
 

 

 

 چک لیست گسارش وُایی 

 

  عىًان:

I  عىًان 
 خیش   ثلی         آیب ػٌَاى دقیقبً ثب ػٌَاى عشح هصَة ّوخَاًی داسد؟  -

II ٌچکیذ 
 خیش   ثلی    ثبضذ؟گیشی هیآیب چکیذُ ٍاجذ قسوتْبی هقذهِ، هَاد ٍ سٍش ّب، یبفتِ ّب، ثحث ٍ ًتیجِ  -1
 خیش   ثلی                   آیب چکیذُ ثِ تٌْبیی ثشای خَاًٌذُ هفَْم است؟  -2

 خیش   ثلی     داس ثَدى آهبسی آًْب ثیبى ضذُ است؟ ّبی هْن ٍ هؼٌیآیب دس قسوت ًتبیج، یبفتِ  -3
 خیش   ثلی   آیب دس چکیذُ فقظ ّوبى هغبلجی ثیبى ضذُ کِ دس اصل گضاسش ّن ٍجَد داسد؟                        -4

 خیش   ثلی               اًذ؟      اًتخبة ضذُ 4ٍ حذاکثش  3آیب کلوبت کلیذی ثِ عَس هٌبست ٍ ثِ تؼذاد حذاقل  -5

 تَضیحبت:     

 

 

 

 

 لطفا در صًرتیکٍ گسیىٍ خیر را اوتخاب ومًدٌ ایذ، دالیل آن را در قسمت تًضیحات مرقًم فرماییذ.* 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

III ٍمقذم  
 خیش   ثلی      آیب اّویت هسألِ ثشای خَاًٌذُ ثِ سٍضٌی ثیبى ضذُ است؟ -1

 خیش   ثلی     آیب دس هقذهِ ضشٍست اًجبم تحقیق دس ایي هقغغ صهبًی ثیبى ضذُ است؟ - 2

 خیش   ثلی       آیب حیغِ ٍ هحذٍدُ ثشسسی ثِ دقت ثیبى ضذُ است؟ -3

 خیش   ثلی     ضذُ است؟   رکش قجلی ّبی ثشسسی هْن ًتبیج ٍ هتَى ثش هشٍسیآیب  -4

 خیش   ثلی                                         اًذ؟رکش گشدیذٍُ اّذاف ّب آیب سئَاالت ٍ فشضیِ -5

 خیش   افؼبل ثِ کبس سفتِ دس قسوت هشٍسی ثش هتَى ثِ صَست گزضتِ است؟                         ثلی  صهبى آیب -6

 تَضیحبت:   

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 VI مًاد ي ريش َا 
 خیش     ثلی                                                                          آیب ًَع هغبلؼِ هطخص ضذُ است؟ -1

 خیش     ثلی                                                    آیب حجن ًوًَِ ٍ جبهؼِ هَسد هغبلؼِ رکش ضذُ است؟ -2

 خیش     ثلی             آیب سٍش هحبسجِ حجن ًوًَِ ٍ ًحَُ ًوًَِ گیشی ثیبى ضذُ است؟                        -3

 خیش               ثلی                         آیب سٍش جوغ آٍسی دادُ ّب رکش ضذُ است؟                                        -4

 ًذاسد  ضشٍست    خیش                 لی ث   آیب سٍایی ٍ پبیبیی اثضاس هطخص ضذُ است؟                                       -5

و خدمات  دانشگاه علىم پزشكي  

كرمانشاهبهداشتي درماني    

 دانشكده بهداشت
 



 

 

 خیش                ثلی                                             ثِ عَس دقیق رکش ضذُ است؟ ّب دادُ تحلیل ٍ تجضیِ سٍشآیب  -6

 آیب هغبلت ثیبى ضذُ دس ایي قسوت ) ًَع پژٍّص، سٍش ًوًَِ گیشی  -7

 خیش                ثلی                 ى ضذُ دس عشح هصَة ّوخَاًی داسد؟ب...( دقیقب ثب هغبلت ثیاعالػبت ٍ ٍ ًحَُ جوغ آٍسی 

 تَضیحبت: 

 

   
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

V – یافتٍ َا 
 ّبی اًتخبة ضذُ )دس صَست ًیبص(آیب هطخصبت هشثَط ثِ ًوًَِ -1

 ًذاسد  ضشٍست       خیش       ثلی                                           اًذ؟گش ثب ّن هقبیسِ گشدیذُاص ًظش هتغیشّبی هذاخلِ 

 خیش   اًذ؟                                                     ثلی آیب ًتبیج ثذست آهذُ ثِ تفصیل ٍ ٍاضح ثیبى ضذُ  -2

 خیش   آیب اص جذاٍل ٍ اضکبل ثصَست هٌبست ٍ ثجب استفبدُ ضذُ است؟                                          ثلی  -3

 خیش   آیب دس هتي یبفتِ ّب، دس هحل هٌبست ثِ جذاٍل یب ًوَداسّب اضبسُ ضذُ است؟                          ثلی  -4

 ٍ....( SDآیب دس صَست لضٍم ًتبیج آهبس تَصیفی ًظیش )هیبًگیي، دسصذ ٍ  -5

 ًذاسد  ضشٍست       خیش       ثلی  اًذ؟                                                   ...( رکش ضذُ Pvalueٍ آهبس تحلیلی )ًظیش  

 خیش   آیب اص اسائِ یک هغلت ّن ثِ صَست جذٍل ٍ ّن ًوَداس اجتٌبة ضذُ است؟                             ثلی  -6

 خیش   ثلی  آیب ضوبسُ ٍ ػٌَاى جذاٍل دس ثبال ٍ ضوبسُ ٍ ػٌَاى ًوَداسّب دس پبییي آًْب رکش ضذُ است؟            -7

 تَضیحبت:   

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

VI – ي وتیجٍ گیری بحث 
 خیش   ثلی                           هغبلؼِ ثب ًتبیج سبیش هغبلؼبت ثب رکش هٌبثغ هقبیسِ ضذُ است؟ّبی آیب یبفتِ -1

 خیش   آیب ػلل احتوبلی هغبیشت ًتبیج ایي تحقیق ثب سبیش تحقیقبت ثغَس ػولی تَجیِ ضذُ است؟        ثلی  -2

 خیش   ّبی ثؼذی اسائِ ضذُ است؟                                                 ثلی یب پیطٌْبدّبیی ثشای ثشسسیآ -3

 تَضیحبت:   

 

 

VII – مىابع 
 خیش   آیب فْشست هٌبثغ ثذسستی )ثِ تشتیت ظَْس دس هتي( ًَضتِ ضذُ است؟                               ثلی  -1

 خیش   آیب هٌبثغ رکش ضذُ دس ثخص هٌبثغ، ثب هتي ّوخَاًی داسد؟                                              ثلی  -2

 خیش   ثلی     آیب هٌبثغ ثش عجق سٍش ًٍکٍَس تٌظین ضذُ است؟                                                      -3

 تَضیحبت:   



 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

VIII – تشکرات 
 اًجبم پژٍّص ثغَس هٌبست دسکٌٌذُ افشاد ٍ هؤسسبت کوک آیب اص -1

  ضشٍست ًذاسد    خیش       ثلی                                                      تطکش گشدیذُ است؟                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IX –  سایر مًارد 
 خیش   ثلی             ًَیسی ٍ دسست ًَیسی( دس گضاسش سػبیت ضذُ است؟آیب اصَل ًگبسش فبسسی )سبدُ -1

 خیش   ثبضذ؟                                          ثلی ثٌذی گضاسش هغبثق ثب الگَی اسائِ ضذُ هیآیب صفحِ  -2

 خیش   آیب اص تکشاس هغبلت دس گضاسش خَدداسی ضذُ است؟                                                    ثلی  -3

 ًظش ًْبیی ضوب دس هَسد گضاسش ًْبیی چیست؟                                                        -4

       قبثل قجَل است

   ثب اًجبم اصالحبت جضیی قبثل قجَل است. 

 ثب اًجبم اصالحبت اسبسی قبثل قجَل است.  

       غیشقبثل قجَل است.

 لغفبً دالیل قجَل، سد ٍ یب ًکبت ًیبصهٌذ اصالح گضاسش ًْبیی سا ثِ اختصبس هشقَم ًوبییذ.
 

 

 

 

 

 

 * لغفبً هٌبثغ هَسد استٌبد خَد دس ایي داٍسی سا رکش کٌیذ.

 

 

لطفا در صًرتیکٍ گسیىٍ خیر را اوتخاب  تًجٍ : َرگسیىٍ بلی یک امتیاز مىظًر می گردد ي گسیىٍ خیر فاقذ امتیاز می باشذ.

  ومًدٌ ایذ، دالیل آن را در قسمت تًضیحات مرقًم فرماییذ.

 

 

 ) تکمیل ایه قسمت ضريری می باشذ(.                               جمع امتیاز کل     

 تبسیخ تکویل چک لیست:   اهضبء                                               ًبم ٍ ًبم خبًَادگی کبسضٌبس:


