
 نویسی پروپوزال



 يا طرح تحقيق ، پيش نويس پ ژوهشي است كه شما مي بايست براي اخذ مدرك تحصيلي خود انجام دهيدپروپوزال. 

 پروپوزال: 

 ت استسرمايه جستجوي و  دريافت تاييديه  جهت انجام آن براي در باره يک مطالعه پيشنهادي  ايده ها ابالغ رسمي روش 

  در پروپوزال ، شما به: 

  كه براي پايان نامه خود انتخاب كرده ايد ،معرفي موضوعي 

  توضيح اهميت آن موضوع، 

  در اين باره صورت گرفته ، پ  ژوهش هايي كه در گذشتهذكر 

 خواهيد گرفت تايجي كه فكر مي كنيد از تحقيق و ن 

 از آن ها بهره خواهيد گرفت را ذكر مي كنيدروش يا روش هايي كه در پژوهش هم چنين. 
 

 پروپوزال چیست؟



 بخش های مختلف پروپوزال 
12-   روش اجرا 

13- نوع مطالعه 

14- زمان و مكان انجام مطالعه 

15- معيارهاي ورود و خروج از مطالعه 

16-   جدول متغيرها 

17-  روش جمع آوري اطالعات 

18-   روش محاسبه حجم نمونه 

19- روش تجزيه و تحليل داده ها 

20-   مالحظات اخالقي 

21-   پيش بيني كل زمان الزم براي
 (  گانت)اجراي كامل طرح 

22-  منابع و بودجه الزم 

 

1- صفحه شناسه 

2-  خالصه طرح 

3-  مشخصات مجري يا مجريان طرح 

4-   عنوان 

5-  نوع طرح 

6-   كلمات كليدي 

7-   بيان مسئله 

8-   سابقه طرح و بررسي متون 

9-   فهرست مراجع 

10-   اهداف 

11- ي فرضيات و سواالت پژوهش 

 



 صفحه اول پروپوزال به عنوان طرح پروپوزال، ، نام و نام خانوادگي طرح دهندگان و

 .مديراجرايي طرح اشاره مي كند

مدت  . مركزتحقيقاتي گـروه و نيز محيط پژوهش نيز ذكر مي شود/همچنين دانشـكده

 .  اجراطرح تحقيقاتي نيز بايد ذكر شود

 

 صفحه شناسه

 





اين صفحه اطالعات مربوط به عوامل اجرايي طرح ذكر مي گردد  . 

اين اطالعات شامل: 

    نام و نام خانوادگي، رتبه علمي، آدرس و در صورت وجود سمت اجرايي ، درجات علمي

.  و سوابق تحصيلي و سابقه انجام طرح هاي قبلي در مورد مجري اصلي طرح مي شود

 .  مشخصات همكاران اصلي طرح نيز با ذكر نوع همكاري آنها ذكر مي شود

 

 

 مشخصات مجری یا مجریان طرح



عنوان اصلي ترين بخش يک طرح پژوهشي است به : عنوان

عبارت ديگر عنوان همانند تابلو سردرب يک مغازه است که عالوه  

بر راهنمايي کلي بهره برداران از تحقيق، قلمرو پژوهش و موضوع  

 .اصلي آن را نيز نشان مي دهد

   در برخي شرايط تنها بخشي از يک طرح تحقيقاتي که در معرض

ديد بهره برداران يا همکاران يک سازمان يا دانشگاه قرار مي 

 گيرد همين عنوان است  

 عنوان



  از آنجايي که عنوان تحقيق بيانگر محتواي طرح تحقيقاتي

مي باشد بايد از عنوان تحقيق کامالً واضح و بيانگر محتواي کار  

همچنين نبايد هرگونه پيش داوري يا القاي مفاهيم را در پي . باشد

 .  داشته باشد

 همچنين اگر زمان و مکان انجام مطالعه و يا نمونه مورد مطالعه به

نوعي با متغيرهاي مورد مطالعه ارتباط داشته باشند، بايد در عنوان  

بدون در نظر گرفتن حروف  )کلمه  12تا  8عنوان معموال . ذکر شود

 .است( اضافه و ربط

 عنوان



 عنوان معموالً در پژوهش هاي حوزه علوم پزشكي در پاسخ به چند سؤالwhat? (چه كاري  )

whom? (براي چه كساني) ،where? (در چه مكاني ) وwhen? (در چه زماني )  تنظيم

 .  مي گردد

 يک راهنماي كلي براي تنظيم عنوان اين است كه كلمات تشكيل دهنده يک عنوان پيشنهادي را

يک به يک حذف مي كنيم مشروط به اينكه در مفهوم عنوان خللي وارد نشود اين كار را آنقدر ادامه 

در اين زمان . مي دهيم تا اينكه امكان حذف حتي يک كلمه نيز از عنوان پيشنهادي ميسر نباشد

 . عنوان را نهايي تلقي مي كنيم

 

 راهنمای نگارش عنوان نهایی 



 بايد به اين نكته توجه داشت كه پرداختن به موضوعي كه حائز  : اهميت و اولويت موضوع
اولويت نمي باشد و اهميت و وسعت و شدت آن كم مي باشد، اتالف وقت و در پي آن منابع را به 

 . دنبال خواهد داشت
 موضوع مورد تحقيق بايد قابل تحقيق باشد و اطالعات بدست آمده فاقد ركن : قابليت تحقيق

 .  اطالعات نباشد« تفسير»اصلي تحقيق يعني 
 بايد پيش از انجام تحقيق بايد بررسي شود، ديگران درباره موضوع  : پرهيز از دوباره كاري

پيشنهادي چه تحقيقاتي انجام داده اند و اگر پژوهش نياز به تكرار دارد، داليل قانع كننده اي 
 .  وجود داشته باشد

 پژوهشگر بايد مطمئن شود تمامي شرايط الزم اعم از شرايط زماني و مكان و : امكان اجرا
نيروي انساني تجهيزات و امكانات، دانش و تخصص الزم و باالخره منابع مالي براي انجام 

 .  تحقيق فراهم است
 

ارزیابی عنوان در شورای 
 بررسی کننده



 معين مي  ( كاربردي و جامعه نگر-كاربردي، بنيادي، بنيادي)در اين قسمت نوع طرح
 .  شود

تحقيقي است كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي به منظور بهبود و  : طرح كاربردي
به كمال رساندن رفتارها ، روشها ، ابزارها، وسايل ، توليدات ، ساختارها و الگوهاي مورد  

 . استفاده جوامع انساني انجام مي شود 

 تحقيقي است كه به كشف ماهيت اشياء پديده ها و روابط بين متغيرها ،  : طرح بنيادي
 .  اصول ، قوانين وساخت يا آزمايش تئوريها و نظريه ها مي پردازد

 طرح جامعه نگر(:HSR)   طرحي است كه براساس نياز سيستم بهداشتي درماني
 .  جامعه در تالش براي رفع مشكل و يا پاسخ به سوال مشخص اجرا شود

 

 نوع طرح



 در برخی از فرم های پروپوزال طرح های تحقیقاتی سازمان ها بخش

 .  مشخص شده است« تعریف واژه ها»پایانی بیان مسأله تحت عنوان 

 در این بخش واژه های اساسی که در بیان مسأله به آن اشاره شده، تعریف

این بخش به منظور برداشت یکسان از واژه های مورد استفاده . می گردد

 در پروپوزال نگاشته می شود

 کلمات کلیدی



 بيان مساله بخشي از پروپوزال طرح تحقيقاتي است كه خوانندگان را با ضرورت و فلسفه پژو
 .  هش حاضر آشنا مي نمايد

  از آنجا كه در حوزه علوم پزشكي معموالً هر تحقيق به منظور توصيف يک مشكل مرتبط با
سالمتي، تحليل عوامل مرتبط با مشكل يا برطرف كردن آن مشكل طراحي مي گردد، لذا بيان  

 :مسأله در پاسخ به سؤاالتي از قبيل
  مشكل چيست؟ 
 چرايي مشكل انتخاب گرديده است؟ 
 وسعت و شدت مشكل در جامعه يا گروه هدف مورد مطالعه چگونه است؟ 
 اين مشكل چرا به وجود آمده است؟ 
تاكنون چه اقداماتي براي مرتفع ساختن اين مشكل صورت گرفته است؟ 
   تداوم وجود مشكل به چه وضعيتي مي انجامد؟ 
 اين تحقيق به چه فوايدي مي انجامد؟ 

 

 بیان مسئله



  حجم بخش مسأله با توجه به موضوع تحقيق مي تواند متفاوت باشد ليكن حجم اين

بخش بايد به گونه اي باشد تا ضمن پرداختن به همه زوايا و ابعاد تحقيق، نظر  

معموالً حجم بيان مسأله در  . خوانندگان يا داوران طرح هاي تحقيقاتي را نيز جلب كند

 .  كلمه فارسي در محدوده مناسب است 500صفحه يا حدود  1-2محدوده 



 بیان مسأله طرح تحقیقاتي باید از یک روال منظم و منطقي در تبیین پژوهش برخوردار
لذا چارچوب زیر مي تواند به عنوان یک راهنماي کلي براي نگارش بیان مسأله . باشد

 :  مفید باشد

 ـ تعریف مسأله یا مشکل 

 در این بخش مي توان از شبکه ( تشریح علل ایجاد کننده مسأله)ـ تحلیل مسأله با مشکل
براي نمایش گرافیکي عوامل ایجاد کننده مسأله استفاده  (causation web)علیني 

 . کرد

 ( فراواني ـ بروز یا شیوع ـ شدت، بار بیماري و )ـ اهمیت مسأله یا مشکل... 

 ـ راه حل هاي موجود یا اقدامات اتخاذ شده تاکنون 

 (  عوارض ناشي از تداوم مشکل یا مسأله)ـ لزوم اجراي پژوهش 

هدف کلي و جمعیت مورد )اشاره مختصر به آنچه مي خواهد انجام شود : ـ در پایان
 در قالب یک جمله یا پاراگراف کوتاه ( مطالعه

نكات مهم و الزامي در بیان مسئله عبارتند از : 

- زمینه اي كه مشكل یا مسأله در آن بوجود آمده است  . 

- توصیف مسأله با اشاره بر تفاوت بین آنچه هست با آنچه كه باید باشد  . 

- تحلیل عوامل اصلي كه در بوجود آمدن مشكل، مؤثر بوده اند  . 

- چگونه اجراي طرح میتواند به حل مسئله کمک نماید  . 

 



  ،هدف از اين مرحله از تدوين پروپوزال 

،استفاده و بيان تجربيات ساير محققين در زمينه موضوع تحقيق جهت بهبود روند تحقيق 

 اجتناب از دوباره كاري و تصميم گيري مبتني بر واقعيات و اطالعات مي باشد  . 

 بررسي متون»در واژه « متون»منظور از»  ، 

 در زمينه  ...( از قبيل كتاب، مجالت يا ژورنال ها، بانک هاي اطالعاتي و )كليه منابع اطالعاتي

 .  موضوع تحقيق مي باشد

 سابقه طرح ومرور بر منابع   



 یافتن موضوع تحقیق: 

 اجتناب از دوباره کاري: 

- اجتناب از تکرار اشتباه هاي قبلي  : 

- بهره گیري متدلوژیک از مطالعات یا پژوهش هاي قبلي 

 جمع بندي شواهد موجود  : 

اهمیت و ضرورت جستجو در منابع 
 اطالعاتی



  انجام جستجو در منابع اطالعاتي فقط در تدوين بخش بررسي متون پروپوزال
پژوهشي استفاده نمي شود، بلکه در تدوين يا نگارش بخش هاي بيان مسأله،  

در انجام  . متغيرها، روش اجراء و محاسبه حجم نمونه نيز کمک کننده مي باشد
 :  بررسي متون از موارد زير بايد اجتناب نمود

1- در اين موارد  : بي اهميت شمردن موارد اختالف و وجود نظرات متفاوت
عالوه بر ذکر وجود اختالف نظرات و تفاوت ها بايد در پي يافتن علت آن نيز 

 .  بود
2-  محدود کردن جستجو به منابعي که نظر يا پيش فرض محقق را تأمين مي

 . نمايند
3-  قضاوت شتابزده بر اساس مطالعات ابتدائي و تعميم نتايج مطالعات با

 . حجم نمونه اندک به جوامع مورد نظر محقق
 

: به عنوان نتیجه باید یادآوری نمود   



 روش اصلي براي منبع نويسي توسط موسسه استاندارد انگليس معرفي  2به طور كلي
 :شده است

   سيستم هاروارد يا اسم و تاريخHarvard 

  سيستم ونكور يا عدديVancouver  

 

 روش اصلی برای منبع نویسی



 خانواده هسته اي نیز با از دست دادن یكي از والدین به صورت خانواده تك

 (.  2005می و هانسون، ) والد ی یا تك سرپرست در مي آید 

 May,S.,& Hanson,H.(2005). Family care 
Nursing.theory, practice 

research(2thed).Phyladelphia: F.A.Davis Publisher. 

 

فهرست نویسی بر اساس سیستم 

 هاروارد در متن  و لیست نهایی



 بررسي  »نحوه تنظيم مراجع در اين بخش براساس ترتيب استفاده از آنها در بخش
 . از پروپوزال مي باشد« متون

  به اين صورت كه مرجع مورداستفاده در مرور بر متون با ذكر شماره از يک الي آخر
صورت مي گيرد و هر جا مجدداً به آن مرجع ارجاع گردد، ( داخل پرانتز يا باالي خط)

 .همان شماره اوليه قيد مي شود

    سپس مراجع مورد استفاده به ترتيب استفاده در متن در بخش فهرست مراجع
(References) در صورتيكه در هر محل ديگري در پروپوزال . تنظيم مي شوند

 .  ارجاع به يكي از مراجع ضرورت يابد مي توان آنرا با ذكر شماره آن مرجع مشخص كرد

 سیستم ونکوور



-  مقاله 

Author. Title. Journal. Year (of Publication); Volume (Issue): Pag.  
Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, 

Schiding JK, et al. Regulation of interstitial excitatory amino acid 
concentrations after cortical contusion injury. Brain Res. 

2002;935(1-2):40-6.  
 
2-  كتاب 

Author. Title. Edition. Place: Publishier; Year: Page.  
 
3-  (  آنالین)منابع اینترنتي 

 در رفرانس نویسي منابع اینترنتي ضمن نگارش مشخصات منبع بصورت گذشته آدرس اینترنتي
  .Available at: www. و زمان دسترسي به آن منبع نیز ذكر مي شود

Accessed: month day, year 

 ونکوور



 هدف کلی 
این هدف باید با انجام طرح قابل . هدفي است که طرح در انتها به دنبال دستیابي به آن است

 . حصول باشد

 
 اهداف فرعی 
 جزءكوچكي از هدف كلي یا به عبارت دیگر قدمهایي که جهت نیل به هدف كلي باید برداشته

اهداف فرعي روند . شود، مي باشد و در واقع هدف كلي به تعدادي اهداف فرعي، تجزیه مي شود
همچنین انتخاب . كار را مشخص مي نماید و توضیحات بسیار دقیقي در مورد هدف كلي مي دهد

 .  متغیرها و طرح تحلیل داده ها براساس اهداف ویژه تنظیم مي گردد

 
  اهداف کاربردی 
 اهداف كاربردي به طرح تحقیقاتي مربوط نمي شود و به نتایج طرح مرتبط مي باشد و

 .  کاربردهاي احتمالي نتایج را مطرح مي نماید

 

 اهداف



 سواالت پژوهشي 

 سواالت تحقيق ، بيان همان سواالتي است كه جهت رفع مسئله تحقيق در نظر گرفته
 .  مي شود و در واقع ريشه هر سوال يک هدف فرعي مي باشد

 

  فرضيه ها در مطالعاتي كه رابطه بين دو يا چند متغير ارزيابي مي شود، براي آن كه
محقق بتواند با استفاده از روشهاي علمي رابطه بين متغيرها را ارزيابي كند، ناچار است 
 . ابتدا رابطه مورد نظر را در قالب فرضيه اي كه حاكي از يكنوع پيش بيني است، بيان كند

 براي كاهش ميزان درد پس از عمل جراحي، دارويa  نسبت به دارويb   ارجحيت
 . دارد

 

 فرضیات و سواالت



 اهداف و فرضيات، بايد راه رسيدن به اهداف را مطرح سازيم و تعيين بعد از

روشي را که طي آن، پاسخ مساله مورد تحقيق را پيدا خواهيم نمود تشريح  

 . نماييم

 در اين قسمت متغيرها مطرح مي شوند و نوع مطالعه، روش جمع آوري  که

اطالعات و چگونگي نمونه گيري و معيارهاي ورود و خروج متغيرها از مطالعه و 

 .  مشخص مي شود... مکان و زمان انجام مطالعه و 

 روش اجرا



تقسیم بندی های گوناگونی برای انواع مطالعات وجود دارد که شامل : 
1-  مطالعهcase series  یا توصیفی یاdescriptive   یا

observational  

2-  مطالعه مقطعی یاcross - sectional  

3-  مطالعه مقایسه ای یاcase - control  

4-  مطالعه علوم پایه یاanimal trial  , experimental , semi 
experimental 

5-  یا مداخله ای در انسان مطالعهclinical trial  ،community, 
field 

6-  مطالعه هم گروهی یاcohort  

 

 نوع مطالعه



زمان و مکان 

جامعه پژوهش 

نمونه 

 روش نمونه گیری 

حجم نمونه 

معیار های ورود و خروج نمونه 

متغیر های پژوهش 



 متغیرها مشخصه هایي هستند كه براي هر نمونه طي مطالعه اي ثبت
براي ثبت . متغیرها عمدتاً براساس اهداف ویژه تعیین مي شوند. مي گردند

در مورد هر متغیر . هر یك از متغیرها دلیل و هدفي باید وجود داشته باشد
جدول متغیرها باید نمایي . باید تعریف، نقش و مقیاس و واحد آن ذكر گردد

 : به صورت زیر داشته باشد

متغیر كه مشخص است . 

 نقش متغیر با توجه به مستقل بودن و یا وابسته بودن به متغیرهاي دیگر
 .  مشخص شود

 و یا كیفي بودن آن تعریف مي شود( عددي)نوع متغیر با توجه به كمي  . 

تعریف علمي یا عملي تعریفي براي متغیر مورد استفاده است  . 

 

 متغیر



عنوان    رديف
  متغير

نحوه    مقياس  عملي -تعريف علمي   نوع متغير  نقش متغير
  اندازه گيري

 كيفي كمي

    

 مستقل

       رتبه اي اسمي گسسته پيوسته وابسته



 توصيفي، مورد شاهدي يا مداخله اي يا گذشته نگر و )در اين قسمت نوع مطالعه

 .  و روش جمع آوري داده ها توضيح داده مي شود(پيگيري

 طور مثال اگر مطالعه اي توصيفي و گذشته نگر باشد بايد طريقه جمع آوري  به

اگر . بيان شود( صورت درج در پرونده يا استفاده از بايگاني اطالعات ) داده ها

مطالعه به صورت مداخله اي بود، نحوه مداخله و مقدار مداخله محقق دقيقاً بيان  

 شود و اين که نمونه ها به چه صورتي انتخاب مي شوند

 روش جمع آوری داده ها



  بايد روشهاي مختلف آماري بدست آوردن نتايج و نام نرم افزار مورد استفاده جهت
 .  شودتجزيه و تحليل داد ه ها در اين قسمت عنوان 

 روش تجزیه و تحلیل داده ها



 اجراي هر تحقيقي بايد با در نظر گرفتن رعايت و احترام به حقوق انسانها ، حيوانات و

محيط زيست كه به صورت مستقيم و يا غير مستقيم متاثر از تحقيق مي باشند، انجام  

مسايلي مثل شركت داوطلبانه افراد در تحقيق، ارجحيت منافع تحقيق به  . شود

ضررهاي جزيي آن، عدم آسيب به انسانها و آسيب غير ضروري به حيوانات از جمله 

 مواردي است كه در مسايل اخالقي تحقيق بايد مد نظر باشد

 مالحظات اخالقی



 نگاره ايست که طي آن  (: زمان بندي مراحل اجراي طرح)چارچوب گانت

محقق ابتدا و انتهاي فعاليت هاي اجرايي و طول زمان مراحل مختلف  

 . پژوهش را مشخص مي کند

 چارچوب بايد براساس مراحل مختلف پژوهش و بودجه ي  اين

 . پيشنهادي و نيز پيش بيني زمان ورود نمونه ها به مطالعه تکميل گردد

 جدول زمانبندی





  در اين قسمت، برآوردي از كليه هزينه هاي طرح پيشنهادي به صورت تفكيكي ارائه
مشخص شوند و اين كار بايد  ( حتي االمكان)در اين قسمت بايد ريز هزينه ها . مي گردد

با توجه به خواسته ها و قوانين سازمان يا مؤسسه تأمين كننده هزينه طرح صورت  
 .بگيرد

    يک مدل پيشنهادي، تفكيک هزينه ها به هزينه هاي پرسنلي، مواد مصرفي و حمل و
نقل مي باشد در صورت طوالني بودن زمان اجراي پروژه ساالنه بايد به كل هزينه ها  

 .درصدي به عنوان تورم اضافه شود
    تهيه برآوردي از هزينه ها داراي اهميت ديگري نيز مي باشد و آن اين كه آيا اجراي

پروژه با توجه به هزينه ها توجيه پذير مي باشد يا خير و يا به دليل مخارج باال بايد  
به اين جهت به طور خالصه توجيه بودجه نيز  . بعضي جنبه هاي آن دچار تغييراتي گردد

 .  در انتهاي آن بايد ارائه گردد

 

 منابع و بودجه



  جمع  حق الزحمه  روز/ ساعات   نوع همكاري  مرتبه علمي

          استاديار

          پزشك

          كارشناس

          دانشجو

 هزینه پرسنل



هزينه به   نوع وسيله

  ساعت

  جمع  ماشين/ تعداد ساعت 

        

        

        

 حمل و نقل



  جمع  تعداد  (لاير)هزينه به عدد   

       پرسشنامه 

        مواد آزمايشگاهي 

        

 هزینه مصرفی



 (  تصويب اوليه ) تصويب در كميته تخصصي گروه مربوطه ( الف 

 تصويب نهايي و صدور ابالغيه تصويب موضوع پايان  ) تصويب در شورا پژوهشي ( ب

 (  نامه

 

 مراحل تصویب طرح




