داﻧﺸﮑﺪه آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ -داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

ﺑﺮﮔﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ/ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ

)اﯾﻦ ﺑﺮﮔﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﮔﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺎد آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ(
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺖ و ﮐﺎﻓﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﺤﻮه ﺷﺮﮐﺖ در آن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎي زﯾﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

 -1ﻋﻨﻮان ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ/ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد ﺑﺮاي ﻓﺮد ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﯿﺴﺖ ،ﻋﻨﻮان را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
 -2ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ واﺣﺪ ﻣﺴﺌﻮل اﺟﺮاي ﻃﺮح
 -3ﻣﻘﺪﻣﻪ
دراﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل:
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي در
ﺧﺼﻮص ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺧﺼﻮص دﻟﯿﻞ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﺤﻮه ﺷﺮﮐﺖ در آن داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺮ را ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﻣﻮده و ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص ﻧﮑﺎت ﻣﺒﻬﻢ و ﯾﺎ در
ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ از ﺻﺮف وﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
 -4ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ .ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ذﮐﺮ ﮔﺮدد.
 -5ﻫﺪف از اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮاي ﻓﺮد ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت وﺟﻮد
ﻣﻼك ﺣﺬف) (Exclusion Criteriaآن را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ.
 -6داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎﻣﻼً داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﮔﻪ ﯾﮏ ﻓﺮم رﺿﺎﯾﺖ
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮاي اﻣﻀﺎء در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .در ﺻﻮرت ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن اﯾﻦ ﺣﻖ را دارﯾﺪ ﮐﻪ در
ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺼﺮاف ﺧﻮد را از اداﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺑﺪون اراﺋﻪ دﻟﯿﻞ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

 -7ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﮔﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد را ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
 -8ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.
 -9ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﭼﻪ ﮐﺎري ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﯾﺎ در ﻣﻌﺮض ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
 -10ﻋﻮارض اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻤﻬﯿﺪات اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺮاي رﻓﻊ ﯾﺎ ﺟﺒﺮان آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.
 -11آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و زﻣﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ .زﻣﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در اﻧﺘﺸﺎر واراﺋﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -12ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻟﯽ اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
 -13ﻓﺮد ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﺋﯽ ﺑﻌﺪي و ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس او را ﻗﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ:

