
 بسمه تعالی

 معاونت پژوهشی دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی

 چک لیست ارزیابی اولیه پروپوزال طرح پژوهشی مستقل

 

  :طرح عنوان

  :طرح شماره

  *آیا طرح تکراری است؟   بلی             خیر-1

پاسخ / امتیاز دهید 52تا  2در صورت منفی بودن پاسخ سوال فوق، به موارد  *  

 خیر                  *آیا طرح ضرورت اجرا دارد؟    بلی-2

امتیاز دهید پاسخ / 52تا  3در صورت مثبت بودن پاسخ سوال فوق، به موارد  *  

 خیر               *دارد؟    بلی نوآوریآیا طرح -3

امتیاز دهید 52تا  4در صورت مثبت بودن پاسخ سوال فوق، به موارد  *  

 



  

  ردیفردیف

  

  بخشبخش

  

  گزینهگزینه

  

کاربرد کاربرد 

  نداردندارد

    امتیازامتیاز

  ضریبضریب

  

بلی بلی   امتیازامتیاز

((11))  

تا حدودی تا حدودی 

((0.50.5))  

  ((00خیر )خیر )

44    

  عنوانعنوان

    1010          های پژوهشی دانشکده است.های پژوهشی دانشکده است.هستههستهمرتبط با مرتبط با 

    22          عنوان فارسی شفاف و حتی االمکان موجز استعنوان فارسی شفاف و حتی االمکان موجز است  55

    11          عنوان انگلیسی با عنوان فارسی مطابقت داردعنوان انگلیسی با عنوان فارسی مطابقت دارد  66

77    

  کلید واژه هاکلید واژه ها

    11          کلیدواژه ها براساس عنوان و اهداف انتخاب شده است                                                                       کلیدواژه ها براساس عنوان و اهداف انتخاب شده است                                                                       

    11          کلید واژه ها براساس سرعنوان های موضوعی تخصصی انتخاب شده استکلید واژه ها براساس سرعنوان های موضوعی تخصصی انتخاب شده است  88

    11          نوع طرح با متدولوژی پژوهش مطابقت داردنوع طرح با متدولوژی پژوهش مطابقت دارد  نوع طرحنوع طرح  99

    33          ضرورت اجرای طرح به خوبی توجیه شده استضرورت اجرای طرح به خوبی توجیه شده است  خالصه و ضرورت اجرای طرحخالصه و ضرورت اجرای طرح  1010

    33          منافع مورد انتظار از اجرای پژوهش پیش بینی و تحلیل شده استمنافع مورد انتظار از اجرای پژوهش پیش بینی و تحلیل شده است  1111

  00  11          ابعاد مختلف متدولوژی را به طور خالصه نشان می دهدابعاد مختلف متدولوژی را به طور خالصه نشان می دهد  خالصه روش اجرای طرحخالصه روش اجرای طرح  1122

    33          هدف کلی به روشنی بیان شده و بیانگر نتایج نهایی پژوهش استهدف کلی به روشنی بیان شده و بیانگر نتایج نهایی پژوهش است    1133

    33          اهداف اختصاصی قابلیت اجرا دارداهداف اختصاصی قابلیت اجرا دارد  1144
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    22          اهداف با افعال عینی و قابل سنجش بیان شده انداهداف با افعال عینی و قابل سنجش بیان شده اند  اهداف کلی، اختصاصی و کاربردیاهداف کلی، اختصاصی و کاربردی  1155

    33          مجموع اهداف اختصاصی، دستیابی به هدف کلی را موجب می شودمجموع اهداف اختصاصی، دستیابی به هدف کلی را موجب می شود  اهداف کلی، اختصاصی و کاربردیاهداف کلی، اختصاصی و کاربردی  1166

    22          هدف کاربردی بصورت صحیح بیان شده استهدف کاربردی بصورت صحیح بیان شده است  1177

  سواالت پژوهش و فرضیاتسواالت پژوهش و فرضیات  1188

  

    11          فرضیات / سواالت به روشنی بیان شده است                                                         فرضیات / سواالت به روشنی بیان شده است                                                         

    11          فرضیات / سواالت قابلیت آزمون / پاسخگویی دارند.فرضیات / سواالت قابلیت آزمون / پاسخگویی دارند.  1199

  00  11          از جدیدترین منابع مرتبط با موضوع استفاده شده استاز جدیدترین منابع مرتبط با موضوع استفاده شده است  فهرست منابعفهرست منابع  2020

    11          تفاده شده استتفاده شده استروش منبع نویسی ونکور به درستی اسروش منبع نویسی ونکور به درستی اس  2211

    11          کلیه منابع ذکر شده در فهرست منابع،  ارجاع مرتبط در متن را دارندکلیه منابع ذکر شده در فهرست منابع،  ارجاع مرتبط در متن را دارند  2222

کلیدی تعریف شده کلیدی تعریف شده مفاهیم  استفاده شده در عنوان، اهداف و واژه های مفاهیم  استفاده شده در عنوان، اهداف و واژه های   تعریف واژه هاتعریف واژه ها  2233

  استاست

        11    

    11          تعاریف نظری مفاهیم  استفاده شده بر اساس منابع علمی معتبر  استتعاریف نظری مفاهیم  استفاده شده بر اساس منابع علمی معتبر  است  2244
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    11          تعاریف عملیاتی مفاهیم  استفاده شده دقیق و قابل سنجش استتعاریف عملیاتی مفاهیم  استفاده شده دقیق و قابل سنجش است  2255

    22          مساله یا مشکل تشریح شده استمساله یا مشکل تشریح شده است  مقدمه )بیان مساله(مقدمه )بیان مساله(  2266

    22          تشریح شده استتشریح شده استآثار حاصل از تداوم مشکل آثار حاصل از تداوم مشکل   2277

    22          توالی و پیوستگی منطقی وجود داردتوالی و پیوستگی منطقی وجود دارد  2288

    11          مطالعات ارائه شده مرتبط با موضوع پژوهش می باشدمطالعات ارائه شده مرتبط با موضوع پژوهش می باشد  بررسی متونبررسی متون  2299

    11          زمان انجام مراحل پژوهش  با روش اجرا تناسب دارد.زمان انجام مراحل پژوهش  با روش اجرا تناسب دارد.  جدول زمان بندیجدول زمان بندی  3030

3311    

  

  روش اجراروش اجرا

    22          نوع پژوهش به درستی بیان شده است.                                                              نوع پژوهش به درستی بیان شده است.                                                              

    33          جامعه پژوهش به درستی انتخاب شده استجامعه پژوهش به درستی انتخاب شده است  3322

    11          محیط پژوهش متناسب با جامعه پژوهش استمحیط پژوهش متناسب با جامعه پژوهش است  3333

به اهداف و به اهداف و انتخاب روش تحلیل داده )آزمون های آماری( برای رسیدن انتخاب روش تحلیل داده )آزمون های آماری( برای رسیدن   3344

  پاسخ به سواالت درست استپاسخ به سواالت درست است

        33    
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3355    

  مشخصات ابزار و روش گردآوری دادهمشخصات ابزار و روش گردآوری داده

  **        ابزار انتخاب شده متناسب با تحقیق است                                                           ابزار انتخاب شده متناسب با تحقیق است                                                           
33  00  

  **        نحوه بررسی روایی و پایایی ابزار توضیح داده شده استنحوه بررسی روایی و پایایی ابزار توضیح داده شده است  3366
33  00  

  00  22          روش گردآوری داده متناسب با پژوهش پیشنهادی و اهداف آن استروش گردآوری داده متناسب با پژوهش پیشنهادی و اهداف آن است  3377

3388    

  روش محاسبه حجم نمونه و تعداد آنروش محاسبه حجم نمونه و تعداد آن

    33          روش نمونه گیری با اهداف پژوهش و نتایج مورد انتظار تناسب داردروش نمونه گیری با اهداف پژوهش و نتایج مورد انتظار تناسب دارد

    33          حجم نمونه به درستی تعیین شده است و برای انجام پژوهش کافی استحجم نمونه به درستی تعیین شده است و برای انجام پژوهش کافی است  3399

های اجرایی طرح و روش های اجرایی طرح و روش محدودیت محدودیت   4040

  کاهش آنهاکاهش آنها

    22          محدودیت های اجرایی طرح بیان شد                                                               محدودیت های اجرایی طرح بیان شد                                                               

    11          روش کاهش محدودیت های اجرایی طرح بیان شده استروش کاهش محدودیت های اجرایی طرح بیان شده است  4411

4422    

  متغیرهای پژوهشمتغیرهای پژوهش

    22          متغیرها براساس عنوان و اهداف تعیین شده است                                  متغیرها براساس عنوان و اهداف تعیین شده است                                  

    11          مشخص شده استمشخص شده است  به درستیبه درستی  نقش متغیرهانقش متغیرها  4433

    11          مشخص شده استمشخص شده استبه به   به درستیبه درستینوع متغیرها نوع متغیرها   4444

    22          هزینه ها متناسب با انجام مراحل پژوهش تعیین شده استهزینه ها متناسب با انجام مراحل پژوهش تعیین شده است  هزینههزینه  4455
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    11          به نحوه رعایت مالحظات اخالقی در پژوهش اشاره شده استبه نحوه رعایت مالحظات اخالقی در پژوهش اشاره شده است  مالحظات اخالقیمالحظات اخالقی  4466

    11          نمونه اولیه ابزار گردآوری داده پیوست شده استنمونه اولیه ابزار گردآوری داده پیوست شده است  ضمایمضمایم  4477

4488    

  نگارش متننگارش متن

    22          متن بصورت روان و قابل درک نگارش شده است                                                متن بصورت روان و قابل درک نگارش شده است                                                

    22          آئین نگارش رعایت شده است                                                                       آئین نگارش رعایت شده است                                                                         4499

5050  HHoott  TTooppiicc  بودنبودن**  ( موضوع طرح جزء موضوعات تحقیقاتی داغ( موضوع طرح جزء موضوعات تحقیقاتی داغHHoott  TTooppiicc.است ).است )          55    

5511  KKTTEECCطرح طرح   بودن طرحبودن طرحKKTTEECC  00  55          استاست  
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  ****دانشکده ایدانشکده ای

در اجرای طرح، همکاری بین االمللی / دانشگاهی / دانشکده ای وجود در اجرای طرح، همکاری بین االمللی / دانشگاهی / دانشکده ای وجود 

  دارددارد

        55  00  

    جمع کل امتیازجمع کل امتیاز

 برای سایر اعضای شورا نیز لحاظ می گردد. امتیاز عضو شورای متخصص در موضوع مورد نظر، (،Hot Topicتحقیقاتی داغ ) در خصوص موضوع *

 می شود.و امتیازدهی وع توسط کارشناس پژوهش چک این موض **

  


