کد طرح:

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايالم
معاونت تحقیقات و فناوری
مديريت توسعه پژوهش و ارزيابي تحقیقات

بسمه تعالی
فرم پيش نويس مطالعات مرور نظام مند و فراتحليل

عنوان:

نام و نام خانوادگی طرح دهندگان:
استاد راهنما:

دانشکده/مرکز تحقيقاتی/معاونت:
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قسمت اول– اطالعات مربوط به عوامل اجرايي طرح(توجه :چنانچه طرح دهنده بیش از يکنفر باشد الزم است هر كدام از ايشان بطور
جداگانه اين قسمت را تکمیل نمايند)

 -1مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگي:

نام پدر :درجه علمي:

شماره شناسنامه:

شغل فعلي:
محل خدمت:
تلفن محل خدمت:

نشاني محل خدمت
نشاني پست الکترونیك:
شماره حساب بانکي:
 -2سوابق تحصیلي:
رديف

مدرک تحصیلي

دانشگاه

رشته تحصیلي

کشور -شهر

سال اخذ

1
2
3

 -3سابقه طرحهای تحقیقاتي که طرح دهنده قبالً در آن همكاری داشته ويا هم اکنون در حال اجرای آن است.
عنوان طرح

محل اجرا

مدت اجرا

2

وضعیت طرح

نوع همكاری
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-4مشخصات همكاران اصلي طرح (ذكر نام افراد بدون امضای آنان اعتباری ندارد):

رديف

نام و نام خانوادگي

شغل

درجه علمي

نوع همكاری

امضای همكار

1
2
 -5مشخصات سازمان های همكار طرح:
رديف

نام سازمان

نشاني و تلفن

نوع همكاری

1
2
3
با مطالعه و تکمیل اين فرم بدينوسیله صحـــــت مطالب مندرج در طرح /طرح-پايان نامه را تأيید و اعالم میدارد
كه اين پژوهش صرفاً به صورت يك طرح تحقیقاتي

طرح  -پايان نامه

درخواهد آمد.
نام و نام خانوادگي و امضای مجری  /مجريان طرح

3

در دانشگاه علوم پزشکي ايالم به اجرا
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 -1بیان مسئله (ضرورت انجام مطالعه مرور نظام مند و فراتحلیل)



علت نیاز به انجام این مطالعه را توضیح دهید
سوال اصلی پژوهش را مشخص نمایید

در صورت وجود مطالعه مشابه اهمیت انجام این مطالعه را توضیح دهید

 -2هدف اصلي طرح:
 -3اهداف اختصاصي طرح:

4
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-1
-2
-3

 -4اهداف کاربردی طرح:
-1
-2

 -5سؤاالت پژوهش:
-1
2

 -6فرضیات:
-1
-2

5
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 -7استراتژی جستجو (بانک های اطالعاتي مورد بررسي و کلید واژه های جستجو):
کلید واژه های مورد جستجو:
کلید واژه های انتخاب شده جهت انجام جستجو (کنترل شده " "MeSHو آزاد"کلمات انتخابی پژوهشگر") را بر اساس سوال
بالینی  PICOمشخص نمایید.
کلیدواژه های مربوط به جمعیت  ،بیماری یا مشکل مورد نظر : P
I:کلیدواژه های مربوط به مداخله درمانی ،مواجهه یا روش تشخیصی
کلیدواژه های مربوط به مقایسه ها C:
 O:کلیدواژه های مربوط به پیامدهای مورد نظر

-8جستجو در پایگاههای اطالعاتی :
لیست پایگاههای اطالعاتی و محدوده زمانی هر کدام را مشخص نمایید .بعنوان مثال :تا تاریخ مارس 5102
ProQuestوPsychoInfoو CinhalوEMBASE / SCOPUSوCOCHRANE PUBMED/MEDLINE
سایر پایگاههای اطالعاتی )ThesisوIranDocوIranMedexوSID Magiran

 -9نحوه انتخاب مطالعات و استخراج داده ها:
6
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 -11اندازه اثر ()Effect Size

 -11روش تجزيه و تحلیل داده ها:
جزئیات چگونگی انجام ترکیب یافته های حاصل از مطالعات ،ارتباط بین یافته ها و ارزیابی آنها را مشخص
نمایید.
در صورت انجام فراتحلیل ،جزئیات و روشهای بررسی ناهمگونی مطالعات ،نرم افزار مورد استفاده (از جمله ،CMA
 RevMan ،STATAو  )...Rجهت انجام آن را مشخص نمایید .در صورت عدم انجام فراتحلیل علت را بیان نمایید.

7
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-21

نوع مطالعه:

معیارهای

نوع مطالعاتی که باید وارد مرور نظام مند شود را تعیین کنید (مطالعات
کارآزمایی بالینی تصادفی شاهددار ،مطالعات مشاهده ای (همگروهی ،مورد-
شاهدی و ) ...

مطالعات

شرکت کنندگان یا جمعیت مورد مطالعه:

ورود و
انتخاب

مشخصات جمعیت هدف و یا جمعیتی که باید از مطالعه خارج شوند را
مشخص کنید مانند :سن ،جنسیت ،نوع یا مرحله بیماری یا شرایط دیگر،
روش تشخیص و سایر جنبه ها
مداخله درمانی ،مواجهه یا روش تشخیصی:
جزئیات مداخله درمانی یا روش تشخیصی از جمله دوز ،شدت و  ...را
مشخص نمایید
مقایسه:
مداخالت درمانی یا روشهای دیگر که مقایسه خواهند شد از جمله دارونما،
کنترل و ...را مشخص نمایید
پیامدها:
پیامدهای اولیه و ثانویه (شامل موارد ی همچون بهبود ،درمان بیماری یا
شرایط خاص موردنظر و سایر موارد مهم ) که جهت ورود مطالعات باید
درنظر گرفته شوند را تعیین کنید
تحلیلهای فرعی یا زیرگروه:
زیرگروههای مورد نظر جهت اندازه گیری تأثیر آنها در درمان (زیرگروه
جمعیتی ،متغیرهای موثر در درمان) برای انجام فراتحلیل مشخص نمایید .
سایر اطالعات:
سایر عوامل موردنظر خود را مشخص نمایید.
-21
معیارهای
خروج
مطالعات






جمعیت مشخص که باید از مطالعه خارج شوند،
محدوده زمانی
زبان
دسترس بودن چکیده یا تمام متن و...

را مشخص نمایید.

-21روش

جزئیات روش کار:

اجرا

تعداد افراد مرورگر ،چگونگی توافق و حل موارد مورد اختالف را مشخص
نمایید.
8
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-21ارزیابی کیفیت مطالعات
ابزارها و یا چک لیست مورد استفاده
()CASP ،COCHRANE ،JADADSTROBE,OTTAWA
جهت ارزیابی کیفیت مطالعات انتخاب شده از نظر انواع سوگیریها (انتخاب،
عملکرد ،شناسایی ،Attrition ،گزارشات) را تعیین کنید.

-21استخراج داده ها
اطالعات الزم جهت استخراج از مطالعات و نحوه استخراج و ابزار و برنامه یا
نرم افزار با ذکر نسخه نرم افزار مورد استفاده را مشخص نمایید.

-21محدودیتهای انجام مرور نظام مند و فراتحلیل
-28سطح بندی شواهد
در صورت نیاز سیستم مورد استفاده جهت درجه بندی شواهد همچون
 GRADEرا مشخص نمایید.

 -19بررسي متون:

 -21فهرست منابعي که در بررسي متون استفاده شده( بترتیب ورود در متن درج گردد):

9
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 -21جدول چک لیست استخراج داده ها:
شماره مقاله

نام نويسنده اول

سال

محل

جمعیت

نوع

انجام

انجام

مورد

مطالعه

مطالعه

0
2
3
4
5
6
7
8

 -22پیش بیني کل زمان الزم برای اجرای طرح به ماه:
:

-23جدول زمان بندی مراحل اجرای طرح

زمان اجرا به ماه
رديف

فعالیتهای اجرائي

زمان كل

0

2

3

4

5

6

7

8

20 21 09 08 07 06 05 04 03 02 00 01 9

 0نگارش پروپوزال
 2جستجوی مطالعات
 3ارزیابی کیفیت مطالعات
 4استخراج اطالعات
 5ترکیب نتایج حاصل ازمطالعات
و یا آنالیز اطالعات
 6نگارش گزارش نهایی ویا مقاله
توجه  :زمان طراحي پیش نويس طرح و تکمیل اين فرم جزو زمان اجرای طرح محسوب نمیشود.
قسمت چهارم -اطالعات مربوط به هزينه ها:
01

22

23
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 -1هزينه پرسنلي:

رديف

نوع فعالیت

حجم فعالیت به

مدرک

میزان حق الزحمه

جمع کل

ساعت

تحصیلي

(ريال)

( ريال)

 1نگارش پروپوزال
 2جستجوی مطالعات
 3ارزیابی کیفیت مطالعات
 4استخراج اطالعات
5

ترکیب نتایج حاصل ازمطالعات و
یا آنالیز اطالعات

 6نگارش گزارش نهایی ویا مقاله
 8ساير ....
 9دستمزد ناظر

جمع کل دستمزد پرسنلي

ا
ين طرح تحقیقاتي

 /طرح -پايان نامه

تحت عنوان:

...............................................................................................:..........................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................با اعتباری معادل  ..........................................ريال درجلسه
شورای پژوهشي دانشگاه /دانشكده/................مرکز تحقیقات /......................................مرکزمطالعات و توسعه
آموزش  /کمیته تحقیقات دانشجويي مرکزی دانشگاه مورخ...............................................به تصويب رسید.
امضاء مدير توسعه پژوهش و ارزيابي تحقیقات دانشگاه:
امضاء معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه:

قسمتهاي مختلف شناسنامه طرح و راهنماي نگارش آنها به تفکيك
00
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 عنوان طرح :
عنوان طرح بايد دارای خصوصیات زير باشد :
الف  :دقت  :عنوان بايد منعکس كننده سوال اصلي پژوهشگر در باره مساله مورد نظر بوده وبايد بدون ابهام باشد و
از طرح مسايل بسیاركلي پرهیز نمايد .در عین حال بايد از به كار بردن اصطالحات و اختصارات ناآشنا نیز خودداری
شود .همچنین ،حتي المقدور از به كار بردن كلمات غیرفارسي( در عنوان فارسي) اجتناب ورزيد.
ب  :اختصار  :هر چه عنوان مختصرو كوتاهتر باشد بهتر است( .به عبارت ديگر مانع و جامع باشد).
ث  :اشاره به بر خي متغیر ها  :بسته به شرايط طرح ،شايدالزم باشد كه به زمان ،مکان ،اشخاص و  ......اشاره شود؛
مثال"در مورد مطالعات توصیفي معموالً الزم است كه زمان ،مکان ،يا هر دو را در عنوان ،قید نمود.
* مشخصات كلي طرح و اطالعات مربوط به سر پرست طرح بايد بطور كامل بیان شوند.
 بیان مساله :
در نگارش بیان مساله ،رعايت موارد زير ضروری است ( :ذكر اين موارد نیز بايد با رعايت اختصار همراه باشد )
الف  :در ابتدا ،اگر عنوان طرح نیاز به شکافتن بیشتری داشته باشديا پژوهشگر بخواهد در باره برخي از كلمات يا
نکات مطرح شده در عنوان ،توضیح كاملتری ارائه كند ،بايد به تشريح و تعريف عنوان بپردازد .
ب :در مرحله بعد محقق بايد به طرح مشکل بپردازد و علت اين را كه چرا موضوع ،بصورت يك مشکل در آمده
است ،بیا ن نمايد.
پ :ذكر خالصه ا ی از مطالعات داخلي و خارجي در باره مشکل مطرح شده ( با ذكر مرجع ) به درك بیشتراهمیت
مساله كمك مي كند.
ت :در اين مرحله ،پژوهشگر بايد با توجه به موارد قبلي و با ذكر دلیل  ،به بیان اهمیت موضوع پیشنهادی خود
بپردازد .
ث :در خاتمه ،بايد بیان شود كه از نتايج بدست آمده چگونه در جهت رفع مشکل استفاده مي شود و چه كار برد
ومزايايي خواهد داشت.
 منابع علمي و سوابق طرح:
در اين قسمت ،به اجمال در باره نکات علمي مربوط به موضوع ( اعم از بیماری خاص  ،روش درماني مشخص ) ...
و بخصوص خالصهای از مقاالت بدست آمده در باره موضوع و شرايط بکار رفته در اين مقاالت و نتايج حاصل از
آن توضیح داده شود .كلیه موارد ذكر شده ،بايد همراه با ذكر مرجع مورد استفاده و شماره آن مشخص شوند .در
زمان اشاره به هر مورد ،بايد شماره مرجع مربوط در باالی مطلب مورد نظر آورده شود .فهرست تفصیلي اين مراجع،
02
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درانتهای متن آورده ش ود .درصورتیکه فضای كافي برای اين كار موجود نباشد ،فهرست مذكور بصورت يك صفحه
پیوست در آخر شناسنامه طرح ارائه گردد  .ترتیب فهرست بندی مراجع به اين صورت مي باشد:
 -0مقاله های فارسي

 -3مقاله های خارجي

 -2كتابهای فارسي

 -4كتابهای خارجي

اشتباه شايع نگارشي در اين قسمت ،آن است كه بسیاری از پژوهشگران محترم فقط به آوردن نام مراجع در اين
قسمت اكتفا ميكنند.
 اهداف کلي:
هدف يا اهداف كلي طرح ،معموال" همان پرسش اولیه محقق يا عنوان طرح مي باشد .توضیح آنکه اگر دو يا چند
هدف كلي در عنو ان مد نظر باشد  ،بهتراست كه در اين قسمت ،هر يك از آنها به تفکیك آورده شوند ( نه اينکه
صرفاً به باز نويسي عنوان بسنده گردد ).
 اهداف جزيي:
اين بخش يکي از مهمترين قسمتهای شناسنامه است؛ چرا كه اهداف جزيي ،راهکارهای پژوهشگران را برای رسیدن
به هدف كلي بیان ميك نند .بعضي توضیحات دقیقتر درباره هدف كلي و راه رسیدن به آن بايد توسط اهداف جزيي
مشخص شوند .اهداف جزيي درتعیین متغیرهای مورد مطالعه ،آنالیزآماری دادهها ،برآورد بودجه وهزينه پرسنلي
ومدت اجرای طرح ،نقش بسیار مهمي دارند .بنابراين ،در نگارشاين قسمت ،مواردمذكور بايدكامال"مدنظرقرارگیرد؛
همچنیندراين بخش،راهکارهاييهم جهت كنترلكیفي طرح تعبیه شود ؛يعني محقق به نوعيمطمئن شودكه به
اهدافيكه درابتدا ذكر كرده ،رسیده است ؛چرا كه طرح بر اساس اهدافيكه پژوهشگرعنوان كرده است به تصويب مي
رسد و لذا برای ارزيابي طرح ،ناظر مربوطه بايد براحتي متوجه شودكه آيا اهداف مورد نظركه طرح بر اساس آنها به
تصويب رسیده،بدست آمده است يا خیر .نکته قابل توجه آن است كه اگر نوشتن اهداف جزيي مطلبي اضافه بر متن
اهداف كلي ارائه نمي كند ويا اينکه متن هدف كلي ،آنقدر واضح وكامل است كه به نگارش اهداف جزيي نیاز ندارد
 ،بايد از آوردن آن خود داری نمود.
 فرضیات و سواالت :طرح فرضیه های علمي و سوالهای مربوط به پژوهش ،دراين قسمت ميباشد.

لطفا هرگونه پیشنهادی جهت اصالح ساختار پروپوزال داريد به دكتر كورش سايه میری
ايمیل بزنیدsayehmiri@razi.tums.ac.ir :
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