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پروپوزال یعنی طرح پیشنهادی تحقیق

(چارچوب تحقیق)

Research Design

ه پروپوزال، طراحی مراحل و عملياتی است که ب
.اجراي تحقيق می انجامد



: یک پروپوزالتهیهمراحل 

تهیه لیست . های تحقیقاتی دانشگاهاولویت1

هماهنگی با استاد . و مدیر گروه راهنما2

انتخاب . (تعیین مشکل) یا سوال موضوع3

تهیه آخرین . مصوبپروپوزالفرم4

نهایی تحقیق عنوانتعیین 5.

جستجوی. منابع و متون 6

تدوین . ، فرضیات، سواالت پژوهش اهداف7

تعیین . طرح با توجه به تخصص های مورد نیازهمکاران8

تدوین . ، بررسی متون و تعریف واژه هامسئلهبیان9



: یک پروپوزالتهیهمراحل ادامه 

، جامعییه آمییاری، جییدول متریرهییانییوع مطالعییه، : )طراحییی و روش اجییرا. 9
روش جمییع آوری داده هییا و ابزارهییای حجییم نمونییه و فرآینیید نمونییه گیییری، 

( ، روش تجزیه و تحلیل داده هاآن

مالحظات اخالقی و محدودیت ها-10

(گانت)ها فعالیتجدول -11

ها هزینهجداول -12

منابعفهرست -13

پروپوزالخالصهتدوین -14

...(رضایت نامه، فرم ها و )ضمائمتهیه -15

و ارسال به مدیر گروهسامانه پژوهان سابمیت در -16

کد اخالقو کد پژوهشی طی فرایند بررسی و گرفتن -17



:آدرس

kums.ac.ir:رفتن به سایت دانشگاه-1

و فناوریتحقیقاتمعاونت : انتخاب-2

مدیریت امور پژوهشی: انتخاب-3

هانامهآئین، پروپوزالفرم، اولویت: طرحهای تحقیقاتی-الف

طرح هاگزارش-ب

نامهپایان-ج

vc_research.kums.ac.ir/

Researchmattersmanagment/tarhaytahghighati



یک طرح تحقیقاتيتدوینمراحل 

Selection of Subject (Title) (عنوان)انتخاب موضوع -1

Statement of Problem بیان مسئله-2

Variables & Scales هامتریرها، نقش و مقیاس سنجش آن-5

Objective & Hypotheses تعیین اهداف و فرضیات-4

Review of Literature بازنگري منابع و اطالعات موجود-3

Questionnaire تهیه پرسشنامه یا فرم تحقیقاتي-7

Research Method روش و تکنیک اجراي تحقیق-6
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Study Population, Sample size, Sampling Method

گیريجامعه مطالعه، تعداد نمونه و روش نمونه-8

Management

مطالعه آزمایشي-10

Plan for Data Collection هاآوري دادهطرح جمع-9

Plan for Data Analysis هابرنامه تجزیه وتحلیل داده-11

(بندي، بودجه، و نظارتزمان)مدیریت -13

Ethics and Limitations مالحظات اخالقي و محدودیتها-12

(تگزارش، مقاله و کاربس)برنامه انتشار نتایج -14

یک طرح تحقیقاتيتدوینمراحل 

Publication

Pilot Study



معيارهاي انتخاب موضوع

:اولویت و اهمیت موضوع-1
بررسی موضوع، نیازي را رفع مي كند؟

آیا موضوع اولویت زماني و مكاني دارد؟

:                                                                                     قابلیت اجرا-2
.تعداد شركت كنندگان كافي باشد

.از نظر وسعت قابل اداره باشد

.از نظر زماني قابل انجام باشد

.از نظر سیاست هاي بهداشتي و بالیني قابل انجام باشد



:تکراری نباشد-3
.  یافته هاي قبلي را بسط دهد

.  یافته هاي جدید به دست دهد

.اگر تكراري است، تكرار آن مفید یا الزم باشد

:                                     مسائل اخالقي در موضوع تحقیق-4
خطرات فیزیكي غیر قابل قبول

....تجاوز به حریم خصوصي و 

مقبولیت سیاسي و با صرفه بودن-5

عالقه مندي و دانش محقق-6

موضوعانتخابمعيارهاي



عنوانخصوصیات و نگارش

، ساده و روشن گوياکامالً
کوتاه، رسااستفاده از کلمات 

زباناز يک ( در حد امکان)استفاده 
(کلمه8-15)تعداد کلمات حداقل

.  اختصاراتپرهيز از 

(منفیو یاستفهامنه )ثبت و خبري م
توصيفیتحقيقات دربيان جمعيت، مکان و زمان 



بيان مسئله بايد شامل موارد زير باشد

(ماهيت مسئلهتوصيف )تعريف مشکل -1

آنچه هست و آنچه باید باشدشرح -2

توصیف علل احتمالی مشکل-3

(آمارهاي موجودبا تاکيد و ارائه )اهميت مشکل -4

عوارض ناشی از تداوم اين مشکل-5

ها و خدمات موجودراه حلنحوه برخورد با مشکل، -6

تناقضات موجود -7

عوامل موثر بر موضوعراه حل مشکل و يا ارائه-8

(هدف)کار کنيمه چدر اين تحقيق می خواهيم -9

(کاربست)از اجراي تحقيقفوايد ناشی -10



با پژوهشغيرمرتبطوغيراختصاصی، اطالعات گسترده•
هاي درسیکتابارائه مطالب در حد •
تصاويرجداول وارائه •
بزرگ جلوه دادن تحقيقواغراق•
(هاي يک جمله ايپاراگراف)جمالت طوالنی•
در ابتداي ...( و زيرا، اما، و: ثلم)از کلمات ربطاستفاده•

جمالت 
کلمههات و اصههطالحات عاميانههه و احساسههی بههه کههار بههردن •

(متأسفانه، خوشبختانه يا بدبختانه)

زير در بيان مسالهاز مواردخودداري 



:بیان مسالهنوشتن

(کلمه500–700)صفحـه یك-

ناولین بار در متبرای مخففكلمات کاملآوردن صورت -

(ئيزكلي به جمنطقيروند )ودندست بو یكمنسجم-

رسميبه صورت سوم شخص و به سبكي -

(  رفرنس)مراجع علمي مشخص کردن منابع و -

...(نقطه، کاما و )نشانه گذارياستفاده درست از -



:مرور متون

وسعت و شدت مسأله دادننشان-1

مسألهجنبه هاي مختلف ختن نمایان سا-2

بر سر راه تحقیقمشكالت موجود ن دانشان د-3

در حل مسألههاي احتمالي دیگر روشامكان آشنایي با -4

تحقیقروش اجرای آشنایی با -5

دیگرانتوجیه نوشتن بیان مسئله و به كمك -6

اجتناب از دوباره کاری-7

نشان دادن به داوران برای داشتن کافی مطالعه -8



متوننحوه تنظیم بررسی 

جستجوی . منابع موجودمنظمو وسیع1

استفاده از . معادلهای مرتبط و کلیدواژه2

اول مطالعه عناوین بعد چکیده ها و بعد متون. 3

حذف منابع . غیرمعتبرو غیرمرتبط4

مرتب کردن منابع به ترتیب . تاریخ5

خالصه کردن منابع مرتبط تر و . پاراگرافدر یک جدیدتر6

در هر پاراگراف آوردن . اولسطرمطالعه در مشخصات7

آوردن . مرتبط در سطور بعدیعددینتایج8

نقد. از آناستفادهکردن مقاله و ذکر 9

در انتها و داخل پرانتز رفرنسذکر 01.



اهداف

اصلییا هدف كلي-1

(جنبیفرعی،اختصاصی،)ویژهاهداف-2

سواالت-3

فرضیات-4

كاربرديفاهدا-5



:  يهدف کل
رسا و قابل فهمعبارتبیان هدف اصلی تحقیق در قالب یک -

(بدون محدودیت تعداد کلماتالبته )عنوان تحقیق است همان -
.  شروع می شودمقایسهیا تعیینکلماتی نظیر با -

:  ف كاربردياهدا

؟حاصل از پژوهش براي چیستفایده ، استفاده و کاربستکاربرد، 

:ویژهاهداف
یاوجامعهیاموضوعشکستنباتوانميراپژوهشكليهدف-

.كردتقسیمكوچكتراهدافبهدوهر

يکلهدفبهگامبهگامدنیرسنقشه راهيجزئاهداف-

.رساندي مپژوهشيکلهدفبهرامايجزئاهدافجینتامجموعه-



نامناسبو مناسبافعال 

          Determinationن ییتع

Comparisonسه           یمقا

Calculationمحاسبه           

Rankingيت بندیاولو

Estimationبرآورد            

Explanationن             ییتب

اذعان كردن، 

فهمیدن،

مطالعه نمودن، 

معتقد بودن، 

درك كردن، 

باور كردن،

.گمان كردن



اتيسئواالت و فرض

: ک اصلیبه عنوان 

پژوهشی سؤالک ی، طرح يفیتوصهر هدف يبرا-

پژوهشیفرضیهک ی، طرح يلیتحلهر هدف يبرا-

.اشدببرابرتعداد سؤاالت و فرضیات با تعداد اهداف -

25



سوال تحقيق
ودعبارت روشن و دقیقی که به صورت پرسشی مطرح می ش-

.معموال یک یا دو متغیر را در برمیگیرد-

مطرح میوضعیت یک متغیرچگونگیسوال معموال در مورد -
.شود

.بیان می شود... چگونه، چقدر و با کلماتی مثل -

.کاربرد داردتوصیفیدر مطالعات -

26



مطرح مي شودجمله خبري روشن و واضح فرضیه به صورت -

.بیانگر نتایجي است که محقق انتظار دارد به آن برسد-

نمي شود، هیچ گاه اثبات یا ابطالل یک فرضیه -

.مي شودتأیید یا رّد بر اساس داده هاي به دست آمده فقط -

.باشددر جهت مقصود و منظور مطالعه باید مثل اهداف -

.کندموازین علمی مطابقت با -

.باشدهماهنگبا بخش های دیگر پروپوزال -

.باشدآزمون های آماری قابل ارزیابی با -

.کاربرد داردغیرتوصیفیدر مطالعات -

27

فرضیه



متغیرها

:یک فرد، شیئ، یا پدیده کهمشخصه: تعریف-

قابل اندازه گیری بوده و -1

.را بپذیرد( مقدار2حداقل )بتواند مقادیر مختلفی-2

انواع متریرها-

، اسمیبه چهار مقیاس سنجشمقیاستریرها از لحاظ م-1

.تقسیم می شوندنسبتیو ایفاصله، ترتیبی

،ایزمینه، اصلیدر مطالعه به نقشتریرها را از لحاظ م-2

.می کنند... و مخدوشگر، وابسته، مستقل

ته و نحوه اندازه گیری به سه دسساختارتریرها از لحاظ م-3

تقسیم می شوندسازهو مرکب، ساده



:متریرهاانواع 

وایفاصله)شودمیدادهنمایشعددباکهمتریری:کمیمتریر-
.(نسبتی

.شودیمتقسیمپیوستهوگسستهمتریردستهدوبهکمیمتریر-

(ردپذیمیرااعشاریمقادیر)استناپذیرشماشپیوستهمتریر-

.استپذیرشمارشگسستهمتریر-

معرفینآباصفاتکیفیتکهاستغیرعددیمتریری:کیفیمتریر-
.(ترتیبیواسمی)شودمی



متریرهانقش انواع 

قیق اصلی تحموضوعهمان مساله و توصیفیدر مطالعات : متریر اصلی
ی تحقیق بررسی متریر اصلی در یک شرایط زمانی و مکانهدف. است

.وجمعیتی خاص است

رد آن را بر سایر متریرها موتاثیرمتریری که محقق : مستقلمتریر
ول یا عوامل احتمالي ایجاد معلعلتبه بیاني دیگر . سنجش قرار می دهد

.مي گویندمستقلرا متریر 

به . متریری که متریر مستقل بر روی آن اثر می گزارد: وابستهمتریر
د از یك یا چنمتاثراست زیرا وابستههمان متریر مسالهعبارت دیگر 

.عامل است



متریرهانقش انواع 

یروبرکهاستمتریری.استكنندهمخدوشمتریر:مخدوشگرمتریر
یاتریقوباعث.گذاردمیتاثیرمتریرچندیادوبینمعلولیوعلترابطه

.شودمیهاآنواقعیحدازمتریرهابینرابطهشدنترضعیف

CADکشیدنسیگار

قهوهمصرف

CADچاقی

Intermediateکلسترولباالرفتن factor

نای.هستنددموگرافیکیاشناسیجمعیتمتریرهای:ایزمینهمتریر

توصیفمطلوبینحوهبهرامطالعهموردجامعهخصوصیاتمتریرها

.كنندميكمكموضوعبهترشناختبهوکنندمی







مواردی كه  بایستی در روش اجرا توضیح داده شودنوع مطا لعهردیف

بیمارانبررسی1

(case Series)

محلهای موردمطالعه-جمعیت مورد مطالعه -تعریف بیماری 

مقطعی2

(Cross Sectional)

نمونه گیری های روش–متریرهای وابسته و مستقل -مطالعه موردجمعیت 

شاهدی-مورد3

(Case – Control)

-لی مترییر مسیتقل اصی-نسیبت شیاهد بیه میورد -تعریف گروه هاي بیمار و کنتیرل و چگیونگی انتخیاب آنیان 

نحوه همسان سازی، نحوه مقابله با مخدوش كننده ها 

 Loss to followنحوه مقابله با - out comeتعریف -تعریف مواجهه -تعریف جمعیت مورد مطالعه (Cohort)همگروهی4

upنحوه مقابله با مخدوش كننده ها ،

تجربي5

(Experimental)

وجییود گییروه -و میییزان دقیییق آن ( Interventional)تعریییف نحییوه مداخلییه -نییوع نمونییه -نییوع طراحییی 

نحوه اندازه گیري متریرهای اصلي–كنترل 

بالینیكارآزمایی6

(Clinical Trial)

نحیوه -ومییزان دقییق آن (  Interventional)تعرییف نحیوه مداخلیه -نیوع نمونیه انسیانی -نوع طراحیی 

نحوه مقابله با خیروج نمونیه هیا از -نحوه كوركردن مطالعه -( Allocation)تقسیم در گروههای مختلف 

مالحظات اخالقي–( Outcome)تعریف دقیق پیامد -مطالعه 

نحوه بررسی نتایج–مشخصات دقیق روش موردنظر -تعریف دقیق مسیر اجرا (Basic)پایهمطالعات7

میوارد -آییا مشیابه خیارجی دارد و درصیورت وجیود كاتیالوی آن پیوسیت باشید -تعریف دقیق دارو یا لیوازم وسایلیاداروساخت8

تعریف دقیق تفاوتها-نحوه تایید -مصرف 

Gold Standardتعریف دقیق -نحوه پذیرش بیماران و افراد سالم  -تعریف دقیق انجام تستتشخیصیارزش9

معرفیی گرداننیدگان جلسیات و -نحیوه اجیرای جلسیات وهیدایت بحیث هیا-نظیر میوردتعرییف دقییق گروههیای كیفیمطالعات10

نحوه نتیجه گیری-تخصص آنها

كاربردهای نرم افزار-محتویات برنامه نرم افزاری -برنامه مورد استفاده برای طراحی افزارنرمطراحی11

شرح كامل مواردسایر12

:انواع مطالعه-3ضمیمه 



Data Collection Methods: Primary

 داده ها را جمع آوری می باراولینمحقق خود برای
.نماید

معاینات بالینی، مصاحبه ها، مشاهدات، :منابع شامل
.....

ق تحقیاهدافاندازه گیری کم است، برای خطای: فواید
.مناسب است

باال دارد، زمان بر است و ممکن است هزینه: معایب
.ساده نباشد

منابع اولیه



Data Collection Methods: Secondary

ير و به منظوري ديگر، غديگرانکه داده ها توسط هنگامی -
.از هدف مطالعه حاضر جمع آوري شده باشند

تندات ، مس(، پرسنلیبهداشتی)سوابق فردي : شاملمنابع -
(آمارهاي حياتیسرشماري، هاي داده )گروهی 

اندازه گيري زياد است، ممکن است همه نواقص: فوايد-
.تحقيق  را پوشش ندهداهداف

.کم دارد، ساده تر و سريع تر استهزينه: معايب-

منابع ثانویه



اجراسایر قسمت های روش 

 و انجام کار بر اساس نوع مطالعهاجراروششرح

(بنیادی، کاربردی و توسعه ای)طرح نوع

 پژوهشیاولویتشماره

 (معیارهای ورود و خروج)آماری جامعهتوصیف

 شرح روش نمونه گیرینمونهمحاسبه حجم ،

 داده هاآوریجمعشرح روش

 آماری، نرم افزارها و محاسباتتحلیلروش تجزیه و

 و محدودیت ها و راه حل هااخالقیمالحظات

 (گانت)جدول زمان بندی فعالیت ها

 هاهزینهجداول

 (رضایت نامه، فرم جمع آوری داده ها و )ضمایم...



جدول زمان بندي مراحل اجرایي طرح

(ماه)وقت اجرا  زمان 

كل
هاي اجرایيفعالیت

ردیف

1

2

1

1

1

0

9 8 7 6 5 4 3 2 1

هفته2 نچام هماهنگی های اولیها 1

هفته2 تهیه تجهیزات الزم 2

هفته1 آموزش پرسنل اجرایي 3

هفته3 هماهنگي با آموزش و پرورش 4

ماه2 اجراي طرحجمع آوری داده ها و  5

هفته2 ورود داده ها به رایانه 6

هفته2 تجزیه و تحلیل داده ها 7

ماه1 تهیه گزارش نهایي 8



هزینهنوع هزینه

(14ماده )جمع هزینه های پرسنلی 

(15ماده)جمع هزینه های آزمایشات وخدمات تخصصی 

(ب17ماده )جمع هزینه های وسایل غیر مصرفي 

(ب17ماده )جمع هزینه های مواد مصرفي 

جمع هزینه هاي مسافرت

(   25ردیف )جمع هزینه های دیگر 

(لایر)كل جمع 

:  جمع هزینه ها



.خسته نباشید

از توجه شما سپاسگزارم


