فرم داٍری طرحْبی پژٍّطی درٍى داًطگبّی
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی داٍر :تبریخ ارسبل جْت داٍری :
تبریخ دریبفت ًظرات داٍری :
ػٌَاى طرح:

* ّوکبر گراهی از آًجبکِ ًظرات ارضبدی حضرتؼبلی هَجت ارتمبء کیفیت طرح ّبی پژٍّطی است ،چٌبًچِ ّر یک از هَارد هطرح
ضذُ هَرد تبئیذ حضرتؼبلی ًوی ثبضذ پیطٌْبدات خَد را ریل آى هرلَم فرهَدُ ٍ حذاکثر ظرف دُ رٍز ثِ ایي هذیریت ػَدت دّیذ.
-------------------------------------------------------------------------------------------الف :عٌَاى ٍ هَضَع طرح:
 -1هَضَع طرح از ًظر ػلوی ٍ گسترش هرزّبی داًص  :جذیذ است

جذیذ ًیست

*در صَرتیکِ هَضَع جذیذ ًیست ،آیب تکرار آى ضرٍرت دارد؟ )ثب رکر دالیل(

 -2ػٌَاى طرح:

ةً :برسبست

الف  :رسبست

*در صَرتیکِ ػٌَاى ًبرسبست ػلت را تَضیح دّیذ.

* ػٌَاى هٌبست پیطٌْبدی:

 -3ػٌَاى اًگلیسی ثب ػٌَاى فبرسی:

هطبثمت ًذارد

هطبثمت دارد

* در صَرتیکِ ػٌبٍیي فبرسی ٍ اًگلیسی هطبثمت ًذارًذ ػٌَاى هٌبست یب پیطٌْبدات خَد را هرلَم فرهبئیذ.

 -4آیب طرح ثب اٍلَیت ّبی پژٍّطی رضتِ تخصصی هرتجط است ؟
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ثلی

خیر

ة -بیبى هسئله ٍ بررسی هتَى
 -1آیب هسئلِ هَرد پژٍّص ٍ ضرٍرت ٍ اّویت آى ثِ رٍضٌی ثیبى ضذُ است؟

خیر

ثلی

*پیطٌْبدات اصالحی :

 -2ثررسی سبثمِ ػلوی طرح ٍ پژٍّص ّبی اًجبم یبفتِ:

ًیبز ثِ تکویل دارد

هٌبست است

*پیطٌْبدات اصالحی :

-------------------------------------------------------------------------------------------ج -اهداف ،فرضیبت ٍ هتغیرهب
ثلی

 -1آیب ّذف کلی طرح ثب ػٌَاى ّوخَاًی دارد؟

خیر

*درصَرت پبسخ هٌفی ػلت را تَضیح دّیذ.

ثلی

 -2آیب اّذاف اختصبصی در راستبی ّذف اصلی است؟

خیر

*درصَرت پبسخ هٌفی ػلت را تَضیح دّیذ.

 -3آیب اّذاف طرح ٍاضح ٍ لبثل سٌجص ّستٌذ؟

خیر

ثلی

*پیطٌْبدات اصالحی :
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 -4فرضیِ ّب یب سَاالت ثب تَجِ ثِ اّذاف هطبلؼِ ثِ درستی ثیبى ضذُ است؟

ثلی

خیر

*پیطٌْبدات اصالحی :

 -5آیب هتغیرّب ثِ درستی ثیبى ضذُ است؟

خیر

ثلی

*پیطٌْبدات اصالحی :

-6آیب هتغیرّبی هخذٍش کٌٌذُ ثخَثی ضٌبسبئی ضذُ اًذ؟
ثلی

هَردی ًذارد

خیر

*پیطٌْبدات اصالحی :

ثلی

 -7آیب تؼریف ػولی هتغیرّب ثِ درستی ثیبى ضذُ است؟

3

خیر

چ -اطالعبت هربَط به هطبلعه ٍ حجن ًوًَه
هٌبست است

 -1اًتخبة ًَع هطبلؼِ ثب تَجِ ثِ ػٌَاى ٍ اّذاف طرح:

ًبهٌبست است

*پیطٌْبدات اصالحی :

ثلی

 -2جبهؼِ هَرد هطبلؼِ ثِ طَر هطخص تؼریف ضذُ است؟

خیر

*پیطٌْبدات اصالحی:

-3آیب هؼیبرّبی ٍرٍد ٍ ػذم ٍرٍد ثِ هطبلؼِ ) (Inclusion, Exclusion Criteriaثطَر صحیح ٍ کبهل در ًظر گرفتِ ضذُ است؟
ثلی

خیر

*پیطٌْبدات اصالحی:

 -4حجن ًوًَِ هتٌبست ثب ًَع هطبلؼِ ثرآٍرد ضذُ است؟

ثلی

خیر

*یطٌْبدات اصالحی:

 -5آیب رٍش ًوًَِ گیری ٍ ًحَُ تصبدفی سبزی ثیي گرٍّْب ثب تَجِ ثِ ًَع هطبلؼِ هٌبست است ؟ ثلی
پیطٌْبدات اصالحی:
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خیر

-6اثسار ٍ رٍش جوغ آٍری اطالػبت ثب تَجِ ثِ ًَع هطبلؼِ (پرسص ًبهِ ،کیت ٍ غیرُ) ٍ رٍش اًذازُ گیری ثِ خَثی ثیبى ضذُ است؟
خیر

ثلی
پیطٌْبدات اصالحی:

-------------------------------------------------------------------------------------------چ -اطالعبت هربَط به اجرای طرح ٍ هسیٌه هب
 -1آیب رٍش اجرای پژٍّص ثب تَجِ ثِ ػٌَاى ٍ ّذف هطبلؼِ ثِ طَر دلیك رکر ضذُ است؟ ثلی

خیر

*پیطٌْبدات اصالحی:

ثلی

 -2هحذٍدیت ّبی اجرای طرح ٍ راُ حل آًْب ثیبى ضذُ است؟

خیر

 -3رٍضْبی تجسیِ ٍ تحلیل ٍ آزهًَْبی آهبری ثکبر رفتِ ثب تَجِ ثِ هبّیت دادُ ّب:
هٌبست است ًبهٌبست است هطخص ًگردیذُ ٍ ثبیذ هطخص ضَد
*پیطٌْبدات اصالحی:

 -4آیب ًحَُ اًجبم ایي تحمیك ثب اصَل ٍ هَازیي اخالق پژٍّص ّبی پسضکی (کذّبی اخاللی) هطبثمت دارد؟
ثلی

خیر

ثب تَجِ ثِ هبّیت طرح هَردی ًذارد

 -5آیب در هَرد ًوًَِ ّبی اًسبًی فرم رضبیت ًبهِ آگبّبًِ هتٌبست ثب کذّبی اخاللی هرثَطِ تٌظین ٍ پیَست ضذُ است؟
ثلی

خیر

هَردی ًذارد
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 -6آیب ٍظبیف پرسٌل طرح ثصَرت ٍاضح ،هطخص ٍ ثِ تفکیک ثیبى ضذُ است؟ ثلی
*پیطٌْبدات اصالحی:

 -7آیب ّسیٌِ ّبی پیص ثیٌی ضذُ هٌبست است؟

ثلی

خیر

* در صَرتی کِ پبسخ هٌفی است کذام ثخص از ّسیٌِ ّب ًبهٌبست است؟

 -8آیب کلیِ هٌبثغ رکر ضذُ در هتي پرٍپَزال هَرد استفبدُ لرار گرفتِ ضذُ اًذ؟ ثلی خیر
*لطفب" ًظرات ٍ هٌبثغ پیطٌْبدی خَد را هرلَم فرهبییذ.
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خیر

* اظهبر ًظر در هَرد طرح:
 به هویي صَرت هَرد تبئید است. پس از اعوبل اصالحبت پیشٌهبدی هَرد تبیید است.هَرد تبیید ًیست.* ًظرات تکویلی خَد را پیراهَى ایي طرح هرقَم فرهبیید.

هحل اهضبء داٍر
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