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 .گردد لیتكم محترم اریدست /دانشجو توسط قسمت نیا

 .........................................................................................:طرح پژوهشی عنوان

................................................................................................................................................. 
  ...................................................................کد طرح:

 

 .گردد لیتكم داوران محترم  توسط قسمت نیا

 

 پرسشنامه ( 9 شمارهعنوان طرح پژوهشی : )  -1

  ج: نارساست                    بتاً رساست ب: نس                   الف : رساست

 را انتخاب می کنید لطفاً اشکاالت عنوان را بیان فرمایید.  الف ی غیر از در صورتی که گزینه

 همچنین خواهشمند است عنوانی را که به نظر جنابعالی گویا است ، ذکر فرمایید . 

 

 پرسشنامه ( :  10طرح ) شماره مقدمه و معرفی -2

 الف ( معرفی موضوع :     

  نارساست          نسبتاً رساست           رساست 

 

 ب( اشاره به پژوهش های قبلی 

           اشاره نشده است    نابع یبشتری الزم استبه برخی از منابع اشاره شده اما م          اشاره شده است  

 

 بنا بر نیازهای جامعه:ج( ضرورت انجام طرح 

 نارساست                         نسبتاً رساست          رساست

 بیان فرمایید. دالیل و نظرات اصالحی و تکمیلی خود را را انتخاب می کنید لطفاً  الف غیر ازی  در صورتی که گزینه

 

 :  به نظر شما موارد کاربرد نتایج

 

 اهداف و فرضیات ) شماره یازده پرسشنامه ( :  -3

 ( هدف کلی :                   1-الف

 خیر                 آیا با عنوان همخوانی دارد         بلی

 

 ( اهداف اختصاصی :  2 -الف

 خیر                  بلی            زیر مجموعه هدف کلی هستند : ، آیا اهداف اختصاصی 

 

  خیر              دف کلی بدست می آید ؟  بلی آیا با دسترسی به اهداف اختصاصی ه

 خیر                ( هدف کاربردی : آیا درست بیان شده است ؟  بلی  3 -الف
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 فرضیات یا سئواالت پژوهشی :  -ب

 خیر               بلی          با توجه به نوع مطالعه و اهداف صحیح است :  

 

 لطفاً نظرات اصالحی خود را مرقوم فرمایید : 

 

 پرسشنامه ( 12روش اجرا : )شماره  -4

 الف : نوع مطالعه با توجه به عنوان و اهداف طرح : 

  مناسب نیست -3        نسبتاً مناسب ولی ایراداتی دارد  -2                    مناسب است -1

 

 حجم نمونه با توجه به نوع مطالعه :  -ب

  مناسب نیست -3                   ولی ایراداتی دارد  نسبتاً مناسب -2             مناسب است -1

 

 وع مطالعه روش نمونه گیری با توجه به ن -ج

  مناسب نیست -3                   ولی ایراداتی دارد  نسبتاً مناسب -2          مناسب است  -1

 

 ابزار و روش جمع آوری اطالعات با توجه به نوع مطالعه :  -د

 مناسب نیست  -3             ولی ایراداتی دارد  نسبتاً مناسب -2            مناسب است  -1

 

 روشهای تجزیه و تحلیل و آزمونهای آماری بکار رفته در صورت لزوم  -ه

 یا مشخص نگردیده و باید مشخص شود مناسب نیست  -3            ولی ایراداتی دارد  نسبتاً مناسب -2          مناسب است   -1

 

 

 لطفاً نظرات خود را در مواردی که به روش اجرا مربوط می شود به تفکیک هر بند مرقوم فرمایید .  -و
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 پرسشنامه ( 13)شماره فهرست منابع : -5

  خیر              بلی   رس داده شده اند ؟ آیا کلیه منابع ذکر شده طرح پژوهشی آد –الف 

 

  خیر             بلی   آیا منابع مورد استفاده مناسب است ) کافی و به روز ( می باشند ؟  -ب

 

  خیر             بلی   آیا نحوه نگارش منابع صحیح است؟  -ج

 

 لطفاً نظرات و منابع پیشنهادی خود را مرقوم فرمایید .  -د

 

 

 پرسشنامه ( 23مشکالت اجرایی طرح و روشهای حل آن : )شماره -6

          بیان نشده        بیان شده و ناقص است    بیان شده و صحیح است

 

 پرسشنامه ( 24مالحظات اخالقی : )شماره -7

          بیان نشده        بیان شده و ناقص است    است راه حل ارائه شدهبیان شده و 

 

 ط به این طرح مرقوم فرمایید . لطفاً نظرات خود را در زمینه مشکالت اجرایی و مالحظات اخالقی مربو

 

 

 پرسشنامه (  14پیش بینی زمان الزم برای اجرای طرح ) شماره -8

  زیاد است -ج                 کم استمناسب نیست،ب:              الف : مناسب است

 

 

 سشنامه ( پر 15هزینه های پرسنلی : )شماره  -9

           ج: کم است       ب: زیاد است               تعداد پرسنل            الف : مناسب است -

 

  کم است -ج        ب: زیاد است              هزینه های پرسنلی   الف : مناسب است -

 

 پرسشنامه ( 16هزینه آزمایشات و خدمات تخصصی )شماره  -10

 مورد ندارد  -د        کم است -ج             زیاد است -ب             مناسب است -الف

 

 پرسشنامه ( 17واد )شماره هزینه وسایل و م -11

      ضروری نیست   بعضی از آنها ضروری است    ضروری است وسایل مورد نیاز :   -الف

                    زیاد است                 کم است   مناسب است :هزینه وسایل  -ب
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 پرسشنامه ( 18هزینه های مسافرت : )شماره  -12

 طرح مسافرتی را پیش بینی نکرده است  -الف

         ضرورت ندارد   کامالً ضروری است :  اصل مسافرتها  -ب

 

 پرسشنامه ( 19هزینه های دیگر : )شماره  -13

 مورد ندارد                زیاد است                 کم است  مناسب است  :هزینه تکثیر اوراق پرسشنامه -الف

 

 مورد ندارد                زیاد است                 کم است  مناسب است :هزینه تهیه نشریات و کتب  -ب

    

 مورد ندارد                زیاد است                 کم است  مناسب است: سایر هزینه ها   -ج

 

 خیر               جمع هزینه های ذکر شده در طرح صحیح است ؟   بلی -د

 لطفاً در مورد هزینه های وسایل و مواد، مسافرت و سایر هزینه ها چنانچه نظری دارید مرقوم فرمایید . 

 

 ه ها این طرح بهره گیرند؟ لطفاً توضیح دهید آیا سازمانهای دیگر می توانند از نتایج و مشارکت در هزین-14

 

 

 

 اظهار نظر کلی نسبت به طرح با توجه به کلیه صالحدیدها : -15

 اجرای طرح معقول و منطقی است  -الف

  تغییرات و اصالحات معقول و منطقی است با انجاماجرای طرح  -ب

             طقی نیست دراجرای طرح معقول و من: ج

 اجرای رح به دلیل تکراری بودن آن )مدرک پیوست( لزوم ندارد  -د

 

 

 چه قسمت هایی از طرح باید توسط اینترن/ دستیار انجام پذیرد تا به عنوان پایان نا مه مورد قبول باشد؟ -16
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مورد این طرح از هر جهت واجد اهمیت بسیار است، خواهشمند است نظر خودتان را درباره طرح به طور  چون اظهار نظر جنابعالی در

 مشروح مرقوم فرمایید . خواهشمند است در اظهارنظر خود موارد زیر را مشخص فرمایید:

 

ابل انجام نبوده و مجری الزم است قبل از شروع به کار تغییراتی که بایست به حتم در طرح اعمال شود به عبارتی دیگر طرح با داشتن این اشکال )ها( ق -1

 این تغییرات را اعمال نماید یا پاسخ قانع کننده ای ارائه نماید.

 با پیشنهاداتی که انجام آنها باعث بهبودی کیفیت علمی/ عملی طرح می شود. تغییرات جزئی که مانع انجام کلی طرح نمی باشد -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تعالي بسمه

 جهرم اه علوم پزشكيدانشگ

 معاونت پژوهشي -دانشكده پزشكي

 يطرح پژوهشارزیابي پرسشنامه 

 

PM04-01-01 

LR:98/04/01 

 

 صوص درج در پرونده :مخ

 

 عنوان طرح : 

 

 نام و نام خانوادگی بررسی کننده طرح :

 

 سمت :

 

 آدرس:

 

 

 ......... .......... ساعت برای بررسی طرح پژوهشی مورد تایید است . 

 

 

 

 تاریخ :      معاون پژوهشی دانشکده پزشکی 

 

 

 


