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دكتر منصور رضايي

.بشناسنددر علوم پزشکی را تحقيقات کمی مراحل1.

.طرح های مطالعات کمی را بدانندانواعا2.

ویژگی. .ها و نقاط ضعف و قوت هر مطالعه کمی را تشخيص دهند3

برای نيازهای پژوهشی خود نوع مطالعه مناسب را . .کنندانتخاب4

کيفيت . .نمایيدارزیابیسایر طرح های پيشنهادی را 5



ه نو مقدار مواد اوليه، درفقط نه قدرت در یك کشور،شاخص •
ی شکوفایاساس قدرت، بر وسرمایه است، بلکه بنياددر

توار و توانایی های ناشی از آن اس( تحقيق)کتشافااستعداد
.  است

و چون و چرا هستند اهل تفکر، تحقيق افرادی که جا همه •
ه گاه تکيکه مؤثریاقليتاما، دهندمیاقليتی را تشکيل 

.  هستنداکثریت
ویرانت شي، بنای معندجایی بر تحقيق تکيه نزدرتقليداگر •

.شدخواهد 
نشآفریو از پذیرش به اجتهادانسان را از تقليد به ، تحقيق•

.رساندمی

مقدمه



ان باشد، مدیرسطح پژوهش علمی پایين ،کشوراگر در یك •
.کنندتصميم سازیچگونه می توانند با استفاده از تحقيقات 

است، و وارد کلی گویی بسياری از پژوهش های موجود •
.که برای تصميم گيری الزم است، نمی شوندجزئياتی

:نياز داریمسه چيز ما به •
و دقيق، درستاتتحقيقهایی که بتوانند دانشگاه-1

.واقعگرایانه انجام دهند
اربردیککه نتایج تحقيقات را به صورت کارشناسانی-2

.تبيين نمایند
که از این پژوهش ها در تصميمات خود مدیرانی-3

.کننداستفاده

مقدمه
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.قرار دارد abstraction))و تجرید تئوریبر پایه :نظری-آ
و عقلیاستداللی-1
و نقلیاستنادی-2

.به این رده تجربی نيز گفته می شود.قرار داردتجربهبر پایه مشاهده و :آزمایشی-ب

.رفتن است، مثل قوانين جبر و احتمالکل به جزء کردن یا از که همان صغری و کبری:قياسی-آ
.می رسيماز جزء به کل بودن خيلی مهم است و تصادفیکه در این رده عنصر :استقرایی-ب
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ت، که اسبرای  توليد آگاهی نابپژوهش همانپایه ایتحقيق بنيادی یا : بنيادی-الف
یا جستجوی علم بدون وجود هدف کاربردی یا گسترش مرزهای دانشهدف آن 

.استفاده مشخص از نتایج آن است
ام می انجنياز، که در جهت برآورده ساختن یك مشکل گراپژوهشی است :کاربردی-ب

مشکالت  دارایوشناسایی  مسائل برای . پس هدف کاربردی مشخصی دارد. شود
وجه  به  با ت خدماترائها منظور  تنظيم  و برنامه  ریزی  سياست ها و برنامه های بهاولویت

.                      منابع  موجود
.  کندراه اندازی میباراولينرا برای فناوری نوین پژوهشی است که یك :ایتوسعه-ج

.ایجاد فن آوریهای جدیدمثل شبيه سازی در رویان یا نانوتکنولوژی یا 
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ها هزينهتقليل -آ

كاراييباال بردن -ب

بيشتر خدمات پوشش-ج

مردم یك ناحيه یا کشوربهداشتیبهبود وضع -1
درمانییافتن راه هایی برای بهتر کردن روش های -2
تشخيصیآزمون روش های جدید -3
خدماتبهبود وضع ارائه -4



انواع تحقيق
:(های مورد نظر تحقيق در علوم پزشکی به سه دسته کلی تقسيم ميشوددادهماهيتبر حسب )

(:  Qualitative)کيفی-1
زندگی و و سيستماتيك برای توصيف عميق تجربياتذهنییك نگرش و شيوه ای 

.آن ها استبه معنی دادن 
(:  Quantitative)کمی-2

بطه بين آن و سيستماتيك به منظور توصيف متغير ها و یا تبيين راعينیشيوه ای 
.ها است

(:Triangulation)ترکيبی-3
.است که هم کمی و هم کيفی را شامل ميشودترکيبیو چندبعدیشيوه ای 



(:Phenomenological)پدیدارشناسی-1
حتوامها و تعيين پدیدهذهنی انسان ها، شناخت عميق تجربياتبررسی 

(:Grounded Theory)ایپایهمطالعات -2
یا اجتماع در جهت جامعه، فرایندها و پيامدهای یك ساختارهامطالعه 
تئوریساخت 

(:Ethnographic)شناسیقوم-3
و گروه های خاصاقوام، رفتارها و شيوه زندگی فرهنگبررسی باورها، 

(:Historical)تاریخی-4
مدارکو اسنادبر اساس گذشتهبررسی وقایع رخ داده در 

تحقيقات کيفی



(:Philosophical Inquiry)فلسفی-5
سالمتتحقيق در مورد مسائلی چون وجدان کاری و اخالق در رابطه با 

انسان

(:Critical Social Theory)قانونی-6
درجنبه های مختلف سالمت آن ها موجود یا جدید و مقایسه قوانيناثر 

عمومی

(:Action Research)عملکردی-7
هت مستمر پيامدها در جارزیابیدقيق و مشاهدهاز طریق مداخلهبررسی و 

مشکلعملکرد موارد خاص دارای بهبود

تحقيقات کيفی
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مداخلهك یتاثيربررسی و تایيد صحت یا سقم نظریه محقق و یا فرضيهبرای آزمایش 
.  بر پيامدی خاص

مورد خاص دردر بروز بيماری مؤثرعواملو یا بررسی علت و معلولی رابطهبرای یافتن 
.یك مساله شناخته شده

نياز به جمع آوری اطالعات آماری و پزشکی بر اساس اصول علمی برای استفاده
.   داریماطالعاتکمبودیا نبودمحققين و مسئولين، در حالتی که 
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:ازاست بارت عتحقيق•
،داده هامنظم آوری جمع -1
وآن هاتحليل وتجزیه -2
منظوربه نتایج تفسير-3
،سؤال یك پاسخ یافتن -4
یافرضيه یك آزمون -5
.مشکل یك حل راهکردنپيدا-6
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:که است الزم پژوهش یك برای پس•
.شودبيان واضح طوربه نظرموردمسألهیامشکل -1
ه بهدف بدون زیرااست ؛طرح یك طراحی نيازمندتحقيق یك -2

ارحل راه یك به احتمالیبرخورداميدبه گشتن چيزی دنبال 
.دانست تحقيقتواننمی

منفیومثبت های یافته وموجودهای داده پایه برپژوهشی هر-3
يق تحقنيازحسب برجدیدهای داده بایدآن ازپس .شودمی بنا

.کردآوری جمع 
پاسخگوی که گردندتحليلوخالصه ای گونه به هادادهباید-4

.باشندپژوهش اصلی سؤاالت 
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.  ذکر شده  است متفاوت کتاب ها و منابع  مختلف ، مراحل  یك  تحقيق  در •
  در مرحله و حتی  برخیهفت مرحله ، برخی  در پنجیك  تحقيق  را در برخی  •

.  ذکر کرده اندمرحله  12
و دارندیکسانی دقت  در تمامی  آن ها معلوم  می شود که  ساختار اساسی  با •

د تنها تفاوتشان  در این  است  که  در بعضی  از منابع  یك  مرحله  را به  چن
ر یك  کرده اند و در برخی  دیگر بالعکس  چندین  مرحله  را دتقسيم زیرمرحله  

.  ه اندکردادغاممرحله
خالصهمرحله  هدمی توان  در را تحقيق یكبه طور کلی  مراحل  انجام  دادن •

.دنمو
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:شاملتحقيقیك  مراحل  •
عنوانو تنظيم موضوعانتخاب -1
های الزمهماهنگیانجام مرورهای کلی و -2
تحقيقضرورتنوشتن بيان مساله و -3
و ادبيات تحقيقمتونبررسی -4
، سواالت و فرضياتاهدافتنظيم -5
روش اجرای آنطراحیانتخاب نوع مطالعه و -6
داده هاگردآوریاجرای تحقيق و -7
و تفسير نتایجتحليلتجزیه و -8
تحقيق و تدوین مقالهگزارشتهيه -9

نتایجکاربستبررسی راهکار استفاده و -10
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عنوانو تنظيم موضوعانتخاب : اوله مرحل•

تهيه ليست . های تحقيقاتی دانشگاهاولويت1

انتخاب . (تعيين مشکل) يا سوال موضوع2

تهيه آخرين . مصوبپروپوزالفرم3

نهايی تحقيق عنوانتعيين 4.



معيارهای انتخاب موضوع

:اولويت و اهميت موضوع-1
بررسی موضوع، نيازي را رفع مي كند؟

آيا موضوع اولويت زماني و مكاني دارد؟

:                                                                                     قابليت اجرا-2
.تعداد شركت كنندگان كافي باشد
.از نظر وسعت قابل اداره باشد
.از نظر زماني قابل انجام باشد

.از نظر سياست هاي بهداشتي و باليني قابل انجام باشد



:تکراری نباشد-3

.  يافته هاي قبلي را بسط دهد
.  يافته هاي جديد به دست دهد

.اگر تكراري است، تكرار آن مفيد يا الزم باشد

:                                     مسائل اخالقي در موضوع تحقيق-4

خطرات فيزيكي غير قابل قبول
....تجاوز به حريم خصوصي و 

مقبوليت سياسي و با صرفه بودن-5

عالقه مندي و دانش محقق-6

معيارهای انتخاب موضوع



عنوانخصوصيات و نگارش

، ساده و روشن گویاکامالً•
کوتاه، رسااستفاده از کلمات •
زباناز یك ( در حد امکان)استفاده •
(کلمه8-15)تعداد کلمات اقلحد•
.  اختصاراتپرهيز از •
(منفیو یاستفهامنه )ثبت و خبری م•
توصيفیدر تحقيقات جمعيت، مکان و زمان بيان •
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های الزمهماهنگیانجام مرورهای کلی و : دومه مرحل•

هماهنگی با استاد . و مدير گروه راهنما1

پروپوزالخالصهتدوين .  2
...(رضايت نامه، فرم ها و )ضمائمتهيه . 3
و ارسال به مدير گروهسامانه پژوهان سابميت در . 4
القکد اخو کد پژوهشی طی فرايند بررسی و گرفتن . 5
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تحقيقضرورتنوشتن بيان مساله و : سومه مرحل
برای  تنظيم عنوان،این  مرحله  پس از انتخاب  موضوع  و•

وجود تحقيق  با توجه  به  منابع  و تحقيقات  مموضوع روشن شدن  
.انجام  می شود

،می کندمعرفیموضوع را ابتدا•
می انجام  دادن تحقيق  را مشخص اهميت  موضوع  و ضرورت  •

.  احتمالی را بيان می کندکاربرداصلی و هدف. نماید



بيان مسئله باید شامل موارد زیر باشد

(ماهيت مسئلهتوصيف )تعریف مشکل -1

آنچه هست و آنچه باید باشدشرح -2

توصیف علل احتمالی مشکل-3

(آمارهای موجودبا تاکيد و ارائه )اهميت مشکل -4

عوارض ناشی از تداوم این مشکل-5

ها و خدمات موجودراه حلنحوه برخورد با مشکل، -6

تناقضات موجود -7

عوامل موثر بر موضوعراه حل مشکل و یا ارائه-8

(هدف)کار کنيمه چدر این تحقيق می خواهيم -9

(کاربست)از اجرای تحقيقفواید ناشی -10



با پژوهشغيرمرتبطوغيراختصاصی، اطالعات گسترده•
های درسیکتابارائه مطالب در حد •
تصاویرجداول وارائه •
تحقيقبزرگ جلوه دادنواغراق•
(های یك جمله ایپاراگراف)جمالت طوالنی•
در ابتدای ...( و زیرا، اما، و: ثلم)از کلمات ربطاستفاده•

جمالت 
کلمههات و اصههطالحات عاميانههه و احساسههی بههه کههار بههردن •

(متأسفانه، خوشبختانه یا بدبختانه)

زیر در بيان مسالهخودداری از موارد



:نوشتن بيان مساله

(کلمه500–700)صفحـه یك-

اولین بار در متنبرای مخففكلمات کاملآوردن صورت -

(ئيزكلي به جمنطقيروند )ودندست بو یكمنسجم-

رسميبه صورت سوم شخص و به سبكي -

(   رفرنس)مراجع علمي مشخص کردن منابع و -

...(نقطه، کاما و )نشانه گذارياستفاده درست از -
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و ادبيات تحقيقمتونبررسی : چهارمه مرحل
برای  یالکترونيکمنابع ، مقاالت  و مجالت در ميان  کتب ، ستجو ج•

.تحقيق بر موضوع  احاطه آگاهی  بيشتر و 
دیگران مطالعات  نتایجکار و روشبا آشنایی  •
  و موافقمنابع همه داری بدون  غرض  و جانبو بيشترجستجوی  •

.مدنظر قرار گيرندباید مخالف  مطالعه  
.شدن پژوهش ها پيشگيری می کندتکراریکار از این •



:مرور متون

وسعت و شدت مسأله دادننشان-1

مسألهجنبه هاي مختلف ختن نمایان سا-2

بر سر راه تحقیقمشكالت موجود ن دانشان د-3

در حل مسألههاي احتمالي دیگر روشامكان آشنایي با -4

تحقیقروش اجرای آشنایی با -5

دیگرانتوجیه نوشتن بیان مسئله و به كمك -6

اجتناب از دوباره کاری-7

نشان دادن به داوران برای داشتن کافی مطالعه -8



نحوه تنظيم بررسی متون

جستجوی . منابع موجودمنظمو وسیع1

استفاده از . معادلهای مرتبط و کلیدواژه2

اول مطالعه عناوین بعد چکیده ها و بعد متون. 3

حذف منابع . غیرمعتبرو غیرمرتبط4

مرتب کردن منابع به ترتیب . تاریخ5

خالصه کردن منابع مرتبط تر و . رافپاراگدر یک جدیدتر6

در هر پاراگراف آوردن . اولسطرمطالعه در مشخصات7

آوردن . مرتبط در سطور بعدیعددینتایج8

نقد. از آناستفادهکردن مقاله و ذکر 9

در انتها و داخل پرانتز رفرنسذکر 01.
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و سواالت و فرضياتاهدافتنظيم : پنجمه مرحل
دارند و را که  هنوز پاسخ  روشنی  نمشکالتی،پس از بررسی  متون•

  می  دارند، به  شکلی  منظم  و مرتب  بيانکردن همارزش  تحقيق
.  کنيم 

توانيم  از راه های  مناسب  به  بهتر می مشخص  بودن  اهدافبا •
.جواب سواالت و آزمون فرضيات بپردازیم



اهداف

اصلیيا هدف كلي-1•

(جنبیفرعی،اختصاصی،)ويژهاهداف-2•

سواالت-3•

فرضيات-4•

كاربرديفاهدا-5•



:  یهدف کل
رسا و قابل فهمعبارتبيان هدف اصلی تحقيق در قالب یك -
(البته بدون محدودیت تعداد کلمات)تحقيق است عنوانهمان -
.  شروع می شودمقایسهیا تعيينبا کلماتی نظير -

:ویژهاهداف
بهدوهریاوجامعهیاموضوعشکستنباتوانمیراپژوهشکلیهدف-

.کردتقسيمکوچکتراهداف
یکلهدفبهگامبهگامدنيرسنقشه راهیجزئاهداف-
.رساندی مپژوهشیکلهدفبهرامایجزئاهدافجینتامجموعه-



کاربردیهدف

.ها انتخاب شوداولویتتحقيق باید براساس موضوع •
.مشخص باشدابتدانهایی تحقيق باید از همان کاربست•
تصميماتاتخاذارائه اطالعات الزم برای ،تحقيقیکی از اهداف کاربردی در هر •

.  استوسيله مدیرانه بمقتضی

:داشته باشدتهو سرهر تحقيقی باید •
(  ته)و( سر)، باید دارای (تنه)یعنی یك تحقيق کامل عالوه بر طراحی و اجرای درست •

.نيز باشد
د، حتما باش( سر)اگر موضوع یك تحقيق از ابتدا بر مبنای نيازسنجی و دارای اولویت •

.مناسب هم خواهد بود( ته)در انتها دارای کاربست 

حاصل از پژوهش برای چيست؟فایده ، استفاده و کاربستکاربرد، 



نامناسبومناسبافعال

          Determinationن ييتع•

Comparisonسه           يمقا•

Calculationمحاسبه           •

Rankingيت بندياولو•

Estimationبرآورد            •

Explanationن             ييتب•

اذعان كردن، 

فهميدن،

مطالعه نمودن، 

معتقد بودن، 

درك كردن، 

باور كردن،

.گمان كردن



اتيسئواالت و فرض

: اصلک یبه عنوان •

پژوهشی سؤالک ی، طرح يفیتوصهر هدف يبرا-•

پژوهشی فرضیهک ی، طرح يلیتحلهر هدف يبرا-•

.باشدبرابرتعداد سؤاالت و فرضیات با تعداد اهداف -•
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سوال تحقيق

.شودمطرح می پرسشیعبارت روشن و دقيقی که به صورت -•

.گيردبرمیرا در متغيرمعموال يک يا دو -•

.مطرح می شودوضعيت يک متغيرچگونگیسوال معموال در مورد -•

.بيان می شود... چگونه، چقدر و با کلماتی مثل -•

.کاربرد داردتوصيفیدر مطالعات -•
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مطرح می شودجمله خبری روشن و واضح فرضيه به صورت -

.بيانگر نتایجی است که محقق انتظار دارد به آن برسد-
نمی شود، هيچ گاه اثبات یا ابطالل یك فرضيه -
.می شودتأیيد یا ردّ بر اساس داده های به دست آمده فقط -
.باشددر جهت مقصود و منظور مطالعه باید مثل اهداف -•
.کندموازین علمی مطابقت با -•
.باشدهماهنگبا بخش های دیگر پروپوزال -•
.باشدآزمون های آماری قابل ارزیابی با -•

.کاربرد داردغيرتوصيفیدر مطالعات -•
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فرضيه



دكتر منصور رضايي

انتخاب نوع مطالعه و طراحی روش اجرا: ششمه مرحل
عملی  کار باید طرحی  اجرای از مشخص شدن  هدف ها و قبل  از شروع  بعد •

در آن  از ابتدا تا انتها هاکارانجام های روشو تنظيم  کرد که  تمامی  مراحل 
.  مشخص  باشد

.  که  چه  کسی ، چه  کاری  را در کجا و چه  زمانی  انجام  می دهد، نوشته  شوداین•
.قبل  از شروع  ساختمان سازی نقشه  طرح  ساختمان  یك  مثل  •
نوع مطالعه، طراحی، جامعه آماری، نمونه گيری و اندازه : شاملاین مرحله •

ت نمونه، روش جمع آوری داده ها، شيوه تحليل نتایج، مالحظات اخالقی، مدیری
و برنام انتشار یافته ها است( بودجه، زمان بندی و برنامه کاری)تحقيق 



متغيرها

:یك فرد، شيئ، یا پدیده کهمشخصه: تعریف-
قابل اندازه گيری بوده و -1
.را بپذیرد( مقدار2حداقل )بتواند مقادیر مختلفی-2

انواع متغيرها-
، اسمیبه چهار مقياس سنجشمقياستغيرها از لحاظ م-1

.تقسيم می شوندنسبتیو ایفاصله، ترتيبی
، ایزمينه، اصلیدر مطالعه به نقشتغيرها را از لحاظ م-2

.می کنند... و مخدوشگر، وابسته، مستقل
و نحوه اندازه گيری به سه دسته ساختارتغيرها از لحاظ م-3

.شوندتقسيم می سازهو مرکب، ساده



:انواع متغيرها

.(بتینسوایفاصله)شودمیدادهنمایشعددباکهمتغيری:کمیمتغير-•
.ودشمیتقسيمپيوستهوگسستهمتغيردستهدوبهکمیمتغير-•
(پذیردمیرااعشاریمقادیر)استناپذیرشماشپيوستهمتغير-•
.استپذیرشمارشگسستهمتغير-•
میرفیمعآنباصفاتکيفيتکهاستغيرعددیمتغيری:کيفیمتغير-•

.(ترتيبیواسمی)شود



انواع نقش متغيرها

ق اصلی تحقيموضوعهمان مساله و توصيفیدر مطالعات : متغير اصلی•
تحقيق بررسی متغير اصلی در یك شرایط زمانی و مکانیهدف. است

.وجمعيتی خاص است
سنجش آن را بر سایر متغيرها موردتاثيرمتغيری که محقق : مستقلمتغير•

ير یا عوامل احتمالی ایجاد معلول را متغعلتبه بيانی دیگر . قرار می دهد
.می گویندمستقل

به عبارت .متغيری که متغير مستقل بر روی آن اثر می گزارد: وابستهمتغير•
.تاز یك یا چند عامل اسمتاثراست زیرا وابستههمان متغير مسالهدیگر 



انواع نقش متغيرها

ابطهررویبرکهاستمتغيری.استکنندهمخدوشمتغير:مخدوشگرمتغير
ضعيفایترقویباعث.گذاردمیتاثيرمتغيرچندیادوبينمعلولیوعلت

.شودمیهاآنواقعیحدازمتغيرهابينرابطهشدنتر

CADکشيدنسيگار

قهوهمصرف

CADچاقی

Intermediateکلسترولباالرفتن factor

این.هستنددموگرافيكیاشناسیجمعيتمتغيرهای:ایزمينهمتغير
ونندکمیتوصيفمطلوبینحوهبهرامطالعهموردجامعهخصوصياتمتغيرها

.کنندمیکمكموضوعبهترشناختبه







مواردی که  بایستی در روش اجرا توضيح داده شودنوع مطا لعهردیف

بيمارانبررسی1
(case Series)

محلهای موردمطالعه-جمعيت مورد مطالعه -تعریف بيماری 

مقطعی2
(Cross Sectional)

نمونه گيری های روش–متغيرهای وابسته و مستقل -مطالعه موردجمعيت 

شاهدی-مورد3
(Case – Control)

نحوه همسان -متغير مستقل اصلی -نسبت شاهد به مورد -تعریف گروه های بيمار و کنترل و چگونگی انتخاب آنان 
سازی، نحوه مقابله با مخدوش کننده ها 

، نحوه Loss to follow upنحوه مقابله با - out comeتعریف -تعریف مواجهه -تعریف جمعيت مورد مطالعه (Cohort)همگروهی4
مقابله با مخدوش کننده ها

تجربی5
(Experimental)

نحوه –وجود گروه کنترل -و ميزان دقيق آن ( Interventional)تعریف نحوه مداخله -نوع نمونه -نوع طراحی 
اندازه گيری متغيرهای اصلی

بالينیکارآزمایی6
(Clinical Trial)

نحهوه تقسهيم در -وميهزان دقيهق آن (  Interventional)تعریف نحوه مداخله -نوع نمونه انسانی -نوع طراحی 
ق تعریف دقي-نحوه مقابله با خروج نمونه ها از مطالعه -نحوه کورکردن مطالعه -( Allocation)گروههای مختلف 

مالحظات اخالقی–( Outcome)پيامد 

نحوه بررسی نتایج–مشخصات دقيق روش موردنظر -تعریف دقيق مسير اجرا (Basic)پایهمطالعات7

نحوه -موارد مصرف -آیا مشابه خارجی دارد و درصورت وجود کاتالوگ آن پيوست باشد -تعریف دقيق دارو یا لوازم وسایلیاداروساخت8
تعریف دقيق تفاوتها-تایيد 

Gold Standardتعریف دقيق -نحوه پذیرش بيماران و افراد سالم  -تعریف دقيق انجام تستتشخيصیارزش9

-معرفی گردانندگان جلسات و تخصص آنها-نحوه اجرای جلسات وهدایت بحث ها-نظر موردتعریف دقيق گروههای کيفیمطالعات10
نحوه نتيجه گيری

کاربردهای نرم افزار-محتویات برنامه نرم افزاری -برنامه مورد استفاده برای طراحی افزارنرمطراحی11

شرح کامل مواردسایر12

:انواع مطالعه-3ضميمه 



منابع گرداوری داده ها

 داده ها را جمع آوری می نمایدباراولينمحقق خود برای.
معاینات بالينی، مصاحبه ها، مشاهدات، :منابع شامل.....
تحقيق اهدافاندازه گيری کم است، برای خطای: فواید

.مناسب است
باال دارد، زمان بر است و ممکن است ساده هزینه: معایب

.نباشد

اوليهمنابع . 1



و به منظوری دیگر، غير از دیگرانهنگامی که داده ها توسط -
.هدف مطالعه حاضر جمع آوری شده باشند

گروهی ، مستندات(بهداشتی، پرسنلی)سوابق فردی : منابع شامل-
(داده های سرشماری، آمارهای حياتی)
اهدافاندازه گيری زیاد است، ممکن است همه نواقص: فواید-

.تحقيق  را پوشش ندهد
.کم دارد، ساده تر و سریع تر استهزینه: معایب-

ثانويهمنابع . 2

منابع گرداوری داده ها



سایر قسمت های روش اجرا

 و انجام کار بر اساس نوع مطالعهاجراروششرح
(بنيادی، کاربردی و توسعه ای)طرح نوع
 پژوهشیاولویتشماره
 (معيارهای ورود و خروج)آماری جامعهتوصيف
 شرح روش نمونه گيرینمونهمحاسبه حجم ،
 داده هاآوریجمعشرح روش
 آماری، نرم افزارها و محاسباتتحليلروش تجزیه و
 و محدودیت ها و راه حل هااخالقیمالحظات
 (گانت)جدول زمان بندی فعاليت ها
 هاهزینهجداول
 (رضایت نامه، فرم جمع آوری داده ها و )ضمایم...



جدول زمان بندي مراحل اجرايي طرح

(ماه)وقت اجرا  زمان 

كل
هاي اجراييفعاليت

ردیف

1

2

1

1

1

0

9 8 7 6 5 4 3 2 1

هفته2 ارائه طرح  و تصویب 1

هفته2 تهیه تجهیزات الزم 2

هفته1 آموزش پرسنل اجرایي 3

هفته3 هماهنگي با آموزش و پرورش 4

ماه2 اجراي طرح 5

هفته2 ورود داده ها به رایانه 6

هفته2 تجزیه و تحلیل داده ها 7

ماه1 تهیه گزارش نهایي 8



هزینهنوع هزینه

(14ماده )پرسنلیجمع هزینه های 
(15ماده)وخدمات تخصصی آزمایشاتجمع هزینه های 

(ب17ماده )غيرمصرفیجمع هزینه های وسایل 

(ب17ماده )مصرفیجمع هزینه های مواد 
مسافرتجمع هزینه های 
(   25ردیف )دیگرجمع هزینه های 

(ریال)کل جمع

:  جمع هزينه ها



دكتر منصور رضايي

داده هاگردآوریاجرای تحقيق و : هفتمه مرحل
(قبلمرحله)کار است  که  مطابق  طرح  اجرایی  عملی اولين  مرحله  
.انجام  می شود

مع  فرم های  جمستندسازی دقيق  بر انجام  کار، پرسشگری  و نظارت 
آوری  اطالعات  و رفع  اشکال های  احتمالی  آن ها از اقدامات  مهم  در 

.این  مرحله  هستند
.انجام شود( پایلوت)گاهی الزم است مطالعه آزمایشی 



دكتر منصور رضايي

تجزیه و تحليل و تفسير نتایج: هشتمه مرحل
به  فرم های  اصلی  قبلمرحله  جمع آوری شده در داده های  ورود•

کامپيوتر، ویا بانك های  اطالعات
پارامتری یا )مناسب آزمون های وآماریروش های دادنانجام  •

)... ،
با اهداف  و متناسب روش های  به کارگيری  •
(جدول و نمودار و شاخص ها)یافته هاخالصه سازی •
.ودتفسير آماری  آن ها نيز باید انجام  شوعلمی  نتایج  تفسير •



دكتر منصور رضايي

تحقيق و تدوین مقالهگزارشتهيه : نهمه مرحل
اص  خیطبق  الگویابتدا تا انتها انجام  تمامی  مراحل  کار از شرح  •

مسئوالنبرای  
...  ومجالت در چاپ  •
الق اخو رعایت  ، واضح و درست نوشتندر گزارش نویسی صداقت •

.بسيار مهم  استدر این مرحلهپژوهش  در بيان  نتایج 



دكتر منصور رضايي

نتایجکاربستبررسی راهکار استفاده و : دهمه مرحل
هاکنفرانسارائه چکيده در •
چاپ مقاله در مجالت•
به سازمان های مرتبطگزارشارسال •
برای گروه های خاصسمپوزیومبرگزاری •
...دیگر کاربستو هر راه •



دكتر منصور رضايي

آزمايشگاهي

Para-clinical R. باليني

Clinical R.

اپيد ميولوژيك

Epidemiological R.

سيستم هاي بهداشتي
Health system R.

رفتاري

Behavioral R.

پايه اي و بنيادي
Basic R.

پزشكان

علوم پايه 

مقامات كشوري

علوم آزمايشگاهي

كاركنان بهداشتي اپيد ميولوژيستها



:آدرس

kums.ac.ir:رفتن به سایت دانشگاه-1

و فناوریتحقیقاتمعاونت : انتخاب-2

مدیریت امور پژوهشی: انتخاب-3

هانامهآئین، پروپوزالفرم، اولویت: طرحهای تحقیقاتی-الف

طرح هاگزارش-ب

نامهپایان-ج

vc_research.kums.ac.ir/

Researchmattersmanagment/

tarhaytahghighati
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دكتر منصور رضايي
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