
الیبسمه تع  
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 ،دراين فرم مرقوم فرماييد....بررسی می گردد..استاد محترم،خواهشمند است نظرات خود را در خصوص طرح شماره ..............که در جلسه مورخه .........

 : عنوان طرح

 

 سنجه 1 2 3 4 5 پيشنهادات علمی

ي
د
ر

ف
 

 ي      عنوان طرح پژوهش                                                  

 1 قابل فهم و در عین حال جامع است؟ا،آیا عنوان به حد کافی گوی      

 2 آیا ارائه عنوان طرح به انگلیسی صحیح است؟      

 3 آیا عنوان به درستي محدود شده است؟      

 4 بررسی شده است؟آیا تکراری نبودن عنوان       

 5 است؟  هآیا طرح جالب و نوآورانه بود      

 6  اهمیت دارد؟طرح ازنظرحرفه ای  عنوان  آیا      

 بیان مسئله و ضروررت اجرای طرح 

موضوع به گونه ای است که (background)آیا بیان مقدمه و زمینه       

 در باره موضوع مورد پژوهش بدهد؟،یک ایده کلي به خواننده 
1 

 2 است؟شده ع استفاده موضوشرح ،برای از نتایج پژوهشهای مرتبط آیا      

 3 است؟شده به ویژگیها و شرایط خاص مساله مورد پژوهش توجه آیا      

متغیرهای اصلی تحقیق به خوبی برجسته شده  و ارتباط آنها به آیا      

 روشنی بیان شده است؟
4 

 5 آیا انجام این طرح برای پژوهش در پرستاری و مامایی لزومی دارد ؟      

ازنظرتئوری  ا یافته های طرح برای رشته های پرستاری و ماماییآی      

 د؟نکاربردی دار وعملی
6 
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 سنجه 1 2 3 4 5 پيشنهادات علمی

ف
ي
د
ر
 

 7  ازشواهدومستندات کافی استفاده شده است؟ سالهبرای بیان م آیا       

امانت )ارجاع منابع،نقل قول مستقیم  ساله رعایتدربیان مآیا      

 قیم( به عمل آمده است؟وغیرمست

8 

 جمع بندی وارائه دلیل برای پرداختن به مساله پژوهش مدنظرگرفتهآیا      

 است؟ شده

9 

مساله تحقیق با الویت ها ومسائل مهم نظام مراقبت سالمت مرتبط  آیا      

 است؟

11 

به روشنی بیان  ،ضرورت واهمیت انجام پژوهش باتوجه به منابعآیا      

 ؟شده است

11 

 12 ؟اندشده مشخص  مخاطبان این تحقیق به روشنی آیا      

 13 آیا سازوکارهای تبادل وانتشاردانش درطرح مشخص شده است؟      

 سابقه طرح و بررسی متون پيشنهادات علمی

 1 آیا به تمامی متون مرتبط با موضوع ،درحدنیازاستنادشده است؟      

حقیقات مشابه درکشورموردتوجه قرارگرفته دم وجودتاحتمال ع آیا       

 است؟

2 

آیا نقاط ضعف و کاستی احتمالی پژوهش های مشابه ،ویا اختالف آن       

 با پژوهش موردنظربه خوبی نقدشده است؟

3 

 4 کارپژوهش ربط داده شده است؟ مطالب پیشینه ،جمع بندی شده وبهآیا      

 5 بررسی قرار گرفته است؟آیامطالب نقل قول شده موردنقدو      
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 6 آیا مطالب ارائه شده دارای نظم منطقی وسازمان مناسب است؟      

آیا مطالب ارائه شده توانسته است به اجراوطراحی این پژوهش کمک       

 کرده وراهبرد خاصی راارائه کند؟

7 

 8 آیا برای نوشتن مطالب ازمنابع معتبرودست اول استفاده شده است؟      

آیادرتهیه گزارش پیشینه ،رعایت امانت )نوشتن منابع(به عمل امده       

 است؟

9 

 11 آیا خالصه مطالعات دریک جدول ذکرشده است؟      

 

 

 فهرست منابع 1 2 3 4 5 پيشنهادات علمی

 1 آیا نحوه نگارش منابع صحیح است؟)سیستم هاروارد(      

 2 ارجاع شده است؟ آیا به تمامی منابع ارائه شده      

 3 آیا منابع مورد استفاده معتبروجدیداست؟      
 طرح پژوهشي اهداف اصلی،جزئی و کاربردی پيشنهادات علمی

 1 آیا هدف کلی به خوبی بیان شده وبا عنوان طرح مطابقت دارد؟      

( specificآیا نحوه بیان اهداف جزیی صحیح بوده وبه وراختصاصی)      

 بیان شده اند؟

2 

 3 آیا اهداف جزیی طرح قابل دستیابی و اندازه گیری هستند؟      

آیا درمورد طرح های کاربردی ،اهداف کاربردی واقع بینانه       

 (هستند؟applicable)وکاربردپذیر

4 

 فرضيات يا سواالت پژوهش پيشنهادات علمی

 1 صحیح است؟ پژوهش آیا نحوه بیان فرضیات یا سواالت      

 2 آیا فرضیات یا سواالت با اهداف جزئی مطابقت دارند؟      
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 3 آیا فرضیات یا سواالت آزمون پذیرهستند؟      

 4 ودقیق هستند؟ ،اختصاصییافرضیات وسواالت آ      

 5 ل متغیرها به صورت دقیق تعیین و کامل شده اند؟دوآیا ج      

 

رد

 يف
 نهادات علمیپيش 5 4 3 2 1 روش اجرا

       آیا نوع مطالعه به طورصحیح مشخص شده است؟ 1

       آیا جمعیت مورد مطالعه مشخص شده است؟ 2

3 
آیا نوع نمونه گیری ومشخصات نمونه موردبررسی مشخص شده 

 است؟

      

       آیا حجم نمونه کافیست؟ 4

5 
بی بیان شده آیا مشخصات ابزاراندازه گیری وروش اندازه گیری به خو

 است؟

      

6 
آیا شاخص های پایایی به کاررفته وچگونگی رسیدن به آنها بیان شده 

 (reliabilityاست؟)

      

7 
آیا شاخص های روایی کاررفته وچگونگی رسیدن به آنها بیان شده 

 (validityاست؟)

      

       د؟نآیا آزمون های آماری مورداستفاده مناسب می باش 8

       داخل فرمول جایگزین شده اند؟،ا اعدادآی 9

       اخالقی رعایت شده است؟ آیا مالحظات 11

11 
آیا تعریف عملی متغیرهاومقیاس اندازه گیری به طورصحیح بیان شده 

 است؟
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12 
مداخالت  RCTآیا روش کاردقیقا بیان شده است؟)درمورد مطاعات 

 ؟(مشخص شده اند

      

       زمان بندی به طورصحیح وواقع بینانه تکمیل شده است؟ آیا جدول 13

14 
آیا تعدادساعات پیشنهادی درموردمجری طرح وهمکاران وی معقول 

 ومنطقی است؟

      

15 
آیا هزینه های پیشنهادی در مورد آزمایشهاوخدمات تخصصی معقول 

 است؟

      

16 
غیر مصرفی آیا هزینه های مربوط به مواد و وسایل مصرفی و 

 منطقی است؟

      

       آیا هزینه های پیشنهادی در مورد مسافرت ضروری است؟ 17

 
 
 
 

 (ارزيابی نهايی و ساير پيشنهادات )درصورت نياز
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 استادارجمند

 سرکارخانم،جناب آقای............

 بااهدای سالم ،

 نقادانه ودقیق طرح ضمیمه ،مارایاری فرمایید: یابیرزیابی طرح های پژوهشی ،مستدعیست باارزاباسپاسگزاری ازهمکاری جنابعالی در

 

 

 باتشکر

 معاونت پژوهشی پژوهشکده پرستاری ومامایی


