دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان
معاونت تحقيقات و فناوري

نكات الزم و ضروري فرم پيشنويس طرح تحقيقاتي


نكات اجرايي
 - 1در مواردي که اجراي طرح پيشنهادي مستلزم همكاري بخشها با ساير سازمانهاي ديگر باشد ،طرح دهنده بايد قبالً نظر موافق سازمانهاي مربوطه را کسب
نموده و موافقت نامه کتبي ايشان را ضميمه اين پيشنويس نمايد.
 - 2کليه تجهيزات و لوازم مصرفي و غيرمصرفي باقيمانده از اجراي طرح که از محل اعتبار آن تهيه شده است ،پس از اتمام اجراي طرح متعلق به دانشگاه بوده و
هرگونه تصرفي در آنها منوط به کسب مجوزهاي الزم است.
 - 3مجري موظف است کليه مستندات انجام طرح را حداقل تا پنج سال بعد از پايان طرح نگهداري کرده تا در صورت لزوم قادر به ارائه آنها باشد.
 - 4هنگام ارائه اين فرم جدول همكاران اصلي طرح بايد تكميل شده و اين امر به منزله امضاء و تأييد فرد يا افراد اشاره شده مي باشد.
 - 5زمان اجراي مطالعه از هنگام عقد قرارداد طرح تحقيقاتي شروع ميشود.
 - 6کليه مطالعات کارآزمايي باليني بايد( :الف) به تأييد کميته اخالق دانشگاه برسد( ،ب) در مرکز ثبت کارآزمايي باليني ايران به ثبت برسد( ،ج) از افراد تحت مطالعه
رضايت نامه آگاهانه اخذ گردد.
 - 7در صورت استفاده از ابزارهاي جمع آوري اطالعات (مانند پرسشنامه ،چک ليست و  )...ضروري است اين ابزارها همراه با پروپوزال به مديريت پژوهشي دانشگاه
ارائه گردند.
 - 8از آنجا که اعتبار پيشنهادي طرح تحقيقاتي بر اساس نوع تعهد بيان شده در بند تعهدات مجري در قبال انجام طرح مورد قضاوت قرار خواهد گرفت،
الزم است بخشهاي مربوطه در پرسشنامه به ويژه بند ذکر شده به دقت و به طور کامل تكميل گردد.
 - 9کليه طرح هايي که به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه برسد ،بر اساس قراردادي که بين معاونت پژوهشي و مجري طرح منعقد ميشود ،قابل اجرا خواهد بود و
از تسهيالت علمي ،مالي و اداري مرکز طرف قرارداد برخوردار خواهد بود.مجري طرح طبق قرارداد ملزم به ارائه گزارش پيشرفت کار در فواصل زماني تعيين
شده در قرارداد مي باشد.
 - 11چنانچه انجام طرح پژوهشي در مرحله اي از پيشرفت آن اعم از اينكه به نتيجه نهائي رسيده يا نرسيده باشد ،منجر به کشف يا اختراع و يا تحصيل حقوقي شود،
مجري طرف قرارداد موظف است مراتب را کتباً به دانشگاه اطالع دهد .حقوق فوق الذکر که در اثر اجراي طرح تحقيقاتي ايجاد گرديده است طبق قرارداد متعلق
به پژوهشگر يا دانشگاه و يا هر دو خواهد بود.
 - 11در صورت انتشار يا ارائه نتايج حاصله از طرح در داخل يا خارج از کشور ،ذکر حمايت مالي و همكاري دانشگاه در انتشارات مذکور الزامي خواهد بود.

نوع مطالعه
بررسي بيماران()case series

مواردي که الزاماً بايستي در روش اجراي طرح توضيح داده شود
تعريف بيماري – جمعيت مورد مطالعه – محلهاي مورد مطالعه – روش بررسي بيماران (پرونده ،خود بيمار) ...

بررسي مقطعي ()sectional cross

جمعيت مورد مطالعه – نام متغيرهاي وابسته و مستقل و روش اندازه گيري متغيرها _ روش نمونه گيري

مطالعه مورد شاهدي ()control case

تعريف گروه بيماران و چگونگي انتخاب آنان – تعريف گروه کنترل و چگونگي انتخاب آنان – نسبت شاهد به مورد – نام متغير مستقل اصلي

مطالعه هم گروهي ()cohort

تعريف جمعيت مورد مطالعه – تعريف دقيق مواجهه – تعريف دقيق پيامد – نحوه مقابله با ريزش نامتعارف

مطالعه مداخله اي ( )interventionalو

نوع مطالعه  -نوع نمونه انساني يا حيواني – تعريف مداخله و ميزان دقيق آن (طول مدت  ،دوز مورد مصرف و  – )....وجود گروه کنترل – نحوه
تقسيم در گروههاي مختلف – نحوه کورکردن مطالعه – نحوه مقابله با خروج نمونه ها از مطالعه – تعريف دقيق پيامد  outcomeو نحوه
اندازه گيري پيامد

مطالعات علوم پايه () basic sciences

تعريف دقيق سير اجرا – تعريف دقيق بررسي نتايج

کارآزمايي باليني ()clinical trial

مطالعه براي ساخت مواد ،دارو ،وسيله و..

تعريف دقيق دارو يا لوازم – آيا مشابه خارجي  /داخلي دارد در صورت وجود کاتالوگ آن پيوست باشد – موارد مصرف – نحوه تاييد دستگاه يا
دارو

راه اندازي يک روش يا سيستم علمي اجرايي

تعريف دقيق سيستم – نواقص سيستم موجود – راه حلهاي پيشنهادي – نحوه رسيدن به وضعيت مطلوب

مطالعه روايي روشهاي تشخيصي

تعريف دقيق انجام تست – تعريف دقيق تست  – Gold standardنحوه پذيرش بيماران و افراد سالم

طراحي نرم افزار
مطالعات بومشناختي ()ecological

برنامه مورد استفاده براي طراحي – محتويات برنامه نرم افزاري – کاربردهاي نرم افزار
تعيين و توصيف کامل جامعه يا جمعيت مورد بررسي – تعيين و تعريف واضح و صريح متغيرهاي مورد بررسي و مقياس مورد اندازهگيري آنها

 - 12پس از تعيين نوع مطالعه  ،به مواردي که الزاماً بايستي در روش اجراي طرح توضيح داده شود نيز دقت فرماييد ( .جدول ذيل).
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نكات نگارشي
حاشيهبندي پيشنويس طرح تحقيقاتي از هر چهار طرف  2سانتيمتر باشد.
براي تيترهاي اصلي از فونت  Titrيا  BTitrضخيم نمره  12استفاده شود.
براي تيترهاي فرعي (در صورت لزوم) از فونت  Mitraيا  BMitraضخيم نمره  12استفاد شود.
براي نگارش متن اصلي ،جداول و ضمائم از فونت ميتراي ساده نمره  12استفاده شود.
الزم است طرح دهنده براي تكميل قسمت روش اجراي طرح به جدول زير توجه کامل داشته باشد و کليه موارد اشاره شده در بند مربوطه را توضيح دهد.
توضيح کاملي در رابطه با ابزار جمع آوري اطالعات (پرسشنامه و يا  )...ارائه نموده و نمونهاي از رضايت نامه و پرسشنامه مورد استفاده براي طرح را ضميمه نمايد.
شماره اولويت طرح به صورت دانشكده يا مرکز تحقيقات ،گروه ،شماره اولويت از سايت معاونت تحقيقات استخراج و در پروپوزال درج گردد.

کلمه

مفهوم

فرد يا افرادي هستند که پيشنويس طرح را تهيه نموده و معموالً اجراي پژوهش نيز به وسيله ايشان انجام ميپذيرد .بر اين
اساس و با توجه به آيين نامه طرحهاي تحقيقاتي در اين نوشتار عبارات مجريان يا مجريان اصلي و طرح دهندگان معادل
طرح دهندگان
يكديگر هستند.
فردي است که از ين مجريان طرح انتخاب شده و مسؤليت اجراي طرح از نظر مالي ،حقوقي و اداري به عهده ايشان است.
بين مدير اجراي طرح و ساير مجريان امتياز خاصي وجود ندارد و مدير اجراي طرح صرفاً مسئول اجرايي و طرف مذاکره و
مدير اجرايي طرح
عامل اجراي طرح شناخته ميشود .يک طرح تحقيقاتي نميتواند بيش از يک مدير اجرايي داشته باشد.
همكاران اصلي طرح همكاراني هستند که حضور شخص يا همكاري تخصصي ايشان در انجام طرح ضروريست.
طرحي است که داراي نتايج بالفعل بوده و نتايج حاصل از انجام آن بال فاصله پس از اتمام طرح قابل استفاده باشد.
طرح کاربردي
طرحي است که داراي نتايج بالقوه بوده و نتايج حاصل از انجام آن بال فاصله پس از اتمام طرح قابل استفاده نباشد.
طرح بنيادي
طرحي است که بر اساس نياز بهداشتي درماني جامعه ،در تالش براي رفع مشكل و يا يافتن پاسخ سؤال مشخصي باشد.
طرح جامعه نگر
 Health System Researchتحقيقاتي را شامل ميشود که در قالب طرحهاي جامعهنگر ارائه ميشوند.
HSR

«« اين توضيحات صرفاً جهت اطالع مجري طرح ميباشد و الزم نيست در پيشنويس طرح تحقيقاتي درج شود»» .

