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وم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزويندانشگاه عل

معاونت پژوهشي دانشكده بهداشت و پيراپزشكي

يپرسشنامه ارزيابي طرح پژوهش

: عنوان طرح پژوهشي 

: كد طرح 

:عنوان طرح پژوهشي -1

رساست: عنوان فارسي -الف

نارساست: جنسبتاً رساست : ب

رساست: عنوان انگليسي -ب

نارساست: جنسبتاً رساست : ب

. در صورتي كه گزينه هاي ب و ج را انتخاب مي كنيد لطفاً اشكاالت عنوان را بيان فرماييد

. همچنين خواهشمند است عنواني را كه به نظر جنابعالي گويا است ، ذكر فرماييد 

ارتباطي نداردردكمي ارتباط داكامالً ارتباط دارد: ارتباط طرح با نيازهاي جامعه-2

:بيان مسأله و بررسي متون-3
نارساستنسبتاً رساست رساست :  معرفي موضوع ) الف

منابع بيشتر موجود است اشاره نشده است اشاره شده است : اشاره به پژوهش هاي قبلي ) ب

ارتباطي نداردكمي ارتباط داردارتباط داردامالًك:بررسي متون) ج

. لطفاً در صورت نياز نظرات اصالحي و تكميلي خود را مرقوم فرماييد

: اهداف و فرضيات -4

بليا با عنوان همخواني دارد  آي:اصليهدف ) 1- الف

خير

بلي: زير مجموعه هدف كلي هستند ، آيا اهداف فرعي: فرعي اهداف ) 2- الف

44/28....../........شماره 
...........................تاريخ 



٢

خير

بلي دف كلي بدست مي آيد ؟  هفرعيآيا با دسترسي به اهداف 

خير

ر فرماييد ؟ در صورت نامتناسب بودن برخي از اهداف ، نظرات خود را ذك

بليآيا درست بيان شده است ؟: هدف كاربردي ) 3- الف

خير

بلي: نوع مطالعه و اهداف صحيح است با توجه به: فرضيات يا سئواالت پژوهشي -ب

خير

.ات اصالحي خود را مرقوم فرماييد لطفاً نظر

: روش اجرا -5

مناسب است: نوع مطالعه با توجه به عنوان و اهداف طرح- الف

مناسب نيستاستنسبتاً مناسب 

مناسب است: روش كار نوع مطالعه با توجه به -ب

مناسب نيستاستنسبتاً مناسب 

مناسب است:وجه به نوع مطالعه حجم نمونه با ت- ج

مناسب نيستاستنسبتاً مناسب 

ناسب استم:روش نمونه گيري با توجه به نوع مطالعه - د

مناسب نيستاستنسبتاً مناسب 

مناسب است:ابزار و روش جمع آوري اطالعات با توجه به نوع مطالعه - ه

مناسب نيستاستنسبتاً مناسب 

مناسب است:روشهاي تجزيه و تحليل و آزمونهاي آماري بكار رفته در صورت لزوم -و

مناسب نيستاستنسبتاً مناسب 

. كه به روش اجرا مربوط مي شود به تفكيك هر بند مرقوم فرماييد لطفاً نظرات خود را در مواردي-ر

مناسب است:جدول متغيرها-6
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مناسب نيستاستنسبتاً مناسب 

. لطفاً نظرات اصالحي خود را مرقوم فرماييد 

: اجرايي طرح و روشهاي حل آن حدوديت هاي م-7

بيان شده و ناقص استبيان نشده

بيان شده و صحيح است

. مربوط به اين طرح مرقوم فرماييد جرايي محدوديت هاي الطفاً نظرات خود را در زمينه 

بيان شده و راه حل ارائه گرديده است بيان شده و ناقص استبيان نشده:مالحظات اخالقي -8

.مربوط به اين طرح مرقوم فرماييد لطفاً نظرات خود را در زمينه مالحظات اخالقي 

:پيش بيني زمان الزم براي اجراي طرح -9

مناسب است

زياد استكم است

:هزينه آزمايشات و خدمات تخصصي - 10

مناسب است

زياد استكم است

:زينه وسايل و مواده- 11
ست اضروري : وسايل مورد نياز - الف

بعضي از آنها ضروري استست نيضروري 

مناسب است:هزينه وسايل-ب

زياد است كم است

:فهرست منابع - 12

خيربلي ؟در متن با فهرست همخواني داردآيا كليه منابع ذكر شده –الف 

خيربلي  مي باشند ؟) به روز كافي و( آيا منابع مورد استفاده مناسب است -ب

. د را مرقوم فرماييد لطفاً نظرات و منابع پيشنهادي خو- ج
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: اظهار نظر كلي نسبت به طرح با توجه به كليه صالحديدها -13

تغييرات و اصالحات معقول و منطقي استبا انجاماجراي طرح -باجراي طرح معقول و منطقي نيست :الف 

اجراي طرح معقول و منطقي است -ج

. ح مرقوم فرماييد وباره طرح به طور مشررا درهميت بسيار است ، خواهشمند است نظر خودتان اچون اظهار نظر جنابعالي در مورد اين طرح از هر جهت واجد

:ساير موارد–14

.فرماييدذكررا واجد اهميت مي باشداشاره نشده و به نظر جنابعالي نها به آساير مواردي كه در پرسشنامه

:مخصوص درج در پرونده 

: عنوان طرح 

:تاريخ دريافت از بررسي كننده طرح :                           تاريخ ارسال براي بررسي كننده طرح:تاريخ دريافت طرح

:سمت :نام و نام خانوادگي بررسي كننده طرح 

.ساعت براي بررسي طرح پژوهشي مورد تاييد است ................ 

:تاريخ بهداشت و پيراپزشكيمعاون پژوهشي دانشكده 


