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 تحقیق چیست؟
 



مجموعه اقدامهایی که برای کشف قسمتی از مشخصات جهان هستی انجام می شود. 

 درحالیکه  انسان محقق...............انسان عادی............... 

 پژوهش، کوششی منظم و کنترل شده و دارای ساختار منطقی و نظام دار است که پدیده ها و ارتباط و حوادث بین آنها را مطالعه می

 .کند

 رخدادها، پدیده هاپژوهش یا تحقیق یک روند هوشمندانه، هوشیارانه، خالقانه و سامانمند برای یافت، بازگویی و بازنگری ،

 فناوری هاپژوهش همچنین برای استفاده از پدیده های موجود برای دست یافتن به راهکارهای عملی و . است انگاشته هاو  رفتارها

یافت پرسش »پژوهش در دو بعد . ارائه می دهد علمی مجله هایبه طور معمول پژوهشگر نتایج پژوهش خود را در . به کار می رود

 .  می باشد« پاسخ دادن به آن»و دیگر « پژوهش

کسب آ گاهیهای جدید وواقعی باروش علمی  برای 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85


   خصايص تحقیقات علمي
 
 .علمی دارای طرح است  تحقیقات -

 (روش علمی ) تحقیقات علمی دارای روش است•

 .تحقیقات علمی مستند ومتکی به اسناد ومدارك قطع باشد•

 .تحقیقات علمی یک طرفه ومتعصبانه نیست •

 .در تحقیقات علمی غرض کشف حقیقت است •

 .تحقیقات علمی همه جانبه است •

 .تحقیقات علمی کاری قابل تکرار و ادامه دار است •

 .نتایج تحقیقات علمی صریح وروشن است •
 



 صفات یک محقق
 



 عالقه مند به تحقیق •
 اختصاص وقت•
 آگاه به قواعد کار •
 .مطلع از دانش موجود در زمینه تحقیق مبتکر و خالق باشد•
 دقیق و مشاهده گر خوب•
 .سطحی نگر نباشد و هیچ نظری را بدون مطالعه رد یا قبول نکند•
 .به دنبال کشف حقیقت باشد نه منافع شخصی. منصف، دارای وجدان کاری و با اخالق باشد•



  از ترم چند برویم دنبال کار تحقیقاتی؟



IF 

PubMed 

ISI 

 H index 
 



 گام تحقیق 7 



موضوع تحقیق، سوال پژوهش: گام اول 

بررسی متون و نگارش بیان مساله: گام دوم 

تدوین اهداف و فرضیات: گام سوم 

متدولوژی  : گام چهارم 

جمع آوری اطالعات: گام پنجم 

تجزیه تحلیل و آنالیز: گام ششم 

نگارش مقاله و انتشار نتایج: گام هفتم 



 
 گام اول

 انتخاب موضوع تحقیق 
 



 چه جوری موضوع انتخاب کنم؟
 چه سوالی ذهن ما را به خود مشغول کرده است؟

 چه مشکلی وجود دارد؟
 چه مساله ای نیاز به بررسی بیشتر دارد؟
 آیا دانش موجود کمبود یا حفره ای دارد؟

 به چه اطالعاتی می توان عملکرد موجود را بهبود بخشید؟
 آیا تکنیک یا روش خاصی موثر است؟

 چه تغییراتی الزم است و احتماال می تواند موثر باشد؟
 تجربه های بالینی

 تعامل با سایر محققین و همکاران
 مرور بر مطالعات

 کنندهاولویت های تحقیقاتی و موسسات حمایت 
 محورها در کنگره ها وهمایش های ملی و بین المللی

 



 چه عواملی در انتخاب موضوع باید در نظر گرفته شوند؟

 اهمیت آن مشکل•
 زمان من•
 نوع آوری و عدم تکرار•
 منابع مالی•
 تجربه محقق•
 قابلیت دسترسی به جامعه پژوهش•
 (خودم، خانواده ام، دانشگاهم، شهرم، استانم، کشورم)امکانات موجود •
 همکاری دیگران•
 مالحظات اخالقی•
•Cost effectiveness 



 مرجعیت علمی
 :بر اساس

 امکانات زیرساختی -
 موقعیت جغرافیایی -
 اعضای هئیت علمی و متخصصین-

.... 
 



 مرجعیت علمی دانشگاه ما

تروما 

پرستاری سالمندی 

مطالعات رفتاری مبتنی بر ذهن و علوم رفتاری 

گیاهان دارویی و گالب 

پروبیوتیک ها 

قرآن پژوهی و طب 



 لیست اولویتهای تحقیقاتی دانشگاه
 

 

 سوانح و حوادث ترافیکی                                                                    

 اولویت های تحقیقاتی کمیته تحقیقات دانشجویی-

 آموزش پزشکی، اخالق حرفه ای                                                                   

 

 اولویت های تحقیقاتی مراکز تحقیقاتی دانشگاه -



 حیطه تروما

 
 



 لیست اولویت های حیطه بیماری های غیر واگیر

 
 



 لیست اولویت های حیطه سالمندی

 



 (جوانان، نوجوانان ، مدارس) لیست اولویت های حیطه سالمت 

 

 



 لیست اولویت های حیطه علوم پایه

 
 



 واگیر  لیست اولویت های حیطه بیماری های

 
 



 لیست اولویت های حیطه سالمت خانواده

 
 



 لیست اولویت های حیطه سالمت روان

 
 



 لیست اولویت های حیطه نظام سالمت

 
 



 لیست اولویت های حیطه دندانپزشکی

 
 



 لیست اولویت های حیطه تحول سالمت

 
 



 نقشه راه
 



 پروپوزال
 اطالعات مربوط به عوامل اجرایی طرح: اولقسمت • 

 اطالعات مربوط به طرح تحقیقاتی: قسمت دوم•
 عنوان طرح به فارسی و انگلیسی                    
 توسعه ای   كاربردی     بنیادی  :  نوع طرح                    
 ، مداخله ای(توصیفی، تحلیلی)مشاهده ای : نوع مطالعه                    
 (مقدمه، سابقه علمی و هدف تحقیق)بیان مسئله                     
 تعریف واژه های كلیدی                    
 (كلی و اختصاصی و كاربردی)اهداف                      
 فرضیات یا سؤاالت تحقیق                     
   (ابزار گردآوری اطالعات، گردآوری اطالعات نمونه گیری،مطالعه،روش جمعیت مورد )اطالعات مربوط به روش اجرای طرح                     
 جدول متغیرها                       
 تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماریروش                   
 اخالقی  مالحظات                   
 اجرایی در انجام طرح و روش حل مشکالتمشکالت                   
 منابعفهرست                    
 زمانی مراحل اجرا و پیشرفت كار جدول                   
 مربوط به هزینه ها   اطالعات                   
 اخالقی  كدهای                    

 

 

 

پروپوزال خام کاشان.docx


 

 .یک جمله خبری بدون بار كه حامل پیامی است

 بیان كننده محتوای پژوهش است

 

  



 :  ویژگیهای عنوان
با موضوع تحقیق ارتباط مستقیم داشته باشد. 

 گویا وساده باشد. 

 كوتاه وروشن باشد  . 

 15-8)استفاده از حداقل كلمات( 

 

( 

( 

 

تعداد وروش مطالعه در عنوان  ذكر نشود   

 مورد كودك مبتال به تب و تشنج در 1000بررسی … 

عدم استفاده ازكلمات نفی واستفهام  

با طرح تحقیق مناسب باش  

گیری باشد بدون جهت. 

عنوان می تواند سوالی باشد؟ 

 



 

 .اخالقي باشد •

 
( 

( 

•. 

( 

( 

 



 : عنوان درمطالعات توصیفی
 

 زمان+مکان+ جامعه هدف+ نوع مشکل+ واژه اندازه+بررسی 

  
 

  

   


 

. 



 
 :عنوان در مطالعات تحلیلی

 پیامد+با+ریسک فاکتور+بررسی ارتباط 
 

  

  مثال

 




 

 

  



 پیامد+بر+عامل مداخله +بررسی تاثیر 
 

  
 

 

 


 

 



 
 :در مطالعات ارزش تشخیصیعنوان 

  
 بیماری+ درتشخیص +تست غربالگری+ارزش بررسی 

   
 :مثال
 تروماییبررسی ارزش سونوگرافی سریال در تشخیص مایع آزاد شکمی دربیماران 
 ارزش اندازه گیری ارتفاع شکم در تشخیص وزن جنینبررسی 

 
 

 
 
 
 
 
 



 اینها چطور هستند؟

 

 مطالعه تاثیرات اضطراب بر فشار خون در مردان وزنان بالغ    

   بررسی میزان شیوع زخم دهانی در بیماران دیابتی در شهرستان کاشان
 1397در سال 

  مصرف ماده مخدر تریاک با زخم پپتیک بررسی رابطه 

 سال 5بررسی فراوانی عوامل خطر ابتال به اسهال در کودکان زیر 

 عملمقایسه اثر تجویزی و داخل بینی مورفین بر درد بعد از 

 بررسی میزان تاثیر ورزشهای استقامتی در درمان بیماران مبتال به
 سندرم شین اسپلینت



 .كنیدانتخاب مناسبي موضوع 



 ساختار پژوهشی دانشگاه
 معاونت تحقیقات فنآوری دانشگاه•
 مراکز تحقیقاتی•
 واحد حمایت از تحقیقات بالینی•
 کمیته تحقیقات دانشجویی•



 من االن دقیقا بايد چي كار كنم؟

 



  که مشکلی را حل کند، کارآفرینی و ثروت آفرینی کند نه اینکه فقط انتخاب یک موضوع خوب برای تحقیق
 !!!!!!رزومه مرا پر کند

شرکت در انتخابات کمیته تحقیقات دانشجویی 
 دانشگاهسیر در صفحه کمیته تحقیقات دانشجویی در سایت 
 دانشگاهسایت دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه در در صفحه سیر 
 دانلود فرم رزومه 
 (:که کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند)در کارگاه های روش تحقیق شرکت 
 الکترونیکمنابع جستجوی  - 
 پروپوزال نویسی -  
 آمار زیستی و اپیدمیولوژی -  
 اخالق در پژوهش -  

 Endnoteاصول رفرنس نویسی و نرم افزار  -  

 مقاله نویسی -  
 انتخاب مجله و ساب میت مقاله -  
 کارگاه های علمی مرتبط با موضوع تحقیق مثال کار با حیوانات آزمایشگاهی، استخراج ژن و غیره -
 

 



 باالخره چي شد؟
 پژوهش را از چه موقع و ازكجا آغاز كنیم؟

 



 مشوق ها

 امتیاز 85.5: «ك»آیین نامه بند  -

 آیین نامه چهل امتیاز -

 آیین نامه پزشک پژوهشگر -



 پزشک پژوهشگر



http://rcd.research.ac.ir/ 



 تسهیالت
پذیرفته شدگان بطور خودكار در فهرست بنیاد ملی نخبگان قرار گرفته و از مزایای مربوط به دوره سربازی، وام •

 .مسکن، وام ازدواج و غیره استفاده خواهند كرد

 .از دوره خود را در مراكز علمی برجسته دنیا بگذرانند% 25حداكثر  "شورا"دستیاران می توانند با تایید دبیرخانه •

كلیه هزینه های مربوط به دوره پزشک پژوهشگر همچون بودجه تحقیقاتی، سفر، آموزش در خارج از كشور، حقوق •
تامین شده و میان وزارت بهداشت و معاونت علمی ریاست جمهوری ماهانه و غیره بر اساس توافقنامه موجود 

 .واریز می گرددحساب مركز تحقیقاتی میزبان ماه به  6بودجه مذكور مستقیما هر 

در صورت )سفر خارج از كشور جهت شركت در كنفرانس های معتبر بین المللی  1ساالنه دستیاران هزینه حداكثر •
 .را دریافت می كنند( ارایه مقاله

در صورت ) دستیاران در طول دوره ماهانه معادل حقوق و مزایای مربی یا استادیار تمام وقت جغرافیایی•
 از مركز تحقیقاتی دانشگاه میزبان دریافت می كنند (یا بورد تخصصی PhD داشتن

 .جهت ارتقا رتبه دانشگاهی به شمار می آیدسوابق علمی طول دوره پزشک پژوهشگر بعنوان •

پس از فارغ التحصیلی ( شامل طرح نیروی انسانی)كلیه تعهدات خدمت پذیرفته شدگان دوره پزشک پژوهشگر  •
انجام می بعنوان اعضای هیات علمی آنان از دوره پزشک پژوهشگر و در دانشگاه ها و یا مراكز تحقیقاتی كشور 

 .  پذیرد

 



 شرایط ورود به برنامه پزشک پژوهشگر

دندانپزشکی/دارا بودن دانشنامه دکتری حرفه ای پزشکی 

دندانپزشکی/در دوره دکترای حرفه ای پزشکی ۱۶ حداقل معدل 
فلوشیپ و کسب حداقل /شرکت در امتحان ورودی دستیاری تخصصی و یا فوق تخصصی

 محل-حدنصاب رشته ٪۹۰
تحقیقاتی -امتیاز برجستگی علمی  ۵ کسب حداقل 
موفقیت در مصاحبه.  



 :تحقیقاتی –امتیاز برجستگی علمی  5 كسب حداقل

 دارا بودن مدال المپیاد علمی دانش آموزی در رشته های شیمی، فیزیک، زیست
 (.امتیاز ۱=امتیاز،     برنز ۲=امتیاز،   نقره ۳=طال)شناسی، ریاضیات، و یا کامپیوتر 

واحد ۱ دارا بودن مقاالت تحقیقاتی به طوریکه برای هر Impact 

Factor سهم هر یک از نویسندگان مقاله بر)امتیاز داده می شود  ۱ مجله 
مقاالت چاپ شده در (. اساس قوانین ارتقا اعضای هیات علمی محاسبه می شود

دارند، گزارش مورد بالینی، و اظهار نظرهای شخصی چاپ  ۱ کمتر از IF مجالتی که
 .شده محاسبه نمی گردد

دارا بودن اختراع ثبت شده با  patent بین المللی    USA/EU) ۲ امتیاز.) 
دارا بودن مدرك BA/BSc  (.امتیاز ۱)یا معادل آن 
دارا بودن مدرك  MPhil/MSc/MPH  (.امتیاز ۲)یا معادل آن 
دارا بودن مدرك MD-PhD        (۳ امتیاز.) 


