معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه
مرکز تحقیقات بیماریهای قلب و عروق

« پرسشنامه پايان نامه تحقيقاتي »
نام و نام خانوادگي :

عنوان پايان نامه به فارسي :

عنوان پايان نامه به انگليسي :

تاريخ پيشنهاد :

شماره پايان نامه :
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اين فرم مي بايستي توسط دانشجوي متقاضي و با كمك استاد راهنما و مشاور پر شده و به كميته تصويب عنوان پايان نامه جهت
ارجاع و تصويب تحويل گردد.

 قسمت اول  :اطالعات مربوط به دانشجو ،استاد راهنما و استاد مشاور 

1-1ـ اطالعات مربوط به دانشجو
شماره دانشجويي:
دوره :
تلفن :

نام و نام خانوادگي :
رشته تحصيلي :
آدرس :

1-2ـ اطالعات مربوط به استاد راهنما
شغل و سمت فعلي :
تخصص جنبي :
تخصص اصلي :

نام و نام خانوادگي :
آخرين مدرك تحصيلي :

پايان نامه هاي در دست راهنمايي :
-1
-2
-3
-4
-5

1-3ـ اطالعات مربوط به استاد مشاور :
نام و نام خانوادگي :
نوع مشاوره  :تخصصي 

درجه علمي :
آماري 
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امضاء و تاييد استاد راهنما

امضاء و تاييد استاد مشاور

تاريخ :

تاريخ :

مقدمه و معرفي طرح (بيان مساله) :
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مروري بر مطالعات انجام شده :
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 قسمت دوم  -اهداف و فرضيات 
الف) هدف كلي طرح :

ب) اهداف ويژه طرح :

ج) هدف كاربردي :

هـ) فرضيات يا سؤاالت پژوهش :

و) تعريف واژه ها :
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 قسمت سوم روش اجراي طرح 
1ـ نوع مطالعه :

 )1توصيفي تحليلي :
 )2مداخله اي :
 )3كيفي و نيمه تجربي :

گروهي 
مقطعي 
 clinical trail


موردي – شاهدي 
 experimental

2ـ جمعيت مورد مطالعه ،شرايط ورود و خروج به مطالعه (جداول متغيرهاي وابسته و مستقل كامل شود):

3ـ محيط و زمان پژوهش :

4ـ تعيين حجم نمونه و روش نمونه گيري :
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5ـ جزئيات مراحل انجام كار و جمع آوري اطالعات (در صورت استفاده از پرسشنامه ،لطفاً پيوست
نماييد).

6ـ روش تجزيه و تحليل داده ها :
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جدول متغيرها :
مشخصات

مستقل

وابسته
ته

سته
پيوس

گس

اي
اسمي

رديف

كيفي

علمي

رتبه

متغير



كمي

تعريف

مقياس

جدول زماني مراحل اجراء پايان نامه ): (CANTT CHART
شرح فعاليت

طول

زمان اجرا

مدت

ماه ماه ماه ماه ماه ماه ماه ماه ماه ماه ماه ماه
1

2

9

3

4

5

6

7

8

9

12 11 11
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 قسمت چهارم اطالعات مربوط به هزينه ها 
 )4-1آيا براي اين طرح از سازمانهاي ديگر نيز درخواست اعتبار شده است؟ بلي 

خير 

 )4-2هزينه پرسنلي با ذكر مشخصات كامل و ميزان اشتغال هر يك و حق الزحمه آنها
نوع فعاليت

تعداد افراد

كل ساعات كار

حق الزحمه در

براي طرح

ساعات

جمع

جمع

 )4-3هزينه آزمايشات و خدمات تخصصي :
موضوع آزمايش يا خدمات

مركز سرويس

تعداد كل

هزينه براي هر

تخصصي

دهنده

دفعات

دفعه

جمع (ريال)

جمع هزينه هاي آزمايشات و خدمات تخصصي

 )4-4فهرست وسايل و مواردي كه بايد از اعتبار اين طرح از داخل يا خارج كشور خريداري شود
نام دستگاه و يا مواد

شركت سازنده

كشور

يا فروشنده
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مصرفي يا

تعداد يا

غير مصرفي

مقدار الزم

قيمت كل

جمع كل
 )4-5هزينه مسافرت در صورت لزوم :
مقصد

دفعات مسافرت در مدت

نوع وسيله نقليه

تعداد افراد

هزينه به ريال

اجراي طرح و منظور آن

 )4-6هزينه هاي ديگر:

الف) هزينه تكثير نشريات ،كتب و پرسشنامه ها  .............................................. :ريال
ب) ساير هزينه ها  .............................................. :ريال
جمع هزينه هاي ديگر  .............................................. :ريال

 )4-7جمع هزينه هاي طرح :
الف) جمع هزينه هاي پرسنل

ريال

ب) جمع هزينه هاي آزمايشات و خدمات تخصصي

ريال

پ) جمع هزينه هاي وسايل و مواد

ريال
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ت) جمع هزينه هاي ديگر
ث) جمع كل

ريال
ريال
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 )4-8مالحظات اخالقي ،مشكالت اجرايي در انجام طرح و روش حل مشكالت



منابع و مآخذ :

14

 چكيده اي از طرح تحقيقاتي 
عنوان طرح :
نام دانشجو :
1ـ ضرورت اجراي طرح را به صورت خالصه شرح دهيد .

2ـ اهداف كلي و اختصاصي :

3ـ سواالت پژوهشي يا فرضيات :

4ـ روش اجرا به صورت خالصه :

5ـ شيوه هاي تجزيه و تحليل يافته ها :

6ـ هزينه :

7ـ تاريخ تحويل پيشنهاد طرح تحقيقاتي :
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 نكات مهم در مورد مراحل اجرايي تصويب پايان نامه دانشجويان 

الف) زمان انتخاب پايان نامه :
دانشجويان دوره دكتري عمومي پزشكي مي بايست از شروع دوره كارآموزي تا قبل از شركت در امتحان جامع پيش كارورزي
موضوع پايان نامه خود را انتخاب و به ثبت برسانند .در غير اين صورت ،تا زمان ثبت موضوع پايان نامه مجاز به شركت در
امتحان جامع پيش كارورزي (انترني) نمي باشد.

ب) مراحل ثبت موضوع پايان نامه :
1ـ ارائه معرفي نامه از آموزش دانشكده پزشكي به امور پژوهشي مبني بر واجد الشرايط بودن انتخاب پايان نامه
2ـ ارائه پروپوزال تايپ شده به امور پژوهشي
3ـ بررسي تكراري نبودن موضوع پايان نامه توسط امور پژوهشي
4ـ بررسي واجد شرايط بودن استاد راهنماي مربوطه از نظر تعداد پايان نامه و  ...مطابق ماده  4و  5ايين نامه پايان نامه ها
5ـ ارجاع به كميته كارشناسان جهت بررسي متدولوژي
6ـ ارجاع به يك نفر هيات علمي به عنوان داور علمي
7ـ ارائه نظر داور متدولوژي در كميته كارشناسان و جمع بندي نظر كميته
8ـ اطالع به دانشجو جهت رفع نواقص ،اشكاالت و تاييد اصطالحات توسط داور متدولوژي
9ـ دفاع از موضوع توسط دانشجو در كميته كارشناسان با حضور استاد راهنما و دارو علمي
11ـ اعالم نظر نهايي به مدير پژوهشي جهت طرح در شوراي پژوهشي
11ـ ابالغ راي شوراي پژوهشي درباره تصويب موضوع پايان نامه به دانشكده ،استاد راهنما و دانشجو جهت شروع كار

ج) فاصله زمان ثبت موضوع پايان نامه تا زمان دفاع نبايد كمتر از يك سال باشد

 راهنماي كارگاههاي روش تحقيق ،نگارش پايان نامه ،مقاله و شرايط دفاع از پايان نامه در كتابچه مربوطه خواهد آمد.
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