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ثٕبَ ضعأٚع خبْ,ضؽظ
خّٛٙؼي اقالِي ايؽاْ

ٚؾاؼت ثٙعانت ,ظؼِبْ  ٚآِٛؾل پؿنىي

ظأهگبٖ عٍ َٛپؿنىي  ٚضعِبت ثٙعانتي  ٚظؼِبٔي تٙؽاْ ِ -عبٔٚت
پژ٘ٚهي ظأهگبٖ

فؽَ پيم ٔٛيف عؽذ پژ٘ٚم ظؼ ٔظبَ قالِت
Health System Research
)(H.S.R. PROPOSAL
ايٓ لكّت ظؼ ِعبٔٚت
پژ٘ٚهي پؽ ِي نٛظ
نّبؼٖ پؽٔٚعٖ:
ايٓ ثطم تٛقظ ّٔبيٕعٖ ِدؽيبْ

عؽذ تىّيً نٛظ

عٕٛاْ عؽذ پژ٘ٚهي :
ٔبَ ٔ ٚبَ ضبٔٛاظگي ِدؽي ِ /دؽيبْ/عؽذ ظٕ٘عگبْ ثب غوؽ قّت :
ٔبَ ٔ ٚبَ ضبٔٛاظگي ّ٘ىبؼاْ عؽذ ثب غوؽ قّت:
آظؼـ  ،تٍفٓ تّبـ ّٔبيٕعٖ ِدؽيبْ

عؽذ ثب غوؽ قّت:

ِسً أدبَ پژ٘ٚم:
تبؼيص پيهٕٙبظ:
ايٓ ثطم تٛقظ ِعبٔٚت اؼقبي وٕٕعٖ عؽذ تىّيً نٛظ

ٔااااااااابَ

ِعبٔٚااااااااات اؼقااااااااابي وٕٕاااااااااعٖ عاااااااااؽذ:

ؼلُ وً ٘ؿيٕٗ اخؽاي عؽذ:
ااااااااااٗ:
اااااااااات ِؽثٛعا
ااااااااااٛيت ظؼ ِعبٔٚا
اااااااااابؼيص تًا
تا
ٔبَ  ٚاِضبء ِعبِ ْٚستؽَ ظأهگبٖ:
ٌغفب" پؽٚپٛؾاي تىّيً نعٖ ؼا ثٗ ٔهبٔي :پبئيٓ تؽ اؾ ثٍٛاؼ وهبٚؼؾ-ضيبثبْ ظِهك –پالن ِ , 32عبٔٚت پژ٘ٚهي
ظأهگبٖ اؼقبي فؽِبئيع.

قسمت اَل -تُضيخ وكبت الصم َ ضشَسي
تُجً  :خُاٌشمىذ است قجم اص تكميم پيش وُيس ,مغبنت صيش ساثً دقت مغبنعً
فشمُدي َدس وظش داشتً ثبشيذ.
-1يىي اؾ ِسٛؼ٘بي پژ٘ٚهي وٗ اؾ اٌٛٚيت ٚيژٖ ثؽضٛؼظاؼ ثٛظٖ  ٚظؼ ؼاقتبي ععاٌت اختّبعي ِي
ثبنع پژ٘ٚم ظؼ ٔظبَ قالِت ( ) health system researchاقت وٗ ِٕدؽ ثٗ ايالذ ٔظابَ اؼاياٗ ضاعِبت
ثٙعانتي ,ظؼِبٔي  ,آِٛؾني  ,پهتيجبٔي  ٚپژ٘ٚهي ِي گؽظظٌ.ػا ظؼ ؼاقتبي ؼفع ِٛأع ِٛخٛظ ٚ
٘عفّٕع ّٔٛظْ پژ٘ٚم ٘بي ِ, H.S.Rعبٔٚت تسميمبت  ٚفٕابٚؼي ٚؾاؼت ِتجاٛد ظقاتٛؼاٌعًّ تهاىيً
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نٛؼاي قيبقتگػاؼي  H.S.Rؼا ظؼ ظأهگب٘ٙبي عٍ َٛپؿنىي وهٛؼ عي ثطهٕبِٗ ثٗ نّبؼٖ /2313پ ِٛؼش
نّبؼٖ /13331پ ِٛؼش ٚ 1238/11/32ؾاؼت ِت جٛد ,
 1238/2/8ا ثالغ ٔ ّٛظ ٚ.ثؽ ا قبـ ثط هٕبِٗ
ِكئٌٛيت زكٓ اخؽاي عؽزٙبي ٘ H.S.Rؽ ظأهگبٖ ثب ِعبٔٚت پژ٘ٚهي ّ٘بْ ظأهگبٖ ِي ثبنع.ظؼ ايٓ
ؼاقتب اٌٚيٓ خٍكٗ نٛؼاي  H.S.Rظأهگبٖ ِٛؼش  1232/2/32تهىيً نع.
ٚ-3ظبيف نٛؼاي قيبقتگػاؼي  H.S.Rعجبؼتٕع اؾ  :اٌف-تعييٓ اٌٛٚيتٙبي تسميمبتي ِٕغمٗ ظؼ ثطم
قالِت ة-ثكتؽ قبؾي ِٕبقت خٙت اخؽاي پؽٚژٖ ٘بي ِعاضٍٗ اي وٗ ظؼ خٙت ايالذ ٔظبَ اؼايٗ ضعِبت
ثٙعانتي,ظؼِبٔي ,تغييؽ ؼفتبؼ ظؼ ِؽظَ ِ ٚعيؽاْ ِي ثبنع.پ-ثؽؼقي  ٚتًٛيت عؽزٙبي اؼايٗ نعٖ
ظؼ نٛؼاي H.S.R
-3خالصً سَوذ ثشسسي عشدٍبي تسميمبتي  H.S.Rثعيٓ تؽتيت اقت :
اٌف-تىّيً  ٚاؼائٗ پيم ٔٛيف عؽذ تٛقظ ّٔبيٕعٖ ِدؽيبْ عؽذ ثٗ ِعبٔٚت ظأهگب٘ي ِؽتجظ وٗ
اؾ ٔتبيح پژ٘ٚم پيهٕٙبظي غيٕفع ِي ثبنع  ٚثجت ظؼ آْ ِعبٔٚت
ة-اؼائٗ عؽذ ثٗ زٛؾٖ ِعبٔٚت پژ٘ٚهي ظأهگبٖ
ج-اؼخبد ثٗ ِعيؽيت اِٛؼ پژ٘ٚهي  ٚوبؼنٕبقي تٛقظ وبؼنٕبقبْ زٛؾٖ
ظ-تىّيً اعالعبت  ٚلؽاؼگؽفتٓ عؽذ ظؼ ظقتٛؼ وبؼ نٛؼاي  H.S.Rظأهگبٖ
ؼ-تًّيُ گيؽي ظؼ نٛؼاي  H.S.Rظأهگبٖ
ي-اعالَ ثٗ ِدؽي  ٚظؼ يٛؼت تًٛيت  ,عمع لؽاؼظاظ  ٚاؼائٗ گؿاؼل ِغبثك آْ
-4ظؼ ِٛاؼظي وٗ ا خؽاي عؽذ پي هٕٙبظي ِ كتٍؿَ ٌم كبسي ثخ شٍب يب سبصمبوٍبي دي گش ثب نع ,عؽذ
ظ٘ ٕعٖ ثب يع لجال" ٔظؽِٛا فك قبؾِبٔٙبي ِؽث ٛعٗ ؼا و كت ٔ ّٛظٖ ِٛ ٚاف مت ٔب ِٗ وت جي اي هبْ ؼا
ضّيّٗ ايٓ پيم ٔٛيف ّٔبيٕع.
-2وٍيٗ عؽزٙبيي وٗ ثٗ تًٛيت نٛؼاي  H.S.Rظأهگبٖ ِيؽقٕع ثؽ اقبـ لؽاؼظاظي واٗ ثايٓ ِعبٔٚات
پژ ٘ٚهي ظأ هگبٖ  ِ ٚدؽي عؽذ ِٕع مع ِي نٛظ لب ثً ا خؽا ضٛا ٘ع ثٛظ .ث ٕبثؽايٓ معبَ وت پژٌَ شي
داو شگبي ٌيچگُ وً م سئُنيتي دس ثشا ثش فعبنيت ٍبي ق جم اصت صُيت عشح َآو چً كً خبسج اصم ذذَدي
قشاسداد مىعقذي اوجبم پزيشد وخُاٌذ داشت.
 -6عؽذ ظ٘ ٕعگبْ ِ ٍؿَ ثٗ ؼعب يت وٍ يٗ ضُاثظ َ قُاويه م ىذسج دس آ ئيه وب مً عشد ٍبي تذقي قبتي
داوشگبي عٍ َٛپؿنىي تٙؽاْ ِيجبنٕع.
-3چٕبٔچٗ أدبَ عؽذ پژ٘ٚهي ظؼ ِؽزٍٗاي اؾ پيهؽفت آْ اعُ اؾ ايٕىٗ ثٗ ٔتيدٗ ٔٙبيي ؼقيعٖ يب
ٔؽ قيعٖ ثب نع ،مى جش ثً ك شف يب اخ تشاع َ يب تذ صيم د قُقي شُد ِ ،دؽي عؽف لؽاؼظاظ ِ ٛظف ا قت
ِؽا تت ؼا وت جب" ثٗ ِعبٔ ٚت غيٕ فع ِ ٚعبٔ ٚت پژ ٘ٚهي ظأ هگبٖ ا عالد ظ ٘ع .ظؼ ا يٓ ؼاث غٗ ز مٛلي
وٗ ظؼ اثؽ اخؽاي عؽذ تسميمبتي ايدبظ گؽظيعٖ اقت ثب تٛخٗ ثٗ ِتٓ لؽاؼظاظ ِٕعمعٖ  ٚيب ِتُّ
آْ ِهطى ِيگؽظظ.
-8عؽذ ظٕ٘عگبْ ِ/دؽيبْ ٍِؿَ ثٗ اؼائٗ ثؽٔبِٗ عٍّيبتي ِٕتح اؾ عؽذ تسميمبتي ظؼ پبيبْ أدبَ
پژ٘ٚم ثٗ زٛؾٖ ِعبٔ ٚت پژ٘ٚهي ِ ٚعبٔٚت غيٕفع ِي ثبنع ٔيؿ پژ٘ٚهگؽ ِٛظف اقت ظؽف يىكبي پف
اؾ اؼائٗ گؿاؼل ٔٙبئي ٔتيدٗ ثؽؼقي يب ثىبؼ گيؽي ثؽٔبِٗ عٍّيبتي عؽذ تسميمبتي ؼا اؾ ِؽاخع
غيٕفع اقتعالَ ّٔٛظٖ  ٚثٗ زٛؾٖ ِعبٔٚت پژ٘ٚهي ِ ٚعبٔٚت ِؽثٛعٗ اؼائٗ ّٔبيع.
-2ظؼ يٛؼت تّب يً ِ دؽي ثٗ أت هبؼ يب اؼا ئٗ ٔ تبيح زب يٍٗ ظؼ ظا ضً يب ضبؼج اؾ و هٛؼ ( ث دؿ
ٔهؽيبت ظأهگبٖ ) ,الؾِكت لجال" ٔظؽ ِٛافك ِعبٔٚت پژ٘ٚهي ظأهگبٖ ِ ٚعبٔٚت غيٕفع ؼا ظؼ ايٓ
ؾِي ٕٗ خ ٍت ّٔب يع .ثعيٙي ا قت وٗ ر كش دمب يت مبني َ ٌم كبسي داو شگبي دس ا جشاي عشح ثشاي
اوتشبسات ِػوٛؼ اٌؿاِي ضٛا٘ع ثٛظ..
-11وٍ يٗ تجٍ يضات َ نُاصم م صشفي َ غيشم صشفي ثبقيمب وذي اؾ ا خؽاي عؽذ وٗ اؾ ِ سً اعت جبؼ آْ
ت ٙيٗ نعٖ ا قت ،پف اؾ ات ّبَ ا خؽاي عؽذ ِتع ٍك ثٗ ظأ هگبٖ ثٛظٖ ٘ٚؽگ ٗٔ ٛت ًؽفي ظؼ آٔ ٙب ِ ٕٛط
ثٗ وكت ِدٛؾ٘بي لبٔٔٛي اقت.
-11ظؼ يٛؼتيىٗ لؽاؼظاظي ظؼ ِٛؼظ تد ٙيؿات ٌٛ ٚاؾَ ِٛ ٚاظي وٗ اؾ ِ سً اعت جبؼ پژ ٘ٚهي ت ٙيٗ
نعٖ ا قت ثيٓ پژ ٘ٚهگؽ  ٚقبؾِبٔٙبي ظي گؽ  ٚظأ هگبٖ ِٕع مع نعٖ ثب نع ِ غبثك ا يٓ لؽاؼظاظ ع ًّ
ضٛا٘ع نع.

ساٌىمبي تكميم ايه فشم
-11ا يٓ فؽَ ثب يع ثٗ ؾ ثبْ فبؼ قي (ٚظؼ يٛؼت ٌؿ َٚأگٍي كي) تب يپ نعٖ  ٚفب لع ٘ؽگ ٗٔ ٛاث ٙبِي،
تىّيً گؽظظ
ثب يع ثٗ وٍ يٗ ٔ ىبت
-13وٍ يٗ ل كّتٙبي فؽَ ثب يع ثٗ ٔ سِٕ ٛب قت تىّ يً نعٖ ّٔ ٚبي ٕعٖ ِدؽ يبْ
ٚتػوؽات ِتٓ فؽَ تٛخٗ وبًِ ظانتٗ ثبنٕع تبٌيچ مُسدي ثي جُاة َ ثذَن عالمت َ تُضيخ وجبشذ.
-12ظؼ پبؼٖ اي اؾ ِٛاؼظ وٗ ف ضبي وبفي ثؽاي ت ٛضيسبت ِع ٔ ظؽ عؽذ ظ٘ ٕعٖ  ٚخٛظ ٔعاؼظٚ ،ي
ِيتٛا ٔع تُ ضيذبت ا ضبفً سا دس ثش گً أي ث صُست ضميمً َ ثب ا شبسي ثٗ ث ٕع  ٚل كّت ِٛؼظ ٔ ظؽ ثٗ
فؽَ ا ضبفٗ ّٔبي ٕع .چٕبٔ چٗ عؽذ ظ٘ ٕعٖ اؾ نىً ؼايب ٔٗ اي ا يٓ فؽَ ا قتفبظٖ ِيّٕب يع ٘يچ
ِسعٚظيتي ظؼ فضب٘بي پيم ثيٕي نعٖ ٚخٛظ ٔعاؼظ.
-14ثؽاي اؼائٗ فؽَ ؼايبٔٗ اي عؽذ  ،ايٓ فؽَ ثبيع ظؼ لبٌت ٔؽَ افاؿاؼ )ٚ Word 98(arabic edition
يب ٚيؽايم ٘بي ثبالتؽ اؾ آْ ثبنع.
ٕ٘-12گبَ اؼائٗ ايٓ فؽَ تىّيً يفسٗ خالصً مشخـصبت عشح انضامي است.
 ٕ٘-16گبَ اؼا ئٗ ا يٓ فؽَ تىّ يً يفسٗ ِعؽ في ّٔبي ٕعٖ ِدؽ يبْ عؽذ اؾ قٛي ِدؽ يبْ/عؽذ ظ٘ ٕعٖ
گبْ اٌؿاِي اقت (پيٛقت نّبؼٖ ظ.) ٚ
 ٕ٘-13گبَ اؼا ئٗ ا يٓ فؽَ جذَل مجش يبن َ ٌم كبسان عشح ثب يذ تكم يم شذي َ ثً ام ضب َ تبي يذ
پژٌَشگشان سسيذي ثبنع.
-18الؾَ ا قت عؽذ ظ٘ ٕعٖ ت ٛضير وبٍِي ظؼ ؼاث غٗ ثب ا ثؿاؼ خ ّع آٚؼي اعال عبت (پؽق هٕبِٗ  ٚيب …)
اؼائٗ ّٔٛظٖ  ّٗٔٛٔ ٚاي اؾ آْ ؼا ضّيّٗ ّٔبيع.
-12ظؼ يٛؼتيىٗ ِال زظبت اضاللي ثؽاي اخؽاي عؽذ ٚخٛظ ظاؼظ الؾَ اقت عؽذ ظٕ٘عٖ تٛضير وبٍِي ظؼ
ثبؼٖ ا يٓ ٔ ىبت اؼا ئٗ ٔ ّٛظٖ  ٗٔ ّٛٔ ٚاي اؾ ؼ ضبيت ٔب ِٗ ِٛؼظ ا قتفبظٖ ثؽاي عؽذ  ٚظؼ يٛؼت
اِىبْ تًٛيؽ وبًِ ظِ ٚمبٌٗ ِهبثٗ عؽذ ِػوٛؼ ؼا ضّيّٗ ّٔبيع.
-31ظؼ يٛؼتيىٗ ِسعٚظيتٙبيي ثؽاي اخؽاي عؽذ تًٛؼ ِيهٛظ الؾَ اقت عؽذ ظٕ٘عٖ ثٗ ايٓ ِسعٚظيتٙب
انبؼٖ ّٔٛظٖ  ٚتٛضير وبٍِي ثؽاي ِمبثٍٗ ثب ايٓ ِسعٚظيتٙب اؼائٗ ّٔبيع.
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-31ؾِبْ نؽٚد عؽذ ،ثعع اؾ تًٛيت آْ ثٛقايٍٗ ناٛؼاي  H.S.Rظأهاگبٖ  ٚثاب ّ٘ابٕ٘گي ِاعيؽ
اخؽا يي عؽذ  ٚزٛؾٖ ِعيؽيت ا ِٛؼ پژ ٘ٚهي ،اؾ ٕ٘ گبَ تبِيٓ اعت جبؼ ظؼ ٔ ظؽ گؽف تٗ ِي هٛظ ضّٕب"
ظأهاگبٖ
تبِيٓ اعتجبؼ ٘ؿيٕٗ عؽذ ٘بي  H.S.Rثؽ اقبـ ًِٛثبت نٛؼاي قيبقاتگػاؼي H.S.R
ِٛؼش  1281/8/3 ٚ 1281/3/21ثؽ عٙعٖ ِعبٔٚت اؼقبي وٕٕعٖ عؽذ ِي ثبنع.
-33ظؼيب فت گؿاؼ نٙبي عٍ ّي  ٚاخؽا يي عؽذ ثب ت ٛخٗ ثٗ خعٚي گب ٔت عؽذ ِ ًٛة يٛؼت  ِ ٚغبثك
لؽاؼظاظ فيّبثيٓ ِيپػيؽظ .ثؽايٓ اقبـ الؾَ اقت عؽذ ظٕ٘عٖ ِ/دؽي ظؼ خعٚي ِػوٛؼ ؾِبْ اؼائٗ
گؿاؼنٙبي پيهؽفت عؽذ ِ ٚستٛاي پيم ثيٕي نعٖ گؿاؼل ضٛظ ؼا ِهطى ّٔبيع.
٘-32ؿيٕٗ ٘بي وبؼِٕعي (پؽقٍٕي) ثب تٛخٗ ثٗ دجم فعبنيت (ظؼ ٔظؽ گؽفتٓ قبعبت وبؼ ثؽاي افؽاظ
نبغً ظؼ عؽذ)  ٚجذَل صمبن ثىذي اخؽاي عؽذ تىّيً ِيهٛظ.
 -34عؽذ ظ٘ ٕعٖ ثب يع ت ٛخٗ ظا نتٗ ثب نع وٗ زع او ثؽ قبعبت وبؼ ثؽاي ا فؽاظ نبغً ظؼ عؽذ ِ غبثك
لٛأيٓ اظاؼي ٚا قتطعاِي  64قبعت ظؼ ٘ؽ ِبٖ ا قت .ؼ لُ زك اٌؿز ّٗ قبعتي ا فؽاظ ثب ت ٛخٗ ثٗ
ِٛلع يت ا قتطعاِي  ٚؼت جٗ عٍ ّي ،ظؼ پي ٛقت نّبؼٖ يه آ ِعٖ ا قت .ث ٕبثؽ ا يٓ عؽذ ظ٘ ٕعٖ ِيتٛا ٔع
ثب تغييؽ ظؼ قبعبت وبؼ ؼلُ وٍي زك اٌؿزّٗ افؽاظ ّ٘ىبؼ ؼا تغييؽ ظ٘ع
ٌ-52شگُوً وقص يب اشتجبٌي دسمذبسجً ٌضيىً ٌبي پيم ٔٛيف وٗ ظؼ تًّيّبت ِتطػٖ ظضبٌت ظانتٗ
ثب نع ثٗ عٍذي تكم يم كى ىذي فشم است  ٚظأ هگبٖ تع ٙعي ظؼ ض ًٛو تبِيٓ و كؽي ِٛاؼظ ا نتجبٖ نعٖ
ٔعاؼظ.
-36وبؼنٕبـ اِٛؼ پژ٘ٚم زٛؾٖ ِعيؽيت اِٛؼ پژ٘ٚم آلبي يٛقفي ٔژاظ ثٗ آظؼـ غيً آِبظٖ پبقطگٛيي
ثٗ قٛاالت پژ٘ٚهگؽاْ اؼخّٕع ِي ثبنع.
پكت اٌىتؽٔٚيىيa1818@sina.tums.ac.ir:
8814222
ٔهبٔي :پبئيٓ تؽ اؾ ثٍٛاؼ وهبٚؼؾ-ضيبثبْ ظِهك –پالن -32عجمٗ ظِ-َٚعيؽيت اِٛؼ پژ٘ٚم
-

ومبثش8883888:

-

تٍفٓ-8826622:

(ٚيؽايم پٕدُ)1281/11/11-
تُضيخ مفبٌيم
نّبؼٖ
1

وٍّٗ
عؽذ ظٕ٘عگبْ

3

ّٔبيٕعٖ ِدؽيبْ
عؽذ
ّ٘ىبؼاْ

عؽذ

ِفَٛٙ
فؽظ يب افؽاظي ٘كتٕع وٗ پيهٕٛيف عؽذ ؼا تٙيٗ ّٔٛظٖ ِ ٚعّٛال اخؽاي تسميك ٔيؿ ثٛقيٍٗ ايهبْ أدبَ ِيپػيؽظ.
ثؽ ا يٓ ا قبـ  ٚثب ت ٛخٗ ثٗ آ ييٓ ٔب ِٗ عؽز ٙبي تسمي مبتي ظؼ ا يٓ ٔ ٛنتبؼ ع جبؼات ِدؽ يبْ يب عؽذ ظ٘ ٕعگبْ ِ عبظي
يىعيگؽ٘كتٕع.
فؽظي اقت وٗ اؾثيٓ ِدؽيبْ عؽذ أتطبة نعٖ ِٚكئٌٛيت اخؽاي عؽذ اؾ ٔظؽ ِبٌي  ،زمٛلي ٚاظاؼي ثعٙعٖ ايهبْ اقت.
ثيٓ ّٔبي ٕعٖ ِدؽ يبْ عؽذ  ٚقبيؽِدؽيبْ اِتيبؾضب يي  ٚخٛظ ٔعاؼظ ّٔ ٚبي ٕعٖ ِدؽ يبْ عؽذ يؽفب ِ كئٛي اخؽا يي
 ٚعؽف ِػاوؽٖ  ٚعب ًِ ا خؽاي عؽذ نٕبضتٗ ِي هٛظ ..يه عؽذ تسمي مبتي ّٔيتٛا ٔع ثيم اؾ يه ّٔبي ٕعٖ اخؽا يي ظا نتٗ
ثبنع.
ّ٘ىبؼأي ٘كتٕع وٗ زضٛؼ نطى يب ّ٘ىبؼي تطًًي ايهبْ ظؼ أدبَ عؽذ ضؽٚؼيكت

2
4

HSR

ثٗ ٘ؽ گِ ٗٔٛغبٌعٗ اي وٗ ثٗ ِٕظٛؼ تغييؽ ظؼ ني٘ ٛبي ِعيؽيت
Health System Research
اؼايٗ ضعِبت ِٛؼظ ٔيبؾ اعُ اؾ ثٙعانتي ,ظؼِبٔي  ,آِٛؾني  ,پژ٘ٚهي  ٚظأهدٛيي
ظؼ خٙت اؼتمبئ عٍّىؽظ ٔظبَ تٕعؼقتي ثبنع اعالق ِي گؽظظ.

2

٘عف ايٍي عؽذ

6
3

ا٘عف وبؼثؽظي عؽذ
ِالزظبت اضاللي

8

خعٚي ؾِبْ ثٕعي
ِؽازً اخؽاي عؽذ

٘ general objectiveعفي اقت وٗ عؽذ ظؼ أتٙب ثعٔجبي ظقتيبثي ثٗ آْ اقت .ايٓ ٘عف ثبيع ثب أدبَ عؽذ لبثً زًٛي
ثبنع
 Applied objectivesا٘عافي ٘كتٕع وٗ ثًٛؼت عٍّي پف اؾ أدبَ عؽذ ثعقت آِعٖ  ٚخؿٔ ٚتبيح ثبٌفعً عؽذ ِيجبنٕع.
 Ethical points Or Ethics Considerationsوٍيٗ ايٛي ِ ٚجبٔي اضاللي ،أكبٔيِ ،ػ٘جي …ٚ ،اقت وٗ ثبيع ظؼ زيٓ پژ٘ٚم اؾ
قٛي آؾِبيهگؽ ثؽ ؼٚي آؾِٛظٔي اعُ اؾ أكبْ  ٚزيٛاْ  … ٚؼعبيت نٛظ
 Gantt Chartخعٌٚي اقت وٗ عي آْ ِسمك اثتعا  ٚأتٙبي فعبٌيتٙبي اخؽايي  ٚعٛي ؾِبْ ِؽازً ِطتٍف پژ٘ٚم ؼا ظؼ
آْ ِهطى ِيىٕع.
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قسمت دَم  -خالصً مشخـصبت

عشح H.S.R

عٕاٛاْ عؽذ :

ّٔبيٕعٖ ِدؽيبْ

ِعبٔٚت

عؽذ :

گاؽ/ٖٚؼنتٗ :
ِعت اخؽا :

ِؽثٛعٗ::
ِسيظ پژ٘ٚم :

ضاليٗ ضؽٚؼت اخؽا  ٚا٘عاف وبؼثؽظي عؽذ :

ضاليٗ ؼٚل اخاؽاي عؽذ :

ضاليٗ ٘ؿيٕٗ ٘ب
٘ؿيٕٗ پؽقٍٕي
٘ؿيٕٗ ِٛاظ ٚ ٚقبيً
ًِؽفي

...............
٘ ...............ؿيٕٗ ِكبفؽت
 ..لاير
...............
٘ؿيٕٗ ِٛاظ غيؽ
...............
ًِؽفي
 .لاير
خّع وً

.................
...............
لاير
.................
..............
لاير
.................
..............
لاير

4
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خعاٚي ِ 2ٚ3-1هط ًبت
خعاگبٔٗ تٕظيُ نٛظ)

ِدؽ يبْ/عؽذ ظ٘ ٕع گبْ ِي ثب نع(ٌغفب"ثؽاي ٘ؽ ِ دؽي

ٔبَ ٔ ٚبَ ضبٔٛاظگي عؽذ ظٕ٘عٖ :
ؼتجٗ عٍّي:
ِسً ضعِت:
ٔهبٔي ِسً ضعِت:
تٍفٓ ِسً ضعِت:
ٔهبٔي پكت اٌىتؽٔٚيه:
ٔهبٔي يب تٍفٓ ثؽاي ظقتؽقي قؽيع  ٚپيبِٙبي فٛؼي:
-1ظؼ يٛؼتيىٗ عؽذ ظ٘ ٕعٖ ظاؼاي قّتٙبي اخؽا يي ظؼ ظا ضً يب ضبؼج ِ سيظ ظأ هگبٖ
ِيجبنٕع خعٚي ؾيؽ ؼا تىّيً ّٔبيٕع
يت
فعبٌ
نؽٚد
تبؼيص
تٍ فٓ ِ سً
ٔهبٔي ِسً وبؼ
عٕٛاْ قّت
ظؼ ايٓ قّت
وبؼ

-3ظؼخبت عٍّي  ٚقٛاثك تسًيٍي عؽذ ظٕ٘عٖ ثٗ تؽتيت اؾ ٌيكبٔف ثٗ ثعع غوؽ گؽظظ
قبي ظؼيبفت
وهٛؼ
ظأهگبٖ يب ِسً
ؼنتٗ تسًيٍي ٚتطًًي
ِعؼن
تسًيً
تسًيٍي

ثٍي --

ضيؽ--

-2آيب تب وٕ ْٛظٚؼٖ ٘بي ؼٚل تسميك ؼا گػؼأعٖ ايع؟
يٛؼت پبقص ِثجت ،خعٚي ؾيؽ ؼا تىّيً فؽِبييع.
ِسً ثؽگؿاؼي ظٚؼٖ
تبؼيص
قغر ظٚؼٖ ٛٔٚد آِٛؾنٙبي اؼائٗ نعٖ

ظؼ

2
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ِ-4هطًبت ِدؽيبْ/عؽذ ظٕ٘ع گبْ ٚ
نغً
ٔبَ ٔ ٚبَ
ؼظي
ضبٔٛاظگي
ف

ّ٘ىبؼاْ عؽذ :
ظؼخٗ عٍّي

ٔٛد ّ٘ىبؼي

اِضبي
پژ٘ٚهگؽاْ

6
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7

قسمت چٍبسم – اعالعبت مشثُط ثً عشح پژٌَشي H.S.R

-2عٕٛاْ عؽذ ثٗ فبؼقي :

-6عٕٛاْ عؽذ ثٗ أگٍيكي :

 -3نٕبضت  ٚتسٍيً ِكئٍٗ (غوؽ ضؽٚؼت أدبَ پژ٘ٚم ثب تٛييف زدُ ِهىً
ٚاؼا يٗ چى يعٖ ٔ تبيح زب يً اؾ ِغبٌ عبت لج ٍي نبًِ ت ٛييف وب ًِ ِ كئٍٗ
ثب غوؽ ؼفؽأف).

*ِٕبثع ِ ٚآضػ
٘-8عف ايٍي

٘ -2عف يب ا٘عاف وبؼثؽظي

3
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-11ث يبْ ؼٚل ِعاض ٍٗ (تع ييٓ نبضى ٘بي اؼؾ نيبثي  ،چ گٔٛگي ا ٔعاؾٖ
گ يؽي آٔ ٙب ل جً  ٚث عع اؾ ِعاض ٍٗ  ،خؿئ يبت عؽذ ِعاض ٍٗ ثب غ وؽ ز دُ
ّٔ ٚ ٗٔٛؼٚل اخؽايي عؽذ ثٗ تفضيً).

ِ-11الزظبت اضاللي

ِ -13سعٚظيتٙبي اخؽايي عؽذ ٚؼٚنٙبي وب٘م آٔٙب.

 -12خعٚي ؾِبْ ثٕعي ِؽازً اخؽاي عؽذ
پيم ثيٕي وً ؾِبْ الؾَ ثؽاي اخؽاي وبًِ عؽذ ثٗ ِبٖ :
ؾِبْ اخؽا ثٗ ِبٖ

بٌيتٙبي اخؽائي

ؾِبْ
وً

3 .21 .21 .32 .38 .33 .36 .32 .34 .32 .33 .31 .31 .12 .18 .13 .16 .12 .14 .12 .13 .11 .11 .2 .8 .3 .6 .2 .4 .2 .3 .1
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تٛخٗ :
 -1ؾِبْ عؽازي پيم ٔٛيف عؽذ  ٚتىّيً ايٓ فؽَ خؿ ٚؾِبْ اخؽاي عؽذ ِسكٛة ّٔيهٛظ.
 -3ظؼيبفت گؿاؼنٙب ثب تٛخٗ ثٗ خعٚي گبٔت ًِٛة يٛؼت ِيپػيؽظ .ثٕبثؽ ايٓ الؾَ اقت ِدؽي عؽذ ؾِبْ اؼائٗ
گؿاؼنبت عؽذ ؼا ظؼ ايٓ خعٚي ِهطى ّٔبيع.
 -2ؾِبْ نؽٚد عؽذ ثعع اؾ تًٛيت آْ ،ثب ّ٘بٕ٘گي ِعيؽ اخؽايي عؽذ  ٚزٛؾٖ ِعيؽيت اِٛؼ پژ٘ٚهي  ٚاؾ ٕ٘گبَ
تبِيٓ اعتجبؼ ظؼ ٔظؽ گؽفتٗ ِيهٛظ.

قسمت سُم – اعالعبت مشثُط ثً ٌضيىًٌب
٘-14ؿيٕٗ وبؼِٕعي (پؽقٍٕي) ثبغوؽ ِهطًبت وبًِ ِ ٚيؿاْ انتغبي ٘ؽفؽظ  ٚزك
اٌؿزّٗ آٔٙب :
ٔٛد فعبٌيت
ؼظيف

ٔبَ فؽظ يب
افؽاظ

ؼتجٗ عٍّي

تععاظ افؽاظ

وً ؼلُ زك
اٌؿزّٗ ثؽاي
يه ٔفؽ

خّع وً

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ٚ-12قبيً غيؽًِؽفي:
ٔبَ ظقتگبٖ

وهٛؼقبؾٔع
ٖ

نؽوت قبؾٔعٖ

نؽوت فؽٚنٕعٖ
ايؽأي

تعع
اظ
الؾَ

ليّت ٚازع

قيمت كم

2
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ِٛ-16اظًِؽفي:
نؽوت قبؾٔعٖ

نؽوت فؽٚنٕعٖ
ايؽأي

وهٛؼقبؾٔع
ٖ

ٔبَ ِبظٖ

تععاظ ِكبفؽت ظؼ ِعت اخؽاي
عؽذ ِٕ ٚظٛؼ آْ

ٔٛد ٚقيٍٗ
ٔمٍيٗ

تععا
ظيبِ
لعاؼ
الؾَ

ليّت ٚازع

قيمت كم

ٌ-71ضيىً مسبفشت :
ِجعاِ -مًع

تععاظ افؽاظ

٘ؿيٕٗ ثٗ لاير

لاير

خّع ٘ؿيٕٗ ٘بي ِكبفؽت

-18ثؽآٚؼظ وً ٘ؿيٕٗ (لاير)
ضاليٗ ٘ؿيٕٗ ٘ب
٘ؿيٕٗ پؽقٍٕي
٘ؿيٕٗ ِٛاظ ٚ ٚقبيً
ًِؽفي

...............
٘ ...............ؿيٕٗ ِكبفؽت
 ..لاير
...............
٘ؿيٕٗ ِٛاظ غيؽ
...............
ًِؽفي
 .لاير
خّع وً

.................
...............
لاير
.................
..............
لاير
.................
..............
لاير

ِ-12جٍغي وٗ اؾ ِٕبثع ظيگؽ وّه ضٛا٘ع نع ٔ ٚسًِ ٖٛؽف آْ :
………………………….لاير
ثبليّبٔعٖ ٘ؿيٕٗ ٘بي عؽذ وٗ تبِيٓ آْ ظؼضٛاقت ِي نٛظ :
………………………….لاير
11
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 -31ثب ِغبٌ عٗ ل كّت اٚي ا يٓ فؽَ  ٚؼعب يت ِ فبظ آْ ثعيٕ ٛقيٍٗ يست ِغب ٌت
ِ ٕعؼج ظؼ پيم ٔٛيف ؼا تبئ يع ِيّٕب يع ٚا عالَ ِيعاؼظ وٗ ا يٓ تسم يك يؽفب ثٗ
يٛؼت
يه عؽذ تسميمبتي ظؼ ظأهگبٖ عٍ َٛپؿنىي تٙؽاْ
ثًٛؼت ِهتؽن ثب ……
ظؼ لبٌت پبيبْ ٔبِٗ ظؼ ……
اؼايٗ نعٖ اقت.
ٔبَ ٔٚبَ ضبٔٛاظگي  ٚاِضبي ّٔبيٕعٖ ِدؽيبْ عؽذ

11
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ييُست شمبسي يك
ثطهٕبِٗ ِٛؼظ اقتفبظٖ خٙت پؽظاضت ٘ؿيٕٗ ٘بي زك اٌتسميك
٘ يبت ٚؾ يؽاْ ظؼ خٍ كٗ ِٛؼش  1236/4/18ث ٕب ثٗ پي هٕٙبظ
نّبؼٖ /4812ظ ِٛؼش  1232/3/21قبؾِبْ اِٛؼ اظاؼي  ٚاقتطعاِي
وهٛؼ تًٛيت ّٔٛظ.
ِ يؿاْ زك اٌؿز ّٗ تسمي مبتي ِ ٛضٛد ث ٕع٘بي ا ٌف  ٚة ِبظٖ (
 ) 13تًٛيت ٔبِٗ نّبؼٖ ِٛ 64123ؼش ٘ 1262/2/31يبت ٚؾيؽاْ ٚ
تج ًؽٖ (  ) 1آْ ّ٘ ,چ ٕيٓ ا يالذ ث ععي آْ – ِ ٛضٛد ت ًٛيت ٔب ِٗ
نّبؼٖ /182336ت ِٛ ٖ34ؼش  1232/2/13ثٗ نؽذ ؾيؽ ايالذ ِينٛظ:
ا ٌف – اع ضبي ٘ يبت عٍ ّي آِٛؾ ني  ٚپژ ٘ٚهي ِ ٛضٛد آ ييٓ ٔب ِٗ
اقتطعاِي اعضبي ٘يبت عٍّي ظأهگب٘ٙب ِٛ ٚقكبت آِٛؾل عبٌي
زعاوثؽ قبعتي  11/111لاير
 -1اقتبظ
لاير
زعاوثؽ قبعتي 2/111
 -3ظأهيبؼ
لاير
زعاوثؽ قبعتي 8/111
 -2اقتبظيبؼ
لاير
زعاوثؽ قبعتي 3/111
ِ -4ؽثي
لاير
زعاوثؽ قبعتي 6/111
ِ -2ؽثي آِٛؾنيبؼ
ة – اعضبي غيؽ ٘يبت عٍّي
 -1ظوتؽا
 -3فٛق ٌيكبٔف
ٌ -2يكبٔف
 -4وّتؽ اؾ ٌيكبٔف

لاير
زعاوثؽ قبعتي 8/111
لاير
زعاوثؽ قبعتي 3/111
لاير
زعاوثؽ قبعتي 2/111
زعاوثؽ قبعتي 2311

لاير

ييُست شمبسي دَ
فؽَ ِعؽفي ّٔبيٕعٖ

اؾ قٛي ِدؽيبْ /عؽذ ظٕ٘عگبْ

ثعيٕٛقيٍٗ ايٕدبٔجبْ ِدؽيبْ/عؽذ ظٕ٘عگبْ عؽذ تسميمبتي تست عٕٛاْ
:

آلبي/ضبُٔ
عٕٛاْ ّٔبيٕعٖ ِدؽيبْ عؽذ ِػوٛؼ خٙت ّ٘بٕ٘گي ثب ِعبٔٚت
ِ ٚعبٔٚت غيٕفع ِعؽفي ِي وٕيُ.
12

ؼا ثٗ
پژ٘ٚهي

ظأهگبٖ عٍ َٛپؿنىي ٚضعِبت ثٙعانتي ظؼِبٔي تٙؽاْ
معبَوت پژٌَشي – مذيشيت امُسپژٌَش

ٔبَ ٔ ٚبَ ضبٔٛاظگي ِدؽيبْ/عؽذ ظٕ٘عگبْ
اِضبي ِدؽيبْ/عؽذ ظٕ٘عگبْ
-1
-3
-2
-4
-2
.
.
.
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