مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

چک لیست انتخاب و دفاع از موضوع
نام پیشنهاد دهنده:
اين چک لیست به منظور ارزيابی طرح پیشنهادی توسط خودتان تنظیم شده است لطفا پس از تكمیل ،فرم را جهت
بررسی و دفاع ارائه دهید.
سئوال مورد پژوهش چیست؟
1
 2فرمت پروپوزال را تهیه کرده ايد
 3انتخاب همكاران و تعیین نقش آنها
اهمیت موضوع چقدر است؟ ( پاسخ به سئواالت زير)
 4شیوع  /بروز  /بار بیماری چگونه است (ذکر آمار)
 5شدت (بیماری زائی ،عوارض و مرگ)
 6روند ( رو با افزايش /ثابت /رو به کاهش)
 7فوريت
 8میزان پوشش جمعیت
 9فوايد اجرای طرح چیست؟
 11پیام يافته های طرح چیست؟
آيا طرح پیشنهادي عملي است؟ ( پاسخ به سئواالت زير)
 11تعداد نمونه الزم
 12دسترسی به نمونه ها
 13زمانی که اجرای طرح طول می کشد
 14آيا زمان برای اجرای طرح پیشنهادی مناسب است
آيا منابع الزم براي اجراي طرح وجود دارد ( پاسخ به سئواالت زير)
 15وجود نیروی انسانی مرتبط با موضوع تخصص مربوط
 16وجود مهارت کافی برای اجرا
 17وجود مهارت بكارگیری تجهیزات
 18وجود مهارت کافی برای آنالیز آماری
 19وجود تجربه کافی (تعداد طرح ها و مقاالت مرتبط با موضوع مجری طرح)
 21دسترسی به تجهیزات و آزمايشات ( توجه به هزينه ها)
 21آيا عالقه مند هستید
 22آيا فكر می کنید موضوع قابل توجه همگنان است
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آيا طرح پیشنهادي نو آوري دارد؟ ( پاسخ به سئواالت زير)
 23تائید اطالعات فبلی (اگر بلی ،چرا؟)
 24رد اطالعات قبلی
 25توسعه اطالعات قبلی
 26نعیین اعتبار برای جامعه متفاوت
 27يافته جديد
 28روش جديد
 29راهنما ی تشخیصی
 31آيا اجرای طرح اخالقی است؟ (توجه به فرم اخالق پیوست)
ارتباط
 31سازگار با دانش روز
 32به نظر شما اين طرح را چه کسی بايد پیشنهاد و اجرا نمايد

 -1استاد  -2دستیار  -3دانشجو

 33آيا اين طرح با تخصص و رتبه علمی شما مناسب است
 34طرح پیشنهادی تا چه حدی با اولويت های اعالم شده مطابقت دارد

 35طرح به چه میزانی زمینه مشارکت گروه های بینابینی را فراهم می کند
 36طرح پیشنهادی به چه میزانی برای پژوهش ،ظرفیت سازی می کند
 37احتمال بكارگیری يافته های طرح پیشنهادی و استمرار آن چقدر است
 38هزينه تقريبی طرح چقدر است
 39چه مقدار از هزينه طرح از منابع ديگر تامین می شود
 41هزينه اجرای طرح پیشنهادی تا چه حدی توجیه پذير است

اطالعات تكمیلی در سايت
هماهنگی و تنظیم وقت جهت مشاوره تحقیق ،مقاله نویسی و راهنمائی پایان نامه با ایمیل
تهران ،ولنجک ،دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی ،دانشكده پزشكی ط ،8
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