زيرگروهها ) ب

(adjusted analyses)؟  
  

  : مالحظات اخالقي-26
حقيقاتي كه آزمودني انساني دارند ضروري تنظيم نمونه فرم رضايت نامه آگاهانه براي طرح هاي كارآزمايي باليني و طرح هاي ت(

 گانه اخالق در تحقيق مندرج در دستورالعمل اجرايي پيش نويس طرح پژوهشي و موارد 26براي طراحي اين فرم از كدهاي . است
معاونت تحقيقات و فناوري به نشاني /مورد نياز براي يك رضايت نامه آگاهانه در سايت دانشگاه علوم پزشكي گيالن 

research/ir.ac.gums.www استفاده فرمائيدآئين نامه ها و دستورالعمل هامنوي كميته اخالق  بخش  .(  
  

  :هاي اجرايي طرح وروش كاهش آنها محدوديت -27
 
 

  :جدول متغيرها  -28
  نوع و مقياس  نقش

  كيفي  كمي

يف
رد

  

  
 عنوان متغير

  
  

 
قل

ست
م

  

 و
سته

اب
  

 
لي

اص
  

 
 اي

ينه
زم

  

 
 گر

خله
مدا

  

  
سته

پيو
  

  
سته

گس
  

  
مي

اس
  

  
 اي

تبه
ر

  

  
  تعريف عملياتي

  
  حالت/واحد

  اندازه گيري
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  : چارچوب گانت– 29

 طول مدتهاي اجرايي تحقيق به تفكيك فعاليت رديف ا به ماهزمان اجر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...... 

1                

2                

3                      

4                      

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

 
  : توجه 

  .شود  تكميل اين فرم جزو زمان اجراي طرح محسوب نميزمان طراحي پيش نويس طرح و -1
بنابر اين الزم است مجري طرح زمان ارائه . پذيرد گانت مصوب صورت ميچارچوب دريافت گزارشها با توجه به  -2

  . طرح را در اين جدول مشخص نمايدهاي گزارش
يت امور پژوهشي و از هنگام تامين زمان شروع طرح بعد از تصويب آن، با هماهنگي مدير اجرايي طرح و حوزه مدير -3

 .شود اعتبار در نظر گرفته مي

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 



 

 53

	ها  اطالعات مربوط به هزينه– د
  :ها  آني باذكر مشخصات كامل و ميزان اشتغال هرفرد و حق الزحمه) پرسنلي( كارمندي ي هزينه -30

   رديف
  )ريال(جمع   ميزان حق التحقيق به ازاي هر ساعت  )ساعت( ميزان فعاليت   نوع فعاليت  رتبه علمي  نام فرد  

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              

  ريال)                                             به حروف)                                         (به عدد: (جمع هزينه هاي پرسنلي

  .رسنلي مشمول ماليات مي باشد كه مي بايست در هنگام پرداخت به افراد ذي نفع كسر شودي پ حق الزحمه% 10
  

  :ها وخدمات تخصصي كه توسط دانشگاه ويا ديگر موسسات صورت مي گيرد هزينه آزمايش-31
  ) ريال(جمع   هزينه براي هر دفعه آزمايش  تعداد كل دفعات آزمايش  مركزسرويس دهنده  موضوع آزمايش يا خدمات تخصصي 

          
          
          
          
          

  ريال)                                             به حروف)                                         (به عدد: (جمع هزينه هاي آزمايشها
 

  :فهرست وسايلي كه بايد از اعتبار اين طرح از داخل  يا خارج كشور خريداري شود -32
  قيمت كل  قيمت واحد  تعداد الزم شركت فروشنده ايراني  كشور  سازندهشركت   ستگاهنام د

              
              

              
  ريال)                                             به حروف)                                         (به عدد:(وسايلجمع هزينه هاي 

  
  : مواد مصرفي-33

  قيمت كل  قيمت واحد  تعداد الزم  ايرانيي شركت فروشنده  كشور  سازندهكت شر  نام دستگاه
              
              
              

  ريال)                                             به حروف)                                         (به عدد:(مواد مصرفيجمع هزينه هاي 
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  : مسافرت ي هزينه -34
  هزينه به ريال  تعداد افراد   نقليهي نوع وسيله  د مسافرت در مدت اجراي طرح و منظور آنتعدا  مقصد

          
          
          

                          ريال)                        حروفبه               ()                         عددبه:    (جمع هزينه هاي مسافرت
   

  :هزينه هاي ديگر -35
                                                                        ريال  هزينه هاي تكثير اوراق

                                                                        ريال  ساير موارد
                     ريال                                                      جمع هزينه هاي ديگر

  
  :جمع هزينه هاي طرح  -36

  ريال   وسايل غير مصرفيي هزينه  ريال   پرسنليي هزينه
  ريال   مسافرتي هزينه  ريال  خصصيت هاو خدمات  آزمايش ي زينهه

    ريال  هزينه هاي ديگر  ريال   مواد و وسايل مصرفيي هزينه
  ريال)                                             به حروف              ()                           به عدد: (جمع كل

        چند مركزي خارجي      چند مركزي داخلي  : هاي مشاركتي طرح
  . الف دستورالعمل اجرايي ضميمه شود– 3ها براساس بند  گونه طرح مستندات الزم اين

  ريال.…………………………               )ينه ها ذكر شوددر جداول هز (مبلغي كه از منابع ديگر كمك خواهد شد
  ريال.…………………………:                               باقيمانده هزينه هاي طرح كه تامين آن درخواست مي شود 

م ارد اعالم مي  ونمودهوسيله صحت مطالب مندرج در پيش نويس را تائيد  ني بد جزوه دستورالعمل اجرايي طرح پژوهشيبا مطالعه 
  كه اين تحقيق صرفا به صورت

 يك طرح تحقيقاتي در دانشگاه علوم پزشكي گيالن  
  بصورت مشترك با ……   
  ارائه شده است           ……در قالب پايان نامه در .  

  نام ونام خانوادگي                             
 مدير اجرايي طرح امضاي     مهر و 
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   جان و خردنام خداوند
  

  
  

   درماني گيالن-گاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتيدانش
  معاونت پژوهشي

  
   در تحقيقات كيفيفرم پيش نويس طرح پژوهشي

(PROPOSAL)   
  : عنوان طرح

 
 
  

  

 :نام و نام خانوادگي طرح دهندگان 

  
 
  

  
  :واحد/مركز تحقيقاتي/ دانشكده

 
 
 

  

 :تاريخ پيشنهاد

  
  
  

  .جرايي طرح پژوهشي را به دقت مطالعه فرمائيد قبل از تكميل اين فرم جزوه دستورالعمل ا*

 2-3فرم شماره
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    *بررسي در شوراي پژوهشي دانشگاهبراي فرم ارسال طرحهاي تحقيقاتي  

  
  :شود   تكميل مي آموزشي ارائه دهنده طرحاين بخش بوسيله مدير گروه

  

  …… رئيس مركز تحقيقات/  معاون محترم پژوهشي دانشكده
  سالم عليكم

   ………………………نويس طرح تحقيقاتي تحت عنوان به پيوست يك فقره پيش 
  

  ………………خانم / وسيله آقاي ه كه ب
ه  در شوراي اين گروه  مورد بررسي و تصويب قرار گرفته است ب…………ده است و در تاريخ شتهيه و تنظيم 

الزم را خواهشمند است درخصوص قراردادن طرح فوق در دستوركار شوراي پژوهشي اقدامات . شود حضورتان ارسال مي
  .مبذول فرماييد

  
       مدير گروه                                                                                                                   

  نام و امضا                                                                                                                        
  

  :شود   تكميل ميمعاون پژوهشي دانشكده يا رئيس مركز تحقيقات واحد ارائه دهنده طرحوسيله ه اين بخش ب
  

  دانشگاه معاون محترم پژوهشي 
  سالم عليكم

   ………………………به پيوست يك فقره پيش نويس طرح تحقيقاتي تحت عنوان 
  

  ………………خانم / وسيله آقاي ه كه ب
مورد بررسي و تصويب مركز تحقيقات /  دانشكده  در شوراي پژوهشي…………ه است و در تاريخ شدتهيه و تنظيم 

خواهشمند است درخصوص قراردادن طرح فوق در دستوركار شوراي . شود حضورتان ارسال ميه قرار گرفته است ب
  . اقدامات الزم را مبذول فرماييد دانشگاهپژوهشي

  
  :         سمت                                                                                                                  

  نام و امضا                                                                                                                      

هاي باال نبوده و پيش نويس طرح   وابسته به دانشگاه كه شوراي پژوهشي فعال ندارند نياز به تكميل فرم در مورد واحدهاي*
  .پژوهشي را با نامه رسمي باالترين مقام مسئول واحد به معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال نمايند
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   اطالعات مربوط به عوامل اجرايي طرح-الف

  .كنندطورجداگانه اين قسمت را تكميل ه نفر باشد الزم است هركدام از ايشان ب  يكچنانچه طرح دهنده بيش از: توجه 

  
  : نام و نام خانوادگي طرح دهنده  -1
  : رتبه علمي -2
  : محل خدمت -3
  :نشاني محل خدمت -4
  :تلفن محل خدمت -5
  :نشاني پست الكترونيك -6
  :نشاني يا تلفن براي دسترسي سريع و پيامهاي فوري -7
 د شو طرح دهنده به ترتيب از ليسانس به بعد ذكر درجات علمي و سوابق تحصيلي -8

  
  سال دريافت  كشور  دانشگاه يا محل تحصيل   رشته تحصيلي وتخصصي  درجه تحصيلي

          
          
          
          
          

  
ميل        در صورت پاسخ مثبت، جدول زير را تك--   خير-- را گذرانده ايد؟    بلي  كيفيآيا تا كنون دوره هاي روش تحقيق -9

  .فرماييد
  محل برگزاري دوره  تاريخ  سطح دوره ونوع آموزشهاي ارائه شده

      
 
 

  .سابقه طرحهاي تحقيقاتي كه طرح دهنده قبال در آن همكاري داشته  ويا هم اكنون درحال اجرادارد ، ذكر شود - 11
  نوع همكاري  وضعيت طرح  مدت اجرا  محل اجرا  عنوان طرح 
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  : مشخصات همكاران اصلي طرح  - 12
  امضاي همكارمهرو   نوع همكاري  درجه علمي  شغل  نام و نام خانوادگي  رديف
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  مشخـصات  طرحي  خالصه - ب
  

   :عنـوان طرح
  

  

       :          واحد/ مركز تحقيقاتي/ دانشـكده :                                          دير اجرايي طرح م
:                            محيط پژوهش          :               گـروه   

  : مدت اجرا 
  

  

  :  و اهداف كاربردي طرح بيان مساله ي خالصه
  
  
  
  

  
   روش اجـراي طرح ي هخالص

  
  
  
  
  
  

  

  ها   هزينهي خالصه

  
   ريال   مسافرتي هزينه   ريال   پرسنليي هزينه
   ريال  هاي ديگر هزينه   ريال   و خدمات تخصصيها  آزمايشي هزينه
   ريال   وسايل غيرمصرفيي هزينه    ريال   مواد و وسايل مصرفيي هزينه

    ريال..................................................................................)     ......................به حروف(جمع كل 
           ريال                            .......................................................................................................... )   به عدد    (             
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   اطالعات مربوط به طرح پژوهشي– ج
  :عنوان طرح به فارسي  – 13

  
  
  
  : عنوان طرح به انگليسي  - 14

  
  
  

  
            كاربردي                      بنيادي    : نوع طرح-15
  
  

 استدالل براي استفاده از روش تحقيق كيفي -1:ه نكات زير توجه شوددر بيان مسئله ب: (ه و ضرورت اجراي طرح البيان مس - 16
 توجيه كافي در مورد ناشناخته بودن پديده مورد مطالعه و ماهيت ذهني پديده -2و دليل كاربرد اين نوع از روشهاي تحقيق كيفي 

  )  بيان تجربه و انگيزه محقق  براي انتخاب پديده مورد نظر-3مورد نظر 
  
  

ي  هاي پژوهشي دانشگاه قرار دارد؟ در صورت پاسخ مثبت عنوان اولويت و زير مجموعه  آيا طرح شما در راستاي اولويت-17
  .)باشد هاي پژوهشي در سايت دانشگاه موجود مي ي اولويت كتابچه: (مربوطه را نام ببريد

  
  

   )در صورت نياز به انجام مرور متون (سابقه طرح و بررسي متون - 18
  

  
  ) :ترتيب ورود در متن درج گردده ب( منابع مورد استفاده فهرست – 19
  
  

  : طرحكلياهداف  - 20
  
  

  ) :باتوجه به اهداف طرح(سواالت پژوهش  -22
 
 
  

  :ف كاربردي طرح ااهد-23
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  .: را مشخص فرماييدمطالعه نوع  - 24

 
 
  : روش پژوهش و پارادايم مطالعه– 25
  
 
 :مشخصات مشاركت كنندگان -

  
 
 :محيط پژوهش -

  
 
به تفصيل توضيح داده شود، دستورالعمل مشاهده و نيز ..... هاي متمركز، مشاهده ومصاحبه، گروه(روش گرداوري داده ها  -

 ): سواالت اوليه جهت مصاحبه ذكر گردد

  
  
ورد ها، نوع نرم افزار م از نظر نحوه كدگذاري، خالصه كردن و كاستن دادهروش مورد استفادهبر اساس ( روش تحليل داده ها -

 ): توضيح داده شود... استفاده و 

  
  

  )اعتبار، تاييدپذيري، قابليت انتقال و قابليت وابستگي به تفكيك بيان شود: ((Rigor) دقت علمي و اعتبار داده ها-26
  
  
  : مالحظات اخالقي-27

كميته  بخش research/ir.ac.gums.wwwبراي مشاهده مستندات مورد نياز در سايت ) فرم رضايت آگاهانه ضميمه شود(
  . را مالحظه كنيدآئين نامه ها و دستورالعمل هامنوي اخالق 

  
  

 :هاي اجرايي طرح وروش كاهش آنها محدوديت -28

 
 
  
 

 (Grounded Theory)گراندد تئوري   (Phenomenology) پديدار شناسي  

 (Action Research)اقدام پژوهي   (Content Analysis)  تحليل محتوا  

  Mix-Method*    اتنوگرافي(Etnogrophy) 

              ساير رويكردهاي تحقيق كيفي  (Historical Research)تحقيق تاريخي  
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  : چارچوب گانت– 30

 طول مدت هاي اجرايي تحقيق به تفكيك فعاليت رديف زمان اجرا به ماه

123456789101112......
1                

2                

3                      

4                      

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

 
  : توجه 

  .شود زمان اجراي طرح محسوب نميزمان طراحي پيش نويس طرح و تكميل اين فرم جزو  -1
 هاي بنابر اين الزم است مجري طرح زمان ارائه گزارش. پذيرد گانت مصوب صورت ميچارچوب دريافت گزارشها با توجه به  -2

  .طرح را در اين جدول مشخص نمايد
 هنگام تامين اعتبار در زمان شروع طرح بعد از تصويب آن، با هماهنگي مدير اجرايي طرح و حوزه مديريت امور پژوهشي و از -3

 .شود نظر گرفته مي
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	ها  اطالعات مربوط به هزينه– د
  :ها   آني باذكر مشخصات كامل و ميزان اشتغال هرفرد و حق الزحمه) پرسنلي( كارمندي ي هزينه -31

     
رديف

ه ازاي ميزان حق التحقيق ب  )ساعت( ميزان فعاليت   نوع فعاليت  رتبه علمي  نام فرد  
  هر ساعت

  )ريال(جمع 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              

  ريال)                                             به حروف)                                         (به عدد: (جمع هزينه هاي پرسنلي
  . مي باشد كه مي بايست در هنگام پرداخت به افراد ذي نفع كسر شودي پرسنلي مشمول ماليات حق الزحمه% 10
 
  :فهرست وسايلي كه بايد از اعتبار اين طرح از داخل  يا خارج كشور خريداري شود -32

  قيمت كل  قيمت واحد  تعداد الزم شركت فروشنده ايراني  كشور  سازندهشركت   نام دستگاه
              
              

              
  ريال)                                             به حروف)                                         (به عدد:(وسايل جمع هزينه هاي

 
 
 

  : مواد مصرفي-34
  قيمت كل  قيمت واحد  تعداد الزم  ايرانيي شركت فروشنده  كشور  سازندهشركت   نام دستگاه

              
              
              

  ريال)                                             به حروف)                                         (به عدد:(د مصرفيمواجمع هزينه هاي 
  

  : مسافرت ي هزينه -35
  هزينه به ريال  تعداد افراد   نقليهي نوع وسيله  تعداد مسافرت در مدت اجراي طرح و منظور آن  مقصد

          
          
          

                          ريال    )                   به حروف(                    )                   به عدد:    (ه هاي مسافرتجمع هزين
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  :هزينه هاي ديگر -36
                                                                        ريال  هزينه هاي تكثير اوراق

                                                                        ريال  ساير موارد
                                                                         ريال  جمع هزينه هاي ديگر

  
  :جمع هزينه هاي طرح  -37

  ريال   وسايل غير مصرفيي هزينه  ريال   پرسنليي هزينه
  ريال   مسافرتي هزينه  ريال  خصصيت هاو خدمات  آزمايش ي زينهه

    ريال  هزينه هاي ديگر  ريال   مواد و وسايل مصرفيي هزينه
  ريال)                                             به حروف)                                         (به عدد: (جمع كل

        چند مركزي خارجي      يچند مركزي داخل  : هاي مشاركتي طرح
  . الف دستورالعمل اجرايي ضميمه شود– 3ها براساس بند  گونه طرح مستندات الزم اين

  ريال.…………………………               )در جداول هزينه ها ذكر شود (مبلغي كه از منابع ديگر كمك خواهد شد
  ريال.…………………………                     :          باقيمانده هزينه هاي طرح كه تامين آن درخواست مي شود 

م ارد اعالم مي  ونمودهوسيله صحت مطالب مندرج در پيش نويس را تائيد  ني بد جزوه دستورالعمل اجرايي طرح پژوهشيبا مطالعه 
  كه اين تحقيق صرفا به صورت

 يك طرح تحقيقاتي در دانشگاه علوم پزشكي گيالن  
  بصورت مشترك با ……   
  ارائه شده است           ……نامه در در قالب پايان . 

  
  
  نام ونام خانوادگي                                            

  مدير اجرايي طرح امضاي   مهر و                                                                                                                
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  تعالي هبسم
  سنتي طب و دارويي گياهان كميته

  بهداشت وزارت تحقيقات معاونت فناوري توسعه دفتر
  
  :طرح مشخصات  .1

  :طرح فارسي عنوان  .1,1
  :طرح انگليسي عنوان  .1,2
   : مجري خانوادگي ونام نام  .1,3
   ) :ريال به (طرح كل هزينه  .1,4
  : طرح اجراي زمان مدت  .1,5
  :طرح اجراي محل  .1,6
  :ببريد شود؟نام مي هزينه تامين مالي آياازسايرمنابع  .1,7
  :طرح اجراي نهايي ومحصول خروجي  .1,8

  )شود داده توضيح تفكيك هربندبه (طرح كليات  .2
  اجرا ضرورت  .2,1
  كاربردها  .2,2
  طرح اجراي نيازكشوربه  .2,3
  كشور سالمت هاي فناوري بررشدوتوسعه طرح تاثيراجراي  .2,4
  )ياتوليدصنعتي صنعتي فني،توليدنيمه توليددانش مراحل تفكيك وبه دقيق بصورت (دانتظارمور نتايج  .2,5

  :طرح تعريف  .3
  ..... )شامل مراحل انجام طرح،فرمول ها،واكنش ها،فلوچارت ها،عكس،نمودارهاو (به اختصار انتخاب وداليل طرح انجام متدولوژي

  شرايط وامكانات موردنيازتوليد  .4
  ومصرفيمواداوليه   .4,1
  تجهيزات وماشين آالت  .4,2
  عمليات ساخت  .4,3
  . استانداردهاي موجودوتاييديه هاي مراجع رسمي درمورداين محصول راذكرنماييد  .4,4
  .) قابليت انجام هريك ازآزمون هادرداخل وياخارج ازكشوردرج گردد (آزمايشات كنترل كيفي موردنياز  .4,5
  ) امكانات،شرايط.(ن پروژه چيستويژگي هاوالزامات محل انجام اي  .4,6

  .)لطفادرارتباط باهريك ازموضوعات ذيل توضيحات كامل ارائه ومستندات ضميمه شود  (اطالعات اقتصادي واجرايي طرح  .5
  �)7بند ( خريدخدمت�درمالكيت مجري: نحوه تامين امكانات،تجهيزات وفضاي فيزيكي  .5,1
  تحليل قيمت تمام شده نمونه اوليه  .5,2

 2-4فرم شماره 
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جدول مقايسه اي قيمت تمام شده درمقايسه بانمونه خارجي وداخلي،قدرت نفوذبرندتوليدكننده : توجيه اقتصادي طرح  .5,3
  دربازار

  پيش بيني ميزان ارزبري وارزآوري طرح  .5,4
بابيان مزيت هاي طرح براي  (بيني چگونگي وروداين طرح به بازارهاي داخلي وخارجي وكسب چه سهمي ازبازار پيش  .5,5

  )ورودبه بازار
  رقباي توليدكننده اين محصول درداخل كشوروكشورهاي همسايه وميزان توليدآنها  .5,6
  ميزان قدرت توليدفراورده درسال توسطپيشنهاددهنده طرح وميزان تقاضاي بازاربه فراورده هاي مشابه  .5,7
  پيش بيني برنامه مالي ازابتداتارسيدن به توليدانبوه  .5,8
 و اعالم نياز درصورت داشتن مستند، (كنند نتايج طرح استفاده مي درماني كه از صنعتي و -علمي مراكز و ها همعرفي پروژ  .5,9

  طبق جدول زير) پيوست گردد قرارداد يا
تعداد علت نياز نام محصول يا نوع خدمات حوزه فعاليت نام مركز علمي يا صنعتي

     
     
     

      
بخش هاي قابل تهيه درداخل وقسمت هاي وارداتي به  ( وابستگي پروژه پيشنهادي به منابع خارجيميزان: نسبت كاربردي .5,10

  ) جدول درج گردد بخش در قيمت هر انضمام حدود
 تعداد علت نياز نام محصول يا نوع خدمات حوزه فعاليت نام مركز علمي يا صنعتي

     
     
     

  
   : برنامه اجرايي طرح.6

  يجادوتوسعه دانش فنياليت هاي مراحالجدول شرح فع
  :عنوان مرحله اول 

  هزينه فعاليت  مدت زمان فعاليت  فعاليتعنوان 
1        
2      

      مجموع
  

  :عنوان مرحله دوم 
  هزينه فعاليت  مدت زمان فعاليت  فعاليتعنوان 

1        
2      

      مجموع
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  تجاري سازي و توليد جدول شرح فعاليت هاي مراحل
  :حله سوم عنوان مر

  هزينه فعاليت  مدت زمان فعاليت  فعاليتعنوان 
1        
2      

      مجموع
  

  :عنوان مرحله چهارم 
  هزينه فعاليت  مدت زمان فعاليت  فعاليتعنوان 

1        
2      

      مجموع
  
 الزم است تفاهم نامه اي بايك شركت   درصورتي كه مجري خودسازنده وارايه كننده محصول نهايي نباشد.7
   : درتفاهم نامه منعقده مواردزيرمي بايست موردتوجه قرارگيرد. مركزرشدمنعقدويك نسخه ازآن رابه كارفرماارايه نمايد/وسسهم/
  نام شركت توليدكننده ياموسسه يامركزرشد  •
  •دولتي•غيردولتي: نوع سازمان  •
  مركزرشدبراي اجراي طرح/موسسه /شرح امكانات،تجهيزات وتسهيالت موجوددرشركت  •
شرح مالكيت فكري ومادي نتايج پروژه وميزان سهم كارفرماازمحصول نهائي براساس تفاهم نامه منعقده بين مجري   •

  وكارفرما
  :مركزرشد/موسسه /نام رييس ويامديرعامل شركت  •
  : مركزرشد/موسسه /شماره تلفن وفكس شركت  •
  :مركزرشد/موسسه /نشاني پستي شركت  •
  :                                            مركزرشد/موسسه /نشاني پست الكترونيكي شركت  •
  )رزومه كليه افرادپيوست شود(   ذكرمشخصات دقيق مجري وهمكاران طرح.8
  

  :تاريخ:                                 نام وامضاي مجري اصلي                                             
 

  
  
  
  

 نام و نام خانوادگي   رديف
مدرك 

 تحصيلي 

سمت 
 فعلي 

نوع 
همكاري 

 با طرح 

سوابق علمي 
 واجرايي 

سابقه همكاري 
 با صنعت 

 تلفن تماس وايميل 

1        

2        
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  درمان           معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت و           سنجي طرح هاي واكسن                            امكانكاربرگ

  :تاريخ                                                                                                               
 معرفي تجاري طرح. 1

   :نام فارسي  1,1
 :نام انگليسي  1,2
شماره تماس، آدرس ايميل نام ونام خانوادگي،تخصص، عنوان شغلي، سمت فعلي، محل كار، (مشخصات كامل مجري   1,3

  ): وآدرس پستي
 ) :به ريال (هزينه كل طرح   1,4

 :منابع مالي غير از وزارت بهداشت براي حمايت از طرح  1,5
 : مدت زمان اجراي طرح  1,6

 :محل اجراي طرح  1,7
 : حوزه تخصصي فناوري   1,8

  : سطح فناوري  1,9

 
  كليات طرح. 2

 علت پيشنهاد طرح وضرورت اجراي آن   2,1

 كاربردها  2,2

 ميزان اهميت و نياز كشور به اجراي طرح    2,3

صورتي كه طرح داراي آثار (دركشور پيش بيني تاثير اجراي طرح بر رشد و توسعه فناوري هاي دارويي وتوليد واكسن   2,4
 ) راهبردي در صنعت يا در سطح ملي است، تجزيه و تحليل شود

 .ارائه گردد توليد صنعتي ونتايج مورد انتظار بصورت دقيق و به تفكيك مراحل توليد دانش فني ، توليد نيمه صنعتي   2,5
 

 تعريف طرح. 3

 در بخش هاي زير با ذكر طرح در اين قسمت كليه مراحل انجام :ن شود و داليل انتخاب آن بياطرحمتدولوژي انجام   .3,1
  .)جزئيات كامل به تفصيل  بيان شود

  فرمول ها   3,1,1
  يا پروسه هاي بيولوژِيك و مراحل خالص سازي اكنش هاي شيميايي و  .3,1,2
  آناليز ها كمي و كيفي و تست هاي تشخيص هويت واكسن و روش هاي معتبر سازي  .3,1,3
  محصول توليدفلوچارت   .3,1,4
 صيف آنها  وتو)در صورت لزوم(نمودارها   3,1,5

  
 

   توليد نمونه صنعتي    مونه نيمه صنعتي توليد ن    توليد نمونه آزمايشگاهي 

 2-5فرم شماره 

 بسمه تعالي
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 شرايط وامكانات مورد نياز توليد .3

 : مواد اوليه ومصرفي .3,1

) ميليون ريال (مبلغ كل ) ميليون ريال(قيمت واحدواحدمقدار نام ماده رديف  
       
       

 ع كلجم
 :وسايل تجهيزات وماشين آالت  .3,2

) ميليون ريال (مبلغ كل ) ميليون ريال(قيمت واحد كشورشركت سازندهتعداددستگاهنام رديف  
       
       

 ع كل  جم
 . مراجع استاندارد ها ي موجود وتاييديه هاي مراجع رسمي در مورد اين محصول را ذكر نماييد .3,3

 .)  داخل و يا خارج از كشور درج گرددقابليت انجام هر يك از آزمون ها در(آزمايشات كنترل كيفي مورد نياز  .3,4

 ) امكانات ، شرايط، زيرساخت ها.(ويژگي ها والزامات محل انجام اين پروژه چيست .3,5

 
  اطالعات اقتصادي و اجرايي طرح. 5

 .لطفا در ارتباط با هريك از موضوعات ذيل توضيحات كامل ارائه و مستندات ضميمه شود

 ئي واكسنليست توليدكنندگان داخلي فرم نها .3,6

 ماده موثره واكسن ليست منابع داخلي تامين كننده .3,7

 ماده موثره واكسن  ليست منابع خارجي تامين كننده .3,8

  تحليل قيمت تمام شده نمونه اوليه  .3,9
جدول مقايسه اي قيمت تمام شده در مقايسه با نمونه خارجي و داخلي ، قدرت نفوذ برند توليد : توجيه اقتصادي طرح .3,10

  كننده در بازار 
 يش بيني ميزان ارزبري و ارزآوري طرحپ .3,11

  ميزان ارزش افزوده طرح .3,12
با بيان مزيتهاي طرح براي (بيني چگونگي ورود اين طرح به بازارهاي داخلي و خارجي و كسب چه سهمي از بازار پيش .3,13

  )ورود به بازار
 فراورده هاي مشابه ميزان قدرت توليدفراورده  در سال توسط پيشنهاد دهنده طرح و ميزان تقاضا ي بازار به  .3,14

  ارايه برنامه مالي از ابتدا تا رسيدن به توليد انبوه  .3,15
بخش هاي قابل تهيه در داخل و قسمت هاي وارداتي (ميزان وابستگي پروژه پيشنهادي به منابع خارجي : نسبت كاربردي .3,16

 ) به انضمام حدود قيمت هر بخش در جدول درج گردد

 ذكرمشخصات  دقيق همكاران طرح طبق جدول. 6

  cvنام ونام خانوادگي مجري اصلي به انضمام  .6,1

 نام جزء رديف
مشخصه 

 اصلي

توليد 
 داخل

توليد 
 خارج

برند خارجي 
 مورد نظر

كشور توليد 
 كننده

 )ميليون ريال(ارزش جزء
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  : سوابق همكاري مجري با صنعت داروسازي و سنتز مواد اوليه دارويي وواكسن .6,2
 همكاران طرح  .6,3

 : برنامه زمان بندي اجراي طرح . 7

 ) جدول گانت . ( 7,1

 جدول شرح فعاليت ها.  7,2

   كسن و تجاري سازي محصول نهائيتوليد واشرح فعاليت هاي مراحل 

  شرح مراحل  عنوان مراحل
                              بودجه بندي

  
  فعاليت هاي مرحله اول 

  هزينه  كل هزينه مرحله اول  كل زمان مرحله اول زمان

1.     
2.      
3.      

  عنوان اصلي مرحله اول

4.      
  بودجه بندي                                

  
  فعاليت هاي مرحله دوم 

  هزينهدوم كل هزينه مرحله   زمان دومكل زمان مرحله 

1.     
2.      
3.      

  دومعنوان اصلي مرحله 

4.      
  بودجه بندي                            

  
  فعاليت هاي مرحله سوم

   هزينه موسكل هزينه مرحله    زمانموسكل زمان مرحله 

1.     
2.      
3.      

  سومعنوان اصلي مرحله 

4.      
  بودجه بندي                        

  
  چهارمفعاليت هاي مرحله 

  هزينه  چهارمكل هزينه مرحله   زمان چهارمكل زمان مرحله 

1.   

2.      
3.      

  چهارمعنوان اصلي مرحله 

4.      
 

 رديف
نام و نام 

 خانوادگي  

مدرك 
 تحصيلي 

 سمت فعلي 
نوع همكاري 

 با طرح 
 سوابق علمي واجرايي 

سابقه همكاري 
 با صنعت 

تلفن تماس وايميل 
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 قرار داد با صنعت. 8

 نهايي نباشد الزم است قرار داد جداگانه اي با يك شركت توليد كننده منعقد در صورتيكه مجري خود سازنده وارايه كننده محصول
 . در قرار داد منعقده موارد زير مي بايست لحاظ گردد. ويك نسخه از آن را به كارفرما ارائه نمايد

  نام شركت توليد كننده يا موسسه يا مركز رشد 

 غيردولتي : نوع سازمان دولتي        
 حاضر با تخصص و تجربيات مجري تناسب و مطابقت كامل داردپروژه با تعريف .  
  مركز رشد امكان پذير مي باشد/موسسه/شركت انجام پروژه با تعريف حاضر با امكانات، تجهيزات و تسهيالت موجود در اين. 
 ن مجري و كارفرما مالكيت فكري و مادي نتايج پروژه و ميزان سهم كارفرما از محصول نهائي براساس قرار داد منعقده بي

  .خواهد بود
  پروژه از نوع فناوري و كاربردي است و قبال توسط مجري يا ديگر اعضاء هيئت علمي تكرار نشده است  
 مركز رشد فناوري /كليه موارد فوق مورد تأييد بوده و درصورت تصويب پروژه، انعقاد قرارداد در زمينه فوق از نظر اين موسسه

     .           بالمانع است
 نام رييس و يا مديرعامل  
 و موبايل فكس،شماره تلفن    
 نشاني پستي  
  نشاني پست الكترونيكي)e‐mail(                                                   
                                 مهر و امضاء                                          

 تاريخ  
  پايان

    نام مجري
 ، مهرو امضاءتاريخ
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 تعالي بسمه
  سنتي  طب  و  دارويي  گياهان  كميته

 بهداشت  وزارت  تحقيقات  معاونت  فناوري  توسعه  دفتر

فهرست اولويتهاي كميته گياهان دارويي و طب سنتي 
  
  

توليد دانش فني و انتقال تكنولوژي براي خالص سازي، فرموالسيون و ساخت فرآورده هاي طبيعي  .١
 توليد افزودني ها، رنگ ها، عصارهها و اسانس هاي طبيعي .٢

  غذايي طبيعي  توليد غذا-داروها و مكمل هاي .٣

 فناوري اشكال نوين از فرآورده هاي طبيعي و سنتي در زمينه توليد خوراكيها و نوشابه هاي طبيعي .۴

  هاي نوين دارو رسانيتوليد داروهاي گياهي  و فرآورده هاي طبيعي با فناوري .۵

 توليد مواد اوليه، جانبي و حامل هاي نوين دارويي با منشاء طبيعي .۶

 ايجاد دانش فني توليد ارقام تجاري گياهان دارويي مورد نياز صنايع دارويي .٧

 طراحي و ساخت ماشين آالت توليد و فرآوري گياهان دارويي و فرآورده هاي طبيعي  .٨

 تركيبات طبيعي و تكثير همگن ارقام تجاري گياهان دارويي با استفاده از فناوري هاي زيستيتوليد  .٩
 فرموالسيون و توليد كنترل كننده هاي بيولوژيك  .١٠

 طراحي و ارائه روش هاي نوين فراوري پس از برداشت گياهان دارويي .١١

 تهيه رفرانس استانداردهاي تركيبات طبيعي .١٢

 توليد اشكال نوين فرآورده هاي طبيعي و سنتي در زمينه هاي آرايشي بهداشتي، دوركننده ها و خوشبو كننده ها .١٣

 توليد فناوريهاي مرتبط با اعمال يداوي (ماساژ، روشهاي خونگيري و...) .١۴

 طراحي و ارائه روشهاي نوين اصالح سبك زندگي (فعاليت بدني، الگوي خواب، شرايط محيطي، رخدادهاي رواني، پاكسازي بدن و...) .١۵

 طراحي روشها و توليد ابزارهاي تشخيصي در حوزه طب سنتي .١۶

 ايجاد دانش فني و ارائه بسته هاي آموزشي طب و داروسازي سنتي .١٧

 ايجاد دانش فني توليد گونه هاي حيواني مورد مصرف در طب سنتي .١٨

 توليد فناوري اطالعات در حوزه گياهان دارويي و طب سنتي .١٩
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 هاي تجهيزات پزشكي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت و درمانسنجي طرح امكانكاربرگ

  
 :معرفي طرح .1
  :نام فارسي .١
  :نام انگليسي .٢
  :هزينه كل طرح .٣
 :منابع مالي غير از وزارت بهداشت براي حمايت از طرح .٤

 : اي طرحمدت زمان اجر .٥

 :محل اجراي طرح .٦
                                 نمونه نيمه صنعتي ) اوليه(نمونه آزمايشگاهي :                    سطح فناوري .٧

  
 مشخصات مجري .2

  :مجري حقيقي.2,1
     تلفن                     ايميلنام ونام خانوادگي                      ميزان تحصيالت      سمت فعلي                      محل كار

 :مجري حقوقي .2,2

        :سال تاسيس    ...):سهامي خاص، مسئوليت محدود، (                  نوع شركت   :نام شركت
    :شماره ثبت

  :سايت      :ايميل      :فاكس      :تلفن       :       آدرس
 :نام اعضاي هيئت مديره                                           :نام مديرعامل

  
 :مشخصات طرح .3
  ضرورت واهميت اجراي طرح  .١
 ...):طراحي و ساخت محصول نهايي، ماژول، اكسسوري، نرم افزار ، ( عنوان طرح  .٢

 :نيمه صنعتي/ تعداد نمونه هاي آزمايشگاهي .٣
 كاربرد محصول .٤

  
 :امكان سنجي اقتصادي .4
 ): بع اطالعاتي با ذكر من- تعداد( ميزان مصرف يا نياز ساليانه محصول  .١

  : در كشور)واحد محصول (متوسط قيمت فروش  .٢
جدول مقايسه اي قيمت تمام شده ، مشخصات فني، قابليت ها، ميزان تجهيزات جانبي، (وضعيت رقباي داخلي و خارجي  .٣

 ):كشور توليد كننده، قدرت نفوذ برند توليد كننده در بازار در مقايسه با نمونه خارجي و داخلي

 ):ميزان مصرف جهاني(  جهاني محصول وضعيت بازار .٤

 ): ريالي–ارزي( محصول/پيش بيني قيمت تمام شده مواد اوليه .٥

 2-6فرم شماره 
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 :وضعيت بازار صادراتي محصول .٦
 : سال آينده10پيش بيني روند بازار محصول در  .٧

  
 :امكان سنجي فني .5
 ..):.ويژگيها ، قابليتها، پارامترهاي فني به همراه صحت ودقت آن ها، ( مشخصات فني محصول  .١

 :ضوابط  واستانداردهاي عمومي مرتبط با محصول .٢
 :ضوابط واستانداردهاي تخصصي مرتبط با محصول .٣
 :مورد نيازدر طراحي وتوليد محصول ) هاي(فناوري  .٤
 ):طراحي ، ساخت ،آزمون (تجهيزات فني مورد نياز .٥

 ):طراحي ،ساخت وآزمون( زير ساخت مورد نياز .٦

 :نيروي انساني متخصص مورد نياز .٧

 :ش هاي تخصصي مورد نيازآموز .٨

 

 :امكان سنجي فني .6
 ...):ويژگيها ، قابليتها، پارامترهاي فني به همراه صحت ودقت آن ها، ( مشخصات فني محصول  .١

 :ضوابط  واستانداردهاي عمومي مرتبط با محصول .٢
 :ضوابط واستانداردهاي تخصصي مرتبط با محصول .٣
 :مورد نيازدر طراحي وتوليد محصول ) هاي(فناوري  .٤
 ):طراحي ، ساخت ،آزمون (تجهيزات فني مورد نياز .٥

 ):طراحي ،ساخت وآزمون( زير ساخت مورد نياز .٦

 :نيروي انساني متخصص مورد نياز .٧

 :آموزش هاي تخصصي مورد نياز .٨

 

  :برنامه اجرايي .7
 :فعاليتهاي زير حتما بايد در برنامه ريزي وجود داشته باشد و بشكل  جدول زير ارايه گردد

 مديريت ريسك .١

 ) مقررات ملي وبين المللي – نياز مشتري -  اثر بخشي- عملكردي -مشخصات  ايمني (دوين وروديهاي طراحي ت .٢

 مراحل طراحي .٣

 )شامل تطابق با استانداردها نيز مي شود( تصديق طرح  .٤
 ) باليني –آزمايشگاهي (صحه گذاري  .٥
  اخذ مجوز هاي ملي و بين المللي .٦

 

 جدول برنامه اجرايي 

  
 اعتبار مورد نياز تخصص نفرات تعداد نفرات اجراي فعاليت مدت زمان پيش نياز فعاليت فعاليت رديف
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 :برآورد بودجه طرح .8
  :هزينه پرسنلي تخصصي .١
 ...)خريد يا اجاره مكان و ( هزينه تامين منابع زير ساخت  .٢

 ):به تفكيك( هزينه تجهيزات مورد نياز طراحيوساخت  .٣

 :تانداردهاهزينه خريدمستندات فني و اس .٤
 ...):از قبيل قالبسازي،  مدارچاپي، فلزكاري، ( هزينه هاي برون سپاري  .٥

 ...):شامل آموزشهاي تخصصي، مديريت كيفيت،اخذ مجوز هاي  ملي و بين المللي و ( هزينه هاي آموزش و مشاوره  .٦

 ):از قبيل تطا بق با استاندارد و صحه گذاري(هزينه آزمون ها  .٧

 :ذ گواهينامه هاي ملي و بين الملليهزينه هاي مميزي و اخ .٨
 ):ساخت نمونه هاي نيمه صنعتي (هزينه هاي خريد مواد اوليه  .٩

 :هزينه هاي سربار اداري و مالي .١٠
 :ساير هزينه ها .١١
 :جمع كل هزينه ها .١٢
 :ميزان درخواست اعتبار  .١٣

 

 ذكرمشخصات  دقيق همكاران طرح طبق جدول  .9

 رديف
نام و نام 
 خانوادگي  

 مدرك

 تحصيلي 

 متس

 فعلي 

نوع همكاري با 
 طرح 

سابقه همكاري با سوابق علمي واجرايي 
 صنعت 

 تلفن تماس وايميل 

1        

  :تاريخ                            :امضاي مدير عامل و مهر شركت                             
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

: 
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 معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت و درمان شي ساخت تجهيزات توانبخسنجي طرح امكانكاربرگ

 
 معرفي تجاري طرح .2

  نام فارسي .١
  نام انگليسي .٢
 هزينه كل طرح .٣

 منابع مالي غير از وزارت بهداشت براي حمايت از طرح .٤

 مدت زمان اجراي طرح .٥

 

  كليات طرح .3
 دليل پيشنهاد وضرورت اجراي طرح  .2,1

 كاربردها .2,2

 

 :تعريف طرح .4
 مشخصات فني .4,1

 

 : طرحبررسي سيستمي .5
 نمايش بلوك دياگرام وسبله .5,1

 عملياتي وسيله) Process(تشريح فرآيند هاي .5,2

 تصوير شماتيك و يا عكس دستگاههاي مشابه .5,3

 
  )ISO,ASTM,ASME,IEC,SAE,DIN,TUV,CE,BS,JIS (استاندارد ها .6

  استانداردهاي عمومي .6,1

  استانداردهاي اختصاصي .6,2

  روش صحه گذاري .6,3
 آزمايشات كنترل كيفي مورد نياز  .6,4

 ...)مانند وزارت بهداشت، اداره كل استاندارد و(ل اخذ مجوزهاي محصول مراح .6,5

 ليست خطرات شناسايي شده و اقدامات كنترلي كاهش ريسك .6,6

 

 شرايط و امكانات مورد نياز .7

   مواد اوليه .7,1
  تجهيزات .7,2

  عمليات ساخت و فرآيند توليد .7,3

 2-7فرم شماره 
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  اطالعات اقتصادي و اجرايي طرح .8
 .يل توضيحات كامل ارائه و مستندات ضميمه شودلطفا در ارتباط با هريك از موضوعات ذ

شامل هزينه هاي پرسنلي، زيرساخت، تجهيزات، خريد دانش فني، برون (تحليل قيمت تمام شده محصول با ذكر جزئيات.7,1
  ...)سپاري، آموزش، صحه گذاري، اخذ گواهينامه، خريد مواد اوليه، سربار اداري و

سه اي قيمت تمام شده در مقايسه با نمونه خارجي و داخلي، مشخصات فني، قابليت ها، جدول مقاي: توجيه اقتصادي طرح. 7,2
  ميزان تجهيزات جانبي،كشور توليد كننده، قدرت نفوذ برند توليد كننده در بازار

  ) درصورت داشتن مستند، اعالم نياز و يا قرارداد پيوست گردد(كنند معرفي مراكزي كه از نتايج طرح استفاده مي. 7,3
 تعداد علت نياز نام محصول يا نوع خدمات حوزه فعاليت نام مركز علمي يا صنعتي يا پزشكي

     
  

به همراه فرم ( سال آينده 10نياز كشور در سال به اين محصول با ذكر منبع اطالعاتي و پيش بيني روند بازار محصول در . 7,4
  )ارزيابي كلينيكي محصول و تحليل آماري نتايج

  )تعداد، ميزان ارز صرف شده(يزان واردات ساالنه محصول به كشور در حال حاضرم. 7,5
  وضعيت رقباي داخلي و خارجي از نظر سهم بازار. 7,6
  ميزان مصرف جهاني محصول. 7,7

 
  )حقيقي و حقوقي(ذكرمشخصات  دقيق مجري و همكاران طرح  .9
 در صورت حقيقي بودن مجري يا همكاران جدول زير تكميل شود: 

نام و نام يفرد
 خانوادگي

مدرك 
 تحصيلي

سمت 
 فعلي

نوع 
 همكاري

 سوابق علمي و

 اجرايي
 تلفن تماس وايميل سابقه همكاري با صنعت

1        

2        

 
 در صورت حقوقي بودن مجري يا همكاران جدول زير تكميل شود: 

 نام مديرعامل شماره ثبت سال تاسيس نوع شركت نام شركت رديف
1     
2     
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 هاي سلول درماني و پزشكي ترميمي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت و درمانسنجي طرح امكانكاربرگ

 
  :مشخصات كلي پروژه )1

  ):  ، انگليسيفارسي(عنوان پروژه 
  :نام و نام خانوادگي مجري اصلي 

  :مدت زمان اجراي پروژه
  : اجرا حلم

                                                :ريالپروژه به ز مورد نياكل اعتبار 
                                     :)يا ساير ارزهاي خارجي، قيد شود(دالر پروژه به مورد نياز اعتبار 

  
  :ز وزارت بهداشت براي حمايت از طرحمنابع مالي غير ا

  
 :مشخصات مجري )2

  :مجري حقيقي.2,1
        :تلفن همراه                           :تلفن        وادگينام ونام خان

  :دانشگاه محل اخذ                  :                                                       ميزان تحصيالت:ايميل
  :تلفن                                    :   محل كار        :سمت فعلي

 :مجري حقوقي .2,2

  :سال تاسيس             ...):سهامي خاص، مسئوليت محدود، ( نوع شركت       :نام شركت
                   :آدرس                                      :شماره ثبت  

                                           :                                            ايميل:فاكس                   :تلفن
  :نام اعضاي هيئت مديره                                   :نام مديرعامل                                                   :سايت

  
 )حداكثر در دو پاراگرافبه فارسي وانگليسي (خالصه پروژه  )3

  : اهداف طرح)4
 ):براساس تقسيم بندي ذيل(مرحله اجرايي طرح ارائه شده ) 5

  و كارآزمايي باليني21فاز    كارآزمايي باليني3فاز  فاز تجاري سازي
  مطالعات ترجماني

Translational 
medicine 

  مطالعات علوم پايه

          

 

 2-8فرم شماره 
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 فهرست منابعي كه در بررسي متون استفاده شده وطرح  خارجي - علمي داخلي ابقوس،و  ضرورت اجرا:(توجيه علمي وفني)6
  )است

 )هريك از موارد زير اطالعاتي موجود است مرقوم فرمائيددر صورتيكه در ( توجيه اقتصادي)7

 )  با ذكر منبع اطالعاتي-تعداد( ميزان مصرف يا نياز ساليانه محصول ) الف

  در كشور ) واحد محصول (متوسط قيمت فروش ) ب
هيزات جانبي، كشور جدول مقايسه اي قيمت تمام شده ، مشخصات فني، قابليت ها، ميزان تج(وضعيت رقباي داخلي و خارجي ) پ

 توليد كننده، قدرت نفوذ برند توليد كننده در بازار در مقايسه با نمونه خارجي و داخلي

  ):ميزان مصرف جهاني( وضعيت بازار جهاني محصول ) ت
  ): ريالي–ارزي( پيش بيني قيمت تمام شده محصول) ث
  :وضعيت بازار صادراتي محصول) ج
  : سال آينده10 پيش بيني روند بازار محصول در) چ
  
  روش اجرا)8
  آيا محصول ارائه شده واجد اين استانداردها ميباشد (ضوابط و استانداردهاي مرتبط با محصول)9

 )آيا موجود است يا بايد تهيه شود(تجهيزات فني و زير ساخت مورد نياز  )10

 )ماه(جدول زمان بندي مراحل اجراي طرح )11

  :برآورد جمع كل هزينه ها)12
  هزينهميزان

 ميليون ريال ارز خارجي
 رديف نوع هزينه

 1 هزينه هاي ماشين آالت و تجهيزات  

 2 هزينه هاي پرسنلي  

 3 هزينه هاي مواد مصرفي  

 4  هزينه هاي مطالعات باليني و كنترل كيفي  

  5  ه هاساير هزين  
    جمع كل  

  
  .ست ارائه شودبه پيو) و يا ساير مدارك(ان اصلي مجري و همكاررزومه 

 
 

 شركت /مهر وامضاي متقاضي   
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  معاونت تحقيقات و فناوري

 فرم پروپوزال  طرح فناوري كيت ها و فرآورده هاي تشخيص پزشكي

  
  :شماره ثبت پروپوزال                                                                                          

    :تاريخ ثبت  پروپوزال                                                                                                            
  : هيت داوريمرور     تاريخ                                                                                                                              

  :عنوان طرح به فارسي
  :عنوان طرح به انگليسي

 

 :  طرحمجريان:                                                          سرپرست طرح  -

 

 : محل اجراي طرح

 

  : كل اعتبارات درخواستي
  : مدت اجرا

 
  .اين قسمت توسط كميته تخصصي تكميل مي شود

  لويت طرحنظر كميته تخصصي در مورد او
  .كميته  فنĤوري كيت ها و فرآورده هاي تشخيصي مورد بررسي  قرار گرفت.............. كليات طرح پيشنهادي فوق در جلسه مورخ 

               فناوري                     - فافد اولويت علمي                             فناوري      -داراي اولويت علمي                        
  فافد اولويت اقتصادي                                                                داراي اولويت اقتصادي     

                             داراي اولويت نظام سالمت            
  نظر كميته تخصصي در خصوص اقدام الزم براي اين طرح

  ……………………………………………… اقتصادي علمي و-   توضيحات فني              رد طرح             
    ………………………………………………علمي واقتصادي -فني:    توضيحات  ارسال براي داوري          

  ..……………………………………………………ثبت و برسي:    توضيحات            ساير         
:   توضيحاتاصالح طرح                          

………………………………………………………………..  
 

 2-9فرم شماره 
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  اطالعات مربوط به مجري طرح و همكاران
  :مشخصات مجري طرح
 :نام مؤسسه مجري 

 :نام و نام خانوادگي مسئول طرح 

 :متولد سال :صادره :شماره شناسنامه

      : كدملي
 

  :آدرس
 :تلفن :محل كار

 :فاكس :منزل

  :همراه  :ايميل
 

  : ارائه دهنده طرح درجات علمي و سوابق تحصيلي
 سال دريافت مدرك كشور دانشگاه رشته تحصيلي درجه تحصيلي

     دانيكار
     كارشناسي

     كارشناسي ارشد
      دكتري

  .تصوير آخرين حكم كارگزيني يا مدرك تحصيلي و مستندات مرتبط با وضعيت اشتغال ضميمه گردد
  :. . . )شارات، پروژه ها، انت ( مجري طرحهايسوابق و فعاليت 

   روز پيش  تهيه شده باشد و شامل رفرانس هاي داخلي و خارجي نام سمت و ادرس ايميل تلفن فاكس30رزومه كاري 
  كپي مقاالت علمي مهم 

 
 : مشخصات همكاران طرح-1-5

  كشور /دانشگاه رشته تحصيلي درجه تحصيلي نام و نام خانوادگي رديف
اخذ مدرك و 

 سال فراغت

سنوات تجربه كار  لمحل اشتغا
  مرتبطپژوهشي
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 :معرفي تجاري طرح .4
  :نام فارسي .٦
  :نام انگليسي .٧
متد مطالعات /  خط2توجيه اقتصادي / توجيه فني يك خط / – خط 4- 3 اهداف – /يك خط: تعريف:خالصه توصيف طرح .٨

 /  خط3ثبت و برسي / برسي خط ر اساس ثبت و 5

 مطالعات امكان سنجي  .٩

 :هزينه كل طرح .١٠
 منابع مالي غير از وزارت بهداشت براي حمايت از طرح .١١

 )ارائه جدول فازهاي انجام پروژه با جزييات و هزينه هاي هر مرحله: ( مدت زمان اجراي طرح .١٢
 : محل در نظر گرفته شده براي  اجراي طرح .١٣

 : شده طرحپيش بيني سطح فناوري تكميل  .١٤

:  توليد نمونه-1  
: توليد نيمه صنعتي-2  

: توليد صنعتي-3  

ضميمه كردن روش ارزيابي و مستندات به (ن نمونه توليدي توسط يك يا چند مرجع يا كاربر ارزيابي شده است؟ آيا تاكنو . 1,10
  )كارشناسي طرح كمك مي كند

  در صورت صنعتي  و يا نيمه صنعتي شدن جه مدت پيش بيني مي شود؟ . 1,11
  
  مشخصات طرح .5

 علل پيشنهاد طرح/ علت .2,3

 كيت مباني تئوري فناوري به كار رفته در  .2,4

  فرآورده/كاربردهاي كيت .2,5
  فرآورده با انواع  داخلي و خارجي موجود در بازار /ويژگي هاي كاربردهاي كيت/ مقايسه مشخصات  .2,6
 ثبت و بررسي  الزامات و استانداردهاي ملي و بين المللي و رفرانس آنها .2,7

 ضرورت اجراي طرح .2,8

 فرآورده /نياز كشور به فناوري كيت .2,9

 فرآورده / اولويت كيت  .2,10

 زار هاي هدف تخميني  با .2,11

  پيش بيني نحوه ارتقاء محصول  .2,12
 فرآورده/ فرايند هاي عمليات توليد و كنترل كيفيت كيت  .2,13

  ثبت اختراع داخلي يا خارجي براي محصول يا فرايندهاي آن ؟ .2,14
 
 
 
 

    توليد نيمه صنعتي    نمونه آزمايشگاهي   طرح پژوهشي پايه     
         ارتقائ محصول    توليد صنعتي
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 :تعريف طرح .10
  مشخصات فني .4,1
  ها ويژگي .4,2
  ها و كاراييقابليت .4,3
  فرآورده/نحوه كاركرد كيت .4,4
 بل افزايشها و امكانات قاقابليت .4,5

 

 شرايط ومنابع مورد نياز توليد .11

  :مواد اوليه و مرجع .11,1
  :تجهيزات .11,2
  : الزامات فني و مقرراتي محل توليد .11,3
  آزمايشات كنترل كيفي و استانداردها .11,4
  ) از جمله برون سپاري(روش توليد  .11,5
  منابع انساني و مشاوران خارجي طرح .11,6
 امكان سنجي اخذ تاييديه كيفيت از مراجع داخلي يا خارجي .11,7

لطفا در ارتباط با هريك از موضوعات ذيل توضيحات كامل ارائه و مطالعات امكان سنجي  :العات اقتصادي و اجرايي طرح اط .12
 .مستندات ضميمه شود

خصوصا روش بازگشت  000قيمت تمام شده در مقايسه با نمونه خارجي، مبحث ارز بري و ارزآوري و: (توجيه اقتصادي طرح .13
كه طرح داراي آثار راهبردي در صنعت يا در سطح ملي است، تجزيه و تحليل  در صورتي. يل شودسرمايه شرح داده شده و تحل

  )شود
 4و   سال اخير4المللي طي در بازارهاي بين)  فرآورده پيشنهادشده/با مشخصات همسان با كيت( فرآورده/ميزان فروش كيت .14

 سال آينده 

ها، ، قابليتدول مقايسه اي شامل مشخصات فنيخلي به انضمام جدا هاي مشابه خارجي و فرآورده/معرفي برندها و كيت .14,1
  داخل و خارج  با ذكر منبع ‐قيمت، كشور توليد كننده،  قدرت نفوذ برند توليد كننده در بازار

با بيان مزيت هاي طرح براي (بيني چگونگي ورود اين طرح به بازارهاي داخلي و خارجي و كسب چه سهمي از بازار پيش .14,2
  داخل و خارج ‐ ) بازارورود به

  )در صورت وجود(پيش بيني تمهيد عدم آسيب رساني به توليد داخل  .14,3
با (الذكرفرآورده فوق/فرآورده در سال توسط پيشنهاد دهنده طرح و ميزان تقاضا بازار كيت/ميزان قدرت توليد كيت .14,4

   و حمايت ارگان هاي مربوطهبستگي به قوانين واردات و صادرات)فرآورده پيشنهادشده/مشخصات همسان با كيت
  هاي توليد شده در محصول  پيشنهادي شامل محاسبه ارزش، حوزه هاي كاربرد، بازار هدفمعرفي زير تكنولوژي .14,5
 تحليل قيمت تمام شده .14,6

 بيني هزينه هاي سربار با ذكر موردپيش .14,7

 بيني قيمت فروشپيش .14,8
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 توضيحات )ميليون ريال( ادي براي فروشقيمت پيشنه )ميليون ريال( ميزان مبلغ هزينه شده نيم سال

    اول   

    دوم   

    اول   

    دوم   

  ...    

     

     

     

 
 )براي بخش توليد داخل و خارج(فرآورده پيشنهادشده /مشخص كردن اجزاء  كيت .14,9

  : ساير اطالعات .14,10
 ):ائه گزارش پيشرفت  با مشخص كردن زمان ار(مراحل انجام و جدول زمان بندي اجرا پيش بيني  .14,11

 
 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1زمان كل  فعاليتهاي اجرائي  رديف

                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             

                                             
                                             

.                                             

.                                             

.                                             

.                                             

.                                             

.                                             

.                                             
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  سنجي طرح هاي دارويي                                     معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت و درمان امكانكاربرگ    
  
               معرفي تجاري طرح .10

  :نام فارسي .١
 :نام انگليسي .٢
گي،تخصص، عنوان شغلي، سمت فعلي، محل كار، شماره تماس، آدرس ايميل نام ونام خانواد(مشخصات كامل مجري  .٣

  ): وآدرس پستي
 ) :به ريال (هزينه كل طرح  .٤

 :منابع مالي غير از وزارت بهداشت براي حمايت از طرح .٥
 : مدت زمان اجراي طرح .٦

 :محل اجراي طرح .٧
 : حوزه تخصصي فناوري  .٨

  : سطح فناوري .٩

 
  كليات طرح .11

 علت پيشنهاد طرح وضرورت اجراي آن  .2,15

 كاربردها .2,16

 ميزان اهميت و نياز كشور به اجراي طرح   .2,17

رح داراي آثار راهبردي در صنعت يا صورتي كه ط(پيش بيني تاثير اجراي طرح بر رشد و توسعه فناوري هاي دارويي كشور  .2,18
 ) در سطح ملي است، تجزيه و تحليل شود

 .ارائه گردد توليد صنعتي ونتايج مورد انتظار بصورت دقيق و به تفكيك مراحل توليد دانش فني ، توليد نيمه صنعتي  .2,19
 

 تعريف طرح .15

 در بخش هاي زير با ذكر طرحانجام  در اين قسمت كليه مراحل : و داليل انتخاب آن بيان شودطرحمتدولوژي انجام  .15,1,1
  .)جزئيات كامل به تفصيل  بيان شود

  فرمول ها  .15,1,2
  يا پروسه هاي بيولوژِيك و مراحل خالص سازي اكنش هاي شيميايي و .15,1,3
  آناليز ها كمي و كيفي و تست هاي تشخيص هويت محصول داروئي و روش هاي معتبر سازي .15,1,4
  محصول توليدفلوچارت  .15,1,5
 تو صيف آنها  و)در صورت لزوم(نمودارها  .15,1,6

 

   توليد نمونه صنعتي    نمونه نيمه صنعتي  توليد  مايشگاهي   توليد نمونه آز

 2-10فرم شماره 
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 شرايط وامكانات مورد نياز توليد .16

 : مواد اوليه ومصرفي .16,1

 

) ميليون ريال (مبلغ كل ) ميليون ريال(قيمت واحدواحدمقدار نام ماده رديف  
       
       

 جمـع كــل  
 

 :تجهيزات وماشين آالت  .16,2
 

) يون ريال ميل(مبلغ كل ) ميليون ريال(قيمت واحد واحدمقدار نام ماده رديف  
       
       

 جمـع كــل  
 

 . مراجع استاندارد ها ي موجود وتاييديه هاي مراجع رسمي در مورد اين محصول را ذكر نماييد .16,3

 .) قابليت انجام هر يك از آزمون ها در داخل و يا خارج از كشور درج گردد(آزمايشات كنترل كيفي مورد نياز  .16,4

 ) امكانات ، شرايط، زيرساخت ها.(ين پروژه چيستويژگي ها والزامات محل انجام ا .16,5

 

  اطالعات اقتصادي و اجرايي طرح .17
 .لطفا در ارتباط با هريك از موضوعات ذيل توضيحات كامل ارائه و مستندات ضميمه شود

  تحليل قيمت تمام شده نمونه اوليه  .17,1
جي و داخلي ، قدرت نفوذ برند توليد جدول مقايسه اي قيمت تمام شده در مقايسه با نمونه خار: توجيه اقتصادي طرح .17,2

  كننده در بازار 
  پيش بيني ميزان ارزبري و ارزآوري طرح .17,3
با بيان مزيتهاي طرح براي (بيني چگونگي ورود اين طرح به بازارهاي داخلي و خارجي و كسب چه سهمي از بازار پيش .17,4

  )ورود به بازار
 طرح و ميزان تقاضا ي بازار به فراورده هاي مشابه ميزان قدرت توليدفراورده  در سال توسط پيشنهاد دهنده  .17,5

  ارايه برنامه مالي از ابتدا تا رسيدن به توليد انبوه  .17,6
بخش هاي قابل تهيه در داخل و قسمت هاي (ميزان وابستگي پروژه پيشنهادي به منابع خارجي : نسبت كاربردي .17,7

 ) وارداتي به انضمام حدود قيمت هر بخش در جدول درج گردد

  
  
 

د خارجي برنخارجتوليد داخلتوليد اصليمشخصه  جزءام نرديف
 نظرمورد 

 كشور توليد كننده
ميليون (ارزش جزء

 )ريال
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 ذكرمشخصات  دقيق همكاران طرح طبق جدول .18

  cvنام ونام خانوادگي مجري اصلي به انضمام  .18,1
  :يي سوابق همكاري مجري با صنعت داروسازي و سنتز مواد اوليه دارو .18,2
 همكاران طرح  .18,3

 : برنامه زمان بندي اجراي طرح  .7

 ) جدول گانت  ( 7,3

 دول شرح فعاليت ها. ج.  7,4

7,5  
   توليد ماده اوليه داروئي و تجاري سازي محصول نهائيي مراحل شرح فعاليت ها

  شرح مراحل  عنوان مراحل
                           بودجه بندي

  
  فعاليت هاي مرحله اول 

  هزينه  كل هزينه مرحله اول  كل زمان مرحله اول زمان

1.     
2.      
3.      

  عنوان اصلي مرحله اول

4.      
  بودجه بندي                           

  
  فعاليت هاي مرحله دوم 

  هزينهدوم كل هزينه مرحله   زمان دومكل زمان مرحله 

1.     
2.      
3.      

  دومعنوان اصلي مرحله 

4.      
  بودجه بندي                        

  
  فعاليت هاي مرحله سوم

   هزينه موسه كل هزينه مرحل   زمانموسكل زمان مرحله 

1.     
2.      
3.      

  سومعنوان اصلي مرحله 

4.      
  بودجه بندي                        

  
  چهارمفعاليت هاي مرحله 

  هزينه  چهارمكل هزينه مرحله   زمان چهارمكل زمان مرحله 

1.   

2.      
3.      

  چهارمعنوان اصلي مرحله 

4.      

 رديف
نام و نام 
 خانوادگي  

مدرك 
 تحصيلي 

 فعلي سمت 

نوع 
همكاري 

 با طرح 

 سوابق علمي و
 اجرايي 

 تلفن تماس وايميل  سابقه همكاري با صنعت 
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 قرار داد با صنعت .8

 كننده محصول نهايي نباشد الزم است قرار داد جداگانه اي با يك شركت توليد كننده منعقد در صورتيكه مجري خود سازنده وارايه
 . در قرار داد منعقده موارد زير مي بايست لحاظ گردد. ويك نسخه از آن را به كارفرما ارائه نمايد

  نام شركت توليد كننده يا موسسه يا مركز رشد 

 غيردولتي : نوع سازمان دولتي        
 وژه با تعريف حاضر با تخصص و تجربيات مجري تناسب و مطابقت كامل داردپر.  
  مركز رشد امكان پذير مي باشد/موسسه/شركت انجام پروژه با تعريف حاضر با امكانات، تجهيزات و تسهيالت موجود در اين. 
 اد منعقده بين مجري و كارفرما مالكيت فكري و مادي نتايج پروژه و ميزان سهم كارفرما از محصول نهائي براساس قرار د

  .خواهد بود
  پروژه از نوع فناوري و كاربردي است و قبال توسط مجري يا ديگر اعضاء هيئت علمي تكرار نشده است  
 مركز رشد فناوري /كليه موارد فوق مورد تأييد بوده و درصورت تصويب پروژه، انعقاد قرارداد در زمينه فوق از نظر اين موسسه

  . بالمانع است
 نام رييس و يا مديرعامل  
 و موبايل فكس،شماره تلفن    
 نشاني پستي  
  نشاني پست الكترونيكي)e‐mail(                                                   
                                 مهر و امضاء                                          

 تاريخ  
  
  

          پايان
  م مجري     نا

  تاريخ، مهرو امضاء
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  وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي
  دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني گيالن

  ..............دانشكده
  

   نظرات شوراي پژوهشي دانشكده– 3فرم شماره 
  :نويس طرح عنوان پيش

  :نام ونام خانوادگي ارايه دهندگان
1-        2-        3-  
  
  :ظريات اعضاء كميته در موردن

  : عنوان و تعداد افراد-1
  
  : بيان مسئله و تعاريف ويژه-2

  
  :اهداف كلي، ويژه -3
  
  :فرضيات-4
  
  : متغيرهاي تحقيق-5

  
  :گيري و محاسبه حجم نمونه  روش نمونه-6
  
ورد نياز در سايت براي مشاهده مستندات م): همراه تجزيه و تحليل آماري و مالحظات اخالقي(روش اجراي طرح -7

research/ir.ac.gums.www را مالحظه كنيدآئين نامه ها و دستورالعمل هامنوي كميته اخالق  بخش .  
  

  
  : منابع-8
  
  
  :بندي و نظر نهائي اعضاء  جمع-9
  
  
  تاريخ              
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  ي گيالندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمان
  ......دانشكده

  
  نامه تحصيلي   ا بالغيه تصويب موضوع پايان–4فرم شماره

  
به اين وسيله به .................................................. دانشكده ............................. دستيار رشته /دانشجو.......................................... آقاي / خانم

  ...................... : ...............................................................................نامه جنابعالي تحت عنوان رساند كه درخواست موضوع پايان   الع مياط
در تاريخ : ....................................... با شماره ثبت.............................................. ..........................................................................................

رار گرفت و مطرح شده مورد بررسي ق..................................................... مركز تحقيقات/در شوراي پژوهشي دانشكده.................................. 
نامه مذكور را زير نظر استادان راهنما، مشاور  لذا خواهشمند است از اين تاريخ مراحل اجرايي پايان. با اكثريت آرا به تصويب رسيد

  ..گيرد به آنان تحويل دهيد   آغاز نمايند و پيشرفت كار را در گزارش هاي سه ماهه با تكميل فرمي كه در اختيار شما قرار مي
  
  
  

  شكربا ت
  ...........معاون تحقيقات و فناوري دانشكده
  ..........رئيس مركز تحقيقات
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيالن
  ...........دانشكده
  

  مشاور/  احكام استاد راهنما -5فرم شماره 
  

  ......................استاد محترم 
  با سالم

تحت .................................. دستيار رشته /دانشجو............................ آقاي /نامه خانم مشاوره پايان/  اين وسيله راهنماييضمن تشكر به
كه در شوراي ....................... با شماره ثبت ...................... ..................................................................................................................عنوان 

است به جناب عالي  واگذار  به تصويب رسيده.............................................. در تاريخ ............................  مركز تحقيقات/پژوهشي دانشكده
بر هدايت و نظارت مستمر بر كار نامبرده در طول اين تحقيق، گزارش كتبي سير پيشرفت كار را خواهشمند است  عالوه . گردد   مي

  .هر سه ماه يك بار از ايشان گرفته و به معاونت پژوهشي ارائه نماييد
  
  
  

  با تشكر
  .........معاون تحقيقات و فناوري دانشكده
  ..........رئيس مركز تحقيقات
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  لوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيالندانشگاه ع
  ...........دانشكده

  
  تعيين اعتبار علمي ابزار گرد آوري اطالعات- 6فرم شماره 

  
  ....................استاد محترم 

  با سالم
آقاي / نامه  خانم  راهنماي پاياناستاد ...................................................... آقاي /      احتراما طبق پيشنهاد   خانم 

. گردد پرسشنامه پيوست جهت تعيين اعتبار علمي تقديم مي.................................   دستيار رشته / دانشجو...............................................
  .تاد محترم موجب نهايت امتنان خواهد بودبذل مساعدت آن اس. خواهشمند است نظريه خود را در كادر ذيل اعالم فرمائيد

  
  
  

        با تشكر                       
                                معاون تحقيقات و فناوري دانشكده

  ..........                       رئيس مركز تحقيقات
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  :نامه  عنوان پايان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :نظريه در مورد اعتبار علمي پرسشنامه
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيالن
  ...........دانشكده

  
   معرفي نامه– 7فرم شماره

  
  رياست محترم 

  
   سالم عليكم

به منظور انجام ..………………………دستيار رشته/دانشجو…………………آقاي/      احتراما به اين وسيله  خانم 
  …………………………………………………………………………………… عنوانتحت پژوهش

  آوري اطالعات در واحدهاي تحت سرپرستي آن مقام محترم دارد، لذا خواهشمند است دستور فرمائيد تا در زمينة فوق   نياز به جمع
  . با نامبرده همكاري الزم را مبذول دارند

  با تشكر
  معاون تحقيقات و فناوري دانشكده

  ..........رئيس مركز تحقيقات
  

  :گردد تكميل مياين قسمت توسط مؤسسه مربوطه 
  .......  ........................................دستيار رشته/دانشجو................................................................................ آقاي /خانم : گردد بدينوسيله گواهي مي

 ....................................لغايت .... ................................از تاريخ مؤسسه براي گردآوري اطالعاتين از امكانات ا.................... ..............دانشكده  
  .است دررابطه  با عنوان فوق استفاده نموده

  
  مهر و امضاء مسئول سازمان
  :                   تاريخ
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  ي درماني گيالندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشت
  ...........دانشكده

  
   گزارش پيشرفت كار– 8فرم شماره 

  
  :تاريخ دريافت گزارش  نوبت گزارش

  : دانشكده
  :عنوان طرح -1
 :مجري طرح -2

 :همكاران طرح -3

 :تاريخ شروع طرح -4

 :تاريخ احتمالي پايان طرح -5

 :كارهاي انجام شده تاكنون و نتايج احتمالي آن -6

لطفاً بصورت گزارش مشروح در                         تا تاريخ                 نجام شده بعد از تصويب طرح از تاريخ  كارهاي ا-7
  .صفحات جداگانه به فرم ضميمه فرمائيد

  :  حداقل ساعات كار مفيد بعد از تصويب طرح-8
  :جمع ساعات عملي كاركرد
  :: جمع ساعات نظري كاركرد

  خير  بلي  العات  پايان جمع آوري اط-9
  خير  بلي)      در صورت كاربرد(  پايان آناليز آماري و تحليل اطالعات -10
  ...)تخصصي، مالي، اداري و (ايد   مشكالتي كه در ارتباط با اجراي طرح با آن روبرو بوده-11
  : پيشنهادات و نظرات براي رفع مشكالت اجراي طرح-12
  :  توضيحات الزم ديگر-13
  :يبي كل كار انجام شده تاكنون درصد تقر-14
  :  مخارج هزينه شده از كل بودجه مصوب تاكنون-15
  : تاريخ تكميل گزارش و امضاي مجري و همكاران طرح-16
  

  وفيق    الت...                                                                                                                      و من ا
  
  

  
  



 

 96

  

  
  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيالن
  ...........دانشكده

  
   تعيين تاريخ دفاع–9فرم شماره 

مه تحت نا آمادگي خود را براي دفاع از پايان.................................. دستيار رشته/دانشجو..................................... احتراما اينجانب
خواهشمند است در صورت موافقت مراتب را . نمايم اعالم مي..................................................................................................................  عنوان

  .تائيد فرمائيد
  :امضاء وتاريخ

  
خود را  به  نامه مراحل مختلف پايان....................................... دستيار رشته / دانشجو................. ................آقاي /شود كه  خانم  گواهي مي

  .باشد نامبرده از نظر اينجانب بالمانع مي است و دفاع از پايان نامه اتمام رسانده
  :امضاء استاد آمار
  :امضاء استاد راهنما
  :امضاء استاد مشاور

  
  .گردد اعالم مي......................... مورخ  ....................براي ساعت نامه وق مورد تائيد است و تاريخ دفاع از پايانمراتب ف

  
  با تشكر
  معاون تحقيقات و فناوري دانشكده

  ..........رئيس مركز تحقيقات
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيالن
  ...........كدهدانش

  
   دعوت از هيأت داوران-10فرم شماره 

  
  ..................استاد ارجمند

  با سالم
شود در جلسه دفاعيه    از شما دعوت مي............................ با احترام ضمن تشكر و قدرداني از همكاري جناب عالي با دانشكده 

  ....................................................تحت عنوان ........................... دستيار رشته /دانشجو..................  ...................آقاي/ نامه خانم  پايان
........................ روز ........... كه در ساعت .......................................... ..............................................................................................................................

  .شركت فرماييد.............................. شود به عنوان    تشكيل مي.................................. مركز تحقيقات  / در دانشكده
  

  با تشكر
   دانشكدهمعاون تحقيقات و فناوري

  ..........رئيس مركز تحقيقات
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيالن
  ...........دانشكده
  

  1 ارزشيابي جلسه دفاع -11فرم شماره
  

دانشجوي رشته .................................. اي آق/ نامه خانم  عضو هيات داوران جلسه دفاعيه پايان.................................. همكار محترم 
.................................... و شماره ثبت............................. ..................................................................................با عنوان ............................. 

  .ند است بر مبناي جدول زير نظر خود را اعالم فرماييدخواهشم
  

  :نامه انجام شوند اصالحاتي كه بايد در پايان
  

                    
  با تشكر

  انشكدهتحقيقات و فناوري دمعاون                                                                                                                      
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيالن

  ...........دانشكده
  2 ارزشيابي جلسه دفاع -12فرم شماره

.................................. قاي آ/ خانم ............. .....................نامه مورخ  عضو هيات داوران جلسه دفاعيه پايان...  ..........................همكار محترم
.................................... و شماره ثبت .................................................................................................. با عنوان ............................. دانشجوي رشته 

  .بناي جدول زير نظر خود را اعالم فرماييدخواهشمند است بر م
  نمره  بسيار ضعيف  ضعيف  متوسط  خوب  عالي  نمره  عنوان  رديف

              2  نامهدر عنوان پايان) تازگي(نوآوري   1
نحوه گزارش زمينه پژوهش براي اثبات ضرورت   2

  )بيان مساله(انجام پژوهش 
1              

              5/0   ...ها وبيان دقيق اهداف پژوهشي، تعريف واژه  3
              1  روز بودن آنها  كيفيت و كميت استفاده از منابع و به  4
              2  روش اجراي پژوهش  5
              1  حجم كارهاي انجام شده   6
              5/0  گيريبيان دقيق روش انجام پژوهش و نمونه  7
ها و بهره گيري مناسب از جداول،  كيفيت ارايه يافته  8

ها براي تشريح  ها و نقشه ا، شكله نمودارها،منحني
  مطالب به ويژه استفاده از نرم افزار 

2              

كفايت و تناسب استخراج نتايج، تجزيه و تحليل   9
  ها بر اساس اهداف و گزارش نتايجآماري داده

2              

شامل (چگونگي ارايه مطالب در جلسه دفاعيه   10
  )استفاده از وسايل تكنولوژي آموزشي

1              

 و رسايي مطلب نامه نچگونگي  تنظيم و نگارش پايا  11
  از نظر محتوا و حفظ ارتباط قسمت هاي مختلف

2              

گيري و پيشنهادات دقت و كفايت بحث، نتيجه  12
  پژوهشي

2              

              5/1  توانايي پاسخ دادن به سواالت  13
              5/1  پذيرش مقاله از پايان نامه  14

  
  

  :انوادگي داور ارزشيابي كنندهنام و نام خ
  با تشكر                                                                                            

  تحقيقات و فناوري دانشكدهمعاون 
  
  

 ): نمره20از (نمره كل 
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيالن
  ...........دانشكده

  
   دفاع  صورتجلسه-13فرم شماره 

  
تحت عنوان ............................................ در رشته ........................... آقاي / نامه خانم  با تأييدات خداوند متعال جلسه دفاع از پايان

با شماره ........................................................................................................ ..................................................................................................
 ..........................  در تاريخ........................................... راهنما، مشاور و هيات داوران در دانشكده ) ان(با حضور استاد............................. ثبت

  .نامه با موفقيت مورد دفاع قرار گرفت تشكيل گرديد، در اين جلسه پايان
  .دريافت نمود.................................. با امتياز ........................... نامبرده نمرة 

  
            :راهنما) ان(استاد

 محل امضاء........................................................... -1

  محل امضاء..........................................................  -2
  

  :مشاور) ان(استاد
 محل امضاء........................................................... -1

  محل امضاء..........................................................  -2
  محل امضاء............................................................ -3
  

  : هيأت داوران
 محل امضاء........................................................... -1

  محل امضاء..........................................................  -2
  محل امضاء............................................................ -3

  با تشكر
 معاون تحقيقات و فناوري دانشكده
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  معاون تحقيقات و فناوري دانشكده
  

  تعاليباسمه
  نامه پايان اصالت تعهدنامه

  
 خود نامه پايان از                      تاريخ در  كه                     رشته                    مقطع آموخته دانش                  اينجانب

.شوم مي متعهد بدينوسيله ام نموده دفاع                       درجه و                      نمره كسب با                 :  عنوان تحت
    
 وپژوهشي لميع دستاوردهاي از كه مواردي در و بوده اينجانب توسط شده انجام وپژوهش تحقيق حاصل نامه پايان اين -١

 وساير استفاده مورد منبع نام موجود، رويه و ضوابط مطابق ام، نموده استفاده...) و مقاله كتاب، نامه، ازپايان اعم (ديگران
  .ام كرده درج و ذكر مربوطه درفهرست را آن مشخصات

 عالي آموزش وموسسات ها يردانشگاهدرسا) باالتر يا تر پايين سطح، هم (تحصيلي مدرك هيچ دريافت براي قبال نامه پايان اين -٢
  .است نشده ارائه

 داشته نامه پايان ازاين... و اختراع ثبت كتاب، ازچاپ اعم برداري بهره وهرگونه استفاده قصد ازتحصيل، فراغت از بعد چنانچه -٣
  .نمايم اخذ را مربوطه هاي مجوز واحد پژوهشي معاونت ازحوزه باشم،

 با است مجاز دانشگاهي واحد و پذيرم مي را آن از ناشي عواقب شود، ثابت فوق واردم خالف زماني مقطع هر در چنانچه -۴
  .داشت نخواهم ادعايي هيچگونه اينجانب تحصيلي مدرك ابطال صورت در و نموده رفتار مقررات و ضوابط مطابق اينجانب

                                                    
 :خانوادگي ونام نام                                                                                        

  :وامضاء تاريخ                                                                                            
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيالن
  ...........نشكدهدا

  
   تأييد تكثير و صحافي– 14فرم شماره 

  
  .............................دانشجوي رشته..................................................... آقاي /نامه خانم  شود كه اصالحات پايان بدينوسيله گواهي مي

  .است، انجام گرديده و آماده تكثير و صحافي است دفاع شده... ......................................كه در تاريخ 
  
  
  :محل امضاء استاد راهنما            
  

  گواهي فوق مورد تاييد است
  با تشكر                             

  :دانشكده معاون تحقيقات و فناوري                    
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  ي گيالندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمان
  ...........دانشكده

  
  نامه هاي پايان تحويل نسخه -15فرم شماره

  
موظف است پس از دفاع، اصالحات الزم را تحت نظر استاد راهنما و اساتيد مشاور .................................................. آقاي /دانشجو خانم

  :كر شده و تأييد معاون تحقيقات و فناوري به مراكز زير تحويل دهدهاي مورد نياز را پس از امضاي ذ انجام دهد و نسخه
  :استاد راهنما -1

  نسخه تحويل اينجانب شد            محل امضاء   در تاريخ      :نام ونام خانوادگي
  :استادان مشاور -2

  نسخه تحويل اينجانب شد            محل امضاء   در تاريخ      :نام ونام خانوادگي
  نسخه تحويل اينجانب شد            محل امضاء   در تاريخ      :نام ونام خانوادگي

  :*كتابخانه مركزي دانشگاه -3
                    محل امضاء   در تاريخ    ):يك نسخه(گيرنده  نام ونام خانوادگي تحويل

  :كتابخانه دانشكده -4
  امضاء                  محل    در تاريخ    ):يك نسخه(گيرنده  نام ونام خانوادگي تحويل

 :**مركز اسناد و مدارك علمي ايران -5

    محل امضاء          در تاريخ                )           يك نسخه( نام ونام خانوادگي تحويل گيرنده
  
  .باشد نامه به واحد مربوطه هنگام تصويه حساب از كتابخانه مركزي الزامي مي ارايه ديسكت حاوي متن پايان*

  .باشد   گردد و مخصوص دانشجويان تحصيالت تكميلي مي   ه مركزي دريافت مي توسط رييس كتابخان**
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  ضمايم
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   :1ضميمه 
  هاي چكيده فارسي و انگليسي نمونه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  )نمونه صفحه چكيده فارسي(
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  ي درماني گيالندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشت
  ....دانشكده

  
  :شمارة ثبت

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  )نمونه صفحه چكيده انگليسي(

 چكيده
 

:همقدم  
 
 

:ها مواد و روش  
 
 

:نتايج  
 
 

:گيري نتيجه  
 

:كليد واژه ها  

    .:عنوان
  .:استاد راهنما
.:استاد مشاور  

.):گان( نويسنده  
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيالن

  ....دانشكده
   :بتشمارة ث

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Decompensated(مبتاليان به سيروزجبران نشده  المي وودين بر عملكرد كبدي و وضعيت بالينياثر: عنوان

cirrhosis(  
  )نام و نام خانوادگي:(استاد راهنما
 ) نام و نام خانوادگي (:استاد مشاور

  )نام و نام خانوادگي( ):گان(نويسنده

هچكيد  
تجويز اينترفرون آلفا به  . باعث كاهش چشمگيري در بقاي اين بيماران مي شودB مزمن سيروز جبران نشده ناشي از هپاتيت: مقدمه

هدف از انجام .اين بيماران ممنوع است چندين مطالعه اثربخشي المي وودين را در كاهش عالئم ناشي از اين عدم جبران نشان داده اند
 مراجعه كننده  HBVباليني مبتاليان به سيروز جبران نشده ناشي از اين مطالعه تعيين اثر المي وودين برروي عملكرد كبدي و وضعيت 

 .به مركز حمايت بيماران كبدي يابستري در  بخش گوارش بيمارستان امام خميني بود

 HBV DNA و HBs Ag بيمارمبتال به سيروز بر اساس بررسي كبدي كه داراي 55در يك كارآزمايي باليني : ها روشمواد و 
گرم  ميلي2مثبت همزمان و كراتينين سرم بيش از  HIV Abمثبت يا  HCV Ab  بودند و8 بيش ازChild –Pugh score و  مثبت

در اين بيماران در شروع مطالعه و .  ميلي گرم خوراكي قرار گرفتند100دردسي ليتر نداشتند روزانه تحت درمان با قرص المي وودين 
 ونيز ميزان زمان ALT،ASTعد از شروع درمان سطوح سرمي بيلي روبين،  آلبومين،  ماه ب12 ماه وسرانجام در 6 ماه تا 2سپس هر 

. چك گرديد وبيماران از نظروجود و شدت  آسيت ونيز آنسفالوپاتي تحت  معاينه  پزشك  قرار گرفتند) INRبراساس  ( PTانعقاد 
براساس .   نيز چك شدHBV- DNA ،Hbe Ag  ،HBe Ab و HBs Ag ماه  بعد 12 ماه بعد و 6همچنين در شروع  مطالعه، 

  . ماه نيز محاسبه شد12 ماه وسپس 6 ماه تا 2  ميزان آن در شروع مطالعه وفواصل هر child   Pugh جدول مربوط به
. د ماه تحت درمان با  المي وودين بودن6 بيماري است كه حداقل 50 ماه اول فوت گرديدند ونتايج زير مربوط به 6 بيمار در 5:  نتايج

 5/4 ±2 متوسط سطح بيلي روبين از ،)p  >0/ 0001( كاهش يافت 7 ±1 به 11 ±2 از child-Pugh scoreدر اين بيماران متوسط 
/ 0001( گرم در دسي ليتر 8/3 ±3/1 به 6/2 ±2/1آلبومين از  و متوسط سطح p)   >0/ 0001( ميلي گرم در دسي ليتر 3/1 ±6/1به 
0<  p ( و متوسطPT) INR ( 2/1 ±2/0 به 7/1±2/0از) 0/ 0001<  p ( ومتوسطALT واحد در ليتر 32 ±10 به 98 ±10 از 
)0001 /0<  p (نفر بيماري كه 19از . رسيد precormutant نفر 4 نبودند )ماه 12بعد از %) 26(نفر5 ماه درمان و6بعد از %)  22 

  . شد از سوي تمامي بيماران بخوبي تحمل شدند اين داروH be Ag seroconversionدرمان باالمي وودين داراي 
 موثر باشد HBVالمي وودين مي تواند دربهبود عملكرد كبدي بيماران مبتال به سيروز كبدي جبران نشده ناشي از :نتيجه گيري

  .امابراي تعيين طول مدت درمان مناسب نياز به مطالعات بيشتري ميباشد 
  Bهپاتيت  / Bس هپاتيت ويرو/ المي وودين/ سيروز كبد: ها كليد واژه
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 ])تكميل شده(نمونه صفحه چكيده انگليسي[
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Title: Effects of Lamivudine on Function of Liver and Clinical Condition in Patients with 
Decompensated Cirrhosis 
Supervisor Prof.: 
Advisor Prof:  
Author(s): 

Abstract	

Introduction & aim: Decompensated cirrhosis resulting from chronic hepatitis B causes a significant decrease in survival 

of these patients. Prescription of Alpha interfrone for these patients is forbidden. Several studies have shown the 

effectiveness of Lamivudine in decreasing the Symptoms arising from this decompensation. The aim of this study is to 

determine the effect of Lamivudine on liver function and clinical status of the patients with decompensated cirrhosis arising 

from HBV presenting to the Supporting Center of patients with liver diseases or those being hospitalized at Gastrology 

Department of  Imam Khomeini Hospital. 

Materials and Methods: In a clinical trial on the basis of liver consideration in 55 patients with cirrhosis that had positive 

HbsAg, positive HBV DNA, child-pugh score more than 8, but not with positive HCV Ab or positive HIV Ab and creatinin 

of serum, more than 2 mg/dl, they were treated with 100 mg of Lamivudine tablets daily.In these patients, serum level of 

bilirubin, albumin, ALT, AST and also the PT coagulation time (on the basis of INR) were controlled at the beginning of 

study and then at intervals of 2 to 6 months and finally 12 months after the start of treatment and in terms of presence and 

intensity of ascites and encephalopathy, the patients were examined by a physician.  

Also at the beginning of the study and 6 and 12 months later, HBs, Ag, HBV DNA, Hbe Ag and Hbe Ab were 

checked. On the basis of the table related to child-pugh, its amount was calculated at the beginning of the study and 

at intervals of 2 to 6 months and then 12 months. 

Results: 5 patients died  in the first 6 months of treatments. The following results are related to 50 patients being under 

treatment with Lamivudine at least for a period of 6 months. In these patients mean child-pugh score was decreased from 

11±2 (mean ± criterion deviation) to 7±1 (p<.0001), mean level of bilirubin from 4.5±2 to 1.3±1.6 mg/dl (p<.0001) and 

mean level of albumin from 2.6±2 to 3.8±1.3 g/dl (p<.0001) and mean PT (INR) from 1.7±2 to 1.2±2 (p<.0001) and mean 

ALT  

from 98±10 to 32±10 units per liter (p<.0001). Out of 19 patients not being precormutant, 4 patients (22%) had Hbe Ag 

seroconversion after 6 months of treatments and 5 (26%) after a 12-month treatment with Lamivudine. All of the patients 

tolerated this drug very well. 

Conclusion: Lamivudine can be effective in improvement of liver function in patients with decompensated liver cirrhosis 

resulting from HBV, but for determination of proper period of treatment, further studies are necessary. 

Key words: Hepatitis B/ Hepatitis B Virus/ Lamivudine / Liver Cirrhosis 
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  )نمونه فهرست جداول(

 
 ها فهرست جدول

  
  صفحه                  عنوان

  
  :1-1ماره جدول ش

  :1-2جدول شماره 
  : 2-1جدول شماره 
  :2-2جدول شماره 
  : 2-3جدول شماره 
  : 4-1جدول شماره 
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 : 4-3جدول شماره 
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  ])تكميل شده (نمونه صفحه فهرست جداول
 

 ها فهرست جدول

  
  صفحه    عنوان

  
 12  دهاي مورد پژوهشتوزيع فراواني واح: 2-1جدول شماره 

    بر حسب سن
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  )تكميل شده(نمونه صفحه فهرست نمودارها
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  هاي پر شده           در مورد تاثير سيگار روي سالمت و تعداد دندان
  101  نمودار باور واحدهاي مورد پژوهش در مورد:4-3شماره :نمودار
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   :4ضميمه 
  هاي علوم پزشكي اخالق در پژوهش

 )شامل دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مرتبط(
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :تذكر مهم
با توجه به ابالغ دستوالعمل ها و بخشنامه هاي اخالق در پژوهش، لطفاً جهت كسب اطمينان از 

 يا سايت علوم www.hbi.irمطلع بودن از كليه دستورالعمل هاي اين بخش به سايت وزارت  
 .ماييد   مراجعه فرwww.gums.ac.ir/researchپزشكي گيالن  
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  :كلي اصول
 اخالقي از شرع مقدس و فرهنگ جامعه اسالمي ما بر رعايت موازينهاي  المللي و نيز ويژگي بينهاي  روح كلي حاكم بر بيانيه

هاي احتمالي بر افراد مورد تحقيق،  م به استقالل و اختيار انسان، حفظ كرامت، حقوق و رفاه وي، احتراز از تحميل زياناحترا: جمله
برخورد صادقانه با آزمودني، تعهد پژوهشگران نسبت به رازداري در قبال اطالعاتي كه در بدو و يا در حين تحقيق در مورد آزمودني 

  .بود با وجود اين، تاكنون هيچ نوع موازيني در اين حيطه در ايران تدوين و اعالم نگرديده. گذارد نمايند، صحه مي كسب مي
مركز مطالعات و تحقيقات اخالق پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با عنايت ويژه به نياز مبرم به تهيه و تدوين 

تدوين موازين اخالقي و حقوقي جهت «پژوهشي تحت عنوان س از انجام يك طرح پي علوم پزشكي، ها موازين اخالقي در پژوهش
و مطالعاتي بر روي كتب و مقاالت منتشره درباره رضايت آگاهانه، نفع و ضرر و » ي علوم پزشكيها حفاظت از آزمودني در پژوهش

كدهاي اختصاصي در اين بلمونت  موفق به تدوين نورنبرگ، هلسينكي و گزارش هاي   بيانيهنحوه انتخاب آزمودني و همچنين مرور
  .زمينه شد

نظران فلسفه، پزشكي، فقه و حقوق در تطابق نتايج پژوهش  در اين راستا از تجربيات و رهنمودهاي گرانقدر استادان و صاحب
پس از انجام امور فوق و تهيه كدهاي مذكور و . مذكور با فقه و حقوق اسالم و نيز فرهنگ واعتقادات جامعه استفاده گرديد

ي علوم پزشكي ها هاي علوم پزشكي سراسر كشور، نتايج حاصله در كميته كشوري اخالق در پژوهش خواهي كتبي از دانشگاهنظر
 .مورد بحث و بررسي قرار گرفت و به تصويب نهايي رسيد

  
  پزشكي- زيستي علوم هاي ژوهش   پ در انساني آزمودني از محافظت ي گانه سه اصول
 پژوهش در اخالقي اصول رعايت به توجه اساسي هاي بنياد را اصل سه اند، پرداخته  پژوهش در اخالق به كه هايي متن بيشتر

 رضايت موضوع سه رعايت با پژوهش روند در اصل سه اين.عدالت رعايت اصل و خيررساني، اصل فرد، به احترام اصل:دانند مي
 .شود مي آميخته مودنيآز انتخاب ي نحوه و  پژوهش، زيان و سود در تعادل ايجاد  آگاهانه،

  
  )RESPECT (ردف به احترام اصل

 پي در اخالقي تعهد دو كه است فرد به احترام اصل  است، مطرح انساني علوم هاي پژوهش در اخالق در كه اصلي نخستين
 حمايت دارند تري كم اختيار و استقالل نحوي به كه افرادي از كه اين دوم و شوند، تلقي مختار و مستقل افراد كه آن اول :دارد
 عمل ي جامه خود هاي هدف به تواند مي تشخيص قدرت اين ي سايه در و دارد تشخيص قدرت كه است كسي مختار فرد .شود

 اين اعمال راه در مانعي هيچ و شود توجه مختار فرد انتخاب حق و عقايد به كه معناست بدين فرد اختيار به احترام .بپوشاند
 معناي به مختار فرد به احترام عدم .باشد بار زيان ديگران براي مختار فرد اقدام يا عمل كه اين رمگ نگيرد، قرار اختيار

 يا دهد، مي انجام ها داوري اين اساس بر كه است چيزي آن به كردن عمل در او آزادي از جلوگيري و وي هاي يوردا نپذيرفتن
  .دارد نياز بدان يگير تصميم يا داوري براي كه اطالعاتي از وي كردن محروم
 سبب به افراد بعضي .ندارند كامل اختيار كه است افرادي از حمايت است، فرد به احترام اصل ي الزمه كه ديگر اخالقي تعهد

 معناي به افراد اين مورد در احترام اصل .دارند محدود اختيار ) بودن زنداني( خاص شرايطي يا ذهني ماندگي عقب  بيماري،
  .آيد پيش برايشان اختيار بودن محدود سبب به دارد احتمال كه است زياني برابر در آنان از حمايت
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  )BENEFICIENCE(خيررساني اصل
 هايي كوشش و كارها مفهوم به خيررساني .است خيررساني اصل پزشكي – زيستي علوم يها ژوهش پ در اخالقي اصل دومين

 حمايت و فرد گيري تصميم به احترام تنها نه افراد، با اخالقي برخورد .باشد رسان منفعت و مطلوب سودمند، فرد براي كه است
 بر .است وااليي اخالقي بار حامل آن در نيز خيررساني عمل و خير نيت بلكه كند، مي ايجاب را اي صدمه برابرهر در فرد از

 و مهرباني اغلب خيررساني .دباش فرد آن به خيررساني بايد ژوهش پ در فرد يك دادن شركت از هدف  اصل، اين ي پايه
 رساندن و فرد به نزدن صدمه تعهدهاي كم دست پژوهش در خيررساني اصل .كند مي القا محدود، تعهدات وراي را، خواهيرخي

 .دربردارد را وي به زيان ترين كم و فايده بيشترين

  
  )JUSTICE( عدالت اصل
 و گيرد مي صورت افرادي چه ي باره در پژوهش شود؟ مي كسي چه نصيب آن زيان و برد مي سود پژوهش ي نتيجه از كسي چه
 توزيع پژوهش، در عدالت موضوع .شود مي مربوط عدالت اصل به ها پرسش اين كنند؟ مي استفاده آن ي نتيجه از كساني چه

 هاي زيان بار ديميال بيستم و نوزدهم هاي سده در .است نژادي و جنسي اجتماعي، هاي گروه در پژوهش زيان و سود ي عادالنه
 خدمات بهبود باعث عمل در ها پژوهش اين ي نتيجه كه حالي در بود، جامعه پايين هاي طبقه فقيرو افراد دوش بر پژوهش

 سال در .كردند مي استفاده آن از ) جامعه باالي هاي طبقه افراد( خصوصي بخش بيماران عمده طور به و شد مي بهداشتي
 آن آزمودني كه توسكگي ي مطالعه(شد انجام سيفيليس بيماري طبيعي سير تبيين هدف با پژوهشي طرحي ميالدي، 1940
 هاي طبقه در و نبود شايع گروه اين در تنها سيفليس كه حالي در بودند، روستايي پوست سياه ي چاره بي و فقير افراد تنها

  .داشت وجود نيز جامعه باالي و متوسط
 گروهي ي استفاده براي و نشود منحصر خاص گروهي به پژوهش نتايج و سودها، ها،خطر ها، زحمت كه كند مي حكم عدالت

 نخواهند بهره آن منافع از آينده در كه كرد استفاده هايي گروه و افراد از نبايد ها پژوهش در آزمودني انتخاب در .نباشد هژوي
  هاي گروه در پژوهش منافع و زحمات ي عادالنه توزيع .عكس وبر برد،

  .است شپژوه در عدالت اصل رعايت معناي به مردم لفمخت
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  آيين نامه بازنگري شده كميته هاي منطقه اي اخالق در پژوهش هاي علوم پزشكي
ئين نامه ها و آمنوي كميته اخالق  بخش research/ir.ac.gums.wwwبراي مشاهده مستندات مورد نياز در سايت 

  . را مالحظه كنيددستورالعمل ها
  

  كدهاي مصوب حفاظت از آزمودني در پژوهش هاي علوم پزشكي
آئين نامه ها و منوي كميته اخالق  بخش research/ir.ac.gums.wwwبراي مشاهده مستندات مورد نياز در سايت 

  . مالحظه كنيد رادستورالعمل ها
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  بيمار حقوق منشور

 اديژن عوامل به توجه بدون را كامل احترام با همراه و موثر مطلوب، مراقبت و درمان وقت اسرع در دارد حق بيمار - 1
 .باشد داشته انتظار درمان گروه از مذهبي و فرهنگي

  .بشناسد تمايل صورت در را معالج گروه اعضاي ساير و پرستار پزشك، بستري، محل دارد حق بيمار - 2
 صورت در يا و شخصاً را ضروري اطالعات خود بيماري پيشرفت سير و درمان تشخيص، مراحل خصوص در دارد حق بيمار - 3

 به منجر نبايد امر اين پزشكي هاي فوريت در كه طوري به نمايد درخواست معالج پزشك از وابستگان از يكي طريق از تمايل
 .گردد بيمار جاني تهديد يا درمان ي ادامه در تاخير

 را ها روش ساير كاربرد يا و احتمالي عوارض خصوص در ضروري اطالعات درمان اجراي و معاينات از قبل دارد حق بيمار - 4
 .نمايد مشاركت درمان نهايي ي شيوه انتخاب در و دريافت معالج پزشك از خود درك حد در
 از خود شخصي رضايت قانوني موازين طبق جامعه آحاد سالمتي تهديد عدم و صيشخ تمايل صورت در دارد حق بيمار - 5

 .نمايد مراجعه درماني ديگر مراكز به يا و اعالم درمان ي خاتمه
 هاي مشاوره و معاينات نتايج پزشكي، ي پرونده محتوي ماندن محرمانه از خود شخصي حريم حفظ جهت دارد حق بيمار - 6

 .نمايد حاصل اطمينان گيرد مي صورت استعالم معالج گروه از قانوني وظايف اساس بر كه مواردي در جز باليني
 روند در مستقيماً كه افراي باليني حضور لذا برخوردارباشد معالج تيم اعضاي ديگر و پزشك رازداري از دارد حق بيمار - 7

 .بود خواهد بيمار ي اجازه كسب به موكول ندارند شركت درمان
 از پس و انتقال بستري، مدت طول در معالج گروه اصلي اعضاي ديگر و معالج پزشك به سترسيد از دارد حق بيمار - 8

 .نمايد حاصل اطمينان ترخيص
 او درمان و سالمتي روند بر كه بيمارستان پژوهشي و آموزشي هاي فعاليت نوع از كامل اطالع كسب با دارد حق بيمار - 9

 خودداري همكاري ي ادامه از پژوهش مختلف مراحل در يا و اعالم را انيدرم مشاركت به خود شخصي رضايت و تمايل موثرند
 .نمايد

 ها تعرفه ميزان معالج، گروه مهارت از قبالً  درماني، مراكز ساير در درمان ي ادامه و اعزام ضرورت صورت در دارد حق يمارب- 10
 .گردد مطلع مقصد درماني مركز در خدمات هاي بيمه پوشش و

 
پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت سالمت معاونت  

                 



 

 125

 

 آگاهانه ينامه رضايت يك براي موردنياز موارد

  
 با را خود هاي پزوهش،پرسش اين در شركت ي باره در گيري تصميم از كنيدو،پيش مطالعه دقت به را نامه رضايت لطفاًاين
 در شركت از پس يا پيش را پرسشي هر آزادانه توانيد مي شما.يددار رادريافت الزم پاسخ بگذاريدو ميان در طرح همكار
  .كنيد مطرح مطالعه

  پژوهش ي نامه شناس- 1
  پژوهشي طرح عنوان

  طرح ثبت ي شماره- 
 تاريخ در طرح معده پپتيك هاي ناراحتي در آويشن درماني تاثير بررسي
 شده بتث... دانشگاه پژوهشي معاونت دفتر در ... ي شماره به .../.../...
  .است

  طرح مجري
  طرح مجري نشاني- 
  تماس تلفن- 

  ...دكتر آقاي
  .....................................خيابان

.......................................  
  اخالق ي كميته به مربوط اتاطالع

 اخالق ي كميته نام

  شماره و تاريخ

  ...دانشگاه پزوهشي معاونت اخالقي بررسي ي كميته
 پژوهشي معاونت دردفتر... شماره به .../.../... تاريخ در كميته تائيديه
  .است شده ثبت... دانشگاه

  ...دانشگاه وهشيژپ معاونت  طرح ي كننده تصويب سازمان
  ...دانشگاه وهشيژپ معاونت  پردازد مي را طرح ي بودجه كه سازماني
  گيرد مي انجام آن در طرح كه سازماني

  سازمان نشاني- 
  سازمان تلفن- 

  ...پزشكي ي دانشكده
  ..........................................خيابان

...............................  
 
  تحقيق از هدف - 2
  .كنيد بيان ساده زبان هايدب كرده اعالم اخالقي و علمي ي كميته به كه گونه راهمان پزوهش اصلي اهداف جمله ياسه دو در
  حطر اجراي روش - 3
  .دهيد توضيح را طرح اجراي روش- 
 هاي تاريخ در ناشتا خون ليتر ميلي پنج بار هفت مثالًازشما( دهيد توضيح مشروح طور به را آزمودني همكاري چگونگي- 

  .)شد خواهد گرفته مشخص
  .بنويسيد مشخص طور به نمايد همكاري بايد آزمودني كه را مدتي طول- 
  .كنيد شودمشخص مي انجام آزمودني بر طرح ملياتع كه را هايي امكان،زمان صورت در- 
  آزمودني براي طرح احتمالي خطرهاي - 4
 براي طرح مثالًعمليات(دهيد توضيح شود مواجه ها آن با است ممكن آزمودني راكه اي شده شناخته كامل،خطرهاي طور به- 

  .)دارد ضررهاي چنين جنين
 .خواهدشد داده اطالع آزمودني به شود شناخته جديد خطري طرح طول در اگر كه كنيد بيان- 

  آزمودني براي مطالعه ي فايده - 5
 بيان دقيق، ابعاد با و روشن طور به شود، برخوردار ها آن از تواند مي مطالعه در شركت از آزمودني راكه منافعي
  .)كند مشخص را خود خوني گروه شده انجام هاي آزمايش با تواند مي مثالًآزمودني(كنيد
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 آزمودني شناختي زيست ي نمونه مالكيت يچگونگ- 6

 حقوقي مالكيت ،وضعيت حقيقت در .شود مي داري نگه طوالني هاي مدت براي شده گرفته ي نمونه آيا دهيد توضيح- 
  .كنيد مشخص شناختي زيست ي برنمونه را آزمودني

 مثالً(دهيد توضيح آزمودني براي پذير گزارش بيماري تشخيص مانند هايي يافته برابر در را پژوهشگر قانوني مسووليت
 اي حرفه و قانوني مسووليت براساس هستيد، پذيري گزارش بيماري دچار شما داد نشان خون آزمايش كه صورتي در بنويسيد

 .)كند مي گزارش بهداشت ي اداره رابه خود،موضوع

 مالي هاي مالحظه- 7

  .كنيد بيان مبلغ باقيد را آزمودني براي مالي جبران و پرداخت هرگونه- 
 .دهيد توضيح شود مواجه آن با تحقيق در همكاري ي نتيجه در است ممكن آزمودني كه را مخارجي توان مي كه جا آن تا- 
  مطالعه در مورداستفاده روش برابر در موجود جايگزين هاي روش - 8
 بايد امتياز دارد،اين خاصي يبرتر جايگزين روش اگر .دهيد توضيح آزمودني رابراي موردمطالعه روش جايگزين هاي روش- 

 توضيح روشني به آزمودني براي بايد كند، مي بررسي را ضددرد داروي يك تاثير پژوهشگر اگر مثالً .شود بيان آزمودني براي
 .كند استفاده دارند، وجود فراواني به بازار در معيار،كه داروهاي از دردخود تسكين براي تواند مي كه دهد

  نامطلوب جانبي تاثير وجود صورت ،در درماني خدمات ناتامكا به دسترسي - 9
 او اختيار در تواند رامي امكاناتي چه ،پژوهشگر نامطلوب و ناخواسته جانبي اثرات بروز صورت در دهيدكه توضيح آزمودني براي

 .بگذارد
  )رازداري(آزمودني شخصي ازاطالعات محافظت چگونگي- 10

 .خواهيدكرد داري نگه اورا شخصي رازهاي چگونه و داريد نياز آزمودني شخصي ازاطالعات ميزان چه به دهيد توضيح
 مطالعه از آزمودني خروج ي نحوه- 11

 .شود خارج مطالعه از غرامتي گونه هيچ پرداخت بدون تواند مي شرايطي هر در و هرزمان در آزمودني دهيدكه توضيح
 خواهندرفت كار به پژوهش در كه هايي روش ي رهبا در بيشتر ي مطالعه براي آزمودني دسترس در منابع- 12

 اين گوناگون هاي جنبه ي باره در خودرا عمومي دانش ها آن به بامراجعه تواند مي آزمودني راكه ،منابعي مشخص طور به
 .برسانيد آزمودني اطالع دهدبه افزايش مطالعه

 نامه اجازه- 13

  :قراردهيد آزمودني ختيارا تاييددر براي زير شكل به اي نامه اظهار پايان در
 مطالعه اين در آگاهانه و كرده خودراطرح هاي پرسش كرده، رادرك آن محتوي نموده، مطالعه را نامه رضايت اين ...جانب اين

 مطالعه در شركت ي ادامه از توانم مي غرامتي، گونه هيچ پرداخت ،بدون زمان هر كه دارم اطالع ضمن در .كنم مي شركت
  .كنم راقطع خود همكاري و ورزيده اجتناب

 :طرح مجري خانوادگي نام و نام                            :آزمودني خانوادگي ونام نام                
  طرح مجري امضاي محل                                 آزمودني امضاي محل                                                   

 
  :گيرد مي ازآزمودني را نامه رضايت كه شخصي يا شاهد خانوادگي نام و نام            

 
نامه رضايت ي گيرنده امضاي محل     
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 نمونه فرم موافقت نامه

  
د مطالعه در كنم كه به عنوان يك فرد مور بدين وسيله موافقت مي........................ ................................................اينجانب  

  .شركت كنم....................... سرپرستي  به.................................................  پژوهش
مورد مطالعه من ..............................بر فعاليت............................................... است كه اثر يكي از داروهاي  جانب توضيح داده شده به اين

  .  ساعت،  در روز معين در بيمارستان حضور يابم.... ............اي  بايست هفته قرار خواهد گرفت و مي
جواب خواهم داد، . شود هاي بدن مي ساعت به سوواالتي كه در مورد خصوصيات اين جانب و عالئم مختلف دستگاه............ در اين

احتماالً در بعضي شرايط . شود من گرفته مي................................... مقداري خون از.  خواهم گرفتتحت يك معاينه باليني كامل قرار
ماه به طول خواهد انجاميد ............. اضطراري اين گونه بررسي ممكن است با قرار قبلي در منزل من انجام شود در مدت تحقيق كه 

................... مصرف خواهم كرد و ممكن است عالئمي نظير/ تزريق...................... ، قطره قرص، كپسول/ اينجانب روز    آمپول 
اين تحقيق ممكن است براي . رود ولي خطر و عارضه شديدي انتظار نمي. در اوايل شروع دارو احساس كنم. كه زودگذر خواهد بود  

  . داروي مورد پژوهش و فوايد احتمالي آن در ساير بيماران مؤثر خواهد بودمن فايده فوري نداشته باشد ولي براي آشنايي با اثر
شود و نيز نام من محرمانه مكتوم باقي خواهد ماند و نتايج تحقيقات بصورت جواب كلي گروه  كليه اطالعاتي كه از من گرفته مي

  .گردد و نتايج فردي بدون ذكر نام عرضه خواهد شد مورد مطالعه منتشر مي
توانم از ادامه شركت در پژوهش  است هر لحظه كه مايل باشم مي گر كليه سئواالت اينجانب را پاسخ داده و به من تفهيم شدهپژوهش

لذا من موافقت خود را با شركت در . هاي من اثر منفي نخواهد داشت خودداري كنم و اين خودداري، در تشخيص و درمان بيماري
ين مطلب كه اين موافقت، مانع از اقدامات قانوني در مقابل دانشگاه، بيمارستان، پژوهشگر و با ذكر ا. كنم اين تحقيق اعالم مي

  .كارمندان، در صورتي كه عمل خالف با روش غيرانساني انجام شود نخواهد بود
  

                       تاريخ                         امضاء              
   :نشاني و تلفن مورد مطالعه

 
  

  :در موارد اورژانس بايد مطلع شودام، نشاني و تلفن فردي كه ن
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 فرم اظهارنامه پژوهشگر و ارزيابي اخالق در پژوهش

  
  .اين فرم بايد توسط پژوهشگر اصلي تكميل و همراه با طرح تحقيقاتي به شوراي پژوهشي دانشگاه يا مؤسسه مربوطه ارائه شود

  :موضوع تحقيق  
  :نام پژوهشگر اصلي  

  :حل اجراي طرح   م
  نظر شوراي پژوهشي  خير  بله                                    

  ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،                                   است؟  باورها، رفتارها و سنتهاي جامعه رعايت شده– 1
  ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،                                                     است؟   زننده بكار برده نشده مطالب موهن و– 2
  ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،                       است؟  در بازنگري مدارك رعايت صداقت و امانت شده– 3
  ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،                     است؟   از منابع مشكوك و فاقد اعتبار استفاده نگرديده– 4
  ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،                       است؟  از جديدترين روشهاي تحقيق استفاده شده– 5
  ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،                      هايي كه سبب آسيب جسمي يا روحي شود،  از روش– 6

  گردد؟ استفاده نمي
  ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،                      است؟  داوطلب يا بيمار شده رعايت آزادي فردي افراد– 7
  ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،                                موافقت نامه تنظيم شده و بامضاي افراد خواهد رسيد؟     – 8
  ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،                             خساراتي كه ممكن است ناخواسته به افراد مورد    – 9

  بررسي وارد شود، جبران خواهد شد؟
  ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،                      حقوق افراد صغير و يا كساني كه قيم الزم دارند         – 10

  است؟ حفظ شده
    ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،                                                   تجويز دارونما از نظر اخالقي اشكالي ندارد؟– 11
                          ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،                يد؟ استفاده از دارونما به اطالع بيمار خواهد رس– 12
  ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،                                         محرمانه اطالعات مربوط به افراد مورد بررسي – 13

  خواهد ماند؟
  ............................تاريخ  ...............................  امضاء پژوهشگر          
 

  منفي      مثبت  :   نظر نهايي كميته اخالق دانشگاه در مورد رعايت اصول اخالق  در پژوهش – 14
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 .....)تغيير يافته(دستورالعمل كار با حيوانات آزمايشگاهي 

  
  :كند بايد از خود بپرسد كه    هر پژوهشگر كه با حيوانات آزمايشگاهي كار مي– 1

 نمايد؟ آيا اين پژوهش موجبات ارتقاء سالمت و رفاه انسان را فراهم مي 

 هترين راه رسيدن به اهداف پژوهش است؟آيا استفاده از حيوانات آزمايشگاهي تنها راه يا ب 

 شود؟ آيا با استفاده از حيوانات آزمايشگاهي به سئواالت پژوهش پاسخ داده مي 

  . براي حيوانات بايستي شرايط مناسب از نظر محيط نگداري، توليد مثل و تكثير فراهم گردد– 2
  .جهت تحت عمل درد قرار گيرد  هيچ حيواني نبايستي بي– 3
گيرند كه مستلزم تحمل درد و رنج فراوان براي  اتي كه مورد عمل جراحي قرار گرفته  يا مورد آزمايش خاصي قرار مي حيوان– 4

  .حيوان است، الزم است قبالً تحت بيهوشي عمومي يا موضعي قرار گيرند
 انساني انجام شده و بايستي بصورت اخالقي و  در صورتي كه در روند پژوهش الزم است حيوان كشته شود، اين عمل مي– 5

  .ترجيحاً با مواد بيهوش كننده صورت گيرد
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  همكار گرامي 
ت درمان و آموزش پزشكي هاي اخالق در ايران بر اساس بيانيه هلسينكي و نيز كدها و الزامات اخالقي مصوب وزارت بهداش كميته
ها سود و زيان  اين كميته. دهند هاي پژوهشي را از نظر رعايت اصول اخالقي حفاظت از آزمودني انساني مورد ارزيابي قرار مي طرح

. كنند بررسي مي) autonomy(ها، عدالت، و اختيار شركت كنندگان در پژوهش و پژوهشگران را با توجه به اصول احترام به انسان
  : هايي كه ممكن است متوجه شركت كنندگان در پژوهش باشد را نشان مي دهد ول زير سود وزيانجد

 
  سود  زيان/خطر

  درمان آزاد/ دسترسي به درمان  صدمه فيزيكي
  حمايت عاطفي  صدمه يا خطر اجتماعي
  حمايت رواني اجتماعي  صدمه يا خطر عاطفي

  اهداف بشردوستانه  استيگما
  مل با جامعهتعا  نقض حريم خصوصي

توجهي به داوطلبي، به خطر انداختن افراد با انواع  بي
  خطرات وصدمات

  موارد ديگر

    نقض رازداري بصورت عيني يا غير عيني
    هاي ديگر هاي جنسي و باياس تفاوت

    موارد ديگر
 

ستگي دارد، لذا اظهارنامه اخالق در با توجه به اينكه تماميت اخالقي يك پژوهش اساساً به طراحي علمي و روش صحيح انجام آن ب
ها الزم است توجه بيشتري نموده و  صورت يك چك ليست تهيه شده است تا پژوهشگران به مواردي كه رعايت آن پژوهش به

اين اظهار نامه داراي سؤاالتي در زمينه طراحي . اطمينان حاصل شود كه مسائل اخالقي در مطالعه مد نظر قرار گرفته است
هاي  هاي اخالق در پژوهش ضمن بررسي پرورپوزال كميته. باشد رضايت آگاهانه و ارزيابي سود و زيان مطالعه ميپژوهش، 

گيري خواهند  هاي تحقيقاتي در مورد تاييد اخالقي مطالعات تصميم تحقيقاتي و مدارك مربوطه بر اساس اظهارات مجريان طرح
 . كرد

 
 
 
 
 
 

  كميته كشوري اخالق در پژوهشهاي علوم پزشكي
   واست بررسي طرح هاي پژوهشي توسط كميته اخالق فرم  در خ
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 ظهارنامهراهنماي تكميل فرم ا

  
لذا خواهشمند است نسبت به تكميل فرم دقت . فرم اظهارنامه، جهت تسهيل بررسي طرح شما در كميته اخالق طراحي شده است

هاي با آزمودني انساني طراحي شده است و در صورتيكه در  الزم به ذكر است اين فرم مربوط به پژوهش. كافي را مبذول فرماييد
بايست فرم مخصوص به  باشد و مي باشند نيازي به پر كردن اين فرم نمي يوانات آزمايشگاهي ميطرح پژوهشي شما آزمودني ح

). باشد هاي مربوطه در دست اقدام مي تنظيم فرم: توضيح(انجام تحقيقات بر روي حيوانات آزمايشگاهي را تكميل نمائيد 
شود جهت تكميل اين  ضمنا پيشنهاد مي. اييدخواهشمند است جهت تكميل فرم به توضيحات  اين راهنما توجه كافي بنم

  : بخش مي باشد4اين فرم شامل . نامه كدهاي اخالقي و ساير راهنماهاي مصوب كميته كشوري اخالق را مطالعه فرمائيد پرسش
  شناسنامه طرح: بخش اول

 .باشد  قسمت است و در برگيرنده مشخصات مجري و همكاران طرح مي4اين بخش داراي 

  ظهار نامه اخالقي براي تمام انواع مطالعات ا: بخش دوم
باشد و ضروري است كه در   سؤال كوتاه مي52 قسمت، شامل 5نامه اخالقي براي تمام انواع مطالعات در  اين بخش شامل اظهار

  . هاي تحقيقاتي تكميل شود تمام انواع طرح
  اظهار نامه اخالقي براي انواع مطالعات: بخش سوم

هاي انساني، مطالعات ژنتيك، پژوهش با  القي براي انواع مطالعات از قبيل كارآزمايي باليني، مطالعه برنمونهشامل اظهارنامه اخ
  . ها نيست باشد نيازي به پر كردن اين قسمت ي شما شامل هيچ يك از اين موارد نمي در صورتيكه مطالعه. همكار خارجي است

  چك ليست كنترل مدارك : بخش چهارم
تمام مدارك . الوه بر تكميل فرم، مدارك پيوستي كه بايد به كميته اخالق تحويل نماييد مشخص شده استدر اين بخش ع

  . مربوطه بايد ضميمه درخواست شود 
  

دهيد، در محل پاسخ خط  ضمن تشكر از ارائه توضيحات الزم در مورد سواالت اظهارنامه، اگر به سؤالي پاسخ نميمجري محترم، 
در پايان هم الزم است جهت تاييد اظهارات خود محل .  توضيح كوتاهي دهيد كه نيازي به ارائه پاسخ نبوده استتيره بگذاريد و يا

  . مربوطه را در بخش كنترل مدارك امضاء نماييد
صورت كامل ارسال نشده  صورت ناقص تكميل شده باشد و مدارك پيوست آن به هايي كه به شود كه درخواست در انتها يادآور مي

  . اشد مورد بررسي قرار نخواهد گرفتب
  

 موفق باشيد

 

  كميته كشوري اخالق در پژوهشهاي علوم پزشكي
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  شناسنامه طرح   : بخش اول
  
 

  اطالعات طرح پژوهشي  .1
  :عنوان طرح پژوهشي

  ميزان بودجه
  سازمانهاي پشتيبان/ نام و آدرس سازمان پشتيبان 
  نام و آدرس محل انجام مطالعه

  مطالعهتاريخ شروع احتمالي 
  تاريخ خاتمه احتمالي مطالعه

   
  )در صورتيكه طرح بيش از يك مجري اصلي دارد لطفا تكرار شود(مشخصات كامل مدير اجرايي يا مجري اصلي  .2

    : نام و نام خانوادگي
    :محل كار
    :مدرك

    :تخصص
    :آدرس

    :شماره تماس
    :آدرس الكترونيك

   )هاي دانشجويي ص پايان نامهمخصو(نام و محل كار استاد راهنما 

    شماره  اظهار نامه

  كميته كشوري اخالق در پژوهشهاي علوم پزشكي
   فرم  در خواست بررسي طرح هاي پژوهشي توسط كميته اخالق 
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  :همكاران طرح .3

  پست الكترونيكي محل خدمت  تلفن  رتبه/تخصص  نام و نام خانوادگي
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

      
      

 
  ؟كميته اخالق ديگري بررسي شده استدر  آيا اين طرح پژوهشي قبالً .4

 □          خير □ بلي  

  : نام كميته
  : اريخت

          اگر بلي

  :نتيجه بررسي
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  اظهارنامه اخالقي براي تمام انواع مطالعات :بخش دوم
  

 پاسخ  سواالت

  ) كلمه500حد اكثر  (اي از طرح پژوهشي به زبان ساده و قابل فهم براي يك فرد عامي   خالصه .5
  
  
 
 
 
 
 
  

  

  □          خير □بلي  نشجويي است؟   آيا اين طرح پژوهشي به عنوان پايان نامه دا .6
 

  . اگر پاسخ مثبت است، دانشجويان خود را معرفي كرده و سوابق آنان را ضميمه نماييد

  

 .    باشد ؟ در صورت نياز توضيح دهيد آيا تخصص و تجارب شما براي انجام اين طرح پژوهشي كافي مي .7

   □         خير  □ بلي 
  .ها ارسال شود  جزو ضميمه محققين اصلي بايدCV: تذكر

  

 .باشد؟ در صورت نياز توضيح دهيد آيا امكانات موجود براي انجام طرح پژوهشي كافي مي .8

  □          خير □بلي  
  

  شود؟ بودجه و هزينه مطالعه شما چگونه و از كجا تأمين مي .9
  

  
  

حل انجام يا مركز تأمين مالي نامه با م آيا جهت رعايت حقوق افراد حقيقي و حقوقي در مطالعه شما تفاهم .10
  )نمونه تفاهم نامه جزو ضمايم ارسال شود. (مطالعه شما وجود دارد؟ توضيح دهيد

  

آيا براي انجام اين مطالعه نياز به رعايت قوانين كاربردي و يا  استفاده از ساير راهنماها داريد؟ لطفا توضيح  .11
  .دهيد

  

  
  

  كميته كشوري اخالق در پژوهشهاي علوم پزشكي
   بررسي طرح هاي پژوهشي توسط كميته اخالق فرم  در خواست 
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  اهميت و ارزش علمي طرح پژوهشي
  

 سخپا  سواالت

 ؟اهميت اين كار پژوهشي در ارتباط با توسعه بهداشت و يا توليد دانش در موضوع مربوطه چيست .12
  
  
 

باشد يا تكرار يك مطالعات قبلي است كه در ايران يا ساير كشورها انجام  آيا مطالعه شما يك مطالعه جديد مي .13
 اگر مطالعه شما تكراري است، توجيه آن چيست؟ . شده است

 

 

 طرح پژوهشي از نظر علمي مورد بررسي كارشناسي و تاييد قرار گرفته است؟ آيا اين  .14

  □          خير □بلي  
  اگر بلي، مشخصات شوراي پژوهشي و تركيب اعضاي آن را ذكر نماييد؟      

    

 

  ):ضمايم مربوطه را حتما كامل كنيد(هاي زير قرار دارد  مطالعه شما در كداميك از دسته .15
 باليني كار آزمايي  

هاي انساني و مطالعات مولكولي و ژنتيك   كار با نمونه 

 مطالعه با پشتيبان خارجي  

  : ..................................................................................نوع مطالعه را بنويسيد. ساير موارد
  

 

  ها و ضررها ميزان نفع
 پاسخ  سواالت

    .ها را توجيه نماييد طالعه شما كدامند؟  علت انتخاب آنجمعيت مورد م .16
 :هاي زير شركت خواهند كرد در مطالعه شما كدام يك از گروه .17

سواد افراد بي  

 داراي فقر اقتصاديافراد  
 عقب افتاده ذهني افراد  
 زندانيان  
  سال15كودكان زير   
 شرايط اورژانسبيماران در  
 ار پيشرفته دارند بيماراني كه بيماري بسي  
 توانند رضايت آگاهانه بدهند افرادي كه به هر دليل ديگري نمي .  
 دانشجويان، كارمندان، (كنند  افرادي كه به هر دليلي زير نظر محقق كار مي(.............  
مهاجرين ساير كشورها  

هاي بادرار  خانم  
جنين انساني   
 ساير موارد.......................:............................................ 
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  دليل استفاده از گروه آسيب پذير چيست؟ .18

  ؟هاي آسيب پذير چگونه است روند اخذ رضايت افراد گروه .19

    روند انصراف از تحقيق توسط شركت كنندگان چگونه است؟ .20
 حداقل ضرر و حداكثر منفعت، به كه) معيار ورود و خروج( اند  آيا جمعيت مورد نظر به نحوي انتخاب شده .21

  .صورت عادالنه را دريافت نمايند؟ توضيح دهيد
  

هاي مورد نظر براي زنان و يا مردان شركت  آيا تمهيداتي از نظر رعايت عدالت در انجام پژوهش و مراقبت .22
  ايد؟ كننده انديشيده

  

كنندگان   پژوهشي براي شركتدر اين طرح) جسمي، رواني، اجتماعي، قانوني، اقتصادي( آيا هيچ ضرري  .23
ها را مشخص نماييد و توضيح دهيد شما چه اقدامي براي پيشگيري و يا به  وجود دارد؟ اگر بلي لطفاً آن

  حداقل رساندن آنها انجام داده ايد؟ 

  

 

 پاسخ  سواالت

فع تحقيق در غير اينصورت منا.  اگر بلي آنرا مشخص نماييدآيا منافعي براي شركت كنند گان وجود دارد؟ .24
  براي جامعه و يا سيستم بهداشت و يا توليد علم را بيان فرماييد؟

  

  .ميزان منافع مورد انتظار نسبت به ضررهاي احتمالي و توجيه آن را توضيح دهيد .25

    .باشد؟ توضيح  دهيد آيا مراقبت استاندارد كنوني بهترين نوع مراقبت موجود براي جمعيت مورد مطالعه مي .26
  .شود؟ اگر بلي توجيه كنيد ستاندارد براي شركت كنندگان حذف ميآيا درمان ا .27

باشد به  هاي روتين مي آيا اطالعاتي در مورد اينكه اقدامات انجام شده بخشي از پژوهش است يا جزء درمان .28
  )1 بخش 10سؤال(دهيد؟  شركت كنندگان مي

  

     چيست؟هاي محقق در مورد تهيه خدمات پزشكي براي شركت كنندگان مسئوليت .29
  ايد؟ چه اقداماتي براي گزارش و پيشگيري از حوادث يا عوارض مخاطره آميز در نظر گرفته .30

  . توضيح دهيداست؟ شوند پيش بيني شده  متحمل صدمه ميآيا تمهيداتي براي آزمودنيهايي كه .31

  بيني شده است؟ چه اقداماتي براي پايش ايمني و توقف تحقيق پيش .32

  ايد؟  دسترس قرار دادن نتايج مثبت احتمالي و فراورده تحقيق به مردم درنظرگرفتهچه اقداماتي براي در .33

  . توضيح دهيدگيرد؟ كنندگان قرار مي آيا منافع حاصل از اين تحقيق در دسترس شركت .34

    چه تمهيداتي براي ادامه خدمات بعد از تحقيق انديشيده شده است؟ .35
  جود دارد؟آيا محدوديتي براي انتشار نتايج تحقيق و .36

آيا تمهيداتي جهت پيشگيري از آثار و عوارض احتمالي بر پژوهشگران مثل عوارض روحي، رواني، فيزيكي و   .37
  ايد؟ انديشيده.... 
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 رضايت آگاهانه

 پاسخ  سواالت

    .روند اخذ رضايت را به طور خالصه بنويسيد .38
  گيرد؟ چه كسي ازشركت كنندگان رضايت را مي .39

  ؟  ه شكل كتبي است يا شفاهيآيا رضايت ب .40

اگر رضايت به شكل كتبي است آنرا ضميمه نماييد و اگر شفاهي لطفاً به طور واضح مشخص كنيد چه  .41
 .نماييد دهيد و چگونه آنرا مستند مي كنندگان مي اطالعاتي به شركت

 
 

ا پاسخ داده شده كرده، به سؤاالت آنه كنندگان اطالعات را درك شما چگونه مطمئن مي شويد كه شركت .42
  اند؟ وآگاهانه و بدور از اغفال يا پاداش رضايت داده

  

    آيا ارتباط خاصي بين شركت كنندگان و پژوهشگران وجود دارد؟ .43
  گيرد؟  آيا پزشك اصلي شركت كنندگان در جريان پژوهش شما قرار مي .44

    ؟ گيريد اگر روند تحقيق تغيير پيدا كرد آيا شما مجدداً رضايت آگاهانه مي .45
ها را ليست نماييد و  ايد؟ اگر بلي آن آيا شما براي شركت كنندگان تشويق و يا پاداش مادي در نظر گرفته .46

  . توضيح  دهيد
  

  آيا شركت كنندگان تحت درمان يا مراقبت شما هستند؟ .47

اگر بلي نام باشيد؟  آيا شما براي انجام مطالعه نيازمند به اخذ اجازه از مسئوالن مرتبط با شركت كننده مي .48
  . ببريد و اجازه مربوطه را ضميمه نماييد

  

چگونه نسبت به خروج بدون شرط شركت كنندگان از تحقيق در هر مرحله از انجام طرح و يا پس از پايان آن  .49
 دهيد؟ ها  اطمينان مي به آن

  
 

  ايد؟ آيا شماره تلفني جهت تماس ضروري در اختيار شركت كنندگان قرار داده .50
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  رازداري
  

 پاسخ  سواالت

    شوند؟ شركت كنندگان چگونه شناسايي شده و وارد مطالعه مي .51
  هاي مورد نياز در چه محلي از شركت كنندگان اخذ خواهد شد؟ اطالعات و نمونه .52

    شود؟ وسيله چه كسي انجام مي برخورد اول با شركت كنندگان به .53
    ؟شوند ها چگونه جمع آوري مي داده ها يا نمونه .54
  سال       .......................داده ها يا نمونه ها به چه مدت نگهداري مي شوند؟ .55

نحوه نگهداري و نيز روش معدوم كردن اطالعات شخصي شركت كنندگان در ارتباط با اطمينان از اصل  .56
 باشد؟ رازداري و حفظ  اطالعات شخصي چگونه مي

 

ا را براي مطالعات بعدي نگهداريد آيا رضايت الزم از شركت كنندگان ه اگر تصميم داريد كه اطالعات يا نمونه .57
 اخذ خواهد شد؟   

 

  چه كساني به اطالعات شخصي شركت كنندگان در تحقيق دسترسي خواهند داشت؟  .58

صورت فيلم و يا صداي ضبط شده را، هم درطي مطالعه و هم بعد از خاتمه آن، حفظ و  هاي به چگونه داده .59
 كنيد؟ نگهداري مي

 

  ؟ شركت كنند گان در تحقيق ارتباط و يا تماس خواهند داشت چه افرادي با  .60

آيا تمهيداتي براي اطالع شركت كنندگان از اطالعاتي كه مربوط به آنان است  انديشيده شده است؟  اگر بلي  .61
  .  يا خير توضيح دهيد
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 براي انواع مطالعاتاظهارنامه اخالقي  :بخش سوم

  
  مطالعه كار آزمايي باليني

 پاسخ  سواالت

  باشد؟ تحقيق باليني در چه فازي مي .62
           1 فاز □
              2 فاز □
         3 فاز □
  بعد از ورود به بازار :4 فاز □
  ......................................................................................... ساير□

  

    □         خير  □بلي           آيا تحقيق چند مركزي است؟  .63
آْوري ثبت شده است؟  اگر بلي شماره ثبت را  آيا اين تحقيق باليني در ثبت كارآزمايي باليني معاونت تحقيقات و فن .64

  .   ارائه دهيد
  

    ؟هاي كافي حيواني و عدم بروز ناهنجاري انجام شده است آيا آزمايش .65
    .دليل استفاده از گروه كنترل را بيان نماييد .66
    نمايند؟ آيا گروه كنترل درمان استاندارد را دريافت مي .67
    .كنند؟ آيا امكان عارضه يا مشكلي براي آنان وجود دارد؟ توضيح دهيد آيا گروه كنترل پالسبو دريافت مي .68
    .اگر خير توضيح دهيد رند؟گي آيا همه شركت كنندگان به طور يكسان مورد درمان قرار مي .69
    .شود؟ اگر بلي، توضيح دهيد زا يا تراتوژن استفاده مي آيا در اين مطالعه از مواد سمي، جهش .70
    .شود؟ اگر بلي، توضيح دهيد آيا در اين مطالعه از مواد راديو اكتيو يا تابش اشعه استفاده مي .71
    .شود؟ اگر بلي، توضيح دهيد ميآيا براي رسيدن به اهداف اين مطالعه از دارو استفاده  .72
    شوند؟ اگر پاسخ مثبت است روش راندوميزاسيون چگونه است؟ صورت راندوم در مطالعه وارد مي آيا شركت كنندگان به .73
    معيارهاي ورود وخروج از تحقيق چه هستند؟ .74
  باشد؟ روند گزارش و برخورد با حوادث  و عوارض نا مطلوب چگونه مي .75

را در اختيار شركت كنندگان قرار   دربازار كشور مورد تحقيق ارائه شود آنروش/ ن تا هنگامي كه داروآيا شركت پشتيبا .76
 ؟دهد مي

 

    باشند؟ معيارهاي خاتمه تحقيق چه مي .77
  .است؟ توضيح دهيد آيا تمهيداتي براي بيمه كردن شركت كنند گان در تحقيق نظر گرفته شده .78

 

  كميته كشوري اخالق در پژوهشهاي علوم پزشكي
   فرم  در خواست بررسي طرح هاي پژوهشي توسط كميته اخالق 
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  هاي انساني نمونهر روي مطالعه ب
  

 پاسخ  سواالت

    .......)مثالً سرم، خون و: ( نوع نمونه بافتي مورد بررسي را مشخص نماييد .79
  . نمونه مورد استفاده شما در مطالعه چيست؟ از موارد زير عالمت بزنيد .80

  هاي انساني جديد هاي بافت نمونه 
 هاي انساني موجود كه صاحب نمونه براي پژوهشگرشناخته شده است هاي بافت نمونه 

  هاي انساني موجود بي نام و ناشناس براي پژوهشگر هاي بافت مونهن 

  

    شود؟ نمونه چه بافتي جمع آوري و بررسي مي .81
    گيرد؟ جمع آوري بوسيله چه كسي صورت مي .82
اند   تشخيصي يا درماني بوده شوند يا ابتدائاً براي اهداف آيا نمونه ها اساساً براي اهداف پژوهشي گرفته مي .83

 هاي پاتولوژي هستند؟ هاي زايد و بلوك مثالً بافت

 

   تر است؟ در صورت نياز توضيح دهيد؟  هاي معمول تهاجمي آيا روش نمونه برداري در اين مطالعه از روش .84

هاي انساني جهت انجام پژوهش رضايت آگاهانه گرفته شده است؟ اگر نه، چگونه آن  آيا براي استفاده از نمونه .85
  .كنيد را توجيه مي

  

  شوند؟ ها عالمت گذاري شده و شناخته مي ه نمونهچگون .86

  دهد؟ ها را به امانت مي ها دسترسي دارد و آن شوند و چه كسي به آن ها ذخيره مي چگونه و به چه مدت نمونه .87

  ها دارند؟ آيا شركت كنندگان در مطالعه حقوقي بر نمونه .88

ها چگونه درآينده مورد   شده است كه نمونهها مي شود و آيا مشخص اي از بافت در حال حاضر چه استفاده .89
 استفاده قرار مي گيرند؟

 

 
  نمونه هاي انسانير روي مطالعه ب.... 
 

 پاسخ  سواالت

  شوند؟ ها ازبين رفته يا از مطالعه خارج مي چگونه نمونه .90

  شود؟ آيا مطالعه ژنتيكي روي مواد بيولوژيك انساني انجام مي .91

  شوند؟  افراد دهنده نمونه شناسايي ميآيا با توجه به نتايج ژنتيك .92

    آيا محقق مي خواهد شناسايي صورت گيرد؟ .93
چه راهكارهايي براي حفاظت از اطالعات و رعايت اصول اخالقي در مطالعه بر روي نمونه ها ي انساني  .94

 انديشيده ايد؟
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 مطالعات ژنتيك 

 پاسخ  سواالت

    باشد؟ مي....)  و DNA ، RNA(نتيكي آيا مطالعه مربوط به استفاده از محصوالت ژ .95
   . نوع نمونه ژنتيكي را مشخص كنيد .96

 شود؟ هاي مذكور چه كاري انجام مي با نمونه .97

 آناليز فوري  
 ذخيره و آناليز بعدي  
 آناليز خارج از ايران  
 هايي غير از محققين مطالعه آناليز توسط افراد يا سازمان  
98.       ساير موارد ...................:.................................................................. 

 

  .هاي مطالعه را توضيح دهيد فرايند ذخيره و يا دور ريختن نمونه .98

  ها در صورت درخواست شركت كننده امكان پذير است؟ آيا نابود سازي نمونه يا يافته .99

حفظ  شود؟ در اين صورت رازداري چگونه كننده داده مي هاي ژنتيكي به افراد شركت آيا نتايج آناليز نمونه .101
 شود؟ مي

 

 آيا در صورت نياز شركت كننده به يك متخصص باليني معرفي خواهد شد؟ اگر بله هدف اين كار را توضيح  .102
 .دهيد

 

  .آيا محل مناسبي براي مشاوره ژنتيك در نظر گرفته مي شود؟ فرايند مشاوره را توضيح دهيد .103

 
  بين المللي همكارهاي 

  .لطفاً قبل از تكميل سؤاالت زير آيين نامه مربوط به مطالعات با همكاري هاي بين المللي را مطالعه فرماييد: تذكر
 پاسخ  سواالت

ها يا موسسات خارج از كشور انجام خواهد شد در مورد نحوه  صورت همكاري بين المللي با دانشگاه اگر اين تحقيق به .104
  به سؤاالت زير پاسخ دهيد همكاري توضيح دهيد و

 

  آيا اين تحقيق از نظر مالي توسط پشتيبان خارجي حمايت مي شود؟   .105

. آيا طرح پژوهشي  شما در كميته اخالق كشورهاي همكار تصويب شده است؟ اگر بلي لطفاً مدارك را ضميمه فرمائيد .106
 . در غير اينصورت توضيح دهيد

 

شود؟ در غير  ود؟ در صورت بلي توضيح دهيد كه چرا در كشور همكار، انجام نميش آيا تحقيق فقط در ايران انجام مي .107
 .ها انجام خواهد شد را بنويسيد اينصورت نام كشورهايي كه طرح در آن

 

    گيرد؟ شوند ، اين كار چگونه انجام مي ها به خارج از كشور فرستاده مي اگر نمونه .108

 آن در ايران چيست؟ منافع اين تحقيق مانند دسترسي به محصول تحقيق ارتباط اين تحقيق با كشور ما و ضرورت انجام .109
  يا توانمند سازي براي ايران چيست؟

  

  مسئولين كشور چگونه از منافع اين تحقيق براي كشور مطلع خواهند شد؟ .110

 بلي، موارد باشيد ؟  اگر متعهد مي) پشتيبان(آيا شما نسبت به قوانين خاص و مقررات ايران و كشور خارجي همكار  .111
  .مربوطه را فهرست نمائيد

  

هاي كشور را در نظر گرفته ايد؟  لطفا در  آيا در اين طرح پژوهشي مسائل فرهنگي و آداب اجتماعي، رفتارها و ارزش .112
  .  صورت لزوم مصاديق آن را توضيح دهيد
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 همكارهاي بين المللي

 پاسخ  سواالت

نمايند؟  اگر خير  به عنوان بخشي از تحقيق دريافت ميآيا شركت كنندگان بهترين مراقبت موجود را  .113
  .توضيح دهيد

  

    )درمانهايي كه در طرح ذكر نشده اند(؟گيرند چه هستند هاي فرعي كه صورت مي مراقبت .114
  هايي شده است؟ ها چه پيش بيني  براي ادامه مراقبت .115

  شود؟ مشاركت گذارده ميحقوق معنوي طرح بين محققين ايراني و همكاران بين المللي چگونه به  .116

شوند؟  اگر بلي سرنوشت اين اطالعات و  شورخارج مياطالعات و يا نمونه هاي شركت كنندگان از كآيا . 119
     باشد؟ ها در انتهاي تحقيق چه مي يا نمونه

  

آيا دانشجو و يا عضو هيئت علمي در اين طرح تحقيقاتي جهت انتقال دانش و يا تكنولوژي به خارج از  .117
. كشور مسافرت خواهد كرد؟ در صورت بلي در خصوص فرد مور نظر و جزئيات سفر علمي توضيح دهيد

  .در صورت نياز مدارك مربوطه را ضميمه نماييد

  

  □     خير □آيا تفاهمنامه همكاري بين المللي امضا شده است؟   بلي   .118
  . در صورت بلي تصوير تفاهمنامه مربوطه را ضميمه كنيد
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  كنترل مدارك :بخش چهارم
  مالحظات تاييد توسط مجري  مدرك

     خير بلي                  3و 2: فرم اظهار نامه شماره
نامه درخواست معاون پژوهشي دانشگاه يا موسسه مربوطه 

  جهت بررسي پروپوزال توسط كميته كشوري اخالق
            بلي خير    

    خير بلي              كامل طرح پژوهشيپروپوزال 
    خير بلي            )بيان كامل مالحظات اخالقي(خالصه پروپوزال به زبان فارسي 

CVخالصه محقق اصلي               بلي خير    
CVخالصه استادان راهنما               بلي خير    

    خير             بلي  ) به زبان فارسي( فرم رضايت آگاهانه 
برنامه مصاحبه و برگه حاوي اطالعاتي كه در اختيار شركت 

  گيرد  كننده گان در تحقيق قرار مي
            بلي خير    

    خير بلي              قرار داد مالي با موسسه حمايت كننده طرح  
    خير بلي              پرسشنامه و فرم جمع آوري اطالعات 

    خير بلي              صوبه شوراي پژوهشي دانشگاهم
    خير بلي              )ها دانشگاه(اي اخالق در پژوهش  نظر كميته منطقه

كپي مداركي كه جهت تبليغات و جلب همكاري بيماران يا 
  مردم استفاده خواهد شد

            بلي خير    

زشكي مورد استفاده مدارك مربوط به ثبت دارو يا تجهيزات پ
  در تحقيق توسط مراجع رسمي   

            بلي خير    

    خير بلي              تفاهمنامه و يا قرارداد همكاري 
    خير بلي              ساير مدارك 

انساني و بيانيه  گانه اخالقي حفاظت از آزمودنيهاي 26اينجانب                                          عالوه بر تاييد مفاد اين پرسشنامه، كدهاي 
همچنين ضمن رعايت اصول اخالقي در انتشارات علمي، طبق . دانم ها مي جهاني هلسينكي را مطالعه نموده و خود را متعهد به رعايت آن

  . شي  انجام خواهم داددستورالعمل كشوري رسيدگي به تخلفات پژوهشي تمام اقدامات الزم را جهت پيشگيري از تخلفات پژوه
 

 امضا.....................................................................................  نام و نام خانوادگي محقق اصلي طرح 

  كميته كشوري اخالق در پژوهشهاي علوم پزشكي
   فرم  در خواست بررسي طرح هاي پژوهشي توسط كميته اخالق 
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