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  .لطفا هنگام تکمیل پروپوزال، قسمتهاي مشخص شده با رنگ زرد را حذف نمایئد: نکته



  شاهرود درمانی، بهداشتی وخدمات پزشکی علوم دانشگاه
  پژوهشی امور مدیریت ـ پژوهشی معاونت
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  راهنماي نگارش پیش نویس طرح پژوهشی کیفی  

اهداف تحقیقات کیفی بر اساس پارادایم و روش مطالعه . باشندها میها در عرصه طبیعی وقوع پدیدههیم و روابط آنتحقیقات کیفی عموماً در صدد کشف مفا

هاي قبلی کنند حتی االمکان از سوگیري و پیش زمینه این محققین سعی می. می پردازندعموماً محققین کیفی به توصیف و تفسیر یک پدیده . باشدمتفاوت می

  . گیرند که چگونه از نتایج مطالعه استفاده نمایندناب کنند لذا ذینفعان و استفاده کنندگان تحقیق تصمیم میکه دارند اجت

ها را از زاویه دید تحقیقات کیفی واقعیت بر خالف تحقیقات کمی که مبتنی بر فلسفه اثبات گرایی هستند و در صدد کشف یک حقیقت واحد و قابل اثبات هستند

هاي کمی و بخصوص از لحاظ تعداد کنند بنابراین طراحی پروپوزال به روش مرسوم در پژوهششوند تبیین و توصیف میهاي مختلف روبرو میپدیده افرادي که با

هاد طرح توان براي فرم پیشنهاي قطعی را نمیبه همین دلیل چارچوب. ها ممکن نیستبینی نوع یافتهها و پیشآوري دادهمشارکت کنندگان، روش جمع

اما براي سازماندهی بهتر ایده ها و اهداف . باشدتحقیقات کیفی در نظر گرفت و نحوه  نوشتن بر اساس روش پژوهش و فلسفه هدایت کننده آن متفاوت می

که  است محققین محترمی به همین دلیل الزم. گیرد در قالب چارچوبی مشخص گردد محققین، بهتر است نکات اصلی که در یک تحقیق کیفی مد نظر قرار می

  :دهند قرار توجهکیفی را دارند، موارد زیر را مورد تحقیق قصد ارسال پروپوزال 

  :بیان مسئله

 .در این قسمت باید اهمیت موضوع در رشته مورد بررسی تبیین گردد. موضوع و زمینه پژوهش توضیح داده شود  -1

 . محقق به موضوع توضیحاتی ارائه گردددر مورد قصد از انجام پژوهش و چگونگی عالقمندي  -2

اي خاص بر روي موضوع تمرکز کرد تا خواننده را به ضرورت انجام مطالعه، وسیع باشد اما باید به گونه ،ممکن است موضوع مورد مطالعه و مشکل مطرح شده -3

 . متقاعد نمود

هاي معمول توان به صورت کمی و روشی بیان شود که چرا این پژوهش را نمیبه روشن. توضیح داده شود در مورد ضرورت انجام پژوهش به صورت کیفی -4

 . انجام داد) غیرکیفی(

افزاید و چگونه مبنایی براي هاي قبلی میرا بر دانسته) Original(جنبه جدید بودن موضوع بدین معنی است که مطالعه حاضر چه دانش ناب و اصیلی  -5

 .باشدکمی و کیفی دیگر میهاي توسعه مفاهیم حاصله با روش

  .، به طور مختصر در بیان مساله بیان گردد"تاکید بر این که پدیده مورد نظر ناشناخته است یا نیاز به بررسی با دیدگاه دیگري دارد" - ٦

 . سوال پژوهش به طور واضح بیان گردد -7

  :روش اجراي پژوهش

 .  ذکر گردد... اي و ه روش فنومنولوژي، تئوري زمینهفلسفه هدایت کننده روش پژوهش مثالً فلسفه تحقیق ب -1

توصیف محیط بیش از آنکه بر . یابدمحیط پژوهش در مطالعات کیفی از نظر تاثیر متقابل محیط و افراد اهمیت می. در مورد محیط پژوهش توضیح داده شود -2

 . شناختی باشدی و جمعیتهاي فیزیکی و کمی متمرکز باشد باید شامل موضوعات فرهنگی، اجتماعجنبه

 . نندگان  توضیحاتی ارائه گرددکدر مورد اهمیت ارتباط محقق با مشارکت  -3

  . نحوه انتخاب مشارکت کنندگان و چگونگی ورود محقق به محیط پژوهش  توصیف شود -4

دد مالحظات اخالقی جامع و کامل و بر اساس اصول حتی االمکان سعی گر. نحوه حمایت حقوق مشارکت کنندگان و رعایت مالحظات اخالقی ذکر گردد  -5

 ...مثالً گرفتن رضایت اگاهانه، محرمانه بودن اطالعات، حق خروج از مطالعه و . اخالق در پژوهش نوشته شود

- منظور شناخت کامل عرصه وقوع پدیدهبه . تشریح گردد...) یادداشت هاي روزانه، یادداشت در عرصه، نوار ویدیو، اسناد موجود و(آوري شده هاي جمعنوع داده -6

با . ذکر گردد.....) هاي متمرکز، مشاهده ومصاحبه، گروه(ها آوري دادههاي جمعروش. گرددها استفاده میکنندگان، از انواع روشگیري تجارب مشارکتها و شکل

 . هاي مورد استفاده در پژوهش حاضر توضیح داده شود، در مورد انواع روشتواند متعدد باشدآوري داده ها در تحقیقات کیفی میهاي جمعتوجه به این که روش

اي از سواالت توضیحاتی ارائه و نمونه ، و نوع)نیمه ساختار یا بدون ساختار(شود در مورد نوع مصاحبه ها استفاده میآوري دادهروش مصاحبه در جمع اگر از -7

 . سواالت ضمیمه گردد

 ...)برداري،ضبط صوت، فیلم. (شود، توصیف گرددها استفاده میآوري دادهر فرآیند جمعاي که دنوع وسیله  -8

 ...) به طور مثال ارتباط عادي، همکاري، ناظر و. (نحوه ارتباط محقق با مشارکت کنندگان توصیف گردد -9

درصورت (ها، نوع نرم افزار مورد استفاده خالصه کردن و کاستن دادهها بر اساس روش مورد استفاده از نظر نحوه کدگذاري، مراحل تجزیه و تحلیل داده  -10

 . توضیح داده شود... و )  وجود

بینی اقدامات پیش. به تقکیک تبیین گردد) اعتبار، تاییدپذیري، قابلیت انتقال و قابلیت وابستگی(از نظر معیارهاي مورد قبول  هانحوه تامین استحکام داده -11

 . هاي موجود در منابع اکتفا نگرددها ذکر گردد و صرفاً به توضیح روشراي تامین صحت و استحکام دادهشده توسط محقق ب

  هاي اجراییمحدودیت

اند و سبب ایجاد پیش داشته هاي ذهنی محقق شده و ممکن است بر نحوه تجزیه و تحلیل داده مرور شده ،در زمینه مطالعاتی که در مورد موضوع این قسمتدر 

عالوه براین، هر گونه . اي محقق که ممکن است بر یافته هاي پژوهش تاثیر بگذارد، ذکر گردندتجربیات شخصی و حرفه. تاثیر بگذارد، توضیح داده شودها 

  . ها ذکر گرددگردد محقق در حین مطالعه با آن مواجه شود و نحوه کاهش آنبینی میمحدودیتی که پیش

 :  منابع

  .از روش منبع نویسی ونکور استفاده گردد و نوشته شود end noteستفاده از نرم افراز بهتر است منابع با ا

 ضمایم

  .و ارائه گردد مواردي مانند راهنماي مصاحبه،  فرم رضایت آگاهانه و یا هر فرمی که به پیوست طرح می باشد، در قسمت ضمایم توضیح داده شود
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  قسمت دوم ـ خالصه مشخصات طرح

  :عنوان طرح

   :)کلمه 250حداکثر ( طرح کاربردي اهداف و ءاجرا ضرورت خالصه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  :)کلمه 150حداکثر ( طرح اجراي روش خالصه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  هاهزینه خالصه

 ریال  هزینه مسافرت ریال هزینه پرسنلی

 ریال هزینه هاي دیگر ریال هزینه آزمایشات و خدمات تخصصی

 ریال جمع کل ریال صرفیهزینه مواد و وسایل م

  ریال مصرفی هزینه وسایل غیر
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  طرح اجرایی عوامل به مربوط اطالعات ـ سوم قسمت

 .گرددبراي هر مجري بطور جداگانه تکمیل  8تا  1بندهاي   لطفاً: توجه

 :مجري خانوادگی نام و نام -1

 :علمی رتبهمدرك تحصیلی و  -2

  :کد ملی -3

 :خدمت محل -4

 :خدمت محل نشانی -5

 :خدمت حلم تلفن -6

 :الکترونیک پست نشانی -7

   :فوري پیامهاي و سریع دسترسی براي تلفن یا نشانی -8

  .درجات علمی و سوابق تحصیلی طرح دهنده به ترتیب از لیسانس به بعد ذکر گردد -9

 دریافت سال کشور تحصیل محل یا دانشگاه تخصصی و تحصیلی رشته تحصیلی درجه

     

     

     

  

      .در صورت پاسخ مثبت، جدول زیر را تکمیل نمایید   خیر  بلی  اند؟هاي روش تحقیق را گذراندهآیا تاکنون دوره -10

 دوره برگزاري محل  تاریخ  شده ارائه آموزشهاي نوع و دوره سطح

   

   

  

   :مشخصات همکاران اصلی طرح  -11

 امضاي همکار نوع همکاري درجه علمی شغل کدملی نام و نام خانوادگی ردیف
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  پژوهشی طرح به مربوط اطالعات ـ چهارم قسمت

 : فارسی به طرح عنوان -12

 

 

 

 

 :انگلیسی به طرح عنوان -13

 

 

 

 

  : کیفی طرح نوع -14

   گراندد تئوري                                                      پدیدار شناسی                                                  گرافیتنوا

   Mix-Method )کمی -کیفیAction Research(                   )(اقدام پژوهشی                                              تحلیل محتوا

 Narrative Inquiry  

 )نمایید استفاده اضافه صفحات از توانید می نیاز صورت در: (  طرح اجراي ضرورت و مسئله بیان -15

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :متون بررسی و طرح سابقه -16

در مطالعات کیفی، بررسی متون اولیه با تاکید بر آشنایی با متدلوژي پژوهشی صورت می گیرد و عمده بررسی متون هنگـامی خواهـد   

  . بود که جمع آوري داده ها به اتمام رسیده باشد

پـس از ارائـه روش   . عه و تعداد نمونه را بیان نماییـد در نگارش بررسی متون، ضمن ذکر نام نویسنده اول و سال چاپ مقاله، نوع مطال(

   .آمده مرتبط با طرح را همراه با ارائه منبع گزارش نمایید هاي بدست اجرا، نتایج و یافته
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  : طرح اصلی اهداف -17

  

  

  طرح 2و اهداف فرعی 1)ویژه(اهداف اختصاصی  -18

  

  

  

  

  

  :3اهداف کاربردي طرح -19

  

  

  

  

  

 : )ف طرحباتوجه به اهدا(سواالت پژوهش  -20

  

  

  

  

  :نوع مطالعه بر حسب اهداف یا سواالت پژوهشی  -21

  .، که مجري  محترم طرح باید به آن توجه نماید) مانند ابزار سازي یا اقدام پژوهی (برخی از انواع مطالعات نیاز به تغییراتی در فرم پیشنهادي دارند 

  

 ي طرح توضیح داده شودمواردي که الزامأ بایستی در روش اجرا مطالعه رویکرد  محل عالمت

  
  )Phenomenology(پدیدار شناسی 

جنبه مهم بودن پدیده مورد مطالعه، نحوه دسترسی به تجربه زنده مشارکت کنندگان، عرصه 

 )توصیفی، تفسیري( تحلیل نتایج و  بررسی پدیده، روش

  
  )Grounded theory(اي تئوري زمینه

رایند مورد بررسی به تجربیات انسانی، روش و جنبه فرآیندي موضوع مورد بررسی، وابستگی ف

  تحلیل و تفسیر نتایج

  
   ) Ethnography(قوم نگاري

جنبه فرهنگی موضوع، معرفی جامعه مورد بررسی، نحوه حضور پژوهشگر در عرصه فرهنگ مورد 

  شودها و شواهدي که جمع اوري میبررسی، نوع داده

  
  )Action Research(اقدام پژوهی

آوري ، معرفی مشارکت کنندگان در جمععرصهمورد بررسی، مشکل موجود در  هعرصمعرفی 

  نحوه تحلیل . ها و انجام اقدام اصالحیداده

  
 )Textual analysis(بررسی اسناد 

هاي هاي دسترسی و تحلیل اسناد، نوع سندهاي مورد بررسی، روش تجزیه و تحلیل دادهروش

  حاصله

  
  ابزار سازي 

نوع ابزار حاصل از بررسی و روش تامین روایی و . هاع و روش دسترسی به آنمعرفی گروه مرج

  پایایی ابزار

  
  )Case study(بررسی موردي 

،  روش توصیف و تفسیر سیستم مورد )collective(اشتراکی) single(منفرد  :نوع مطالعه

  بررسی

  هاپژوهشی و روش تجزیه و تحلیل آن هاينام روش مورد استفاده روش دسترسی به داده  هاي کیفیسایر روش  

                                                 
1

 .هدف کلی را گام به گام مشخص میکنند و محقق ملزم به پاسخگویی به آنها میباشد اجزاي کوچکتر هدف اصلی طرح هستند که راه رسیدن به :)ویژه(اهداف اختصاصی 

2
  .آنها نیست به د که ممکن است حتی در راستاي هدف کلی طرح نبوده و محقق بهتر است در ابتداي تحقیق آنها را تعیین نماید ولی ملزم به پاسخگوییتنهس اهداف دیگري :اهداف فرعی

  .قدمی در راستاي دستیابی به آن خواهد بود ،است که نتایج طرح هدفی :هدف کاربردي3

  .باشد، عالوه بر موارد ذکر شده در این پروپوزال، در بخش کمی مطالعه، از فرمت پروپوزال کمی استفاده گردد  Mix-Methodدر صورتیکه مطالعه از نوع *
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:روش پژوهش و پارادایم آن -22

  .در روش پژوهش باید موارد زیر بیان گردد

یـه  و توجیـه اسـتفاده از آن، شـرح پا   .......) پدیدار شناسی، اتنـوگرافی و گرانـدد تئـوري،    (توجیه استفاده از روش تحقیق کیفی با توجه به موضوع مورد مطالعه، معرفی متد پژوهش 

، جمعیـت  )محقق به عنـوان ابـزار تحقیـق   (فلسفی روش تحقیق انتخابی و بیان پیش فرض هاي تحقیق و با توجه به فلسفه زیربنایی، نشان دادن توانایی محقق براي هدایت مطالعه 

تولیـد داده هـا،   / دسترسی بـه اطالعـات و شـیوه جمـع آوري     و روش نمونه گیري، محیط پژوهش و نحوه ورود به آن، نحوه) مشخصات شرکت کنندگان(مورد مطالعه، نحوه انتخاب 

، نحـوه اطمینـان از قابلیـت اعتمـاد یافتـه هـا، حمایـت از        )استفاده از نرم افزارهاي مخصوص تحلیل داده هـا / گام هاي کد گذاري اطالعات(توصیف نحوه مدیریت و تحلیل داده ها 

مشارکت کنندگان و نحوه رعایت مالحظات اخالقی مرتبط

 

 

 

:مشخصات مشارکت کنندگان در پژوهش - 

 

:محیط پژوهش - 

  ).معموال محیط طبیعی است و جائی است که شرکت کنندگان در آن قرار دارند(

  

:روش جمع آوري داده ها - 

ي باز تعاملی، مصاحبه هاي رسمی و ، مصاحبه ها)گروهی- انفرادي(روش جمع آوري داده ها در مطالعات کیفی متفاوت است، انواع مختلفی از مصاحبه هاي نیمه ساختار (

دد تئوري، یادداشت برداري در غیر رسمی، مشاهدات مشارکتی و غیر مشارکتی، مشاهدات ساختار یافته و نیمه ساختار بویژه در اتنوگرافی و همچنین در تحلیل محتوا و گران

محقق با توجه به نوع مطالعه کیفی باید روش جمع آوري داده . بویژه در مطالعات اتنوگرافی، مورد استفاده قرار می گیرد) Memoing(، یادآور نویسی )field note(عرصه 

  ).ها را به روشنی توضیح دهد

  ).نمونه هایی از سواالت آغازین، نمونه هایی از سواالت ادامه، پیگیري و کنکاشی(راهنماي مصاحبه پیوست گردد      

  

:ينمونه گیر - 

  .استفاده نمود Snow Ballمی توان در این مطالعات از شیوه . نمونه گیري در مطالعات کیفی به صورت غیر تصادفی و هدفمند و یا نمونه گیري نظري صورت می گیرد

  

: حجم نمونه - 

،   ،نمونه گیريمالك اتمام . حجم نمونه از قبل فقط قابل پیش بینی است ولی بطور دقیق نمی توان حجم نمونه مشخص نمود 

  .استحکام و غناي طبقات و شکل گیري تبیین تئوریک در هر یک از اشکال طرح کیفی می باشد

  

: نمونه هاي پژوهش - 

معیار ورود به مطالعه عالوه بر داوطلب . اطالق می شود و در مطالعات اتنوگرافی ) (به نمونه هاي پژوهش شرکت کننده 

  .ن، توانایی قدرت بیان و داشتن تجربه از پدیده مورد نظر می باشدبود

  

:روش تحلیل داده ها - 

کلیه مراحل از دست . بعد از مصاحبه، تجزیه و تحلیل داده ها آغاز و ادامه می یابد) ساعت 72تا  48حداکثر (تقریبا در همه موارد، به طور همزمان یا با فاصله خیلی کم 

بهتر است توضیحی در مورد کدهاي سطح . نیز اشاره شود Bracketingبه در مورد رویکرد پدیدار شناسی در صورت لزوم . ا انتهاي کار باید ذکر گرددنویس کردن داده ها ت

  . آن قید گردددر صورت استفاده از نرم افزار براي مدیریت داده ها، نام . یک، خوشه ها ، طبقات و چگونگی استخراج مضامین نیز در حد امکان داده شود

 

:)Rigor( دقت علمی و اعتبار داده ها - 

مقبولیت یا اعتبار، قابلیت انتقال، قابلیت : در بخش دقت و اعتبار داده ها بهتر است به اقداماتی که براي دستیابی به معیارهاي چهارگانه دقت و اعتبار داده ها یعنی

، کند تا روش هاي تحقیق بکار رفته در مطالعه به دقت و تفصیل بیان نماید سعیمحقق باید همچنین . ودو تایید پذیري صورت می گیرد، اشاره ش) همسانی( اعتماد 

  .بگونه اي که خوانندگان رساله قادر به پیگیري فرایند تحقیق حاضر باشند

  



  شاهرود درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه
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  : مالحظات اخالقی -23
 نگه داشتن داده ها حفاظت از حقوق بیمار و محرمانه: می گرددرعایت  اتدو اصل مهم اخالقی در این مطالع -

.بماندحق خروج از پژوهش براي هر یک از شرکت کنندگان محفوظ   -

که به دلیل احساس خستگی مایل به ادامه  نمایدیکی از شرکت کنندگان ضمن مصاحبه اظهار چنانچه براي مثال (ود زمان مصاحبه نیز بنا به تحمل بیماران تنظیم ش  -

. )وده داده شمصاحبه نیز خاتم، باید مصاحبه نیست

برخی از شرکت کنندگان ضمن مصاحبه گریه ممکن است ( هدشرکت کنندگان را در معرض هیچگونه آسیب جسمی و یا روانی قرار ند می بایستی شرکت در مطالعه -

.)نمایند، این موارد بایستی حداالمکان پیش بینی و در رضایت نامه آگاهانه ذکر گردد

تنها جایی که نام شرکت ( گردند، دست نوشته ها و یادداشت هاي عرصه به جاي اسم شرکت کننده با یک کد عددي مشخص تمامی داده ها، نوارهاي صوتی  -

.)داشتخواهد فرم هاي رضایت آگاهانه است که آن هم صرفا در دسترس محقق قرار  می گرددکنندگان درج 

.می گردند پاك مقالهنوارها پس از اتمام تحلیل و نگارش کامل   -

. ضایت نامه آگاهانه پیوست گرددر -

:یا حل آنها  روش کاهش هاي اجرایی طرح و محدودیت -24

  

  

  

  

  

کلیه منابع مورد استفاده در مقدمه و روش پژوهش در این قسمت با استفاده از استانداردهاي (فهرست منابع و مأخذ  -25

Vancouver به ترتیب استفاده در متن لیست شوند:( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ماه به طرح کامل اجراي براي الزم انزم کل بینیپیش  -26

  :جدول زمانبندي مراحل اجراي طرح  -27
ف

دی
ر

 
هر  زمان کل هاي اجراییفعالیت

 فعالیت

  زمان اجرا به ماه

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 10
 

11
 

12
 

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

  توجه :  
  .شود نمی محسوب طرح اجراي زمان جزء فرم این تکمیل و  طرح نویس پیش طراحی زمان -1

 .نماید مشخص جدول این در را طرح گزارشات ئهارا زمان طرح مجري است الزم بنابراین. پذیرد می صورت مصوب انتگ جدول به توجه با ها گزارش دریافت -2

  .شودمی گرفته نظر در اعتبار تامین هنگام از و پژوهشی امور مدیریت حوزه و طرح اجرایی مدیر هماهنگی با آن تصویب از بعد طرح شروع زمان -3

  



  شاهرود درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه
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ها هزینه به مربوط اطالعات ـ پنجم قسمت  

  پس از تصویب نهایی طرح فرم:الزحمه آنهایزان اشتغال هر فرد و حقبا ذکر مشخصات کامل و م) پرسنلی( هزینه کارمندي  -28

دی
ر ف

 

 جمع کل کل رقم حق الزحمه براي یک نفر رتبه علمی نام فرد یا افراد نوع فعالیت

1      

2       

3       

4       

5       

6       

 ع کل به ریالجم  7

  

  :هزینه آزمایشات و خدمات تخصصی که توسط دانشگاه و یا دیگر موسسات صورت می گیرد -29

 دفعات کل تعداد دهنده سرویس مرکز تخصصی خدمات یا آزمایش موضوع

 آزمایش

 دفعه هر براي هزینه

 آزمایش

  )ریال( جمع

     

     

     

     

     

  جمع کل به ریال

  

  :شود خریداري کشور خارج یا داخل از طرح این اعتبار از باید که موادي و وسایل فهرست

  : وسایل غیر مصرفی -30

 کل قیمت واحد قیمت الزم تعداد ایرانی فروشنده شرکت سازنده شرکت سازنده کشور دستگاه نام

       

       

       

       

       

  جمع کل به ریال

  

  

  :مواد مصرفی -31

 کل قیمت واحد قیمت الزم تعداد ایرانی فروشنده شرکت سازنده شرکت سازنده کشور دستگاه نام

            

            

            

            

            

   جمع کل به ریال
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  :هزینه مسافرت -32

 ریال به هزینه افراد تعداد نقلیه وسیله نوع آن منظور و طرح اجراي مدت در مسافرت تعداد مقصد

     

     

     

  جمع کل به ریال

  

  :هزینه هاي دیگر -33

 ریال..........................                                                هزینه هاي  ریال                                      اوراق تکثیر  هاي هزینه

  جمع کل به ریال  ریال    ......................                                  هزینه هاي 

  

  

  

  ریال: ........................................................................  مبلغی که از منابع دیگر کمک خواهد شد و نحوه مصرف آن 

  ریال: ........................................................................  شودباقیمانده هزینه هاي طرح که تامین آن درخواست می 

  

 که دارد می اعالم و نماید می تایید را نویس پیش در مندرج مطالب صحت بدینوسیله آن مفاد رعایت و فرم این اول قسمت مطالعه با

  :صورت به صرفاً تحقیق این

  شاهرود پزشکی علوم دانشگاه در یقاتیتحق طرح یک 

 ................................. با مشترك بصورت 

  . .است شده ارائه.............. در نامه پایان قالب در 

  

  خانوادگی ونام نام                                                                                  

  طرح مجریان یا جرينماینده م امضاي                                          

   ):به ریال(جمع هزینه هاي طرح  -34

  ریال                                                              هزینه پرسنلی

 ریال                                                              هزینه آزمایشها وخدمات تخصصی

 ریال                                                              هزینه مواد و وسایل مصرفی 

 ریال                                                              هزینه وسایل غیر مصرفی

 ریال                                                              هزینه مسافرت

 ریال                                                              هزینه هاي دیگر

 ریال0.00                                                      به ریال جمع کل
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  پژوهشی امور مدیریت ـ و فناوري پژوهشی معاونت

11 023-32394499: تلفن - پژوهشیور ام، مدیریت و فناوري معاونت پژوهشی - ساختمان مرکزي دانشگاه علوم پزشکی شاهرود - میدان هفتم تیر -شاهرود: نشانی

  یکیوست شماره پ

   طرح دهندگان/فرم معرفی نماینده از سوي مجریان 

  

  : طرح دهندگان طرح تحقیقاتی تحت عنوان /بدینوسیله اینجانبان مجریان

..........................................................................................................................................................................................................................................  

  

ذینفع   هايطرح مذکور جهت هماهنگی با معاونت پژوهشی و معاونت نماینده مجریانعنوان را به ...................................... خانم /آقاي

  .معرفی می کنیم

  

  ندگانطرح ده/طرح دهندگان                                امضاي مجریان/نام و نام خانوادگی مجریان

   

1-  

2-  

3-  

4-  

5-  

  

 

  


