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    تحقیقاتی حطر

 مانند) آوري فن و علم تولید به که دشو می گفته دو هر یا و ییاجرا تعملیا ت،مطالعا مجموعه به «تحقیقاتی حطر
 مینهز در جدید شیرو ازيندا راه زي،سا مجموعه ،طالعاتیا بانک ار،فزا سخت ار،فزا منر ت،طالعاا ینوتد و تهیه

 تولید یاو مشخص و دموجو تمعضال ايبر حل  راه ئهارا آن از فهد و هشد منتهی( آن نظایر و علمی مختلف يها
  .  باشد لمحصو

  تحقیقاتی حطر دپیشنها  رشنگا يهنمارا -3-1

  ه:برگیرند در تحقیقاتی حطر دپیشنها یک

 تیرصو در ) وWho . Whom ( اديفرا چه روي ، ) (What را يچیز چه هبرگیرند در انعنو:   حطر انعنو  -1
 یا ادفرا سایر به …تعمیم قابلیت و ستا معتبر خاصی نماز یا صخا منطقه در که ستا نتایجی داراي حطر که

  .سدر می نظر بهوري ضر مطالعه منجااWhen )  (نماز و ) (Where نمکا کرذ اردند را مانهاز یا تجتماعاا

  .نباشد داوري پیش ويحا و دشو رشنگا يخبر رتصو به انعنو

  .دنگیر ارقر نقطه نیز انعنو نپایا و دنشو دهستفاا ريختصاا تکلما از انعنو در  

  .ددنگر قید انعنو در نمونه حجم

  .نماید تفهیم نیز را معنا و دشو دهستفاا تکلما قلاحد از باشد جامع و صحیح رشنگا نظر از انعنو

  :حطر مقدمه  -2

  .ستا هشد تشکیل عموضو همیتا توجیه و مسأله نبیا بخش دو از مقدمه

 و انمیز( باشد باید نچهآ و هست چه آن قعوا در دآنبعاا و سعتو تبین مشکل یا و لهامسأ تعریف مسأله نبیا در
. دشو کرذ جنسی ، سنی ، فیاییاجغر)  مشکل یعزتو آن يپیامدها ،خامتو  گیدگستر وزبر نظر از مشکل تشد

  .دشو داده مطالعه پاسخ ینا با پاسخی ونبد السئو چه که نکته ینا نهایتاً

 ، ريکا رهبادو از بجتناا ، دنبو صرفه با ، سیاسی مقبولیت ، اجرا قابلیت ، مناسبت عموضو بنتخاا يهارمعیا
 و ستا کلی ريموا قفو مطالب ستا بدیهی.   ددگر عایتر مقدمه در خالقیا تمالحظا، ها داده به زنیا یترفو



3 
 

 عموضو بنتخاا يهارمعیا در هشد کرذ اردمو متما که نیست مملز محقق وهعال به شوند تر جزئی محقق توسط باید
 در نچهآ ضمن در. دکر هداخو کرذ نددا می زمال بین ینا از که را چه آن دخو صالحدید به بنا و وردبیا متن در را
 ريبسیا يجا ایرز دشو آورده مقدمه در نیست زمال هشد دپیشنها عموضو بنتخاا يهارمعیا گرفتن نظر در ردمو
 در که نچهآ. دبو هداخو ضمایم و حطر ايجرا روش در قبیل ینا از مطالبی و خالقیا تمالحظا نظیر مطالب از

 فعر و قبلی تتحقیقا فعلی به تحقیق لتصاا و مینهز ینا در قبلی تتحقیقا ئهارا دارد اي هیژو همیتا حطر مقدمه
  .   دشو می فطر بر تحقیق ینا با که بهامیا

 تمشکال از یکی حل رمنظو به حل راه ئهارا ، دنبو ديبررکا ح،طر ايجرا از ناشی یدافو عموضو بنتخاا الیلد 
 روتضو و عموضو همیتا توجیه باعث قبیل ینا از و قتو و ها هزینه در مالحظه کاهش قابل ییاجرا یا علمی نوین

 سیستم یا و يلگوا طبق بر نویسی عجاار هشیو و حفظ مطالب لیاتو ستا زمال مقدمه در.   ددگر می تحقیق منجاا
  ددگر ظلحا) یخرتا سما ( رواردها

 وتمتفا ها واژه کلید با که دشو تعریف مقدمه ينتهاا در عملی رتصو به بایستی که تصالحاا و ها واژه یفرتعا
  .ستا

  :افهدا -3

  .یدآ می ستد به علمی نظر از هشوپژ نپایا از پس بالفاصله که ستا هایی جنبه مهمترین و ترین صلیا نبیا

  .باشد يگیر ازهندا قابل و جامع ، مختصر ، عینی :کلی فهد

 تعیین کلمه از ، مطالعه یا سیربر کلمه يجا به آن ايبتدا فقط باشد می تحقیق انعنو بیانگر قعوا در کلی فهد
  د.شو می دهستفاا آوردبر یا

  :  هیژو یا جزئی افهدا

 و زغاآ اوردبر یا تعیین نظیر هدد می ننشا را عملی که کلماتی با ستا زمال و باشد می کلی فهد ايجزا قعوا در
  .  ددگر کرذ آن در نیز نظر ردمو ريماآ شاخص
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  :  فرعی افهدا

  .  باشد نمی حطر انعنو يستارا در لیو ستا ستیابید قابل تحقیق طی در

 نمونه ؟یدا گرفته نظر در را متغیرهایی یا و چیزها چه(  آوردبر تعیین) هیدد می منجاا ريکا چه افهدا رشنگا در
  .  شد هداخو کرذ هستند کسانی چه فهد

  :  نهایی فهد یا ديبررکا فهد

  .  اردند مشخصی رساختا و شد هداخو آن به منجر تحقیق حاصل ، هشوپژ نپایا از پس که ستا فهد از نوعی

  :  هشوپژ تالاسئو -4

 می کرذ هشیوپژ السئو یک ، جزئی فهد هر ايبر توصیفی تمطالعا در افهدا با مطابق و دهبو لیاسئو تجمال
  .  دشو

  :  تفرضیا -5

 معد یا طتباار دجوو یا و یگرد متغیر یا مقایسه در يمتغیر دنبو بیشتر یا کمتر که باشد می يخبر جمله فرضیه
  .  هدد می ننشا را متغیر دو بین طتباار دجوو

 فرضیه عنو از ندامیتو تفرضیا. شد هداخو تنظیم محقق نظر بر بنا تفرضیا افهدا برابر در ، تحلیلی تمطالعا در
  .  باشد یک فرضیه یا و صفر

 لبتها. شوند می تقسیم)HA ، H1( جایگزینی یا یک فرضیه و )H0( خنثی یا صفر فرضیه به تفرضیا: 1 دآوريیا
 فرضیه که وتتفا ینا یا هستند متغیرها بین بطهرا یک یا انمیز یک نسبت یک به طمربو تفرضیا ینا دو هر

    شتندا طتباار یا و شتندا وتتفا به یک فرضیه و کند می اللتد شتناند طتباار ، شتناند وتتفا بر معموالً

 اللتد شتندا وتتفا به که نهاآ و منهدا یک فرضیه نددار اللتد دنبو بیشتر یا کمتر به که فرضیاتی: 2 دآوريیا
  .  نامند می منهدا دو را نددار
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  :  اجرا روش -6

 وجخر و ورود يهارمعیا)  لقبو قابل يهارمعیا ، مطالعه ردمو جمعیت ، آن جهت و مطالعه عنو:  شامل بخش ینا
 تعیین هنحو آن اربزا و ها داده آوري جمع روش آن محاسبه هشیو و نمونه حجم  يگیر نمونه روش ،(  مطالعه از

 تجربی تماطلعا صمخصو قسمت ینا)  دارو تجویز یا تجربه یا خلهامد حشر ، ها داده دآوريگر اربزا پایایی و ییروا
 هشیو( باشد وريضر آن منجاا که تیرصو در)  هنمارا مطالعه و نموآز پیش,  تطالعاا تحلیل و تجزیه و حطر( یتا
  .  باشد می( دشو می کرذ محقق يصالحدید به بنا نیز قسمت ینا)  نتایج رنتشاا

  :  ها  بخش سایر -7

  .  ددگر تکمیل ستا زمال افهدا در رجمند يمتغیرها عنو و مطالعه دنبو تحلیلی توجه با که متغیرها ولجد -1

 نماز کل از يهاآوردبر و دشو تکمیل بایستی مطالعه مختلف حلامر يمبنا بر که( Cantt) يمانبندز ولجد  -2
 ءجز(  تصویب از قبل)  زالپووپر رشنگا نماز تمد که ستا کرذ به زمال. کند ئهارا تقریبی رتصو به را مطالعه

    دشو نمی بمحسو زالپووپر در حطر يمانبندز

  .  ددگر تکمیل  هشیوپژ نتومعا اريگذ هزینه ولجد به توجه با باید که جهدبو ولجد
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  آیین نامه طرح هاي تحقیقاتی

 :طرح هاي تحقیقاتی قرارداد مالی*

هزینه طرح هاي تحقیقاتی طبق قرارداد ، فی مابین معاون پژوهشی و مجري یا مجریان طرح امضا و در هر  -
و مدیر مالی موظف به پرداخت هزینه هاي ذکر  به امور مالی جهت پرداخت هزینه ارائه گرددبا ارسال نامه مرحله 

 )11/09/88(شده می باشد.

 الزحمه تحقیق:*حق 

  به ازاي هرساعت کارپژوهشی براي 1390حق الزحمه تحقیق در طرحهاي پژوهشی در سال  -

  الف : محققین هیئت علمی :                 

 ریال52500 استاد

 ریال43800 دانشیار

 ریال35000 استادیار و دکتراي تخصصی

 ریال26000 مربی

 علمی:ب: محققین غیر هیئت                  

  ریال 35000  دکتراي تخصصی

 ریال21000 کارشناس ارشد

 ریال17500 کارشناس

 ریال14000 کاردانی

 ریال10500 دیپلم

 ریال 7000 زیردیپلم

  ریال10500  دانشجو
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      ساعت HSR  :60مطالعات توصیفی ، مطالعات کیفی و 

  ساعت 100  :مطالعات بررسی روشها و تستها - 

 ساعت 150   :اندازي یک روش یا سیستم اجرایی و مطالعات مورد شاهدطرح هاي راه  -

  ساعت 200  :مطالعات علوم پایه، مطالعات مداخله اي و یا کارآزمایی بالینی -

  
 

 دقیقه 10 هر آیتم طرح پرسشنامه بجز مشخصات فردي                           
 

 دقیقه5 نفر /هر آیتم  پرکردن پرسشنامه                     
 

 دقیقه 1 هرآیتم/ نفر وارد کردن اطالعات به کامپیوتر      
 

 یک ساعت                                                      شود  نفر   (با توجه به نوع نمونه گیري: کمیاب، خطرناك یا شرایط خاص نمونه گیري افزودهنمونه گیري هر 
 

 ساعت 30  تهیه گزارش نهایی                                                                      
 

 هزینه کل جهت مالیات %10  سایر هزینه ها                                                                

 
 دقیقه 5 هر پرونده / آیتم بررسی پرونده                        

  آزمایشات حیوانی  
 

 ساعت 1  خونگیري از هر حیوان و تهیه سرم                                              
 

 ساعت 5/0تا 5/1  انجام تست درد  فرمالین به ازاء هر حیوان                                      

  دقیقه 10   تزریق حیوانات (گاواژ، ورون صفاقی) هر نمونه  
 

 ساعت 1                                       هر حیوان                 بیهوش کردن  

  ساعت 1   به ازاء هر حیوان                  سیزخم با نرم افزار و کول يریایجادزخم و اندازه گ  
 

 ساعت 3-2  تهیه الم  بافتی وفیکساسیون آن و مطالعات پاتولوژیک و مورفولوژیک به ازاء هر حیوان        
 

 ساعت 1-3  برداشت اندام داخلی) –لوله گذاري  -دسترسی به اندامهاي داخلی -انجام اعمال جراحی به ازاء هر حیوان(باز کردن شکم
 

 ساعت 1  صورت روزانهحیوان به  40مراقبت و نگهداري از هر 

  Set upآزمایشات مولکولی و   

  Set up  راه اندازي )PCR, PCR-RFLP,RT-PCR  وReal time PCR(   20 ساعت  
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    Set up ساعت40      وسترن بالت  
 

 ساعت 2  نمونه  10با استفاده از کیت تجاري هر  DNAاستخراج 

  ساعت 3   نمونه 10به روش دستی هر  DNAاستخراج   

  ساعت 3   نمونه 10به روش دستی  یا با استفاده از کیت تجاري هر  RNAاستخراج   

  ساعت 2  نمونه 10به روش دستی  یا با استفاده از کیت تجاري هر  cDNAسنتز   
 

 ساعت 2  نمونه 10هر PCRآزمایش 
 

 ساعت 3  نمونه 10هر  RT-PCRآزمایش 

  ساعت 1   نمونه 10هر Real time pcr آزمایش  

  ساعت 5   نمونه 10هر استخراج پروتئین  

  SDS-PAGE ساعت 5  هر بار  

  ساعت 10   وسترن بالت هر بار   

  تومان 150به ازاء هر کیت    راندانجام آزمایش الیزا براي هر   

  آنالیز و تفسیر نتایج  

  دقیقه 15   نمونه  10) هر PAGE ،SDS-PAGEهر گونه الکتروفورز(ژل آگارز،   

  دقیقه 30   نمونه 10هر  Real time pcrمنحنی هاي تکثیر و تجزیه و تحلیل داده هاي   

  دقیقه 15   نمونه 10هر   RFLPنتایج   

  ساعت 2   نمونه  10هر   Sequencingتعیین توالی و   

  مطالعات بیوانفورماتیک  

هاي ژنی و بررسی اولیه با نرم افزار هاي  مطالعه و شناسایی اهداف ژنتیکی مناسب جهت طراحی پروب و پرایمر  از بانک  
   )یکی(هر هدف ژنتبیوانفورماتیک

  ساعت 50 

  ساعت 50   )یکی(هر هدف ژنتطراحی پروب و پرایمر با استفاده از نرم افزار هاي بیوانفورماتیک   

  آزمایشات سلولی  
 

 ساعت 5/2-3  به ازاء هر بار و فیلتر کردن) PH(ساختن +تعیین غلظت+تعیین تهیه محیط کشت
 

 ساعت 5/1-2  استریل کردن وسایل ساخت محیط کشت به ازاء هر بار
 

 دقیقه 10  قطره گذاري و تعویض محیط کشت هر دیش
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 ساعت 5/2-3  کشت نمونه ها به ازاء هر نمونه(بافت)

 
 ساعت 5/1-2  انجماد و ذوب به ازاء هر نمونه

 
IVF ساعت 2-3  به ازاء هر نمونه 

  ساعت 4   (میکروسکوپ فلورسنت) هر بار tunnelتست آپوپتوز   

  ساعت 3  هر بار تست آپوپتوز االیزا  

  ساعت 1  تست شمارش تریپان بلو هر بار  

  ساعت MTT  4تست   

  انواع کشت هاي نمونه هاي بیولوژیک  
 

 دقیقه 15 هر نمونه کشت ادرار

  دقیقه 15  هر نمونه  کشت مدفوع  
 

 دقیقه 30 نمونههر  کشت خون
 

 دقیقه 10 هر نمونه آنالیز ادرار
 

 دقیقه 10 هر نمونه سرولوژي التکس
 

 دقیقه 10 هر نمونه آزمایش تست بیوشیمیایی
 

 دقیقه 10 هر نمونه هماتولوژي
 

 دقیقه 10 هر نمونه انگل شناسی
 

 دقیقه 15 هر نمونه فرمال اتر/ فلوتاسیون

  دقیقه 15  هر نمونه  جداسازي سرم از خون هر بیمار  

        

  با توجه به حجم کار    شستشوي ظروف و وسایل آزمایشگاهی   
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  راهنماي  پروپوزال نویس

پیشنهاد گردید کسانی که اولین بار طرح تحقیقاتی می نویسند می توانند تا دو طرح از راهنمایی پروپوزال نویس استفاده کنند  - 1

ساعت حق الزحمه براساس رتبه علمی پژوهشگر بعالوه 100موضوع بدست می آورد شامل امتیازاتی که پروپوزال نویس از این 
هزینه ردیف اول جدول هزینه هاي پرسنلی (جمع آوري اطالعات و طراحی مطالعه)می باشد ضمنًا پروپوزال نویس از نظر  25%

  )30/6/90قانونی حق و حقوقی در پژوهش ندارد و نمی تواند مجري و همکار طرح باشد. (

  به پروپوزال نویس به شرط تصویب طرح از طرف مدیریت پژوهشی حق الزحمه پرداخت می گردد. -2

 طرح تحقیقاتی مصوب داشته باشند. 5کسانی می توانند بعنوان راهنماي پروپوزال نویس باشند که حداقل  -3

 

که در آنها از داروي گیاهی استفاده می شود بایستی براي اثبات ضرورت تحقیق یکی از موارد  ي تحقیقاتیطرح ها
  ذیل توسط مجري طرح ارائه شود:

  داروي گیاهی که در جامعه (بیماران)مصرف می شود و پزشک یا محقق از نتایج درمانی آن مطلع است. -

ت داروي گیاهی و مواد تشکیل دهنده)آن داروي گیاهی وجود داشته در متون، مقاالت و کتابها، زمینه علمی (فوائد و مضرا-
 )13/7/90باشد.(

طرح هاي تحقیقاتی که مجري اول دانشجو و مجري دوم عضو هیئت علمی است جهت در نظر گرفتن حق تمام وقتی ، ترفیعات 
 )30/6/90و امتیاز روز پژوهش هیئت علمی به عنوان مجري اول محاسبه شود.(

 داد مجریان  طرح هاي تحقیقاتی بین دانشگاهی تا سه مجري :افزایش تع

تعداد مجریان طرح هاي تحقیقاتی فقط در طرح هاي تحقیقاتی بین دانشگاهی تا سه مجري افزایش یابد بشرطی که فرایند 
 %50گاه تصویب طرح هاي مشترك بین دانشگاهی انجام شود. بدین صورت که پس از تصویب در شوراي پژوهشی هر دو دانش

دیگر توسط دانشگاه همکار طبق قرارداد منعقده فی مابین مجریان طرح و دانشگاههاي  %50هزینه طرح توسط این دانشگاه و 
  )25/7/90محل خدمت براي اعضاي هیئت علمی و محل تحصیل براي دانشجو پرداخت گردد. (شوراي دانشگاه 
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  (93/9/10) مدیریت هزینه طرحهاي تحقیقاتی

 پژوهشی علمی مجله در شده چاپ مقاله یک ریال 50000000 هزینه تا دانشگاه، مصوب تحقیقاتی طرح هر از انتظار مورد دهبرون
 مقاله یک ریال10000000 باالي هزینه و خارجی شده چاپ مقاله یک ریال 50000000-10000000 بین هزینه ، داخلی

pubmed  یا ISI دهد ارائه.  

 مقاله ارائه از پس درصد 20 و  نهایی گزارش ارائه از پس درصد 20 ، درابتدا درصد 60 صورت به طرح هزینه پرداخت مبنا این بر
  گردد . پرداخت

  (93/9/10) گزارش نهایی

پاسخ(  دریافت عدم صورت ر د و شود داده اخطار مجري به نهایی گزارش ارسال جهت طرح اتمام از ماه سه از بعد گردید مقرر
 داده اخطار بعد ماه یک سوم بار براي توجه، عدم صورت در و اخطار مجددا بعد ماه دو و یا دلیل منطقی )ارائه گزارش نهایی 

 پرداخت وي به طرح بابت که هایی یک ماه بعد از اخطار سوم هزینه اخطار، بار سه از بعد نهایی گزارش ارائه عدم صورت در. شود
  .شد خواهد کسر وي مطالبات دیگر و مزایا و حقوق از است گردیده

  

  )02/06/94طرح هاي تحقیقاتی دانشجویی(

مجري سوم باید هیات علمی یا  د،مجریه باش 3دانشجویی که مصوب کمیته تحقیقات  در خصوص طرح هاي تحقیقاتی
جري کارشناسانی که ارتباط مالی با دانشگاه دارند باشند و موضوع تحقیق با رشته تحصیلی ایشان مرتبط و با رضایت کامل م

 سوم باشد.


