
Mehdi Moradinazar

Dept. of Epidemiology, Kermanshah University of 
Medical Sciences, Iran

m.moradinazar@gmail.com
m.moradinazar@kums.ac.ir

M.Moradinazar

mailto:m.moradinazar@gmail.com
mailto:m.moradinazar@kums.ac.ir


M.Moradinazar

پروپوزال
عنوان 
مقدمه 

بررسی متون
اهداف و فرضیات

روش اجرا 
جدول متغیرها، گانت و هزینه

منابع

پایان نامه 
عنوان 

مقدمه  و بررسی متون:فصل اول 
روش اجرا : فصل دوم

فصل سوم یافته ها
بحث و نتیجه گیری: فصل چهارم
منابع: فصل پنجم

مقاله
عنوان

چکیده 
مقدمه 

روش اجرا 
یافته ها 

بحث و نتیجه گیری
منابع



Proposalبه معنی پیشنهاد می باشد
 ،اخذ مدركاست كه شما برایپیش نویس پ ژوهشی پروپوزال یا طرح تحقیق

.  ارائه می دهیدهدف انجام یک تحقیق یا با تحصیلی

 روش كه انتخاب كرده اید، هم چنین روش یا معرفی موضوعی در پروپوزال به
.كه در پژوهش از آن ها بهره خواهید گرفت را ذكر می كنیدهایی 

لی شما شکل پروپوزال بنا بر هدفی كه از آن دارید و یا به مقتضای رشته تحصی
بندی اما شکل بنیادین آن، همواره باید شامل عنوان. قدری متغیر باشدمی تواند 

.های مشابه و بخش های یکسانی دارد
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 ه از پژوهشی است، كمدون و مفصل گزارش علمی، ، (تز، رساله)پایان نامه
خود در ارشد و دكتری برای تکمیل تحصیلدانشجویان مقاطع كارشناسی 

.ها، به عنوان مجوزی برای اخذ مدرك تحصیلی انجام می دهنداین دوره 


 ارندبر فرایند نگارش پایان نامه نظارت داستادان راهنما و مشاور گروهی از

 ،استنوشتن پروپوزالو انتخاب موضوع گام اول در نوشتن یک پایان نامه.

 شدصفحه100پایان نامه در نهایت به صورت كتابچه.
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کسب حمایت دیگران.
از سازمان های ذینفعاعتباری یا خدماتی جلب منابع

ریزي اجرایي تحقيقتسهيل برنامه.
رای ما كه ممکن است قبل از نگارش بجنبه هاي اجرایيتمامي در نظر گرفتن 

وط به در انجام بعضی از مراحل و امور مربسرگردانی و بالتکلیفی از .مبهم باشد
آوردطرح جلوگیری به عمل می

 که در تصویب طرح موثرندآگاه کردن کساني.
الزم از سازمان های نظارتیکسب مجوز
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استنهادینهاوذاتدروانسانپرسشگرفطرتزاییدهپژوهشگری.

یزندگبهوییافتندستوبلوغعاملوانساندهندهنجاتعنصرپژوهش،وتحقیق
.استآرمانی

باوكردهجلوگیریامکاناتومنابعاتالفازپژوهشمبنایبرعملوگیریتصمیم
.شودمیكاریمختلفهایحوزهدروریبهرهبهبودباعثسرعتودقتافزایش

اجتماعی،فرهنگیهایحوزهتمامیدرپایدارتوسعهمحركنیرویپژوهشوتحقیق،
.است...واقتصادی
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آغاز تحقيق و پژوهش 
 گر پژوهشاست؛  به این معنی كه احساس وجود یک مشکلاولین مرحله تحقیق

می شده است، در حل آن ابهام یا تردید دارد و  ندر كار خویش با مانع یا مشکلی روبرو 

”.تواند در مقابل آن ساكت بماند

درآید و بیان شود"یک  پرسش” در این مرحله آن احساس باید به صورت.

 رگیردرا درباز مسائل روزمره تا مباحث و فرضیات پیچیده علمی این پرسش می تواند.
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مراحل تدوین پيشنهاد یک طرح
تحقيقاتي مسئلهبيان

متونبررسي

اهدافتنظيم

بررسيروش

برداريبهرهطرح

نتايجانتشارو

كارطرح

الزمبودجهومنابع

موضوعانتخاب
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نگارش عنوان تحقيق
مقدمه:

بیان مساله◦
مروری بر متون◦
تعریف واژه ها ◦

اهداف، فرضيات و سواالت
هاتبيين و تعریف متغير

• :روش مطالعه
• نوع و روش مطالعه

• جامعه پژوهش و حجم نمونه
• روش نمونه گیری

• ابزار گردآوری داده ها
• پایایی و روایی ابزار گردآوری

• محدودیت ها و مشکالت
• مالحظات اخالقي
• منبع نویسي
• جدول گانت
• بودجه بندي



Section Purpose 

Title Clearly describes contents 

Authors Ensures recognition for the writer(s) 

Abstract Describes what was done  

Keyword 
 Ensures the article is correctly identified in abstracting 

and indexing services 

Introduction Explains the problem 

Methods Explains how the data were collected 

Results Describes what was discovered 

Discussion Discusses the implications of the findings 

Acknowledgement

s 

Ensures those who helped in the research are recognised 

References Ensures previously published work is recognised 

Appendices  Provides supplemental data for the expert reader 
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انتخاب عنواناهميت

منابع موجود براي انتخاب عنوان

معيارهاي عنوان خوب

خصوصيات نگارشي عنوان خوب
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قيانتخاب موضوع تحق
ک طررح یاجراین ویدر تدومرحله مهمترینو ن مرحلهیاول

. پژوهشی است

عره ژورنرال آنررا مطالداوربخشی می باشد كه خواننده واولین
.می كند

 را محتروای پرژوهش و هردف كرار  عنوان به تنهایی میتوانرد
.معرفی كند



1% عنوان 
10-20% مقدمه 
15-25% روشها 
25-35% نتایج 
20-30% بحث 
5-10% تقدیر و تشکررفرنس ها و

5% چکیده
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عنوان

چکيده

مقدمه 

روش اجرا

یافته ها

عنوان

چکيده

شکلها

جداول

یافته 
ها،بحث،مقدمه،مواد،روشها،منابع

جلب توجه

حجم

بحث و نتيج 
گيري



نا معلوم باشد و علل ایجاددالیل
(احتمالي وجود داشته باشدبيش از یک پاسخ )

 فاصله مهمي وجود داشتهوضع موجود و مطلوب بين
باشد

(آنچه هستفاصله بین آنچه باید باشد و)

خواسته ها ونظرات افراد

یا احساس نيازنياز
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در دسترس براي انتخاب موضوع تحقيقمنابع

فردي محققو تجارب شخصي استفاده از . 1

و مطرحنظریه ها و فرضيات موجود استنتاج از . 5
مربوط به موضوع تحقيقاستفاده از متون . 6

پيش آمدهو تهدیدات فرصتها. 4

(علمياینترنت و پایگاه داده هاي)منابع الکترونيکي استفاده از . 7

در اطالعات منتشره از سوي رسانه هاکنجکاوي. 2
حل یک مسالهتمایل به . 3
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تکراري نباشد4

توانایي پژوهشگر5

ماليمنابع مادي و6

مقبوليت سياسي7

عالقة پژوهشگر8

قابل اجرا بودن3

بدیع بودن2

اهميت و اولویت1
ق

قي
ح

ن ت
وا

عن
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اولویت و اهميت موضوع:
موضوع نيازي را رفع مي کند؟

آیا موضوع الویت زماني و مکاني دارد؟

قابليت اجرا                                                                                    :
.تعداد شرکت کنندگان کافي باشد

.از نظر وسعت قابل اداره باشد
.از نظر زماني قابل انجام باشد

.از نظر سياست هاي بهداشتي و باليني قابل انجام باشد
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تکراري نباشد:
.  یافته هاي قبلي را بسط دهد

.  یافته هاي جدید به دست دهد
.اگر تکراري است، تکرار آن مفيد یا الزم باشد

مسائل اخالقي در موضوع تحقيق                                     :
خطرات فيزیکي غير قابل قبول

....تجاوز به حریم خصوصي و 

مقبوليت سياسي و با صرفه بودن

عالقه مندي و دانش محقق:

معيارهاي انتخاب موضوع
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 را معرفی كندمحتوای پژوهش به خوبی.
 باشدالقایی مفاهیم و فاقد قضاوت.
 نوشته شودجذاب و جالب توجه به گونه ای.
ًباشد غیر گیج كننده و ، ساده و روشن گویاكامال
 زبانو در حد امکان از یک كوتاه، رسا از كلمات
(كلمه8-15)تعداد كلمات حداقل
 شودپرهیزاختصاراتاز  .
به ابتکار خاص موجود در تحقیق اشاره كند.
 (ثبت و خبریم). منفی نباشداستفهام و به صورت
 در عنوان ضرورتشخص مکان و زمان توصیفی بیان در تحقیقات

.دارد
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 مشکل:
در استان كرمانشاهكرونابروز بیماری 

 پرسش:
 ؟ اندچند درصد از مردم استان كرمانشاه مبتال شده
راه های احتمالی ابتالی افراد به بیماری كدامند؟
میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در استان كرمانشاه چقدر است؟
دالیل شدید بودن بیماری در بعضی از افراد چیست؟

 عنوان :
 1399اباندر شهر كرمانشاه  سال 65تا 18افراد در كرونابررسی شیوع ابتال به
 1399اباندر كرمانشاه  شهر مردمدر كرونابه بررسی راه های ابتالی
 شهر مردمرعایت پروتکل های بهداشتی در استان كرمانشاه در بررسی میزان

1399اباندر كرمانشاه  
 كرونابررسی دالیل تفاوت در  شدید عالئم و عوارض بیماری



:ما می گویدتوصیفیعنوان 

راچه چیزی
چه زمانیدر

چه افرادیروی

.مطالعه خواهیم کرد
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 از موضوع هاي مناسب بر اساس معيارهاي انتخاب عنوانیک فهرست تدوین

 موضوع ها با نگاه منطقي و واقع بينانهمجدد تک تک بررسي

استحذف موضوع ها که امکان انجام و رسيدن به نتيجه مطلوب در آنها دشوار

 مناسب براي تحقيقحداکثر دو یا سه موضوع انتخاب

 افراد صاحب نظرو با منابع اطالعاتي بررسي هر یک از موضوع ها به لحاظ وجود
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علت نگارش مقدمه
 آشنا می كندعلت انجام پژوهش خوانندگان و داوران را  با.

 را مشخص میکندعلت انتخاب موضوع.

 استچرا پژوهش ضروری و با ارزش دالیلی ارائه میدهد كه

 داردمروری مختصر بر تحقیق صورت گرفته

 میدهدمرتبط با موضوع و كاری جدید را نشانخأل میان تحقیقات قبلی

 اماده میکندارائه یافته های تحقیق خواننده را برای



 معيارهاي و محتواي مقدمه

خصوصيات نگارشي مقدمه
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باشدمي شامل موارد زیر محتواي مقدمه معموال

(ماهیت مسئله)تعریف مشکل -1

(آمارهای موجودبا تاكید و ارائه )اهمیت مشکل -2

راه حلها و خدمات موجود نحوه برخورد با مشکل، -3

عوارض ناشی از تداوم این مشکل -4

عوامل موثر بر موضوعراه حل مشکل و یا ارائه-5

تناقضات موجود -6

كار كنیم ه چدر این تحقیق می خواهیم -7

از اجرای تحقیق فواید ناشی -8

Moradinazar



اصول نگارش مقدمه مقاله که باید رعایت کنيم

مقاله باشدهم راستا با عنوان مقدمه 1.
-مطالب در مقدمه بسیار حایزاهمیت است انسجام و سیر منطقی 2.
.حركت كندشروع و به سمت جزئيات کلياتازمقدمه 3.
شدن بی دلیل مقدمهتکرار مکررات و طوالنی 4.
روان ، ساده و شفافاستفاده از جمالت 5.
.بیان شودخود مسأله و سپس علت مسأله در ابتدای مقدمه سعی شود 6.
پژوهش كوتاه باشدپيشينه تجربي7.
توجیه كنیدشکاف در یافته هاي قبليضرورت مطالعه خود را بر اساس8.
.ذكر شوداهمیت مطالعه9.

رخوردار باعتبار كافی با موضوع شما دارند یا از ارتباط كمتری از بیان مطالعاتی كه 10.
.نیستند، خودداری كنید

.از حد جزییات تحقیقات دیگران خودداری كنیدشرح بیش 11.
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که روند بيان مسئله بایستي به گونه اي باشد
خواننده احساس کندکه ازیک شاهراه به یک 

سپس درکوچه مورد نظر شده وجاده فرعي وارد
به منزل رسيده است

.
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همانمواري که یک گزارش علمي براي افرادي درحتي در

نوشته مي شود بایستي ذهن ایشان رارشته تخصصي 

شما بایدواقع در. براي قبول موضوع آماده ساخت

قرارموضوع خودخود ودرموضع دفاع از
.بگيرید
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 از20% حداكثر مقدار حجم مقدمه ، (كلمه500–700)یک صفحره ای
كل مطالب باشد

 آورده شودصورت كامل اولین بار در متن به مخففكلمات.

 (باشدكلی به جرئیروند منطقی)باشد منسجم و یکدست نوشته باید

 بنویسیدسبکی رسمی و به سوم شخص به صورت.

 مشخص باشد( رفرنس)مراجع علمی  .
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غیرمرتبط با پژوهشوغیراختصاصی، اطالعات گسترده

 كتابهای درسیارائه مطالب در حد

 تصاویرجداول وارائه

تحقیقبزرگ جلوه دادنواغراق

از آوردن این موارد خودداري شودمقدمه در 
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 اجتناب ورزیدجمالت طوالنی از  .

های یک جمله ای بپرهیزیداز پاراگراف.

 ه استفاد“ زیرا”یا “ و”، “اما”مانند “ ربطی”در ابتدای جمالت از كلمات
.نکنید

را درست استفاده كنیدنشانه گذاری

 ی كلمات و اصطالحات بسیار عامیانه و احساسری خرودداراز به كار بردن
(متأسفانه ، خوشبختانه یا بدبختانه.  )كنید
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مقدمهپایاناز به طور کلي پس 

 داردوجودمطروحه به واقعمشکل برسد این نتيجه به خواننده باید.

 این تحقيق مهم استچرا چه بوده و پایه هاي تحقيق و اساس.

مي شوداز شدت آن کم مشکل برطرف یاانجام این تحقيق با
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 مقاله ونوشته میشود ولی درایندهبا زمان پروپوزالاین قسمت  در
. نوشته می شودگذشتهبا زمان پایان نامه 

ن با مطالعه پژوهش، دیگران بتوانند روش كار ارائه شده در مقاله را بدو
ده هیچگونه ابهامی و به راحتی تکرار كنند و به همان خروجی های ذكر ش

.  در مقاله برسند



(نوع مطالعه)روش شناسی
جامعه پژوهش
 حجم نمونه
روش جمع اوری داده ها
ابزار گرداوری
 نحوه تجزیه و تحلیل



 اردبستگی دش ھانواع سئواالت پژودرباره مشکل و اطالعات موجود میزان.
  باشدعنوان و اهداف  انتخاب نوع مطالعه باید هم راستایی.

 عوامل موثر در انتخاب نوع مطالعه:
نوع مسئله

میزان آگاهی موجود درباره مسئله
 منابع موجود برای انجام طرح



انواع مطالعات

توصيفي تحليلي

مشاهده ايايمداخله

کارآزمایي باليني

کارآزمایي اجتماعي

کارآزمایي ميداني

مقطعي

مورد شاهدي

کوهورت

اکولوژیک

گزارش مورد

گزارش موارد
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اندشدهانتخابهاییویژگیچهباوتعدادیچهكسانی،چه.
است؟شدهانتخابجمعیتاینچرا
استخصوصیاتیچهدارایواستگرفتهقراركجادرجمعیتاین



ابزار و روش گردآوري داده ها

روش گردآوری داده ها 

مصاحبه

مشاهده

 (الکترونیک/پستی/حضوری)پرسشنامه

نام ابزار•

توضیح مختصر•

منبع•
روایی و پایایی•





ر تعداد عضو های جامعه تحت مطالعه، در حدی باشد كه بتوان به هوقتی .  1
دادیک از اعضای جامعه شماره ای نسبت 

،انتخاب هر یک از اعضا یکسان باشدشانس . 2
درجمعیتاعضایتمامیازفهرستیباشیدقادربایدابتداروشایندر

در.دكنیاستفادهبردارینمونهچهارچوبعنوانبهآنازوبگیریداختیار
ایوكشیقرعهباسپس.می دهیدنسبتشماره ایعضوهربهروشاین

موردتعدادبهرانظرتانموردنمونه هایتصادفیاعدادجدولازاستفاده
.می كنیدانتخابلزوم

برای جوامعی گسترده و با حجم زیاد، این روش نمونه برداری:توجه
.مناسب نیست



ضو اول بتوانیم یک نمونه برداری تصادفی ساده انجام دهید تا اولین ع
.انتخابی جامعه معلوم شود

ددر مرحله دوم نمونه ها را با فاصله های یکسان از یکدیگر انتخاب كنی.



اگر ساختار جامعه ای كه می خواهید از آن نمونه برداری كنید به گونه ای
رون هر اعضای داست كه به چند طبقه طوری تقسیم شده است كه تقریباً 

مونه ، می توانید از نهستند( مشابه)طبقه از نظر صفت مورد بررسی همگن
م در هر در این روش می توان با یک نمونه ك. برداری طبقه ای استفاده كنید

ه در هر برآورد هایی ك. طبقه، برآورد دقیقی از صفت تحت بررسی تهیه كرد
رای طبقه همگن تهیه می شوند سرانجام تركیب شده و برآوردی دقیق ب

.صفت مورد نظر فراهم می كنند



ابزارآالت،دستگاهها،منظور.شودمیبیانپژوهشابزارهایجاایندر
.باشندمیآننظایرونامهپرسشآزمونها،

ودوجاستانداردمتوندریاهستندشدهشناختههاتکنیکواسباباگر
شدهناختهشكمتركهلوازمیبرایولینیستبیشتراطالعاتبهنیازیدارند

.شودذكركنندهتولیدنامونوع،اسمبایداند،
رواییدربارهویژهبهپرسشنامهوهاآزموندربارهvalidityپایاییو

reliabilityشوددادهبایدالزمتوضیحاتآنها.
الهمقمتندرنمونهمادهیاسؤالتعدادیذكرآزمونها،وهاپرسشمعرفیدر

یاپرسشنامهكاملنمونهلزومصورتدر.استضروری(روشهابخشدر)
.بیاوریدپیوستبخشدرراآزمونها



 روش جمع آوری می توانند شامل پرسشنامه، مشاهده، مصاحبه، آزمون
در گزارش ابزار استفاده شده ابتدا این ابزارها. ها و مقیاس ها باشند

یژگی توصیف شوند، سپس شیوه نمره گذاری آنها ذكر شود و در پایان و
.های روانسنجی آنها مورد اشاره قرار گیرد



سند خواني تصویرخواني نقشه کروکي

مشاهد ه

روش هاي ميدانيروشهاي کتابخانه اي

روشهاي گردآوري اطالعات

روش ترکيبي 

متن خواني و استفاده از فيشآمار خواني و استفاده جدول

روش ترکيبي

صوتي وتصویري مصاحبهپرسشنامه ايروش آزمون









تحقيق بنيادي(Fundamental)

 تحقيقات  پایه ای(Based)

 تحقيقات کاربردی(Applied )



ها ه بط بین پدیدروانظریه ها تبیین ن موت آزتحقیقاع ین نواساسی ف اهد
.  ست  اص مینه خازیک د در نش موجودابه مجموعه ودن فزاو 
 می كند رد تعدیل یا ،تایید را نها ده ،آسی كرربررا نظریهها.
 ل صوو انین ابه كشف قودی تحقیق بینیا،ها ه پدیدن بط میاروابا تبیین

.دازدعلمی می پر

ل و صوره اباد درموجوی نسته هاع داتوسعه مجمود صددی دربنیات تحقیقا
. ستانین علمی اقواف هد، ا

اثرات بي وزني در فضا بر توليد مثل تک سلوليهامثال بررسي



 اهداف مشخص تجاری نداردنوعی از تحقیق است كه
 بطور عام و خاص توسعه و دانش و نظریه ها درآن سعی می شود كه

گسترش یابد 
كاربرد عملی دستاوردهای تحقیق مورد توجه نمی باشد.



كه كاربرد مشخصی را درباره فراورده یا هدف كشف دانش تازه ای است
فرایندی در واقعیت دنبال می كند

تتحقیقات كاربردی توسعه دانش كاربردی در یک زمینه خاص اسهدف.
تحقیقات كاربردی به سمت كاربرد عملی دانش هدایت می شود .

عروقي در کشور-خطر بيماریهاي قلبيمانند بررسي عوامل



 انواع اهداف
هدف كلی ◦
اهداف اختصاصی◦
اهداف كاربردی◦

سواالت و فرضيات
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توصیفی

تحلیلی

اهداف و فرضيات 



کجا مي خواهيم پژوهش به ما مي گوید به هدف
برسيم 

 اهداف پژوهش باید:
از بطن مسأله استخراح شده باشند-
واقع بينانه باشند-
قابل دسترس باشند-
قابل اندازه گيري یا سنجش باشند-
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کليهدف:
.  رسیدتحقیق به چه نقطه ای خواهیم در انتهای 

اختصاصيیاجزیياهداف:
.را نشان می دهدمراحل رسیدن به هدف كلی 

کاربرديهدف:
جنبه و سعی می كندخیلی دقیق و قابل سنجش نیست بر خالف اهداف قبلی 

.  های كاربردی موضوع را نشان دهد
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رسیدخواهیماینقطهچهبهتحقیقانتهایدركهدهدمینشانكلیهدف.

باشدمیآنتکراردقیقاًگاهوعنوانبهشبیهبسیاركلیهدف.

ًروعش“مقایسه”یاو“تعیین”مانندسنجشقابلكلماتباجزییاهدافوكلیهدفحتما

.شود

گرددمیبیانگیریاندازهقابلوفهمقابلورسابطوروجملهیکقالبدر.

تاسعنوانازبیشترتوصیفیكلیهدفدرتحقیقمکانوزمان،شخصبیانضرورت
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چههككندمیبیانیعنی.كنندمیروشنراكلیهدفبهرسیدنمراحل
.برسیمكلیهدفبهتاشودبرداشتهبایدقدمهای

 ننده آن و عوامل كلیدی متاثر كننده و یا ایجاد كابعاد گوناگون مسئله باید
.را پوشش دهند

 باشندنظر منطقی بهم پیوسته باید از.

ام گام به گرا يدن به هدف کلياست که راه رسيانقشهياهداف جزئ
يما را به هدف کليج اهداف جزئیمجموعه نتا. کنديمشخص م

رساند يپژوهش م
(اختصاصي= ویژه = اهداف جزئي(
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 قرار است، ها بدون توجه به همه محدودیتهدفی است كه در نهایت و

.داردو حالتی آرمانی محقق به آن برسد 

 خیلی دقیق و قابل سنجش نیستبر خالف اهداف اختصاصی.

 نوشته شودچند جمله كاربرد نتایج تحقیق در قالب.
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ن ييتعDetermination               

سه             یمقاComparison

محاسبهCalculation

يت بندیاولوRanking

               برآوردEstimation

ن               ييتبExplanation

مطالعه نمودن، معتقد اذعان کردن، فهميدن،: مبهم و فاقد عملافعال 
.بودن، درك کردن، باور کردن ، گمان کردن
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استجزییاهدافبهشبیهبسیارسواالتوفرضیاتمتنكلیصورتبه.

دبوخواهدجزیياهدافتعدادبرابرنيزسواالتوفرضياتتعداد.

سوالتوصیفیجزییاهدافبرای

فرضيهتحلیلیجزئیاهدافبرای
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ح عبارت روشن و دقیقی است كه به صورت پرسشی مطر
.می شود و معموال یک یا دو متغییر را در برمیگیرد

 ا وضعیت یک متغییر و یچگونگیسوال معموال در مورد
.مطرح می شودمقایسه  دو متغییر 

چگونه ،چقدر؟
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مطررح مری شرود و بیرانگر جملره خبرری فرضیه به صرورت 
نتایجی است كه محقق انتظرار دارد و احتمرال مری دهرد در 

.ادامه به آن برسد
ه نمری شرود، بلکرهیچ گراه اثبرات یرا ابطرالل یک فرضیه 

.می شودتأیید یا ردّ براساس داده های بدست آمده فقط 
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فرضيه تحقيق



1- بدون جهت -2جهت دار

باشد جهت دار و در غیر این صورت بدون جهت استمشخصاگرجهت ارتباط -

متغیربین:جهتبدونفرضيهAمتغیروBداردوجودرابطه.

متغیربین:دارجهتفرضيهAوBداردوجودمعکوس/مستقیمرابطه.

متغیرهرگاه:دارجهتفرضيهAمتغیریابدافزایشBیابدمیافزایشنیز.
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دور از ذهن نباشد
 كندموازین علمی مطابقت با
 باشددر جهت مقصود و منظور مطالعه باید مثل اهداف
 باشدهماهنگبا بخشای دیگه ی پروپوزال
 باشدروشن و واضح
 باشدآزمون های آماری قابل ارزیابی با
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هدف کلي  :
ر سال تعیین شیوع افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه د◦

1399
اهداف جزیي

صیلیبرحسب جنسیت، مقطع تح............. تعیین شیوع افسردگی در دانشجویان◦
تحصیلیبرحسب آینده شغلی رشته............. تعیین شیوع افسردگی در دانشجویان◦
(خوابگاه-منزل )مقایسه شیوع افسردگی بر حسب محل اسکان◦
 سواالت و فرضيات  :

قدر برحسب جنسیت، مقطع تحصیلی چ............. شیوع افسردگی در دانشجویان◦
است؟

ی چقدر برحسب آینده شغلی رشته تحصیل............. شیوع افسردگی در دانشجویان◦
است؟

شیوع افسردگی در دانشجویان ساكن خوابگاه بیشتر از  منزل است◦
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هدف کلي  :
تعیین رابطه بین مصرف الکل با میزان ابتال به سرطان معده ◦
اهداف جزیي

تعیین میزان بروز سرطان معده در افراد مصرف كننده الکل◦
تعیین میزان بروز سرطان معده در افرادی كه  الکل مصرف نمی كنند◦
مقایسه میزان بروز سرطان معده  در افراد الکلی و غیر الکلی◦
تعیین ارتباط بین مدت زمان و مقدار مصرف الکل با سرطان معده◦
 سواالت و فرضيات  :

میزان بروز سرطان معده در افراد مصرف كننده الکل چقدر است؟◦
میزان بروز سرطان معده در افرادی كه  الکل مصرف نمی كنند چقدر است؟◦
میزان بروز سرطان معده  در افراد الکلی بیشتر از افراد غیر الکلی است◦
بین مدت زمان و مقدار مصرف الکل با سرطان معده ارتباط وجود دارد◦
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يتحقيق بنياد
 تحقيق

کاربردي

تحقيقات بنيادي

مبنایي براي

تحقيقات کاریردي حل مساله
واقعي

ارائه راه 
حل

نيازهاي نظري و مفهومي
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 ای محقق بیان می دارد چگونه یافته  هكاربردهای پژوهش
پژوهش وی می تواند برای توسعه نظریات، سیاست 

گذاری برای انجام یک عمل طرح ریزی برنامه ها مهم 
.  باشد

 یات محقق می بایست با ذكر جزیپیشنهادات پژوهش در
دازان بیان دارد كه مسئوالن ذی ربط، محققان، نظریه پر

.چه گونه می توانند از این یافته  ها استفاده كنند
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ر می قرامورد اندازه گیری یا سنجش ، عامل یا عواملی هستند كه هامتغیر
.گیرند

 واند بوده و می تقابل اندازه گیری مشخصه یک فرد ، شیئ یا پدیده كه
.مقادیر مختلفی را بپذیرد

 گر تغییر دیزماني به زمان دیگر یا از فردي به فرد كه از یا صفتی ویژگی
.دو یا چند ارزش یا عدد براي آن جایگزین کردكند و بتوان 



علميتعریف:
دارد،تعریفيچهمتغيرعلمينظراز

yكروموزمبودندارانظرازافرادژنوتیپیعنیجنسیت

چپطنبانقباضزماندرشریانهاجداربرواردفشارحداكثریعنیسیستولیکخونفشار

عمليتعریف:
شودميسنجيدهچگونهنظرموردمتغير

شدهتهنوشجنسیا،فردگفتهیا،گرمشاهدهبرداشتشودنوشتهاستممکنجنسبرای
دیدهقتحقیدرافرادهمهشناسنامهبایدعملیتعریفاینارایهصورتدركهشناسنامهدر

.شود
.



بر اساس ماهيت متغير:
(گسسته یا پیوسته)متغیر كمی 

(رتبه ای–اسمی )متغیرهای كیفی

 متغير در پژوهش( عملکرد)انواع متغيرها بر اساس نقش:
Predictor/ Explanatory/ Independent/ x)متغیر مستقل  variables)
Response/ Dependent/ y)متغیر وابسته  variables)

(Background)متغیر زمینه ای 
(Confounding( )مخدوشگر)متغیر مداخله گر 
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.متغيري که با عدد بيان مي شود . حاالت مختلفي دارد و کيفيت صفات با آن معرفي مي شود



گسسته:
.کنداختيارخودمقدارعنوانبهراپذیرشمارشاعدادمجموعهبتواندکهمتغيري

دستانگشتانتعداد،خانوادهافرادتعداد،فرزندانتعداد:مثال

پيوسته:

.کنداختيارراممکنحقيقياعدادتمامخود، مقداردوبينبتواندکهمتغيري

قد ، وزن ، درآمد:  مثل



اسمي:
نتسبمگروهيبهرامطالعهموردفردیاشیئیآناساسبرتوانمیتنهاكهخصوصیاتی

(مذكر،مونث)جنسنهادآنبرراگروهآنناموكرد

ايرتبه:

آنهاوانتمیواستدیگریازبيشتریاکمتركدامهرآنهامختلفحاالتكهتغیرهاییم

.كردمرتبرا

(...،انسلیسدیپلم،بیسواد، )تحصیالتمیزان،(شدیدمتوسط،خفیف،)بیماریشدت



توصيفي
(وابسته)اصلیdependent
زمینه ایDemographic    

تحليلي
مستقلIndependent
وابستهDependent
زمینه ایDemographic
مخدوش كنندهConfounder



 ايمتغيرهاي زمينه
نژاد ، سن ، مذهب ،قرار می گیرند مانند در هر مطالعه ای مورد بررسی هستند كه تقریبا متغیرهایی 

گری ارتباط با هر فاكتور دیو تقریبا راحتی قابل بررسی هستند به چون این متغیرها .. و محل سکونت
. در بیشتر مطالعات مورد بررسی قرار می گیرنددارند 

متغير وابسته
.تاثیر سایر متغیرها را بر روی ان بسنجیماست كه میخواهیم همان معلول یا پیامد 

متغير مستقل
. ، تحت بررسی استعلت احتمالیاست كه به عنوان متغیری 

سرطان ریه                          سیگار
وابسته                                                مستقل



 متغيرهاي مخدوش کننده(Confounder):
تند و بر دو در ارتباط هسهر متغیر وابسته و مستقل با هستند كه متغیرهایی 

.  روی هریک از آنها تأثیر می گذارند



 باشدهدف مطالعه در ارتباط متغیرهای كه با.

 ،نوشته شودهدف از بررسی این متغیر در قسمت اهداف.
 وجود داشته باشدچک لیست یا پرسشنامهدر.
 تعریف شودروش اجرا در.

پرسشنامه                جدول متغيرها                اهداف 



نام 
متغير

واحتعریف عملينقشمقياس
د

پيوسته

سته
س

گ

ي
اسم
رتبه

ي
ا

زن-مردفنوتیپزمینه ای*جنسیت
سن

*
سال

ابتدایی؛اخرین مدل *تحصیالت

بی سواد

جدول متغیرها:  4-4
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استیمختلففعالیتهاینمودنلیستزمانبندیجدولتدویندرقدماولین

.شوندانجامتحقیقدربایدكه

ودبرخواهدزمانمیزانچهفعالیتهركهگرددتعیینبایدبعدمرحلهدر

انجامسریصورتبهتواندمیفعالیتكداموموازیتواندمیفعالیتكدام

.شود
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، شرح مرحله اي فعاليت ها و پيش بيني مدت زمان اجراي آن به ماه: جدول گانت
به ترتيب اجرا

123456789101112مدتفرد مسئولنوع فعاليت

جمع اوری اطالعات 
و اقدامات اولیه

***3مرادی

****4نجفیپاكسازی داده ها

ه تجزیه و تحلیل داد
ها

مرادی 
*****5نجفی

**2مرادینهاییگزارش
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فرماییدتوجهحتماًهستند؛انتظارحدازبیشتربسیارشدهتلفزمانهای.

نهادهاایرسباهماهنگیبهنیازونیستندوابستهشمابهكهفعالیتهاییزمانتعییندر
.باشیدمحتاطدارد،

هنددقرارالشعاعتحتشدتبهراپروژهزمانبندیتوانندمیكهمهموویژهفعالیتهای
.فرماییدشناسایی

كاراستممکنآنعکسبرولینیستآفرینمشکلدادنانجامسریعولینوشتنطوالنی
.ببردسوالزیرراشما
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 5-1جدولهزینه های پرسنلی

 5-2جدولهزینه آزمایشات وخدمات تخصصی

 هزینه های تجهیزاتی
5-3جدولهزینه هاي وسایل غير مصرفي
  5-4جدولهزینه هاي وسایل  مصرفي

 5-5جدولهزینه های مسافرتها
 5-6جدولسایر هزینه ها
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5-7جدول:            جمع هزینه ها



 مشخص گرددساعت كاری هر فرد باید.
 مشخص گرددحق الزحمه ساعتی هر فرد باید.

تخصصی، نیمه )مدرك و نوع کار حق الزحمه ساعتی هر فرد معموالً متناسب با ◦
ن می مادی تعییقوانین و مقررات موسسه حمایت كننده و ( تخصصی و غیر تخصصی

.شود

مه ای كل حق الزحیعنی . گاهی ممکن است مجبور شویم برعکس عمل كنیم
.را كه می خواهیم به فرد بدهیم بر هزینه واحد تقسیم كنیم
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تعدادافرادنوع فعاليتردیف
کار ساعات

هر فعاليت
فعاليت در حق

جمعهر ساعت

جمع اوری اطالعات و اقدامات 
اولیه

استاد
دانشيار
استادیار

مربي
ارشدکارشناس

16000
14000
12000
8000
3500

پاكسازی داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها

(ریال)جمع هزینه هاي  پرسنلي 
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 ،نالیز آو حتی كارهای كامپیوتری ، انجام آزمایشاتدر بسیاری از تحقیقات
و موسسات و خرید خدمت صورت گیردممکن است به شکل آماری 

.شركتهایی در قبال دریافت وجه این خدمات را ارایه دهند

 نه ، نباید این موارد در قسمت هزیدر صورت خرید خدمتطبیعی است كه
های پرسنلی نیز آورده شوند
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موضوع آزمایشردیف
مرکزسرویس 

دهنده
تعدادکل
دفعات

هزینه براي 
جمعهردفعه

1
گیری قند اندازه

خون
ازمایشگاه 

مركزی
1503000

2
نقشه ترسیم

توپوگرافیک
سازمان نقشه 

برداری كشور
1300.000

3
های چند مدل

سطحی
گروه 
اپیدمیولوژی

1500.000

(ریال)جمع هزینه آزمایشات وخدمات تخصصي 

انجام توسط مؤسسات دیگر كهآزمایش ها وخدمات تخصصیهزینه: )آزمایشات وخدمات تخصصیهزینه
.(می گیرد
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 غیر مصرفیو مصرفیتجهیزات

 آزمایشگاهیبرای انجام تحقیق ممکن است نیاز به خرید تجهیزاتی اعم از،
.باشد كه باید در جدولی مجزا نوشته شوندپشتیبانی، و كامپیوتری

 عد از در صورت خرید دستگاهها و وسایل غیر مصرفی، ببه صورت یک اصل كلی
در متن است مگر آنکهبا سازمان حمایت كننده اتمام تحقیق مالکیت این وسایل 

.قرارداد چیز دیگری نوشته شود
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تعداد ایرانکشورشرکتنام نام دستگاه 
قيمت 
قيمت کلواحد

1چینAsusتابلب

دستگاه
انتروپومتری

In body 

770
1كره

(ریال)غير مصرفي جمع هزینه هاي وسایل

تبار هزینه های دستگاه یا مواد غیر مصرفی كه باید از اع): هزینه هاي وسایل غير مصرفي( 5-3
.(این طرح از داخل یا خارج كشور خریداری شود
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قيمت تعدادایرانکشورشرکتنام هنام ماد
واحد

قيمت کل

ی كیت اندازه گیر
قند خون

20ایرانایران دارو

كیت اندازه گیری
میزان هورمون 
رم تیروكسین در س

یا پالسما

ن شركت پادت
علم

100ایران

(ریال)مصرفي جمع هزینه هاي مواد

هزینه های وسایل یا مواد مصرفی كه باید ): هزینه هاي مواد مصرفي( 5-4
.(ازاعتبار این طرح ازداخل یاخارج كشور خریداری شود

M.Moradinazar



 تقسیم می شوندبین شهری و داخل شهری معموالً مسافرتها به.

 هزینه یک سفر البته برای بعضی طرحها در این قسمت ممکن است
برای مثالً شركت در كنفرانس بین المللیخارجی 

 نیز آورده شودبرای ارایه نتایج.

 آنها ضرب می شودهزینه متوسط تعداد مسافرتها در.
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وسيله منظور از مسافرترتعدادسفمقصد
نقليه

کل هزینههزینه هربار

مراكز 
كاهش 

اسیب

جمع اوری 10
-اطالعات

100.000تاكسی

3.000.000هواپیماارنرم افزیادگیری2تهران

سطح 
شهر

100.000تاكسینمونه گیری10

(ریال)جمع هزینه هاي مسافرت 

(درصورت لزوم):هزينه مسافرت( 5-5
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 و تلفن،پست، نوشت افزار، صحافی،پرینت، تایپمعموالً هزینه های مربوط به
.چیزهایی از این دست در این قسمت نوشته می شود

 شوداضافهكل بودجه طرح نوشته شده و به مالیات طرح باید در این قسمت.

غیر معموالً متناسب با كل بودجه تحقیق هزینه مختصری نیز تحت عنوان
.نوشته شودقابل پیش بینی
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 یا ویک طرح را توسط چند سازمان تامین نمود ممکن است بتوان هزینه
.قسمت مشخصی از بودجه را به روشهای دیگری تامین كرد

این مشاركتها را معموالً در انتهای بودجه بندی طرح بیان می كنند.
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 ددر نظر بگیریفعالیت های پیش بینی نشده بخشی از بودجه را برای.

 ارقام بسیار دقت كنیدجمع زدن در.

 برآورد بودجه حتی االمکان با ذكر جزئیاتسعی كنید

 فکر كنیدكاهش بودجه به راه های.
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 https://vc-research.kums.ac.ir/fa/researchmanagement/units/tarha/proposals/guideforcosting

M.Moradinazar

https://vc-research.kums.ac.ir/fa/researchmanagement/units/tarha/proposals/guideforcosting

