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                                                          ه تعالیبسم                                                              

شتی ردمانی استان سمنا گاه علوم زپشکی   و خدمات  بهدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ندانش

 هپايان نام پروپوزال تفرم                عاونت ژپوهش وفناوری م                                                 

         49/          /       :تاريخ ثبت در سامانه سمات -A      2-10-        -         :کد سامانه سمات -1

 .....جلسه                  ............   در شورای پژوهشی تصویب -4*              □ ..............   در گروه تصویب-3*

                                                 (:در صورت نیاز)IRCTثبت در شماره  -6* □ :  در شورای اخلاقتایید -5*

 شناسان مر بوطه تکمیل خواهد شد رآیتم های ستاره دار بعدا توسط کا*

  عنوان پایان نامه به فارسی -7

  یعنوان پایان نامه به انگلیس

 

 چکیده فارسی -8

 چکیده انگلیسی

 

 

 

 اطلاعات مربوط به دانشجو -4

 شماره دانشجویی :  نام و نام خانوادگی : 

 : ال ورودیس : رشته تحصیلی و دانشکده

 :Email :مقطع تحصیلی

 تلفن وآدرس منزل: همراه:تلفن 
 

 اطلاعات مربوط به استاد راهنما ی دوم -11 اولاطلاعات مربوط به استاد راهنمای  -11

 نام و نام خانوادگی :  نام و نام خانوادگی : 

 رشته تخصصی: رشته تخصصی:

 رشته فوق تخصصی: رشته فوق تخصصی:

 رتبه دانشگاهی :  نشگاهی :رتبه دا 

Email:    Email:     
 تلفن همراه: همراه:تلفن 

 محل کار: آدرس محل کار: آدرس

 اطلاعات مربوط به استاد مشاور دوم -13 اطلاعات مربوط به استاد مشاور اول -21

 نام و نام خانوادگی :  نام و نام خانوادگی : 

 رشته تخصصی: رشته تخصصی:

 رتبه دانشگاهی :  نشگاهی :رتبه دا 

Email:     Email:      
 تلفن همراه: همراه:تلفن 

 محل کار: آدرس محل کار: آدرس

 

  نوع تحقیق - 15 نوع مطالعه - 19
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 □ یدکاربر –بنیادی                 □ کاربردی               □ بنیادی □مداخله ای                                 □مشاهده ای 

 

 بیان مسئله تحقیق و ضرورت انجام آن :  16

 

 :   تعريف واژه ها 17

 

 مروری بر مطالعات انجام شده  :  18

 

 اهداف :  14
  هدف کلی :  بیانالف :

 ) اهداف فرعی(اهداف اختصاصی : بیان  ب

 

 کاربردی : یا اهداف  هدفج: بیان 

 

 فرضیات پژوهش  :  ياسؤالات  21

 

به ترتیب و توضیح کامل ودقیق هرمرحله  اجرای کارذکرمراحل کامل  )با جزئیات روش اجرای تحقیق    21

 الزامی است(

 

   جدول متغیرها :  -22

 نقش نام متغیر
)مستقل 

 ویا... وابستهیا

 )واحد( مقیاس ابزار اندازه گیری تعریف عملیاتی نوع

 کیفی کمی

       

       

       

       

       

 

 ضروری است( نمونه پرسشنامهالحاق  در صورت داشتن پرسشنامه )ابزار گرد آوری اطلاعات   23

 

 ضروری است( )توضیح نحوه محاسبه تعداد نمونهجامعه آماری و تعداد نمونه:  29

 

 بسنده نشود(  روش ) توضیح دقیق بیان شود وبه ذکر نام :روش نمونه گیری 25
 

 وش تجزيه و تحلیل اطلاعات: ر 26

 

 تکمیل و ضمیمه شود(ذيل  فرم ،رضايت آگاهانه ) در صورت نیاز به اخذ ملاحظات اخلاقی  27



 3 

 

  نمونه فرم رضایت آگاهانه شرکت در طرح تحقیقاتی

 عنوان طرح تحقیقاتی:  

 سمت و درجه علمی محقق:   نام و نام خانوادگی محقق: 

 تاریخ اجرای طرح:   نده در طرح:  کنتعداد افراد شرکت

 خلاصه ای از روش اجرای طرح:  
 

 عوارض احتمالی شرکت در طرح:  

 مزایای شرکت در طرح تحقیقاتی:   

 

 

 صادره از:...................    اینجانب: ........................           فرزند :   ..............           دارنده شناسنامه شماره:  ...............       

با علم و اطلاع کامل از موضوع طرح تحقیقاتی فوق و با توجه به محرمانه بودن کلیه اطلاعات شخصی و همچنیی  اختییار خیروج از طیرح در هیر 

 زمان بدون تغییر در سیر درمان و نحوه آن، آمادگی و رضایت خود را جهت شرکت در ای  طرح اعلام میدارم 

 ...........و اثر انگشت یخ   ..................                                                                        امضا تار

 

 

 

 جدول زمان بندی مراحل انجام تحقیق از زمان تصويب تا دفاع نهايی 28

 ( )جدول گانت جدول زمانی مراحل اجرای طرحنمونه 

 ه()به ما زمان طرح
طول 

 مدت

شرح هر یك از 

فعالیتهای اجرائی طرح 

 به تفکیك

 ردیف

15 19 13 12 11 11 4 8 7 6 5 9 3 2 1 

                 1 

                
 

 2 

                 3 

                 9 

 

 

 مو جود می باشد( . ی وفناوری دانشگاهدر سایت معاونت پژوهش) ) روش نگارش منابع بر اساس مجله کومش فهرست منابع  24

 


