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پروپوزال؟؟؟؟ 

1 )پروپوزال تحقیقاتی چیست و چه زمان نوشته میشود؟

2 )آیا پروپوزال تحقیقاتی همان طرح تحقیقاتی است؟

3 )ر محققچه اتفاقی در مسیر نوشتن تا پذیرش پروپوزال در انتظا

است؟

4 )چرا نوشتن یک پروپوزال بخصوص خوب نوشتن آن اهمیت

دارد؟



پروپوزال؟؟؟؟ 

5 )اولویتهای پژوهشی چیست و چگونه قابل دسترسی است؟

6 )ی است؟آیا داشتن استاد راهنما برای تصویب یک پروپوزال ضرور

7 )چه تفاوتی بین طرح های دانشجویی و طرح های هیئت علمی

وجود دارد؟

8 )اتیآیا امکان تبدیل پایانامه های دانشجویی به طرح تحقیق

وجود دارد؟



پروپوزال؟؟؟؟ 

9 )یگر آیا امکان تصویب پروپوزال در یک شهر و اجرای آن در شهر د

وجود دارد؟

10 )کز آیا یک پروپوزال مصوب در یک مرکز را عینا می توان در مر

دیگر ارائه و مصوب نمود؟

11 )کد اخالق چیست و چگونه اخذ می شود؟

12 )کد کارآزمایی بالینی چیست و چگونه اخذ می شود؟



ایی برای نوشتن یک پروپوزال داشتن چه مهارت ه
الزم است؟؟؟؟ 

آشنایی با منابع اطالعاتی

جستجو در منابع اطالعاتی

آشنایی با رفرنس نویسی

آشنایی با روش تحقیق و کلیات آمار

آگاهی از قوانین پژوهشی ملی و موسسه ای



؟؟؟؟استپروپوزال از چه بخش هایی تشکیل شده 

1 ) عنوان

2 )ضرورت اجرای مطالعه

3 )مرور متون

4 )اهدف

5 )سواالت و فرضیات

6 )روش اجرا

7  )مالحضات اخالقی

8 )جدول متغیرها و رفرنس ها

student (1).doc


عنوان در یک پروپوزال؟؟؟؟ 

1 )عنوان پروپوزال چگونه نوشته شود؟

2)آیا نوشتن مکان و زمان مطالعه در عنوان ضروری است؟

3 ) روه متغییر اصلی، گ( ضروریات عنوان در مطالعات توصیفی

مداخله، گروه هدف، (و کارآزمایی بالینی ) هدف، مکان و زمان

.برون داد



عنوان در یک پروپوزال؟؟؟؟ 

1 ) و عوامل مرتبط با آن در 19-بررسی میزان شیوع بیماری کووید

1399ال شهر رفسنجان، س( ع)پرسنل بیمارستان علی بن ابیطالب 

2 )یماران مبتال بررسی تاثیر مالتونین در پیش آگهی و بهبود بالینی ب

یک مطالعه کارازمایی بالینی تصادفی شده19به کووید 



عنوان در یک پروپوزال؟؟؟؟ 

1 )بل از بررسی میزان شیوع اختالالت سایکولوژیک در بیماران ق

عمل جراحی

2 )بررسی تاثیر پانسمان هیدروکلوئید بر درمان زخم

3 )بررسی میزان اضطراب در دانشجویان



بیان مساله و ضرورت کار در یک پروپوزال؟؟؟؟ 

در بیان مساله و ضرورت کارچه باید گفت؟( الف

نقشه راه داشته باشیم( ب



نقشه راه داشته باشیم؟؟؟؟ ( ب

های شیوع عفونت های تنفسی در بیماران بستری در بخش: عنوان

99آی سی یو بیمارستان بوعلی در سال 

1–تعریف عفونت های تنفسی و پاتوفیزیولوژی آن

2–ت و شیوع داخلی و بین المللی عفونت های تنفسی و مشکال

عوارض ناشی از آن

3– عفونت های تنفسی در بیماران ای سی یو و ضرورت انجام

مطالعه در این زمینه در ایران



مروری بر متون در پروپوزال نویسی

Review of the Literatureپیشینه تحقیق، 

هدف از انجام مرور متون در پروپوزال چیست؟

م قبل از شروع مطالعات کمّی، تعیین دانش موجود در حوزه موضوع تحقیق مه
.است

یب بی هدف از مرور متون در پروپوزال نویسی شناسایی، ارزیابی، نقد و گاها ترک
.ه استطرفانه شواهد علمی است که توسط پژوهشگران دیگر در گذشته ارائه شد



متون کدام اند؟

مجالت 

مقاالت کنگره ها

پایان نامه ها

کتاب ها

گزارش نهایی طرح ها

اطالعات موجود در اینترنت

افراد ، گروه ها و مؤسسات



به متون چگونه دسترسی پیدا کنیم؟

• Web of Science

• Scopus

• Google Scholar

• Medline

• Embase

• Cochrane



در چه بازه زمانی متون را مرور کنیم؟

.باشداین موضوع تحت تأثیر مسئله مورد مطالعه، منابع در دسترس و اهداف پژوهشگر می 



مروری بر متون را چگونه در پروپوزال وارد و 
گزارش کنیم؟

:نمونه گزارش متون در فرم پروپوزال

SID،Googleاطالعاتیپایگاه هایدررامطالعاتگران¬پژوهشمتون،بررسیدر Scholarو

PubMed،Scopus،ونمودهجستجو............................های¬کلیدواژهازاستفادهبا

بازه.ندکرداستخراجداشتند،پژوهشعنوانباراارتباطترین¬بیشکهرامطالعاتیآن،ازبعد

.بود2021تا2019سالازجستجوزمانی



مروری بر متون در پروپوزال نویسی
:نمونه گزارش متون در فرم پروپوزال

خانوادهاعضایروانسالمتبررسیبهچینکشوردرمحققین،2020سالدرتحلیلیتوصیفیمطالعهیکدر

پرسنلخانوادهعضو845رامطالعهآننمونه.اندپرداختهکرونادورانطیدردرمانوبهداشتپرسنلل

Generalizedپرسشنامهدوازاطالعاتآوریجمعمنظوربه.دادمیتشکیلدرمانب Anxiety

Disorder-7وPatient Health Questionnaire-9کهدادنشانمطالعهآننتایج.استشدهتفادهاس

واملیع.بودندنمودهتجربهراافسردگیواضطرابازتوجهیقابلدرجاتکنندگانشرکتازسومیکحدود

رددرمانیپرسنلزیادکاریساعاتشاملبودندارتباطدرخانوادهاعضایافسردگیواضطرابباکه

نتیجهاینگونهنمحققی.بودفرزندیوالدنسبتهمچنینوکوویدبیمارانباپرسنلمستقیمتماسبیمارستان،

.(25)شوندپایشوارزیابیروانشناختیمشکالتنظرازبایددرمانیتیمخانوادهکهنمودندگیری



اهداف در پروپوزال نویسی

هدف اصلی( الف

دایی در بررسی میزان شیوع پوسیدگی های دندانی در بین دانش آموزان مقطع ابت
1400شهر قزوین در سال 

اهداف فرعی( ب

س های تعیین میزان شیوع پوسیدگی های دندانی در بین دانش آموزان در کال-1
1400مختلف مقطع ابتدایی در شهر قزوین در سال 

و دختر در تعیین میزان شیوع پوسیدگی های دندانی در بین دانش آموزان پسر–2
1400مقطع ابتدایی در شهر قزوین در سال 

اهداف کاربردی-3

انش نتایج مطالعه حاضر می تواند در جهت ارتقاء وضعیت بهداشت دندان و دهان د
آموزان مقطع ابتدایی در شهر قزوین به کار گرفته شود



سواالت در پروپوزال نویسی

میزان شیوع پوسیدگی های دندانی در بین دانش آموزان در کالس های -1

چقدر است؟1400مختلف مقطع ابتدایی در شهر قزوین در سال 

مقطع میزان شیوع پوسیدگی های دندانی در بین دانش آموزان پسر و دختر در–2

چقدر است؟1400ابتداییدر شهر قزوین در سال 



روش کار

نوع مطالعه مان را مشخص می کنیم

مطالعه به چه شکلی اجرا می شود؟

شرکت کنندگان چه کسانی هستند؟

چگونه به شرکت کنندگان دسترسی پیدا می کنیم؟

طول مدت احتمالی مطالعه چقدر است

محیط انجام مطالعه دقیقا کجاست

داده ها با چه روشی جمع آوری می شوند



(نوع مطالعات)روش کار 

1–مطالعات مداخله ای
2–مطالعات غیر مداخله ای



متغیر ها

1 )زمینه ای ، مستقل یا وابسته؟

2 ) ؟(اسمی یا رتبه ای)، یا کیفی (پیوسته یا گسسته)کمی

ت بهداشت بررسی ارتباط ویزیت هفتگی توسط دندانپزشک با وضعی

اعصابدهان و دندان سالمندان مبتال به سکته مغزی بستری در بخش

.متغیر زمینه ای، کمی، پیوسته: سن

.متغیر زمینه ای، کیفی، اسمی: جنسیت

.متغیر مستقل: ویزیت هفتگی دندان پزشک

متغیر وابسته: بهداشت دهان و دندان



اصول اخالقی در پژوهش کمی

ی اقدامات در طی مطالعه برای حفاظت شرکت کنندگان در مقابل ب
:اخالقی

بررسی خطر  و مزایای مطالعه–1

دید، کودکان، افراد ناتوان ذهنی، افراد ناتوان جسمی ش)اخذ رضایت آگاهانه –2
(بیماران در مرحله انتهایی زندگی، زنان باردار، زندانیان

(بی نامی)رازداری –3

حفظ احترام و شان شرکت کنندگان–4

استقالل شرکت کنندگان–5

اخذ کد اخالق–6




