
رشد کودکانچك ليست داوری طرح های تحقيقاتی مرکز تحقيقات   

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 د همکار ارجمن
 

 باسالم 

 يك نسخه طرح تحقيقاتي به پيوست احتراماً،     
...«.....................................................................................................................................................................» ،

مربوطه را عودت فرماييد. پيشاپيش  طرح تحقيقاتيگردد. خواهشمند است حداكثر ظرف مدت ده روز فرم و  جهت بررسي و اظهار نظر ارسال مي
 شود. از همكاري جنابعالي سپاسگزاري مي

 
 

 عنوان

    □تا حدودي                  □خير                  □بله                                   تدولوژي طرح همخواني دارد؟ايا عنوان با اهداف و م -

 □تا حدودي                  □خير                  □بله                                                        است؟ صحيح نوشته شدهعنوان  آيا -

 □تا حدودي                  □خير                  □بله                                   ؟دنفارسي پروپوزال مطابقت دار وعنوان انگليسي آيا  -

 :توضيحات و پيشنهادات اصالحی

 
 
 

 بيان مسأله

    □تا حدودي                  □خير                  □بله                         ؟ضرورت و اهميت تحقيق به خوبي شرح داده شده استآيا  -

    □تا حدودي                  □خير                  □بله                               بيان شده است؟ بيان مسألهدر انتهاي مطالعه  هدفآيا  -

 :توضيحات و پيشنهادات اصالحی

 
 
 
 
 

 بررسی متون

    □تا حدودي                  □خير                  □بله                           ؟شرح داده شده است طالعات مرتبط با عنوانخالصه مآيا  -

     □ودي تا حد                 □خير                  □بله                                             است؟ كافي ارائه شده، خالصه مطالعات آيا -

                   □تا حدودي                  □خير                  □بله                      يا بررسي متون بر روي منابع معتبر و به روز انجام شده است؟آ -

         □تا حدودي                  □خير                  □بله           انتهايي مطابقت دارد؟ منابعارجاع داده شده در بررسي متون با  منابعيا آ -

 :توضيحات و پيشنهادات اصالحی

 

 

 

 اهداف و فرضيات

                □خير                  □بله                                                          بيان شده است؟ هدف اصليآيا  -

         □تا حدودي                  □خير                  □بله                                          ؟اني داردا عنوان طرح همخوب هدف اصلي آيا -



 :توضيحات و پيشنهادات اصالحی

 

 

 
          □تا حدودي                  □خير                  □بله                                                   بيان شده است؟ اختصاصياهداف آيا  -

    □تا حدودي                  □خير                  □بله                         است؟ در راستاي هدف كلي مطالعه اختصاصياهداف  آيا -

                               □تا حدودي                  □خير                  □بله                                        شده است؟ صحيح نوشته اهداف اختصاصيآيا  -

 :توضيحات و پيشنهادات اصالحی

 

 

 
                  □تا حدودي                  □خير                  □بله                                    بيان شده است؟ يا سؤاالت پژوهشي فرضيه هاآيا  -

                  □تا حدودي                  □خير                  □بله                         شده است؟ صحيح نوشته فرضيه ها يا سؤاالت پژوهشيآيا  -

         □تا حدودي                  □خير                  □بله             مطابقت دارد؟ اختصاصيبا اهداف  فرضيه ها يا سؤاالت پژوهشي آيا -

 :توضيحات و پيشنهادات اصالحی

 

 

 
             □تا حدودي                  □خير                  □بله                                                     بيان شده است؟ اهداف كاربرديآيا  -

                        □تا حدودي                  □خير                  □بله     است؟ به درستي بيان شده بوده و مناسب پروپوزال براي اهداف كاربردي آيا -

 :توضيحات و پيشنهادات اصالحی

 

 

 

  ی طرحااجرروش 

                                  □تا حدودي                  □ير خ                 □بله                                                     شده است؟ مشخصنوع مطالعه آيا  -

                                  □تا حدودي                  □خير                  □بله                                       با عنوان پروپوزال مطابقت دارد؟نوع مطالعه  آيا -

 :ت اصالحیتوضيحات و پيشنهادا

 

 
 
                         □تا حدودي                  □خير                  □بله                     شده است؟ مشخص وضوحه ب روش اجرا و طراحي تحقيقآيا  -

 :توضيحات و پيشنهادات اصالحی

 
 
 
 
 
 



                                      □تا حدودي                  □خير                  □بله                                            شده است؟ مشخص جامعه مورد مطالعهآيا  -

                                   □تا حدودي                  □خير                  □بله                                                  بيان شده است؟ روش نمونه گيريآيا  -

                                    □تا حدودي                  □خير                  □بله                                          شده است؟ بيان فرمول تعيين حجم نمونهآيا  -

                                    □تا حدودي                  □خير                  □بله                                                     شده است؟ مشخص آيا حجم نمونه -

                               □تا حدودي                  □خير                  □بله                                     شده است؟ مشخص ورود به مطالعه هايمعيارآيا  -

   □تا حدودي                  □خير                    □بله                                    شده است؟ مشخص خروج از مطالعه هايمعيارآيا  -

                                                                  □تا حدودي                  □خير                  □بله                           آيا به روش كنترل متغيرهاي مداخله گر اشاره شده است؟ -

 :توضيحات و پيشنهادات اصالحی

 

 
 
                              □تا حدودي                  □خير                  □بله                                            بيان شده است؟ جمع آوري داده ها آيا ابزار -

                              □تا حدودي                  □خير                  □بله                                       بيان شده است؟اندازه گيري ابزار مشخصات آيا  -

                                                □تا حدودي                  □خير                  □بله                       شده است؟ خصمش روايي و پايايي ابزارهاي اندازه گيريآيا  -

                         □تا حدودي                  □خير                  □بله                                     بيان شده است؟ روش تجزيه و تحليل داده هاآيا  -

 :توضيحات و پيشنهادات اصالحی

 

 
 
                                   □تا حدودي                  □خير                  □بله                                                    شده است؟ تكميل جدول متغيرهاآيا  -

                                 □تا حدودي                  □خير                  □بله                                 با اهداف طرح و روش اجرا تناسب دارند؟ متغيرهاآيا  -

                                    □تا حدودي                  □خير                  □بله                                        شده است؟ به درستي مشخص نوع متغيرهاآيا  -

 :توضيحات و پيشنهادات اصالحی

 

 
 
                                   □تا حدودي                  □خير                  □بله               بيان شده است؟طرح و روش حل مشكالت  محدوديت هاي اجرايي -

                                               □تا حدودي                  □خير                  □بله                                                      بيان شده است؟ اخالقي مالحظات -

                                     □تا حدودي                  □خير                  □بله                                                          شده است؟ تكميل جدول گانت -

                                                                    □تا حدودي                  □خير                  □بله                                           آيا زمان بندي اجراي طرح مناسب است؟ -

 :توضيحات و پيشنهادات اصالحی

 
 
 

 هزینه ها

 □خير                  □بله                                      شده است؟ تكميل ي پرسنليهزينه ها ولآيا جد -

 □خير                  □بله                                            است؟ مناسب ي پرسنليهزينه ها ولآيا جد -

   □ضرورت ندارد                  □خير                  □بله          شده است؟ تكميل ي آزمايش ها و خدمات تخصصيهزينه ها ولآيا جد -

                                                                                                                    □ضرورت ندارد                  □خير                  □بله                است؟ مناسب ي آزمايش ها و خدمات تخصصيهزينه ها ولآيا جد -

                                                                                                                  



                                                                                                                   □ضرورت ندارد                  □خير                  □بله                               شده است؟ تكميل موادوسايل و ي هزينه ها ولآيا جد -

                                                         □ ضرورت ندارد                 □خير                  □بله                                     شده است؟ تكميل ي مسافرتهزينه ها ولآيا جد -

                                                         □ضرورت ندارد                  □خير                  □بله                                         ست؟شده ا تكميل ديگري هزينه ها ولآيا جد -

      □خير                  □بله                                   شده است؟ تكميلطرح ي هزينه هاجمع  ولآيا جد -

                                                                                                                                                                                                                                             □خير                  □بله                                                 است؟ مناسبطرح ي هزينه هاجمع آيا  -

 :توضيحات و پيشنهادات اصالحی

 

 
 

 منابع 

                                                                                                                            □تا حدودي                  □خير                  □بله                                            از منابع جديد و معتبر استفاده شده است؟آيا  -

                                                                                                                            □تا حدودي                  □خير                  □بله                              است؟ ونكوورنگارش و تنظيم منابع مطابق با فرمت  آيا -

                                                                                                                            □تا حدودي                  □ير خ                 □بله                                  است؟ به ترتيب استفاده شماره گذاري شدهمنابع آيا   -

 :یحتوضيحات و پيشنهادات اصال

 
 
 

 پيوست ها

                                                                                                                           □خير                  □بله                                            ؟شده است دوينتطرح فرم رضايت نامه آيا  -

                                                                                                                           □خير                  □ بله                                         شده است؟ دوينآيا برگه اطالع رساني طرح ت -

    □خير                  □بله                                                   آيا پرسشنامه طرح ضميمه شده است؟ -

                                                                                      □تا حدودي                  □خير                  □بله                                             آيا كليه ضمايم مربوطه پيوست شده است؟-

 :یحتوضيحات و پيشنهادات اصال

 
 
 

 نظر کلی  شما درخصوص این طرح چيست؟  

                         □ قابل پذيرش است

              □ پس از انجام اصالحات قابل پذيرش خواهد بود

                                                                                                                                                         □ قابل پذيرش نيست

 دالیل عدم پذیرش:

 
 
 
 □خير                  □آيا اين طرح نياز به مطرح شدن در كميته اخالق در پژوهش هاي علوم پزشكي دانشگاه دارد؟          بله  -
 
 

 امضای داور                                                                                           : (به شمسی) تاریخ تکميل فرم

 


