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 بنام خدا

 "محققین پزشکی سینوهه"موسسه 

کمیته های  مجالت،اساتید محترم، در حوزه علوم پزشکی را به دانشجویان عزیز،  صرفاآمادگی ارائه خدمات پژوهشی 

 تحقیقات و .... اعالم می نماید.

  خدمات این موسسه شامل:

پروپزال نویسی، مقاله نویسی، انتخاب مجالت ایگاه های علمی و سرچ در پبرگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه آموزش -

 مناسب، سابمیت، استراتژی چاپ مقاالت و ....

 علمی و ادبی ویراستاری مقاالت انگلیسی و فارسی از نظر-

 صفحه آرایی مقاالت مجالت-

 الت و فرمت بندی نهائی طبق دستورالعمل مجالتداوری علمی و ساختاری مقا-

 عرفی و انتخاب مجالت مناسبم-

 ارد و ...روفرنس ها طبق فرمت های ونکوور، هااصالح و فرمت بندی ر-

 پذیرش مقاله بصورت مشاوره ایهمکاری در امر -
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 :                                         پروپوزال یک نگارش مراحل تعیین

  تحقیق عنوان یا موضوع تعیین 

  تحقیق مسئله بیان

  قبلی های بررسی مرور

  تحقیق اهداف تعیین

  سواالت یا فرضیات تعیین

  گیری اندازه مقیاس و ها متغیر و مفاهیم تعریف

 ( دادها وتحلیل یهتجز های روش ، اطالعات آوری جمع های روش گیری، نمونه مطالعه، مورد جامعه مطالعه، نوع) کار روش

  اخالقی مالحظات

  تحقیق های محدودیت

 تحقیق گزارش
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 :پروپوزال عنوان یا موضوع تعیین 1⃣

  کدامند؟ موضوع انتخاب برای منابع��•

 محقق وجوگر جست و کاوشگر ذهن•

 محقق کاری فیلد در شده مشاهده مشکالت و موضوعات•

 دیگران تحقیق دل از موضوع یافتن•

 سمینارها و ها کنفرانس گزارشات و تخصصی مجالت از•

 دانشگاه تحقیقاتی های الویت•

 تحقیق عنوان خصوصیات 1⃣

  شود استفاده زبان یک از امکان حد ودر رسا ، کوتاه کلمات از.1

 . دشو پرهیز باشند مختلفی عبارات مخفف است ممکن که ازاختصارات.نباشد کننده گیج و باشد گویا عبارت.2

 . دارد ضرورت عنوان در تحقیق زمان و مکان بیان توصیفی تحقیقات در.3

 . شود بیان است آن تعیین بدنبال محقق آنچه "دقیقا عنوان در.4

 .شود گرفته نظر در محدود تحقیق دامنه شود سعی.5

2  .شود داده شکل مساله به نسبت علمی منابع در موجود های دانستنی براساس باید مقدمه ⃣

 دنبال به گیرندگان تصمیم نزد را تحقیق برای تر، سهل پذیرش ، پذیرد صورت بیشتر قسمت این در منابع به ها استناد هرچه

 .داشت خواهد

 دیگران به تحقیق انجام ضرورت نمودن پذیر توجیه: یعنی جمله یک در مسئله بیان

2  :شامل( مسئله بیان) مقدمه ⃣

 .موضوع اهمیت و مشکل تعریف.1

 (منطقه و استان و کشور سپس جهانی آمار ابتدا) آمار.2

 جامعه بر آن از ناشی آثار و مشکل تداوم بر موثر عوامل.3

 جامعه در موجود های کار راه.4

 حاضر پژوهش با مرتبط ی مطالعه چند بیان.5
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 حاضر ی مطالعه انجام ضرورت.6

 طرح انجام از هدف.7

2  .است مقاله و پروپوزال تبلیغاتی تابلوی "مسئله بیان" ⃣

 نگارش خود، ذهن در زیر سواالت طرح با را مسئله بیان پژوهش، موضوع با مرتبط معتبر مقاالت تعدادی آوری جمع از بعد

 .کنید

  دانیم؟ می چه 

 .ای زمینه اطالعات بیان و موضوع معرفی

 دانیم؟ نمی چه 

 .موضوع با رابطه در گذشته مطالعات های محدودیت و نقایص بیان 

 دهیم؟ انجام را مطالعه این خواهیم می چرا

 .کنیم می بیان را خود ی مطالعه ضرورت و اهمیت گذشته، مطالعات آمارهای و ارقام و اعداد بیان 

 :متون بررسی در استفاده مورد منابع 3⃣

  نظر صاحب و متخصص افراد نظریات -1

 منتشرشده منابع -2

 ...(و ها المعارف دایره ها، اطلس) غیرادواری مراجع -الف

 ...(و مقاالت و ها نامه ها،چکیده نمایه)  ادواری مراجع -ب

 تحقیق،آمارها ها،گزارش نامه پایان: نشده منتشر منابع -3

 ای رایانه اطالعاتی های بانک -4

 :متون بررسی مزایای و هدافا 3⃣

 پژوهش محدودیتهای و دیگران کار شیوه با آشنایی

 پژوهش مورد موضوع مختلف های جنبه با آشنایی

 دیگران مشابه مطالعات نتایج با آشنایی

       پژوهش تکرار و کاری دوباره از جلوگیری
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 :سپس کرده انتخاب است تر نزدیک شما پروپوزال موضوع به که مقاالتی ابتدا "متون بررسی" نگارش رایب  3⃣

 روش ، نمونه حجم مکان، ه،مطالع مورد جامعه ،"......... "هدف و عنوان با مطالعه، نوع ،"( سال) همکاران و" اول نویسنده نام

 .  دار معنی های یافته ها، تست و اطالعات آوری جمع

 :نکته 2

 .بنویسید ودخ پروپوزال موضوع با را  مطالعه شباهت یا تفاوت جمله دو الی یک طی است بهتر مطالعه هر پایان در��

 (هستند اختیاری) آماری تحلیل و تجزیه ابزار، روایی و پایایی ، نمونه ،حجم گیری نمونه روش��

 :هدافا ا4⃣

 :کلی هدف(الف

 است فهم ابلق و گویا خواننده برای که شود می بیان مختصر و رسا و صریح فهم قابل جمله یک در معموال "کلی هدف "

 :اختصاصی اهداف(ب

 به قدم را "یکل هدف "  به رسیدن راه جزئی اهداف. آیند می بدست کوچکتر اجزای به "کلی هدف " شکستن یا تفسیم از

 .نماید می  مشخص قدم

 .شوند می مطرح مطالعه نوع به توجه با هدف نوع 2 معموالً( اختصاصی) جزئی اهداف در��

 . شود می بیان اعداد صورت به معموالً اهداف این:  توصیفی اهداف -1

 می بیان تحلیلی صورت به نآ نتیجه و سنجدمی را موضوع دو مقایسه یا ارتباط تعیین معموالً اهداف این:  تحلیلی اهداف ـ2

 . شود

 :کاربردی اهداف(ج

 .نماید می مشخص کاری فیلد در یا جامعه در را پژوهش از حاصل نتیجه و کاربرد

 :اهداف نگارش در مناسب فعالا  4⃣

  Determination تعیین

  Comparison  مقایسه

  Ranking  بندی اولویت

  Estimation   برآورد

  Explanation  تبیین
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 :اهداف تعیین مزایای  4⃣

 .سازد می مطرح را پژوهشگر خاص و دقیق مقاصد

 .کند می ممانعت غیرضروری اطالعات گردآوری از

 .سازد می روشن را متغیرها و فرضیات ، سواالت

 .میکند اساسی های جنبه به متمرکز و محدود را مطالعه

 :مثال یک

  تبریز شهر در باروری سنین زنان در سایتومگالوویروس عفونت شیوع: پروپزال عنوان

 تبریز شهر در باروری سنین زنان در سایتومگالوویروس عفونت شیوع تعیین: کلی هدف

 توصیفی اختصاصی اهداف��

 سن حسب بر تبریز شهر در باروری سنین زنان در سایتومگالوویروس عفونت شیوع تعیین-1

 تجرد و تاهل حسب بر تبریز شهر در باروری سنین زنان در سایتومگالوویروس عفونت شیوع تعیین-2

 تحصیالت حسب بر تبریز شهر در باروری سنین زنان در سایتومگالوویروس عفونت شیوع تعیین-3

 شرق، شمال،) سکونت محل منطقه حسب بر تبریز شهر در باروری سنین زنان در سایتومگالوویروس عفونت شیوع تعیین-4

 (جنوب غرب،

 سقط ی سابقه حسب بر تبریز شهر در باروری سنین زنان در سایتومگالوویروس عفونت شیوع تعیین-5

 تحقیق سواالت��

 است؟ چگونه سن حسب بر تبریز شهر در باروری سنین زنان در سایتومگالوویروس عفونت شیوع -1

 است؟ هچگون تجرد و تاهل حسب بر تبریز شهر در باروری سنین زنان در سایتومگالوویروس عفونت شیوع -2

 ت؟اس چگونه تحصیالت حسب بر تبریز شهر در باروری سنین زنان در سایتومگالوویروس عفونت شیوع -3

 غرب، شرق، شمال،) سکونت محل منطقه حسب بر تبریز شهر در باروری سنین زنان در سایتومگالوویروس عفونت شیوع -4

 است؟ چگونه( جنوب

      است؟ نهچگو سقط ی سابقه حسب بر تبریز شهر در باروری سنین زنان در سایتومگالوویروس عفونت) شیوع -5
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 : نکته یک

 .هستند هم راستای در تحقیق سواالت و توصیفی اهداف

 .هستند هم راستای در نیز تحقیق فرضیات و تحلیلی اهداف

5  : فرضیه  ⃣

 تالش آن اساس بر تا دهید، ارائه را یکدیگر با آنها گذاری تاثیر و ارتباط نحوه و متغیرها چگونگی از علمی تصویری باید

 . شوید مطلع آن سقم و صحت از ادامه در و نمایید آغاز را خود کاوشگرانه

 . نیدک مطالعه را شده انجام قبلی های پژوهش دقت وبه بپردازید تحقیق پیشینه بررسی به است الزم بنابراین

  متغیر چند بین روابط چگونگی درباره احتمالی و حدسی بیانیه یک از است عبارت فرضیه

  متغیرها اشیاء، ، ها پدیده بین روابط چگونگی درباره اندیشمندانه گمان یا حدس از عبارست فرضیه��

 . شود آزمایش باید آن نبودن یا بودن درست که است موقتی حدسی فرضیه��

5  :فرضیه گارشن  ⃣

 بدون) ادامه در دهد می واحتمال دارد انتظار محقق که است نتایجی بیانگر و شود می مطرح اخباری جمله صورت به فرضیه

 . برسد آن به( سوگیری

 . است متفاوت رمضان مبارک ماه  از بعد و رمضان مبارک ماه از قبل در خون قند میزان:مثال��

         . شود می ردّ یا تأیید فقط آمده بدست های داده براساس بلکه شود، نمی ابطالل یا اثبات گاه هیچ فرضیه یک �🔔�

5  :شود می بیان صورت دو به رضیهف  ⃣

  کنند می اشاره اثر ، رابطه تفاوت، وجود احتمال به که هایی فرضیه. 1

   HA یا  H1 تحقیق فرضیه

Research hypothesis  

Althernative hypothesis  

 .کنند می اشاره اثر یا رابطه تفاوت، نداشتن به که هایی فرضیه. 2

                 Null or statistical   H0     آماری صفر، ، پوچ فرضیه

     H1=  دارد وجود تفاوت جراحی و داخلی های بخش و ویژه های بخش پرستاران استرس میزان بین ��

  H0( =است یکسان) ندارد وجود تفاوت جراحی و داخلی های بخش و ویژه های بخش پرستاران استرس میزان بین��
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5  :شود می بیان زیر اشکال به  H1 تحقیقی فرضیات  ⃣

 کند؛ نمی بیان را آن چگونگی ولی کند می بیان را اثر یا تفاوت یا رابطه محقق،: طرفه دو فرضیه��

 . دارد وجود رابطه آنها اضطراب میزان و جراحی عمل ار قبل بیماران آگاهی میزان بین

 کند؛ می مشخص را رابطه جهت محقق: طرفه یک فرضیه��

 . دارد وجود مستقیم رابطه اضطراب میزان و جراحی عمل از قبل بیماران آگاهی میزان بین 

 .دارد وجود معکوس رابطه اضطراب میزان و جراحی عمل از قبل بیماران آگاهی میزان بین

 :تحقیق فرضیات��

 .دارد وجود تباطار جنس فکتور ریسک و تبریز شهر در باروری سنین زنان در سایتومگالوویروس عفونت شیوع بین -1

 .دارد وجود ارتباط جردت/تاهل فکتور ریسک و تبریز شهر در باروری سنین زنان در سایتومگالوویروس عفونت شیوع بین -2

( دانشگاهی دیپلم، بتدایی،ا بیسواد،) تحصیالت و تبریز شهر در باروری سنین زنان در سایتومگالوویروس عفونت شیوع بین -3

 .دارد وجود ارتباط

 غرب، شرق، شمال،) سکونت محل منطقه و تبریز شهر در باروری سنین زنان در سایتومگالوویروس عفونت شیوع بین -4

 .دارد وجود ارتباط( جنوب

 .دارد وجود اطارتب سقط ی سابقه و  تبریز شهر در باروری سنین زنان در سایتومگالوویروس عفونت شیوع بین -5

 :تحلیلی اختصاصی اهداف ��

 جنس رفکتو ریسک و تبریز شهر در باروری سنین زنان در سایتومگالوویروس عفونت بین ارتباط تعیین -1

  تجرد/تاهل ورفکت ریسک و  تبریز شهر در باروری سنین زنان در سایتومگالوویروس عفونت بین ارتباط تعیین -2

 دیپلم، ابتدایی، بیسواد،) تحصیالت و  تبریز شهر در باروری سنین زنان در سایتومگالوویروس عفونت بین ارتباط تعیین -3

 ( دانشگاهی

 شرق، شمال،) سکونت لمح منطقه و  تبریز شهر در باروری سنین زنان در سایتومگالوویروس عفونت بین ارتباط تعیین -4

 ( جنوب غرب،

 قطس ی سابقه و  تبریز شهر در باروری سنین زنان در سایتومگالوویروس عفونت بین ارتباط تعیین -5
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