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 کد طرح:    فرم ارزشیابی طرح تحقیقاتی

 

 رح تحقیقاتی :عنوان و نوع ط -1

 نارسا           نسبتا نارسا  نسبتا رسا            رسا و منطبق با اهداف و محتوای طرح     عنوان به فارسی: –الف 

 توسعه ای      بنیادی و کاربردی  کاربردی  بنیادی     نوع طرح: –ب 

 سایر موارد    تغذیه شتبهدا  علوم دارویی علوم بالینی  علوم پایه  زمینه تحقیق: –ج 

 خواهشمند است نظرات پیشنهادی خود را مرقوم فرمایید.

 

 اهمیت و ضرورت اجرای طرح )کاربرد طرح(: – 2 -2

 قدیمی   نسبتا قدیمی           نسبتا جدید کامال جدید : تازگی موضوع از نظر علمی –الف 

 غیر قابل قبول  نسبتا غیر قابل قبول           نسبتا قابل قبول قابل قبول    : ضرورت انجام طرح –ب 

 غیر مرتبط  نسبتا غیر مرتبط  نسبتا مرتبط کامال مرتبط  :ارتباط طرح با نیازهای توسعه -ج

 غیر مرتبط   نسبتا غیر مرتبط  نسبتا مرتبط کامال مرتبط  :ارتباط طرح با نیازهای جامعه –د 

 بی تاثیر   نسبتا بی تاثیر   نسبتا موثر  موثرکامال   :از نظر تربیت پژوهشگر –ه 

 خواهشمند است نظرات پیشنهادی خود را مرقوم فرمایید.

 

 مقدمه و معرفی طرح: – 3 -3

 نارسا  نسبتا نارسا   نسبتا رسا    کامال رسا  بیان مسئله : –الف 

 ناقص   نسبتا ناقص  نسبتا کامل  کامل و جامع تعریف واژه ها و اصطالحات : –ب 

 پیشنهادی خود را مرقوم فرمایید.خواهشمند است نظرات 

 

 

 غیر مرتبط  نسبتا غیر مرتبط نسبتا مرتبط کامال مرتبط سابقه علمی طرح و پژوهشهای انجام شده: – 4

 خواهشمند است نظرات پیشنهادی خود را مرقوم فرمایید.

 

 

 اهداف و فرضیات: – 5

 مبهم        نسبتا مبهم  نسبتا روشن و واضح  روشن و واضح اهداف طرح: –الف 

 غیر مرتبط        نسبتا غیر مرتبط    نسبتا مرتبط            کامال مرتبط    ارتباط بین اهداف کلی و اختصاصی: –ب 

 مبهم و غیر علمی نسبتا مبهم و غیر ممکن  نسبتا واضح و علمی واضح و علمی فرضیات /سئواالت پژوهشی: –ج 

 آیا فرضبات / سئواالت پژوهشی مطابق با اهداف تدوین شده است؟  –د 
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 خواهشمند است نظرات پیشنهادی خود را مرقوم فرمایید.

 روش ها و مواد: – 6

 ناقص و نامناسب        نسبتا ناقص و نامناسب     نسبتا کامل و مناسب کامل و مناسب   الف : نوع مطالعه:

 ناقص و نامناسب        نسبتا ناقص و نامناسب     نسبتا کامل و مناسب کامل و مناسب م نمونه:ب : روش نمونه گیری و حج

 ناقص         نسبتا ناقص و نامناسب          نسبتا کامل  کامل    :جدول متغیرها –ج 

 ناقص و نامناسب          ناسبنسبتا ناقص و نام      نسبتا کامل و مناسب کامل و مناسب  :داده هاگردآوری ابزار – د

 ناقص و نامناسب          نسبتا ناقص و نامناسب         نسبتا کامل و مناسب کامل و مناسب  روش اجرای پروژه :  -و

 اسبناقص و نامن           نسبتا ناقص و نامناسب       نسبتا کامل و مناسب کامل و مناسب  :داده ها روش تجزیه و تحلیل – ی

 ناقص و نامناسب           نسبتا ناقص و نامناسب       نسبتا کامل و مناسب کامل و مناسب  :نحوه رعایت نکات اخالقی -ه

 خواهشمند است نظرات پیشنهادی خود را مرقوم فرمایید.

 

 

 واقع بینانه غیر واقع بینانه  مشکالت اجرایی احتمالی در انجام طرح و روش حل آن: – 7

 خواهشمند است نظرات پیشنهادی خود را مرقوم فرمایید.

 

 

 پیش بینی الزم برای اجرای کامل طرح: –8

 کم   زیاد   مناسب برآورد مدت احتمالی: –الف 

 ناقص و نامناسبنسبتا ناقص و نامناسب        نسبتا کامل و مناسب کامل و مناسب :جدول زمانبندی مراحل اجرا و پیشرفت کار –ب 

 خواهشمند است نظرات پیشنهادی خود را مرقوم فرمایید.

 

 

 کم   زیاد   مناسب  :هزینه پرسنلی و تعداد پرسنل – 9

 خواهشمند است نظرات پیشنهادی خود را مرقوم فرمایید.

 

 

 کم   زیاد   مناسب هزینه آزمایشات و خدمات قراردادی : – 11

 وم فرمائید.خواهشمند است نظرات پیشنهادی خود را مرق

 

 

 کم   زیاد    مناسب    هزینه وسایل و مواد: – 11

 خواهشمند است نظرات پیشنهادی خود را مرقوم فرمایید.
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 کم   زیاد   مناسب   هزینه مسافرت و حمل و نقل :  – 12

 خواهشمند است نظرات پیشنهادی خود را مرقوم فرمایید.

 

 کم   زیاد   مناسب    سایر هزینه ها : – 13

 خواهشمند است نظرات پیشنهادی خود را مرقوم فرمایید.

 

 کم   زیاد   مناسب   کل بودجه درخواستی: – 14

 خواهشمند است نظرات پیشنهادی خود را مرقوم فرمایید.

 

 قدیمی            نسبتا قدیمی    نسبتا جدید  کامال جدید       فهرست منابع و مأخذ علمی: -15

 خواهشمند است نظرات پیشنهادی خود را مرقوم فرمائید.

 

 

 ( طرح:(Cost-Effectivencesمیزان هزینه اثر بخشی  – 16

 نامناسب                  نسبتا نامناسب نسبتا مناسب کامال مناسب

 خواهشمند است نظرات پیشنهادی خود را مرقوم فرمایید.

 

 

 بی اهمیت          نسبتا بی اهمیت  نسبتا مهم  کامال مهم  آن : اهمیت نتایج تحقیق و کاربرد – 17

 خواهشمند است نظرات پیشنهادی خود را مرقوم فرمایید.
 

 

 

 ظهار نظر کلی نسبت به طرح: ا – 18

 قابل اجراغیر         

 نیازی به تغییرات ندارد وقابل اجرا می باشد.         
 از به بازبینی اینجانب نمی باشدونی با انجام تغییرات قابل اجرا

 بعد از انجام تغییرات جهت باز بینی به اینجانب ارسال گردد.

 به نظر شما نتایج این طرح تحقیقاتی امکان چاپ در کدامیک از موارد زیر را دارد: – 19

   مجالت خارجی    مجالت فارسی داخلی  همایش خارجی  همایش داخلی

 ISI , Pubmed Medlineمجالت ایندکس شده در 

 .با توجه به اهمیت نظرات حضرتعالی خواهشمند است پیشنهادات کلی خود را مرقوم فرمایید -

 


