
 

 داوشگاٌ علًم پزشکی قزيیه

 د َمکار ارجمه
 

باسالم  

 تِ پيَست يك ًسخِ طزح تحميماتي      احتزاماً،
»........................................................................................................................................................................« ،

پيطاپيص . خَاّطوٌذ است حذاكثز ظزف هذت دُ رٍس فزم ٍ طزح تحميماتي هزتَطِ را ػَدت فزهاييذ. گزدد جْت تزرسي ٍ اظْار ًظز ارسال هي
. ضَد اس ّوكاري جٌاتؼالي سپاسگشاري هي

 
 

 عىًان

    □                 تا حذٍدي □                 خيز □ايا ػٌَاى تا اّذاف ٍ هتذٍلَصي طزح ّوخَاًي دارد؟                                  تلِ - 

 □                 تا حذٍدي □                 خيز □ تلِ                                                       است؟ صحيح ًَضتِ ضذُػٌَاى  آيا -

 □                 تا حذٍدي □                 خيز □                                  تلِ ؟فارسي پزٍپَسال هطاتمت دارًذ ٍػٌَاى اًگليسي آيا - 

 :تًضيحات ي پيشىُادات اصالحی

 
 
 

بيان مسألٍ 

    □                 تا حذٍدي □خيز                  □     تلِ                    ؟ضزٍرت ٍ اّويت تحميك تِ خَتي ضزح دادُ ضذُ است آيا -

    □                 تا حذٍدي □خيز                  □    تلِ                           تياى ضذُ است؟در اًتْاي تياى هسألِ  هطالؼِ آيا ّذف- 

 :تًضيحات ي پيشىُادات اصالحی

 
 
 
 
 

بزرسی متًن 

    □                 تا حذٍدي □خيز                  □     تلِ                     ؟  ضزح دادُ ضذُ استآيا خالصِ هطالؼات هزتثط تا ػٌَاى- 

     □                 تا حذٍدي □خيز                  □                                            تلِ  است؟كافي ارائِ ضذُ، خالصِ هطالؼات آيا -

                   □                 تا حذٍدي □خيز                  □      تلِ                آيا تزرسي هتَى تز رٍي هٌاتغ هؼتثز ٍ تِ رٍس اًجام ضذُ است؟- 

         □                 تا حذٍدي □خيز                  □ تلِ          آيا هٌاتغ ارجاع دادُ ضذُ در تزرسي هتَى تا هٌاتغ اًتْايي هطاتمت دارد؟- 

 :تًضيحات ي پيشىُادات اصالحی

 

 

 

اَداف ي فزضيات 

                □خيز                  □                                                         تلِ  تياى ضذُ است؟آيا ّذف اصلي- 

         □                 تا حذٍدي □خيز                  □تلِ                                          ؟ا ػٌَاى طزح ّوخَاًي دارد ب ّذف اصليآيا -



 :تًضيحات ي پيشىُادات اصالحی

 

 

 
          □                 تا حذٍدي □خيز                  □                                                  تلِ  تياى ضذُ است؟آيا اّذاف اختصاصي- 

    □                 تا حذٍدي □خيز                  □تلِ                          است؟در راستاي ّذف كلي هطالؼِ  اّذاف اختصاصيآيا -

                               □                 تا حذٍدي □خيز                  □                                       تلِ  ضذُ است؟صحيح ًَضتِ آيا اّذاف اختصاصي- 

 :تًضيحات ي پيشىُادات اصالحی

 

 

 
                  □                 تا حذٍدي □خيز                  □                                   تلِ  تياى ضذُ است؟آيا فزضيِ ّا يا سؤاالت پضٍّطي- 

                  □                 تا حذٍدي □خيز                  □                        تلِ  ضذُ است؟صحيح ًَضتِ آيا فزضيِ ّا يا سؤاالت پضٍّطي- 

         □                 تا حذٍدي □خيز                  □تلِ             تا اّذاف اختصاصي هطاتمت دارد؟  فزضيِ ّا يا سؤاالت پضٍّطيآيا -

 :تًضيحات ي پيشىُادات اصالحی

 

 

 
             □                 تا حذٍدي □خيز                  □                                                    تلِ  تياى ضذُ است؟آيا اّذاف كارتزدي- 

                        □                 تا حذٍدي □خيز                  □    تلِ  است؟ تَدُ ٍ تِ درستي تياى ضذُ هٌاسة پزٍپَسال تزاي اّذاف كارتزديآيا -

 :تًضيحات ي پيشىُادات اصالحی

 

 

 

  ی طزحااجزريش 

                                  □                 تا حذٍدي □خيز                  □                                                    تلِ  ضذُ است؟هطخصًَع هطالؼِ آيا - 

                                  □                 تا حذٍدي □خيز                  □   تلِ                                    تا ػٌَاى پزٍپَسال هطاتمت دارد؟ًَع هطالؼِ  آيا -

 :تًضيحات ي پيشىُادات اصالحی

 

 
 

                         □                 تا حذٍدي □خيز                  □                    تلِ  ضذُ است؟هطخص آيا رٍش اجزا ٍ طزاحي تحميك تِ ٍضَح- 

 :تًضيحات ي پيشىُادات اصالحی

 
 
 
 
 
 



                                      □                 تا حذٍدي □خيز                  □                                           تلِ  ضذُ است؟هطخص آيا جاهؼِ هَرد هطالؼِ- 

                                   □                 تا حذٍدي □خيز                  □                                                 تلِ  تياى ضذُ است؟آيا رٍش ًوًَِ گيزي- 

                                    □                 تا حذٍدي □خيز                  □                                         تلِ  ضذُ است؟تياى آيا فزهَل تؼييي حجن ًوًَِ- 

                                    □                 تا حذٍدي □خيز                  □                                                    تلِ  ضذُ است؟هطخص آيا حجن ًوًَِ- 

                               □                 تا حذٍدي □خيز                  □                                    تلِ  ضذُ است؟هطخص آيا هؼيارّاي ٍرٍد تِ هطالؼِ- 

   □                 تا حذٍدي □                   خيز □                                   تلِ  ضذُ است؟هطخص آيا هؼيارّاي خزٍج اس هطالؼِ- 

                                                                  □                 تا حذٍدي □خيز                  □تلِ                           آيا تِ رٍش كٌتزل هتغيزّاي هذاخلِ گز اضارُ ضذُ است؟- 

 :تًضيحات ي پيشىُادات اصالحی

 

 
 

                              □                 تا حذٍدي □خيز                  □                                           تلِ  تياى ضذُ است؟آيا اتشار جوغ آٍري دادُ ّا- 

                              □                 تا حذٍدي □خيز                  □                                      تلِ تياى ضذُ است؟آيا هطخصات اتشار اًذاسُ گيزي - 

                                                □                 تا حذٍدي □خيز                  □                      تلِ  ضذُ است؟هطخص آيا رٍايي ٍ پايايي اتشارّاي اًذاسُ گيزي- 

                         □                 تا حذٍدي □خيز                  □                                    تلِ  تياى ضذُ است؟آيا رٍش تجشيِ ٍ تحليل دادُ ّا- 

 :تًضيحات ي پيشىُادات اصالحی

 

 
 

                                   □                 تا حذٍدي □خيز                  □                                                   تلِ  ضذُ است؟تكويل آيا جذٍل هتغيزّا- 

                                 □                 تا حذٍدي □خيز                  □تا اّذاف طزح ٍ رٍش اجزا تٌاسة دارًذ؟                                تلِ  آيا هتغيزّا- 

                                    □                 تا حذٍدي □خيز                  □                                       تلِ  ضذُ است؟تِ درستي هطخص آيا ًَع هتغيزّا- 

 :تًضيحات ي پيشىُادات اصالحی

 

 
 

                                   □                 تا حذٍدي □خيز                  □              تلِ تياى ضذُ است؟ٍ رٍش حل هطكالت طزح  هحذٍديت ّاي اجزايي- 

                                               □                 تا حذٍدي □خيز                  □                                                     تلِ  تياى ضذُ است؟هالحظات اخاللي- 

                                     □                 تا حذٍدي □خيز                  □                                                         تلِ  ضذُ است؟تكويل جذٍل گاًت- 

                                                                    □                 تا حذٍدي □خيز                  □   تلِ                                        آيا سهاى تٌذي اجزاي طزح هٌاسة است؟- 

 :تًضيحات ي پيشىُادات اصالحی

 
 
 

 َزیىٍ َا

 □خيز                  □                                     تلِ  ضذُ است؟تكويلي پزسٌلي  ّشيٌِ ّاآيا جذٍل- 

 □خيز                  □                                           تلِ  است؟هٌاسةي پزسٌلي  ّشيٌِ ّاآيا جذٍل- 

   □ضزٍرت ًذارد                  □خيز                  □         تلِ  ضذُ است؟تكويلي آسهايص ّا ٍ خذهات تخصصي  ّشيٌِ ّاآيا جذٍل- 

                                                                                                                    □ضزٍرت ًذارد                  □خيز                  □               تلِ  است؟هٌاسةي آسهايص ّا ٍ خذهات تخصصي  ّشيٌِ ّاآيا جذٍل- 

                                                                                                                  



                                                                                                                   □          ضزٍرت ًذارد        □خيز                  □                              تلِ  ضذُ است؟تكويلي ٍسايل ٍ هَاد  ّشيٌِ ّاآيا جذٍل- 

                                                         □          ضزٍرت ًذارد        □خيز                  □                                    تلِ  ضذُ است؟تكويلي هسافزت  ّشيٌِ ّاآيا جذٍل- 

                                                         □         ضزٍرت ًذارد         □خيز                  □                                        تلِ  ضذُ است؟تكويلي ديگز  ّشيٌِ ّاآيا جذٍل- 

      □خيز                  □                                  تلِ  ضذُ است؟طزح تكويلي ّشيٌِ ّاجوغ  آيا جذٍل- 

                                                                                                                                                                                                                                             □خيز                  □                                                تلِ  است؟طزح هٌاسةي ّشيٌِ ّاآيا جوغ - 

 :تًضيحات ي پيشىُادات اصالحی

 

 
 

 مىابع 

                                                                                                                            □                 تا حذٍدي □خيز                  □                                           تلِ اس هٌاتغ جذيذ ٍ هؼتثز استفادُ ضذُ است؟آيا - 

                                                                                                                            □                 تا حذٍدي □خيز                  □                             تلِ  است؟ًٍكٍَرًگارش ٍ تٌظين هٌاتغ هطاتك تا فزهت  آيا- 

                                                                                                                            □                 تا حذٍدي □خيز                  □                                 تلِ  است؟تِ تزتية استفادُ ضوارُ گذاري ضذُهٌاتغ  آيا  -

 :یحتًضيحات ي پيشىُادات اصال

 
 
 

پيًست َا 

                                                                                                                           □خيز                  □آيا فزم رضايت ًاهِ طزح تذٍيي ضذُ است؟                                           تلِ - 

                                                                                                                           □خيز                  □آيا تزگِ اطالع رساًي طزح تذٍيي ضذُ است؟                                         تلِ - 

    □خيز                  □آيا پزسطٌاهِ طزح ضويوِ ضذُ است؟                                                  تلِ - 

                                                                                      □                 تا حذٍدي □خيز                  □    تلِ                                         آيا كليِ ضواين هزتَطِ پيَست ضذُ است؟-

 :یحتًضيحات ي پيشىُادات اصال

 
 
 

 وظز کلی  شما درخصًص ایه طزح چيست؟  

                         □ لاتل پذيزش است

              □ پس اس اًجام اصالحات لاتل پذيزش خَاّذ تَد

                                                                                                                                                         □ لاتل پذيزش ًيست

: دالیل عدم پذیزش

 
 
 

 □خيز                  □آيا ايي طزح ًياس تِ هطزح ضذى در كويتِ اخالق در پضٍّص ّاي ػلَم پشضكي داًطگاُ دارد؟          تلِ - 
 
 

 امضای داير                                                                                           : (بٍ شمسی )تاریخ تکميل فزم

 


