
 

 داًشگاُ علَم پزشکی قزٍیي

 د ّوکار ارجوي
 

باسالم  

 ، «..................................................................................................................» بِ پيَست يك ًسخِ گشارش ًْايی طزح تحقيقاتی   احتراهاً،
پيطاپيص اس . خَاّطوٌذ است حذاكثز ظزف هذت دُ رٍس فزم ٍ گشارش هزبَطِ را ػَدت فزهاييذ. گزدد خْت بزرسی ٍ اظْار ًظز ارسال هی

. ضَد ّوكاري خٌابؼالی سپاسگشاري هی
 
 

چکيدُ فارسی 

 □                 تا حذٍدي □خيز                  □                                                     بلِ آيا حدن چكيذُ هقالِ هٌاسب است؟- 
                                                       است؟بياى ضذُ (سهيٌِ ٍ ّذف، هَاد ٍ رٍضْا، يافتِ ّا، ًتيدِ گيزي) چكيذُ توام بخطْايآيا - 

  □                 تا حذٍدي □خيز                  □                                                                                                  بلِ 
  □                 تا حذٍدي □خيز                  □                                                     بلِ  است؟كليذٍاصُ ّا هطخص ضذُآيا - 

 :تَضيحات ٍ پيشٌْادات اصالحی

 

 

 

فْرست هطالب 

 □                 تا حذٍدي □                 خيز □                                            بلِ ؟صفحِ فْزست هطالب تْيِ ضذُ استآيا - 

 :تَضيحات ٍ پيشٌْادات اصالحی

 

 

بياى هسألِ ٍ بررسی هتَى : فصل اٍل

   □                 تا حذٍدي □خيز                  □     بلِ                    ؟ضزٍرت ٍ اّويت تحقيق بِ خَبی ضزح دادُ ضذُ است آيا -

   □                 تا حذٍدي □خيز                  □     بلِ                     ؟  ضزح دادُ ضذُ استآيا خالصِ هطالؼات هزتبط با ػٌَاى- 

    □                 تا حذٍدي □خيز                  □                                            بلِ  است؟كافی ارائِ ضذُ، خالصِ هطالؼات آيا -

                  □                 تا حذٍدي □خيز                  □      بلِ                ايا بزرسی هتَى بز رٍي هٌابغ هؼتبز ٍ بِ رٍس اًدام ضذُ است؟- 

        □                 تا حذٍدي □خيز                  □ بلِ          آيا هٌابغ ارخاع دادُ ضذُ در بزرسی هتَى با هٌابغ اًتْايی هطابقت دارد؟- 

 :تَضيحات ٍ پيشٌْادات اصالحی

 

 

 

 

 

اّداف ٍ فرضيات : فصل دٍم

                □                 تا حذٍدي □خيز                  □                                                         بلِ  بياى ضذُ است؟آيا ّذف اصلی- 

         □                 تا حذٍدي □خيز                  □                                                  بلِ  بياى ضذُ است؟آيا اّذاف اختصاصی- 

            □                 تا حذٍدي □خيز                  □                                                    بلِ  بياى ضذُ است؟آيا اّذاف كاربزدي- 

چك ليست داٍری گزارش ًْایی طرح ّای تحقيقاتی 



                 □                 تا حذٍدي □خيز                  □                                   بلِ  بياى ضذُ است؟آيا فزضيِ ّا يا سؤاالت پضٍّطی- 

 :تَضيحات ٍ پيشٌْادات اصالحی

 
 
 

  ی طرحااجررٍش : فصل سَم

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

                                     □                 تا حذٍدي □خيز                  □                                           بلِ  ضذُ است؟هطخص آيا خاهؼِ هَرد هطالؼِ- 

                                  □                 تا حذٍدي □خيز                  □                                                 بلِ  بياى ضذُ است؟آيا رٍش ًوًَِ گيزي- 

                                   □                 تا حذٍدي □خيز                  □                                         بلِ  ضذُ است؟بياى آيا فزهَل تؼييي حدن ًوًَِ- 

                                   □                 تا حذٍدي □خيز                  □                                                    بلِ  ضذُ است؟هطخص آيا حدن ًوًَِ- 

                              □                 تا حذٍدي □خيز                  □                                    بلِ  ضذُ است؟هطخص آيا هؼيارّاي ٍرٍد بِ هطالؼِ- 

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

                                                                 □                 تا حذٍدي □خيز                  □بلِ                           آيا بِ رٍش كٌتزل هتغيزّاي هذاخلِ گز اضارُ ضذُ است؟- 

                                   □                 تا حذٍدي □خيز                  □                                  بلِ  ضذُ است؟آيا هكاى ٍ سهاى اًدام هطالؼِ هطخص- 
                                  □                 تا حذٍدي □خيز                  □                                           بلِ  ضذُ است؟ارائِ آيا خذٍل هتغيزّاي هطالؼِ- 

                             □                 تا حذٍدي □خيز                  □                                           بلِ  بياى ضذُ است؟آيا ابشار خوغ آٍري دادُ ّا- 

                                               □                 تا حذٍدي □خيز                  □                            بلِ  بياى ضذُ است؟آيا رٍايی ٍ پايايی ابشارّاي اًذاسُ گيزي- 

                        □                 تا حذٍدي □خيز                  □                                      بلِ  بياى ضذُ است؟آيا رٍش اخزا ٍ طزاحی تحقيق- 

                        □                 تا حذٍدي □خيز                  □                                    بلِ  بياى ضذُ است؟آيا رٍش تدشيِ ٍ تحليل دادُ ّا- 

                                              □                 تا حذٍدي □خيز                  □بلِ                                                   بياى ضذُ است؟آيا هالحظات اخالقی- 

 :تَضيحات ٍ پيشٌْادات اصالحی

 

 

 

 

 

 

 

یافتِ ّا : فصل چْارم

                                              □                 تا حذٍدي □خيز                  □ًتايح پضٍّص بِ خَبی ٍ بز اساط اّذاف بياى ضذُ است؟                         بلِ - 
                                              □                 تا حذٍدي □خيز                  □هتٌاسب با حدن گشارش است؟                            بلِ ... تؼذادخذاٍل، ًوَدارّاٍ -

 :تَضيحات ٍ پيشٌْادات اصالحی

 

 

 

 

 

بحث ٍ ًتيجِ گيری : فصل پٌجن

                                                □                 تا حذٍدي □خيز                  □در هَرد توام ًتايح پضٍّص بحث ضذُ است؟                                         بلِ - 

                                                         □                 تا حذٍدي □خيز                  □ًقاط قَت ٍ ضؼف هطالؼِ بياى ضذُ است؟                                            بلِ - 



                                              □                 تا حذٍدي □خيز                  □ًتيدِ گيزي ًْايی هطالؼِ بياى ضذُ است؟                                           بلِ - 

  □                 تا حذٍدي □خيز                  □ًتيدِ گيزي ًْايی، با ًَع هطالؼِ ٍ ًتايح پضٍّص ّواٌّگی دارد؟                بلِ - 
                   □                 تا حذٍدي □خيز                  □                                  بلِ        پيطٌْادات هتٌاسب با هطالؼِ بياى ضذُ است؟-

 :تَضيحات ٍ پيشٌْادات اصالحی

 

 

 

 

 

 هٌابع 

                                                                                                                           □                 تا حذٍدي □خيز                  □                                          بلِ اس هٌابغ خذيذ ٍ هؼتبز استفادُ ضذُ است؟آيا - 

                                                                                                                           □                 تا حذٍدي □خيز                  □                            بلِ  است؟ًٍكٍَرًگارش ٍ تٌظين هٌابغ هطابق با فزهت  آيا- 

                                                                                                                           □                 تا حذٍدي □خيز                  □                                بلِ  است؟بِ تزتيب استفادُ ضوارُ گذاري ضذُهٌابغ  آيا  -

 :یحتَضيحات ٍ پيشٌْادات اصال

 
 
 

پيَست ّا 

                                                                                                                           □                 تا حذٍدي □خيز                  □آيا فزم رضايت ًاهِ طزح ضويوِ ضذُ است؟                                         بلِ - 

                                                                                                                           □                 تا حذٍدي □خيز                  □آيا بزگِ اطالع رساًی طزح ضويوِ ضذُ است؟                                       بلِ - 

  □                 تا حذٍدي □خيز                  □آيا پزسطٌاهِ طزح ضويوِ ضذُ است؟                                                 بلِ - 

                                                                                                                                                                                                              □                 تا حذٍدي □خيز                  □   بلِ                                         آيا كليِ ضواين هزبَطِ پيَست ضذُ است؟-

 :یحتَضيحات ٍ پيشٌْادات اصال

 
 
 

چکيدُ اًگليسی 
 □                 تا حذٍدي □خيز                  □                                                      بلِ ؟فارسی هطابقت داردچكيذُ با آيا - 
 □                 تا حذٍدي □خيز                  □                                                   بلِ  است؟كليذٍاصُ ّا هطخص ضذُآيا -  

 :تَضيحات ٍ پيشٌْادات اصالحی

 
 
 
 

 اهضای داٍر                                                                                           : (بِ شوسی )تاریخ تکويل فرم


