دااگشنه علوم زپشكي وخدمات بهدا شتي ردماني اریان
معاونت ژپوهشي
فرم شيپ نويس طرح ژپوهشي كارربد نتايج تحقيق
PROPOSAL

KTE

عنوان طرح اصلی :
كدپژوهشيار:
عنوان طرح انتقال دانش ( )KTEبه فارسی:
عنوان طرح انتقال دانش ( )KTEبه انگليسی:

همکاران طرح
افرادي هستند که جزو طرح دهندگان يا مجريان طرح نيستند ولي همکاري و تخصص ايشان براي انجام بخشي از عمليات طرح ضروريست و نام ايشان توسط مجريان طرح
در فهرست همکاران در پروپزال درج مي گردد.
 -1نام و نام خانوادگي طرح دهنده :
 -2رتبه علمي:
 -3محل خدمت (دانشکده/مرکز تحقيقاتی):
 -4پست الكترونيك:
 -5نشاني يا تلفن براي دسترسي سريع و پيامهاي فوري:
 -6مشخصات همكاران طرح :
ردي
ف

نام و نام
خانوادگي

تخصص

رتبه علمی

محل خدمت

نوع همكاري
(دقيقا در اين طرح
چه نوع همکاري
خواهيد داشت؟)

امضاي
همكار

لطفا در اين قسمت ،ضرورت اجرای طرح خود را بدون استفاده از لغات تخصصي و به صورتي که براي
متخصصين ساير رشته ها نيز قابل فهم باشد توضيح دهيد.
خالصه ضرورت اجراي طرح:

نحوه انتشار نتايج:

 -1تشكيل جلسه ذينفعان

 -2معرفي در رسانه ها
 -3ارسال خالصه گزارش براي گروه هاي هدف(ارسال عين گزارش ،ايميل،RSS،و )...
 -4انتشار راهنماي بيماران( كتابچه،بروشور ،لوح فشرده ،وب سايت بيمارستان و )...

 -5تدوين راهنماي سالمت/باليني Clinical Guideline
 -6معرفی گزينه های سياستی Policiy Brief


آيا دراين طرح سازمان هاي ديگري نيز همكاري مي كنند؟

 )1خير
 )2بله ،همكاري از خارج دانشگاه علوم پزشكي تهران
نام سازمان همکار:

)3

نام مركز همکار:



بله ،همكاري از داخل دانشگاه علوم پزشكي تهران



-7اهداف طرح ( :پيشنهاد براي كاربردي كردن نتايج تحقيق در اين قسمت ذكر

شود)

 -8گروه هاي مخاطب و افرادي كه نتايج طرح را به صورت مستقيم استفاده مي کنند مشخص نماييد
( گروه مخا طب به ک سي گف ته مي شود که بتوا ند از ن تايج طرح به طور م ستقيم ا ستفاده ک ند).
فهرست کساني که فکر مي کنيد به نتايج اين طرح عالقمند هستند و از نتايج اين طرح به صورت
مستقيم سود مي برند .لطفا از واژه هاي كلي مثل پزشكان يا مديران استفاده نكنيد ( .مثالً به
جاي واژه كلي "پزشک" بگوييد "پزشكان اورژانس که بيماران دچار ضربه به سر به آنها مراجعه
مي کنند")
لطفا از قسمت " مخاطبين طرح شما چه كساني هستند" استفاده شود.
انت ظار از گروه مخا طب(لط فا انت ظارات به ن حوی ب يان شود که
گروه مخاطب
در ارزيابی پايان طرح قابل سنجش و اندازه گيری باشد
-1
-2
-3
-4
-5
 -9به ز بان ساده در چ ند خط ذ كر كن يد ا ين طرح چه فا يده اي براي جام عه مي توا ند دا شته
باشد؟
مثال :طرح "بررسي سررمايه اجتمراعي مرردم شرهر تهرران برا استانداردسرازي ابرزار Social Capital-Integrated
 . " Questionnaireاين طرح براي پاسخ به اين سوال است كه مردم شهر تهران چقدر باور دارند كه مورد توجه ،عالقره و
احترام بوده و براي منفعت متقابل تالش و همكاري نموده و از هم حمايت مي كنند .بر اساس نتايج اين طرح مي توان
براي بهتر كردن حمايت اجتماعي مردم در جامعه ،برنامه ريزي هايي انجام داد و با اندازه گيري مجدد آن تغييرات
ايجاد شده و موثر بودن برنامه ها را بررسي نمود.

-01برنامه انتشار و به اشتراك گذاري نتايج:

چگونه قرار است نتايج طرح به دست گروه مخاطب برسد ،فعاليت هاي الزم براي اين کار را فهرست نماييد.
الزم است در اين قسمت نقش احتمالي واحدهاي مختلف دانشگاه ونيز نحوه اطالع معاونت پژوهشي(مديريت KTE
)از روند اجرا مشخص گردد .
ردي
اقدامات الزم
ف
براي انتشار و
اشتراك
1
.1

مسئول

جدول زمان بندي مراحل
اجراي طرح
نقش ساير بخشهاي
نقش مديريت
دانشگاه
کاربرد نتايج
تحقيق

زمان اجرا به ماه
زمان كل

درصدپيشرفت

)1

)2

)3

)4

)6 )5

.2
.3
.4
.5
 -1زمان طراحي پيش نويس طرح و تكميل اين فرم جزو زمان اجراي طرح محسوب نميشود.
 -2دريافت گزارشها با توجه به جدول گانت مصوب صورت ميپذيرد .بنابر اين الزم است مجري طرح زمان ارائه گزارشات طرح را
در اين جدول مشخص نمايد.
 -3زمان شروع طرح بعد از تصويب آن ،با هماهنگي مدير اجرايي طرح و حوزه مديريت کاربرد نتايج تحقيق و از هنگام تامين
اعتبار در نظر گرفته مي شود.

 -00مالحظات اخالقي :
بله

 -1آيا طرح اصلی مورد داوری اخالقی قرار گرفته است؟
خير
بله
 -2آيا در طرح از هر گونه ابزاری برای جذب مشارکت کنندگان استفاده می شود؟
خير
تبلغات ،آگهی ،مقاله در رسانه ها،پيام راديويی و ...
راه های جذب:
بيان ادعا يا مطلبی علمی به منظور جذب مشارکت کنندگان
ابزار تشويق
اگر وجود دارد به تفصيل بيان شود و به اين نکته توجه شود که استفاده از اين ابزار برای آزمودنی
چه جوانب اخالقی می تواند داشته باشد.

جدول هزينه هاي طرح به تفكيك:
 -01هزينه های پرسنلی:
نام همکار
-1
-2
-3
کل هزينه به لاير

نوع همکاری

ساعت همکاری

هزينه به ساعت

کل هزينه به لاير

-01هزينه برگزاری جلسات :KTE
موضوع جلسه

مشارکت کنندگان

زمان
پيشنهادی

هزينه به لاير

-0
-1
کل هزينه به لاير:

 -01هزينه هاي ديگر
-1
لاير
-2
لاير
لاير

-3
کل هزينه به لاير:

 -01جمع هزينه هاي طرح :
هزينه پرسنلي
هزينه برگزاري جلسات KTE
هزينه هاي ديگر

لاير
لاير
لاير

کل هزينه به لاير:

هزينه های انتقال دانش به غير از انتشار مقاله يا شرکت در کنگره در صورتی که با تاييد نظر انجام
گردد قابل پرداخت می باشد.
مبلغي كه از منابع ديگر كمك خواهد شد و نحوه مصرف آن و نحوه وصول آن :
با مطال عه ق سمت اول ا ين فرم و رعا يت م فاد آن بدينو سيله صحت مطا لب م ندرج در پيش نويس را تائ يد
مينمايد واعالم مي داردكه اين تحقيق صرفا به صورت طرح پژوهشی کاربرد نتايج تحق يق در دانشگاه علوم
پزشكي ايران ارائه شده است.
نام ونام خانوادگي
امضاي مجري يا مجريان طرح

