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 چک لیست پسسشىبمٍ طسح تحمیمبتی

 

 عىًان: 

A- ٍومسٌ 5اش امتیبش كسب شدٌ                                                                                  عىًان ي بیبن مسئل 

     ّبی پژٍّطی داًطگبُ است؟طشح دس ساستبی اٍلَیتآیب ایي   -1

      (هشاجؼِ ضَد.  http://vc-research.kums.ac.ir) ثِ سبیت   

  آیب ػٌَاى طشح ثِ طَس کبهل ثیبًگش ّذف اصلی اص اجشای طشح است؟                            -2

                 آیب هطکل ٍ هسئلِ تحقیق، ثصَست ٍاضح ثیبى ضذُ است؟ -3

                                                آیب ثیبى هسئلِ ٍ ػٌَاى ثب یکذیگش ّوبٌّگی داسًذ؟ -4

 تًضیحبت:

 

 

 

 

 

 امتیبش تعلك می گیسد. 0-5تًجٍ: بٍ َس سئًال اش 

 بٍ اختصبز مسلًم ومبيید. دز لسمت تًضیحبت وكبت ویبشمىد اصالح طسح زاكبمل  دزصًزت دزيبفت وكسدن ومسٌلطفبً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

B- ومسٌ 2امتیبش كسب شدٌ اش                                                                                           بسزسی متًن ي اَداف 

                          آیب ثشسسی هتَى ثِ خَثی پیطیٌِ چٌیي پژٍّطی سا پَضص دادُ است؟ -1

     آیب اّذاف طشح، ٍاضح ٍ قبثل سٌجص ّستٌذ؟ -2

                             خَثی ثیبى ضذُ است؟ آیب فشضیبت ٍ سئَاالت پژٍّطی ثِ -3

 تًضیحبت:

 

 

 

 

 امتیبش تعلك می گیسد. 0-2تًجٍ: بٍ َس سئًال اش 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

C- ومسٌ 6امتیبش كسب شدٌ اش                                                                                                   زيش اجساي طسح 

                 ؟                                       است ُذطشح ٍاضح ثیبى ض یسٍش اجشاآیب   -1

             طشح اص لحبظ ػلوی قبثل قجَل ٍ اص لحبظ اجشا ػولی هی ثبضذ؟ یآیب سٍش اجشا -2

 ًذاسد  ضشٍست  ّبی آهبسی هَسد ًیبص ثشای  ّوِ اّذاف رکش ضذُ است؟                                                آیب اًَاع سٍش -3

 

 5 حذاکثش اهتیبص ایي ثخص

  میبوگیه امتیبشات كسب شدٌ

 2 ایي ثخصحذاکثش اهتیبص 

  میبوگیه امتیبشات كسب شدٌ

و خدمات  دانشگاه علىم پزشكي  

كرمانشاهبهداشتي درماني    

 دانشكده بهداشت
 



II 

 

  

                                   صحیح ٍ کبهل هؼیبسّبی ٍسٍد ٍ ػذم ٍسٍد ثِ هطبلؼِ ثطَسآیب  -4

 ًذاسد  ضشٍست                                                                                                       دس ًظش گشفتِ ضذُ است؟    

 ًذاسد  ضشٍست                                                   اًذ؟کٌٌذُ ثخَثی ٍ ثطَس کبهل ضٌبسبیی ضذُهتغیشّبی هخذٍشآیب  -5

 کٌٌذُّبی هٌبست ثشای کٌتشل هتغیشّبی هخذٍشآیب سٍش -6

 ًذاسد  ضشٍست                                                                                                          دس ًظش گشفتِ ضذُ است؟ 

 تًضیحبت:

 

 

 

 

 

 

 امتیبش تعلك می گیسد. 0-6تًجٍ: بٍ َس سئًال اش 

ذـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

D- ٍومسٌ 3امتیبش كسب شدٌ اش                                                                             تحلیل ي ومًوٍ گیسي ي تجصي 

              (هحبسجِ حجن ًوًَِ ٍ سٍش ًوًَِ گیشی )جبهؼِ هطبلؼِ، ًوًَِ گیشی آیٌذشفآیب  -1

                                                                          ثِ طَس هٌبسجی طشاحی ضذُ است؟ 

                                      ضذُ است؟ ثیبىآیب فشآیٌذ جوغ آٍسی دادُ ّب ثِ طَس هٌبسجی  -2

                               ّب هشتجط ٍ دس جْت دستیبثیّب، پشسصآٍسی دادُدس فشم جوغآیب  -3

   ًذاسد ضشٍست                             ثبضٌذ؟کٌٌذُ( هیثِ اّذاف هَسد ًظش طشح )هتغیشّبی هَسد هطبلؼِ ٍ هتغیشّبی هخذٍش 

   ًذاسد ضشٍست                                       صَست ثبص ٍ ثستِ ثٌحَ صحیح اًجبم یبفتِ است؟ّب دس فشم ثآیب اًتخبة پشسص -4

   ًذاسد ضشٍست                                                                               اًذ؟اسصیبثی ضذُ (Validity) اثضاس آیب اػتجبس -5

   ًذاسد ضشٍست                                                                           اًذ؟اسصیبثی ضذُ (Reliability) اثضاسآیب پبیبیی  -6

 ، بدُ ّدا، سٍش پشداصش ضاسفا )رکش ًشم تجضیِ ٍتحلیل دادُ ّبآیب  -7

                                   است؟ تکویل ضذُثِ دسستی  آصهَى ّبی آهبسی ٍ هحبسجبت اصلی(

             (ٍاحذ ،تؼشیف ػولی ،ًقص ،هقیبس ،ًبم هتغیش آیب جذٍل هتغیشّب ثِ طَس هٌبسجی ) -8

 تکویل ضذُ است؟ 

 تًضیحبت:

 

 

 

 

 

 

 

 امتیبش تعلك می گیسد. 0-3تًجٍ: بٍ َس سئًال اش 

 6 حذاکثش اهتیبص ایي ثخص

  میبوگیه امتیبشات كسب شدٌ

 3 ایي ثخصحذاکثش اهتیبص 

  میبوگیه امتیبشات كسب شدٌ



III 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

E- ومسٌ 2امتیبش كسب شدٌ اش                                                                 خرآمىببع ي م ،اخالق تحمیك 

  جشای طشح ٍ سٍش کبّص آًْبحتوبلی دس اای ّب یتدهحذٍآیب  -1

 ًذاسد  ضشٍست                                                                                                            دس ًظش گشفتِ ضذُ است؟

 ًذاسد  ضشٍست                                                               آیب دس اًجبم طشح، هسبئل اخالقی هذ ًظش قشاس گشفتِ است؟ -2

                       خز ثِ طَس کبهل ٍ ثش اسبس سٍش ًٍکٍَس رکش ضذُ است؟أآیب هٌبثغ ٍ ه -3

 تًضیحبت:

 

 

 

 

 

 

 امتیبش تعلك می گیسد. 0-2تًجٍ: بٍ َس سئًال اش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

F- ومسٌ 2امتیبش كسب شدٌ اش                                                                 دي ي َصيىٍ َبشمبوبى ،يظبيف 

 آیب ٍظبیف هجشی ٍ ّوکبساى طشح ثصَست ٍاضح، هطخص -1

                                                                                 ٍ ثِ تفکیک ثیبى ضذُ است؟ 

 آیب جذٍل صهبًجٌذی ثصَست دقیق ٍ سٍضي ثشای فؼبلیتْبی طشح -2

                                                        تٌظین ضذُ است؟ طشح یٍ هتٌبست ثب سٍش اجشا 

                               اًذ؟آیب تؼذاد هحققیي ٍ ّوکبساى طشح ثصَست هٌبست اًتخبة ضذُ -3

                             هتٌبست ثب فؼبلیت افشاد است؟ ٍ ّضیٌِ ّبی پشسٌلی آیب سبػبت کبسی -4

                                    اًذ؟ّب، ٍسبیل، هَاد ٍ... ثِ طَس کبهل ثیبى ضذُآیب جذٍل ّضیٌِ -5

 دسخَاستی ثشای اجشای طشح هَاد هصشفی ٍ ٍسبیل غیشهصشفیآیب  -6

                                        اًذ؟ثِ هقذاس هَسد ًیبص ٍ قیوت آًْب ثِ صَست ٍاقؼی ثیبى ضذُ  

     آیب تؼذاد هسبفشت ّب ٍ ّضیٌِ ّشثبس هسبفشت ثِ صَست ٍاقؼی ثیبى ضذُ است؟              -7

                                اًتخبة ضذُ است؟ ٍ ٍاقؼی ثِ صَست هٌبستآیب ّضیٌِ ّبی دیگش  -8

 تًضیحبت: 

 

 

  

 

 

 

 

 امتیبش تعلك می گیسد. 0-2تًجٍ: بٍ َس سئًال اش 

 2 ایي ثخصکثش اهتیبص حذا

  میبوگیه امتیبشات كسب شدٌ

 2 ایي ثخصحذاکثش اهتیبص 

  میبوگیه امتیبشات كسب شدٌ



IV 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

G- وًآيزي ي وظس وُبيی 

 خیش             ثلی                                                           آیب ایي طشح داسای ًَآٍسی است؟              -1

 خیش             ثلی         ؟دس صَستیکِ جَاة هٌفی است، آیب تکشاس آى ضشٍست داسد -2

 )بب ذكس داليل ي زفسوس(

 

 ل دس حَصُ سالهت آیب اًجبم ایي تحقیق هٌجش ثِ حل یک هطک  -3

 خیش            ثلی                                                                  ؟غیش هستقین هی ضَد ثِ طَس هستقین یب

 خیش            ثلی  یب ثجت اختشاع ٍ ... خَاّذ ضذ؟                      آیب اًجبم ایي تحقیق هٌجش ثِ چبح هقبلِ  -4

 

 ًظش ًْبیی ضوب دس هَسد طشح چیست؟  -5

       قبثل قجَل است

   ثب اًجبم اصالحبت جضیی قبثل قجَل است. 

 ثب اًجبم اصالحبت اسبسی قبثل قجَل است.  

       غیشقبثل قجَل است.

 

 لطفبً داليل لبًل، زد ي يب وكبت ویبشمىد اصالح طسح زا بٍ اختصبز مسلًم ومبيید.

 

 

 

 

 

 

 ىببع مًزد استىبد خًد دز ايه دايزي زا ذكس كىید.* لطفبً م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .() تكمیل ايه لسمت ضسيزي می ببشد                                     جمع امتیبش كل 

 

 تبسیخ تکویل چک لیست:                 اهضبء                            کبسضٌبس:ًبم ٍ ًبم خبًَادگی 


