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طرح تحقیقاتی
ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ« ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ و ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻦ آوري )ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ،ﻧﺮم اﻓﺰار ،ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ،ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎزي ،راه اﻧﺪازي روﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن( ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﺪه و ﻫﺪف از آن اراﺋﻪ راه ﺣﻞ ﺑﺮاي ﻣﻌﻀﻼت ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﺸﺨﺺ وﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﺷﺪ.
 -1-3راﻫﻨﻤﺎي ﻧﮕﺎرش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه:
 -1ﻋﻨﻮان ﻃﺮح :ﻋﻨﻮان در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﭼﻪ ﭼﯿﺰي را  ،روي ﭼﻪ اﻓﺮادي و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺮح داراي ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎص ﯾﺎ زﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢ… ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﯾﺎ زﻣﺎﻧﻬﺎ را ﻧﺪارد ذﮐﺮ
ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺒﺮي ﻧﮕﺎرش ﺷﻮد و ﺣﺎوي ﭘﯿﺶ داوري ﻧﺒﺎﺷﺪ.
در ﻋﻨﻮان از ﮐﻠﻤﺎت اﺧﺘﺼﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد و ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺰ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد.
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻋﻨﻮان ﻗﯿﺪ ﻧﮕﺮدد.
ﻋﻨﻮان از ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرش ﺻﺤﯿﺢ و ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎﺷﺪ از ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﻠﻤﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﻣﻌﻨﺎ را ﻧﯿﺰ ﺗﻔﻬﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -2ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻃﺮح:
ﻣﻘﺪﻣﻪ از دو ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺄاﻟﻪ و ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺒﯿﻦ وﺳﻌﺖ و اﺑﻌﺎدآن در واﻗﻊ آن ﭼﻪ ﻫﺴﺖ و آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ( ﻣﯿﺰان و
ﺷﺪت ﻣﺸﮑﻞ از ﻧﻈﺮ ﺑﺮوز ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ وﺧﺎﻣﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي آن ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺸﮑﻞ ) ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ  ،ﺳﻨﯽ  ،ﺟﻨﺴﯽ ذﮐﺮ ﺷﻮد.
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺳﺌﻮال ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد.
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ  ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا  ،ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن  ،اﺟﺘﻨﺎب از دوﺑﺎره ﮐﺎري ،
ﻓﻮرﯾﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داده ﻫﺎ ،ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﯽ در ﻣﻘﺪﻣﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق اﻣﻮري ﮐﻠﯽ اﺳﺖ و
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ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖ ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻠﺰم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع
را در ﻣﺘﻦ ﺑﯿﺎورد و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﺧﻮد آن ﭼﻪ را ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻻزم ﻣﯽ داﻧﺪ ذﮐﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در ﺿﻤﻦ آﻧﭽﻪ در
ﻣﻮرد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ در ﻣﻘﺪﻣﻪ آورده ﺷﻮد زﯾﺮا ﺟﺎي ﺑﺴﯿﺎري
از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ در روش اﺟﺮاي ﻃﺮح و ﺿﻤﺎﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻃﺮح اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه اي دارد اراﺋﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺒﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و اﺗﺼﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺒﻠﯽ و رﻓﻊ
اﺑﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﻻﯾﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻮاﯾﺪ ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮاي ﻃﺮح ،ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﻮدن  ،اراﺋﻪ راه ﺣﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت
ﻧﻮﯾﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﯾﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و وﻗﺖ و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﺿﻮروت
اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ ﮔﺮدد .در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮاﻟﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺣﻔﻆ و ﺷﯿﻮه ارﺟﺎع ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻟﮕﻮي و ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎروارد ( اﺳﻢ ﺗﺎرﯾﺦ) ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد
ﺗﻌﺎرﯾﻒ واژه ﻫﺎ و اﺻﻼﺣﺎت ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ.
 -3اﻫﺪاف:
ﺑﯿﺎن اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﻫﺪف ﮐﻠﯽ :ﻋﯿﻨﯽ  ،ﻣﺨﺘﺼﺮ  ،ﺟﺎﻣﻊ و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺪف ﮐﻠﯽ در واﻗﻊ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ اﺑﺘﺪاي آن ﺑﻪ ﺟﺎي ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ،از ﮐﻠﻤﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﯾﺎ ﺑﺮآورد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻫﺪاف ﺟﺰﺋﯽ ﯾﺎ وﯾﮋه:
در واﻗﻊ اﺟﺰاي ﻫﺪف ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﺮاورد آﻏﺎز و
ﺷﺎﺧﺺ آﻣﺎري ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺰ در آن ذﮐﺮ ﮔﺮدد.
اﻫﺪاف ﻓﺮﻋﯽ:
در ﻃﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ در راﺳﺘﺎي ﻋﻨﻮان ﻃﺮح ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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در ﻧﮕﺎرش اﻫﺪاف ﭼﻪ ﮐﺎري اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ) ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮآورد ( ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ و ﯾﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ؟ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺪف ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ذﮐﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮدي ﯾﺎ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ:
ﻧﻮﻋﯽ از ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﭘﮋوﻫﺶ  ،ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪارد.
 -4ﺳﺌﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺶ:
ﺟﻤﻼت ﺳﺌﻮاﻟﯽ ﺑﻮده و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻫﺪاف در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻫﺪف ﺟﺰﺋﯽ  ،ﯾﮏ ﺳﺌﻮال ﭘﮋوﻫﺸﯽ ذﮐﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
 -5ﻓﺮﺿﯿﺎت:
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺒﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﯿﺮي در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﯾﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ دﯾﮕﺮ و ﯾﺎ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﯾﺎ ﻋﺪم
وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ  ،در ﺑﺮاﺑﺮ اﻫﺪاف ﻓﺮﺿﯿﺎت ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻓﺮﺿﯿﺎت ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از ﻧﻮع ﻓﺮﺿﯿﻪ
ﺻﻔﺮ و ﯾﺎ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﺎدآوري  :1ﻓﺮﺿﯿﺎت ﺑﻪ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺻﻔﺮ ﯾﺎ ﺧﻨﺜﯽ ( )H0و ﻓﺮﺿﯿﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ( )H1 ،HAﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻫﺮ دو اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﺰان ﯾﺎ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻓﺮﺿﯿﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت ﻧﺪاﺷﺘﻦ  ،ارﺗﺒﺎط ﻧﺪاﺷﺘﻦ دﻻﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻓﺮﺿﯿﻪ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻦ و ﯾﺎ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻦ
ﯾﺎدآوري  :2ﻓﺮﺿﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدن دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﯾﮏ داﻣﻨﻪ و آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻦ دﻻﻟﺖ
دارﻧﺪ را دو داﻣﻨﻪ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.
 -6روش اﺟﺮا:
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ :ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺟﻬﺖ آن ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ،ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ورود و ﺧﺮوج از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (روش ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﯿﺮي ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺷﯿﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن روش ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ و اﺑﺰار آن ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﺑﺰار ﮔﺮدآوري
داده ﻫﺎ  ،ﺷﺮح ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ دارو ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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 -7ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ:
 -1ﺟﺪول ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻮدن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﻮع ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در اﻫﺪاف ﻻزم اﺳﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدد.
 -2ﺟﺪول زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي گﺎﻧت ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد و ﺑﺮآوردﻫﺎي از ﮐﻞ زﻣﺎن
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش ﭘﺮوﭘﻮزال ) ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ( ﺟﺰء
زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﻃﺮح در ﭘﺮوﭘﻮزال ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد


طرح های تحقیقاتی که در آنها از داروی گیاهی استفاده می شود بایستی طبق راهنمای اخالق در پژوهش
های گیاهان دارویی (پیوست) انجام شود.



افزایش تعداد مجریان طرح های تحقیقاتی بین دانشگاهی تا سه مجری :

تعداد مجریان طرح های تحقیقاتی فقط در طرح های تحقیقاتی بین دانشگاهی تا سه مجری افزایش یابد بشرطی که فرایند
تصویب طرح های مشترک بین دانشگاهی انجام شود .بدین صورت که پس از تصویب در شورای پژوهشی هر دو دانشگاه %50
هزینه طرح توسط این دانشگاه و  %50دیگر توسط دانشگاه همکار طبق قرارداد منعقده فی مابین مجریان طرح و دانشگاههای
محل خدمت برای اعضای هیئت علمی و محل تحصیل برای دانشجو پرداخت گردد (شورای دانشگاه .)90/7/25
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مدیریت هزینه طرحهای تحقیقاتی

برونده مورد انتظار از هر طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه ،جهت طرح های علوم پایه ،علوم بالینی و پرستاری به تفکیک طبق
جدول ذیل می باشد( :مصوب شورای پژوهشی دانشگاه مورخ )1400/08/17
تعهد پژوهشگران برای چاپ مقاله در ازای دریافت اعتبار پژوهشی

نوع مقاله

طرح های علوم پایه
هزینه به میلیون تومان

ISI

< 28-35

 PubMedیا ESCI

< 21-28

Scopus

14-21

سایر نمایه ها

>14

نوع مقاله

طرح های علوم بالینی و پرستاری هزینه به میلیون تومان

ISI

< 11-14

 PubMedیا ESCI

< 8/5-11

Scopus

< 5/5-8/5

سایر نمایه ها

>5/5

در صورتی که  18ماه پس از پایان طرح ،مجری یا مجریان نتوانند مقاله چاپ شده متناسب با هزینه ارائه نمایند کل هزینه طرح
از آنها کسر خواهد شد.
در صورتی که مجری نتواند مقاله یا مقاالت متناسب با هزینه طرح ارائه نماید می تواند از مقاالت سایر طرح های خود در بازه
زمانی متناسب استفاده کند.
تصمیم گیری در مورد میزان هزینه متناسب جهت مقاالت با  IF≥2بر عهده معاون /مدیر پژوهشی می باشد.
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گزارش نهایی

مقرر گردید بعد از سه ماه از اتمام طرح جهت ارسال گزارش نهایی به مجری اخطار داده شود و در صورت عدم دریافت پاسخ
(ارائه گزارش نهایی و یا دلیل منطقی) دو ماه بعد مجددا اخطار و در صورت عدم توجه ،برای بار سوم یک ماه بعد اخطار داده
شود .در صورت عدم ارائه گزارش نهایی بعد از سه بار اخطار ،یک ماه بعد از اخطار سوم هزینه هایی که بابت طرح به وی پرداخت
گردیده است از حقوق و مزایا و دیگر مطالبات وی کسر خواهد شد (.)93/09/10

طرح های تحقیقاتی دانشجویی

در خصوص طرح های تحقیقاتی مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی که  3مجریه باشد ،مجری سوم باید هیات علمی یا
کارشناسانی که ارتباط مالی با دانشگاه دارند باشند و موضوع تحقیق با رشته تحصیلی ایشان مرتبط و با رضایت کامل مجری
سوم باشد (.)94/06/02
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حق الزحمه پرسنلی طرح هاي پژوهشی به ازاي هرساعت كارپژوهشی
()1400/03/24
الف  :محققين هيئت علمی :

ﻣﺮﺗبﻪ ﻋلﻤﯽ حق الزحﻤﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ
اﺳتﺎد

 262500رﯾﺎل

داﻧﺸﯿﺎر

 219000رﯾﺎل

اﺳتﺎدﯾﺎر

 175000رﯾﺎل

ﻣﺮﺑﯽ

 130000رﯾﺎل

ب :محققين غير هيئت علمی:

ﻣﺪرک
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حق الزحﻤﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ

دکتﺮاي ﺗﺨصصﯽ

 175000رﯾﺎل

کﺎرشﻨﺎس ارشﺪ

 105000رﯾﺎل

کﺎرشﻨﺎس

 87500رﯾﺎل

کﺎرداﻧﯽ

 70000رﯾﺎل

دﯾپلم

 52500رﯾﺎل

زﯾﺮدﯾپلم

 35000رﯾﺎل

داﻧﺸجﻮ

 52500رﯾﺎل

جدول محاسبه هزینه هاي پژوهشی:
نوع مطالعه
مطالعات توصيفی  ،مطالعات كيفی و HSR

نگارش پروپوزال

 60ساعت

مطالعات بررسی روش ها و تست ها

نگارش پروپوزال

 100ساعت

طرح هاي راه اندازي یک روش یا سيستم اجرایی و مطالعات مورد شاهد

نگارش پروپوزال

 150ساعت

مطالعات علوم پایه ،مطالعات مداخله اي و یا كارآزمایی بالينی

نگارش پروپوزال

 200ساعت

ﻫﺮ آﯾﺘﻢ

 10دﻗﯿﻘﻪ

ﭘﺮﮐﺮدن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ

ﻫﺮ آﯾﺘﻢ /ﻧﻔﺮ

2دﻗﯿﻘﻪ

وارد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﮐﺎﻣپﯿﻮﺗﺮ

ﻫﺮآﯾﺘﻢ /ﻧﻔﺮ

 1دﻗﯿﻘﻪ

ﻫﺮ ﻧﻔﺮ

1ﺳﺎﻋﺖ

--

 30ﺳﺎﻋﺖ

ﻫﺮ ﭘﺮوﻧﺪه /آﯾﺘﻢ

 5دﻗﯿﻘﻪ

ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺠﺰ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ (ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي :ﮐﻤﯿﺎب ،ﺧﻄﺮﻧﺎک
ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي اﻓﺰوده ﺷﻮد)
ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه
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زمان

آزمایش بر روی حیوانات آزمایشگاهی
خﻮﻧﮕﯿﺮي از ﻫﺮ حﯿﻮان و ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺮم
اﻧجﺎم ﺗست درد ﻓﺮﻣﺎلﯿن ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ حﯿﻮان

 1ﺳﺎﻋت
 1/5ﺗﺎ 0/5ﺳﺎﻋت

ﺗزرﯾق حﯿﻮاﻧﺎت (گﺎواژ ،ورون صفﺎقﯽ) ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ

 10دقﯿﻘﻪ

ﺑﯿﻬﻮش کﺮدن ﻫﺮ حﯿﻮان

 1ﺳﺎﻋت

اﯾجﺎدزخم و اﻧﺪازه گﯿﺮي زخم ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓزار و کﻮلﯿس ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ

 1ﺳﺎﻋت

حﯿﻮان
ﺗﻬﯿﻪ ﻻم ﺑﺎﻓتﯽ وﻓﯿكسﺎﺳﯿﻮن آن و ﻣطﺎلعﺎت ﭘﺎﺗﻮلﻮژﯾک و

 3-2ﺳﺎﻋت

ﻣﻮرﻓﻮلﻮژﯾک ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ حﯿﻮان
اﻧجﺎم اﻋﻤﺎل ﺟﺮاحﯽ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ حﯿﻮان(ﺑﺎز کﺮدن شكم-

 1-3ﺳﺎﻋت

دﺳتﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻧﺪاﻣﻬﺎي داخلﯽ -لﻮلﻪ گذاري – ﺑﺮداشت اﻧﺪام
داخلﯽ)
ﻣﺮاقبت و ﻧﮕﻬﺪاري از ﻫﺮ  40حﯿﻮان ﺑﻪ صﻮرت روزاﻧﻪ

 1ﺳﺎﻋت

آزمایشات مولکولی و Set up
)Real time PCR , PCR, PCR-RFLP, RT-PCR( Set up

 Set upوﺳتﺮن ﺑالت

 20ﺳﺎﻋت
40ﺳﺎﻋت

اﺳتﺨﺮاج  DNAﺑﺎ اﺳتفﺎده از کﯿت ﺗجﺎري ﻫﺮ  10ﻧﻤﻮﻧﻪ

 2ﺳﺎﻋت

اﺳتﺨﺮاج  DNAﺑﻪ روش دﺳتﯽ ﻫﺮ  10ﻧﻤﻮﻧﻪ

 3ﺳﺎﻋت

اﺳتﺨﺮاج  RNAﺑﻪ روش دﺳتﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳتفﺎده از کﯿت ﺗجﺎري

 3ﺳﺎﻋت

ﻫﺮ  10ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﻨتز  cDNAﺑﺎ اﺳتفﺎده از کﯿت ﺗجﺎري ﻫﺮ  10ﻧﻤﻮﻧﻪ

 2ﺳﺎﻋت

آزﻣﺎﯾﺶ  PCRﻫﺮ 10ﻧﻤﻮﻧﻪ

 2ﺳﺎﻋت

آزﻣﺎﯾﺶ  RT-PCRﻫﺮ 10ﻧﻤﻮﻧﻪ

 3ﺳﺎﻋت

آزﻣﺎﯾﺶ  Real time PCRﻫﺮ 10ﻧﻤﻮﻧﻪ

 1ﺳﺎﻋت
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اﺳتﺨﺮاج ﭘﺮوﺗﺌﯿن ﻫﺮ 10ﻧﻤﻮﻧﻪ

 5ﺳﺎﻋت

 SDS-PAGEﻫﺮ ﺑﺎر

 5ﺳﺎﻋت

وﺳتﺮن ﺑالت ﻫﺮ ﺑﺎر

 10ﺳﺎﻋت
ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ کﯿت 150

اﻧجﺎم آزﻣﺎﯾﺶ الﯿزا ﺑﺮاي ﻫﺮ راﻧﺪ

ﺗﻮﻣﺎن

آنالیز و تفسیر نتایج
ﻫﺮ گﻮﻧﻪ الكتﺮوﻓﻮرز (ژل آگﺎرز )SDS-PAGE ،PAGE ،ﻫﺮ 10

 15دقﯿﻘﻪ

ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎي ﺗكثﯿﺮ و ﺗجزﯾﻪ و ﺗﺤلﯿل داده ﻫﺎي Real time

 30دقﯿﻘﻪ

 PCRﻫﺮ  10ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧتﺎﯾج  RFLPﻫﺮ  10ﻧﻤﻮﻧﻪ

 15دقﯿﻘﻪ

ﺗعﯿﯿن ﺗﻮالﯽ و  Sequencingﻫﺮ  10ﻧﻤﻮﻧﻪ

 2ﺳﺎﻋت

مطالعات بیوانفورماتیک
ﻣطﺎلعﻪ و شﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻫﺪاف ژﻧتﯿكﯽ ﻣﻨﺎﺳب ﺟﻬت ﻃﺮاحﯽ

 50ﺳﺎﻋت

ﭘﺮوب و ﭘﺮاﯾﻤﺮ از ﺑﺎﻧک ﻫﺎي ژﻧﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ اولﯿﻪ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓزار
ﻫﺎي ﺑﯿﻮاﻧفﻮرﻣﺎﺗﯿک(ﻫﺮ ﻫﺪف ژﻧتﯿكﯽ)
ﻃﺮاحﯽ ﭘﺮوب و ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﺑﺎ اﺳتفﺎده از ﻧﺮم اﻓزار ﻫﺎي

 50ﺳﺎﻋت

ﺑﯿﻮاﻧفﻮرﻣﺎﺗﯿک (ﻫﺮ ﻫﺪف ژﻧتﯿكﯽ)

آزمایشات سلولی
ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺤﯿط کﺸت (ﺳﺎختن +ﺗعﯿﯿن غلظت+ﺗعﯿﯿن  PHو ﻓﯿلتﺮ

 2/5-3ﺳﺎﻋت

کﺮدن) ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺑﺎر
اﺳتﺮﯾل کﺮدن وﺳﺎﯾل ﺳﺎخت ﻣﺤﯿط کﺸت ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺑﺎر
قطﺮه گذاري و ﺗعﻮﯾض ﻣﺤﯿط کﺸت ﻫﺮ دﯾﺶ
کﺸت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ(ﺑﺎﻓت)
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 1/5-2ﺳﺎﻋت
 10دقﯿﻘﻪ
 2/5-3ﺳﺎﻋت

اﻧجﻤﺎد و ذوب ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 IVFﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ

 1/5-2ﺳﺎﻋت
 2-3ﺳﺎﻋت

ﺗست آﭘﻮﭘتﻮز ( tunnelﻣﯿكﺮوﺳكﻮپ ﻓلﻮرﺳﻨت) ﻫﺮ ﺑﺎر

 4ﺳﺎﻋت

ﺗست آﭘﻮﭘتﻮز اﻻﯾزا ﻫﺮ ﺑﺎر

 3ﺳﺎﻋت

ﺗست شﻤﺎرش ﺗﺮﯾپﺎن ﺑلﻮ ﻫﺮ ﺑﺎر

 1ﺳﺎﻋت

ﺗست MTT

 4ﺳﺎﻋت

کشت نمونه های بیولوژیک
کﺸت ادرار

ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ

 15دقﯿﻘﻪ

کﺸت ﻣﺪﻓﻮع

ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ

 15دقﯿﻘﻪ

کﺸت خﻮن

ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ

 30دقﯿﻘﻪ

آﻧﺎلﯿز ادرار

ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ

 10دقﯿﻘﻪ

ﺳﺮولﻮژي ﻻﺗكس

ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ

 10دقﯿﻘﻪ

آزﻣﺎﯾﺶ ﺗست ﺑﯿﻮشﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ

 10دقﯿﻘﻪ

ﻫﻤﺎﺗﻮلﻮژي

ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ

 10دقﯿﻘﻪ

اﻧﮕل شﻨﺎﺳﯽ

ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ

 10دقﯿﻘﻪ

ﻓﺮﻣﺎل اﺗﺮ /ﻓلﻮﺗﺎﺳﯿﻮن

ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ

 15دقﯿﻘﻪ

ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﺮم از خﻮن ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎر

ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ

 15دقﯿﻘﻪ

شستﺸﻮي ظﺮوف و وﺳﺎﯾل آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ

----

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
حجم کﺎر
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جدول محاسبه هزینه طرح هاي كيفی و ابزار سازي
مطالعات تحليل محتوا و تحليل مفهوم

نگارش پروپوزال

 60ساعت

گراندد (زمينه اي) ،فنومنولوژي و تاریخی

نگارش پروپوزال

 150ساعت

(پدیدار شناسی) ،اتنوگرافی(قوم نگاري)
مطالعات عملياتی ( )Action researchو

نگارش پروپوزال

 200ساعت

مطالعات تركيبی
ﺗﺪوﯾن ﭘﺮوﭘﻮزال (ﺑستﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻃﺮح ﻫﺎي

----

 60-200ﺳﺎﻋت

کﯿفﯽ)
---

20ﺳﺎﻋت

ﺟﻤع آوري داده ﻫﺎي کﯿفﯽ (ﻣصﺎحبﻪ،

ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ
ﺑﯿﻦ  15ﺗﺎ  20ﻧﻔﺮ

 5ﺳﺎﻋت ( ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﯾک ﺳﺎﻋت

ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﻣصﺎحبﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﯾپ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ

-----

ﻃﺮاحﯽ راﻫﻨﻤﺎي ﻣصﺎحبﻪ  /ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﺸﺎﻫﺪه و )....

ﻣصﺎحبﻪ ﻓﺮدي)
اگﺮ ﺗعﺪاد ﺑﯿﺶ از  20ﻧفﺮ شﺪ
الﺤﺎقﯿﻪ ﺑﺪﻫﺪ

ﻣصﺎحبﻪ

ﻓﺮدي 10 :ﺳﺎﻋت ( ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﯾک
ﺳﺎﻋت ﻣصﺎحبﻪ)
 15 : Focus groupﺳﺎﻋت( ﺑﻪ
ازاي ﻫﺮﯾک ﺳﺎﻋت ﻣصﺎحبﻪ)

وارد کﺮدن اﻃالﻋﺎت ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓزار MAX QDA

ﻫﺮآﯾﺘﻢ /ﻧﻔﺮ

 1ﺳﺎﻋت

ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣصﺎحبﻪ
ﺗجزﯾﻪ و ﺗﺤلﯿل داده ﻫﺎ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣصﺎحبﻪ

-----

 20ﺳﺎﻋت

ﺗﻬﯿﻪ گزارش ﻧﻬﺎﯾﯽ

-----

 50ﺳﺎﻋت

ﻣﺮور ﻣتﻮن داخلﯽ و خﺎرﺟﯽ

----

 100ﺳﺎﻋت

رﯾﮕﻮر : peer check :ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﯾک ﺳﺎﻋت

-----

 20ﺳﺎﻋت(حﺪاکثﺮ  3ﻣصﺎحبﻪ)

ﻣصﺎحبﻪ
 : Member checkﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﯾک ﺳﺎﻋت
ﻣصﺎحبﻪ
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 20ﺳﺎﻋت(حﺪاکثﺮ  3ﻣصﺎحبﻪ)

رواﯾﯽ صﻮري

-----

رواﯾﯽ ﻣﺤتﻮاﯾﯽ

-----

کﯿفﯽ :حﺪاکثﺮ  45ﺳﺎﻋت(
ﻣصﺎحبﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﻧزده ﻧفﺮ و ﻫﺮ ﻧفﺮ ﺳﻪ
ﺳﺎﻋت )
کﻤﯽ :حﺪاکثﺮ 30ﺳﺎﻋت ( ﺗكﻤﯿل
حﺪاقل  20ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ )
کﯿفﯽ :حﺪاکثﺮ 30ﺳﺎﻋت ﭘﺎﻧل
ﻣتﺨصصﯿن (حﺪاقل دو ﭘﺎﻧل و ﻫﺮ
ﭘﺎﻧل  10ﻧفﺮ)
کﻤﯽ :حﺪاکثﺮ 30ﺳﺎﻋت( ﺑﺮرﺳﯽ
cviو)cvr

رواﯾﯽ ﺳﺎزه ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ گﻮﯾﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ (ﺑﺎ 40
گﻮﯾﻪ و ﺗعﺪاد  300ﻧفﺮ)

ﻫﺮ ﮔﻮﯾﻪ  /ﻧﻔﺮ
(  2دﻗﯿﻘﻪ )

حﺪاکثﺮ  400ﺳﺎﻋت

ﻓﺎکتﻮر آﻧﺎلﯿز

----

 50ﺳﺎﻋت

ورود داده ﻫﺎي کﻤﯽ ﭘﺮوﭘﻮزال اﺑزار ﺳﺎزي

----

ﻧصف رواﯾﯽ ﺳﺎزه حﺪاکثﺮ 200
ﺳﺎﻋت

ﻃﺮاحﯽ اﺳتﺨﺮ اولﯿﻪ در ﻣطﺎلعﺎت اﺑزار ﺳﺎزي

ﻫﺮ گﻮﯾﻪ
2ﺳﺎﻋت
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حﺪاکثﺮ  80ﺳﺎﻋت

