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اطالػات هربَط بِ پرٍپَزال کوی
دس ًگبسؽ یک پشٍپَصال کویٍ ،خَد ّش یک اص لؼوت ّبی صیش الضاهی اػت:
 .1ػٌَاى پصٍّص (ػٌَاى پظٍّؾ ثبیذ اص ًظش ػلوی لبثل اًدبم ثَدُ ٍ گَیبی کبسی ثبؿذ کِ پظٍّـگش للذ اًدبم آى سا داسد.
صهبى ٍ هكبى پظٍّؾ دس كَست هَثش ثَدى دس ًتبیح پظٍّؾ هـخق ؿَد).
1-1

فارسی

2-1

اًگلیسی

 .2چکیذُ پصٍّص (حذاکثش 250کلوِ)
ٍ .3اشگاى کلیذی (حذالل  ٍ 3حذاکثش ٍ 7اطُ کلیذی هطبثك ثب لیؼت ػشػٌَاى ّبی هَضَػی پضؿكی یب هؾ )MeSH
 .4بیاى هسألِ ٍ اّویت پصٍّص (ضشٍست اًدبم پظٍّؾ کوی ،تجییي خال دس داًؾ هَخَد ،خٌجِ خذیذ ثَدى ٍ ًَآٍسی،
اّویت هَضَع دس ػالهت هذدخَیبى ٍ استمبئ حشفِ ٍ دس اًتْب ّذف اص اًدبم پظٍّؾ رکش ؿَد .ایي لؼوت ثب تَخِ ثِ اّویت ٍ
پشاکٌذگی هَضَع حذاکثش دس  3كفحِ تٌظین هی ؿَد).

 .5اّذاف پصٍّص
ّ 1-5ذف کلی (ّذف اكلی اص اًدبم پظٍّؾ دس ایي لؼوت ًَؿتِ هی ؿَد).
 2-5اّذاف اختصاصی (ایي اّذاف ،خضیی اص ّذف کلی ثَدُ ٍ ثبیذ ٍالغ ثیٌبًِ هطشح ؿًَذ .ایي اّذاف ثبیذ ػولیبتی ٍ لبثل
ػٌدؾ ثبؿٌذ .اّذاف اختلبكی ثبیذ ثب ّن ّوخَاًی داؿتِ ٍ دس یک ساػتب ًَؿتِ ؿًَذ).
 3-5اّذاف کاربردی (ایي اّذاف چگًَگی ٍ اّویت ثِ کبسگیشی ًتبیح حبكل اص ثشسػی تحمیمبت سا هـخق هی کٌذ ،رکش ایي
ّذف ،اختیبسی اػت).
 .6سَال یا فرضیِ پصٍّص (ثب تَخِ ثِ ّذف ٍ ًَع پظٍّؾ ،ػَاالت یب فشضیِ پظٍّؾ تٌظین هی ؿَد .ػَاالت پظٍّؾ
هؼوَال ثش اػبع اّذاف اختلبكی تٌظین ؿذُ ٍ دس پظٍّؾ ّبیی کِ پظٍّـگش فمط للذ تَكیف چگًَگی ٍضؼیت هتغیشّب سا
داؿتِ ثبؿذ ،کبسثشد داسد .فشضیِ تحمیك ساثطِ ثیي هتغیش ّب سا ثیبى هی کٌذ .فشضیِ تحمیك ثبیذ لبثل آصهَى ثبؿذٍ ،اضح ٍ داسای فؼل
سفتبسی ثَدُ ٍ ثِ كَست خولِ کبهل ًَؿتِ ؿَد .دس هطبلؼبت تحلیلی ٍ هذاخلِ ای کبسثشد داسد .دس پظٍّؾ ّبی تَكیفی فشضیِ
ٍخَد ًذاسد).
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 .7پیص فرض ّا (پیؾ فشم ّب ثیبًبتی دسثبسُ ٍیظگی ّبی هَضَع یب خبهؼِ هَسد پظٍّؾ ّؼتٌذ کِ دسػتی ٍ اػتجبسؿبى
پزیشفتِ ؿذُ اػت ٍ احتیبخی ثِ اػتذالل ًذاسً ذ ٍ خشیبى تحمیك ثش اػبع آى ّب ثٌب ؿذُ اػت .پیؾ فشم ّب ثش اػبع ٍالؼیت ّب،
تئَسی ّب ٍ یب ًتبیح پظٍّؾ ّبی لجلی ّؼتٌذ .دس ّش پظٍّؾ ،پیؾ فشم ّبیی کِ اثش هْوی دس تحمیك داسًذ اًتخبة ٍ ًَؿتِ
ؿًَذ .هٌجغ پیؾ فشم ًَؿتِ ؿَد).
 .8تؼریف ٍاشُ ّا (ثشای ّش یک اص هتغیشّبی هَخَد دس ػٌَاى ٍ اّذاف پظٍّؾ ،رکش تؼشیف ًظشی ٍ ػولی ثِ تشتیت اػتفبدُ دس
ػٌَاى ٍ اّذاف الضاهی اػت).
1-8

تؼریف ًظری (ایي تؼشیف ثش اػبع هٌبثغ كَست گشفتِ ٍ ثب رکش هٌجغ ثیبى هی ؿَد .ثذیي تشتیت ٍاطُ ّبی ثِ کبس سفتِ دس
ػٌَاى ٍ اّذاف پظٍّؾ ،ثشاػبع تؼشیفی کِ تَػط كبحت ًظشاى دس ّش سؿتِ اسائِ ؿذُ ،تؼشیف هی گشدد).
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تؼریف ػولی (دس ایي لؼوت پظٍّـگش ،هجتٌی ثش تؼشیف ًظشی ،تؼشیفی سا کِ دس پظٍّؾ خَد هذ ًظش داسد ٍ یب ػولیبتی سا
کِ ثبیذ دس کبس خَد اًدبم دّذ تب اًذاصُ گیشی یک هفَْم هیؼش ؿَد ،ثیبى هی کٌذ .هثال "ػالهت هؼٌَی" سا هی تَاى ثب
هیبًگیي ًوشُ ای کِ افشاد دس "آصهَى اػتبًذاسد ؿذُ ػالهت هؼٌَی" کؼت هی کٌٌذ ،تؼشیف کشد).

 .9چارچَب هفَْهیً /ظری (دس كَستیكِ پظٍّؾ اًدبم ؿذُ ثش اػبع یک ًظشیِ ػلوی كَست گیشد ،چبسچَة پظٍّؾ،
ًظشی ثَدُ ٍ دس ایي لؼوت پظٍّـگش حذاکثش دس یک پبساگشاف  5-8ػطشی هی تَاًذ ثِ تَضیح دس خلَف ًظشیِ هطشح ؿذُ
ثپشداصد .دس چبسچَة هفَْهی ثب تَخِ ثِ هفبّین اػتفبدُ ؿذُ دس ػٌَاى ٍ اّذاف پظٍّؾ ،هفبّین دس یک ػبختبس هٌؼدن تؼشیف هی
ؿًَذ .پظٍّـگش هی تَاًذ دس ایي ثخؾ فمط ًبم هفبّین سا دس یک ػبختبس هٌؼدن رکش کٌذ).
 .10هرٍر هتَى (دس ایي لؼوت ،ثبیذ خالكِ ای اص حذالل  ٍ 3حذاکثش  5همبلِ داخلی ٍ خبسخی هشتجط ثب پظٍّؾ هطشح ؿذُ ٍ دس
اًتْب یک خوغ ثٌذی اص هتَى اسائِ گشدد .سٍؿی کِ پظٍّـگش دس خؼتدَی همبالت ثِ کبس هی ثشد ثبیذ ثیبى ؿَد .ایي سٍؽ ؿبهل
هَاسدی هبًٌذ ٍاطُ ّبی ثِ کبس ثشدُ ؿذًُ ،بم پبیگبُ ّب ،ػبیت ٍ ثبًک ّبی اطالػبتی اػتفبدُ ؿذُ ٍ سٍؽ اسائِ همبالت اص لذین ثِ
خذیذ یب ثبلؼكغ اػتٍ .خَد ثخؾ ّبی صیش دس ثیبى چكیذُ همبالت الضاهی اػت :ػٌَاى ٍ یب ّذف اص اًدبم پظٍّؾ ،ػبل چبح همبلِ
ٍ ًبم ًَیؼٌذُ (ًَیؼٌذگبى)ًَ ،ع پظٍّؾً ،وًَِ پظٍّؾ ٍ سٍؽ ًوًَِ گیشی ،اثضاسّبی پظٍّؾ ،سٍایی ٍ پبیبیی اثضاس ّب ،سٍؽ
گشدآٍسی دادُ ّب ٍ تدضیِ ٍ تحلیل آهبسی ٍ ًتبیح .دس اًتْبی همبالت اسائِ ؿذُ ،دس یک پبساگشاف حذاکثش  10ػطشی ،هـكل هؼتطش
دس همبالت ٍ ؿكبف احؼبع ؿذُ کِ پظٍّـگش سا ثِ اًدبم ایي پظٍّؾ تشغیت ًوَدُ ٍ ًیض اػتفبدُ ای کِ اص همبالت فَق خْت
اًدبم پظٍّؾ حبضش ؿذُ اػت ،ثیبى هی ؿَد .رکش ًمبط لَت ٍ هحذٍدیت هطبلؼبت دس ساػتبی پظٍّؾ حبضش ًیض ضشٍسی اػت).

 .11رٍش پصٍّص
ًَ 1-11ع پصٍّص (دس ایي ثخؾ ًَع هطبلؼِ هبًٌذ تَكیفی ،تحلیلی ،تدشثیً ،یوِ تدشثی ،همطؼی ،طَلی ٍ ...ثجت هی ؿَد).
 2-11جاهؼِ پصٍّص
ً 3-11وًَِ پصٍّص
 4-11حجن ًوًَِ (ثب تَخِ ثِ اّذاف ،سٍؽ تحمیك ٍ سٍؽ ّبی آهبسی ٍاثؼتِ ثِ آى ،اهكبًبت هبلی ٍ صهبًی پظٍّـگش ،حدن
ًوًَِ پظٍّؾ تؼییي خَاّذ ؿذ .اسائِ فشهَل اػتفبدُ ؿذُ خْت تؼیي حدن ًوًَِ ،ثب رکش خضئیبت فشهَل ،ضشٍسی اػت).
 5-11رٍش ًوًَِ گیری (ثب تَخِ ثِ اّذاف ،سٍؽ تحمیك ٍ سٍؽ ّبی آهبسی ٍاثؼتِ ،اهكبًبت هبلی ٍ صهبًی پظٍّـگش،
سٍؽ ًوًَِ گیشی تؼییي خَاّذ ؿذ).
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 6-11هؼیار ّای ٍرٍد ٍ خرٍج ًوًَِ ّا از پصٍّص (رکش هؼیبسّبی ٍسٍد ٍ خشٍج ًوًَِ ّب اص پظٍّؾ الضاهی اػت .ایي
هَاسد ثب تَخِ ثِ هتغیشّبیی هبًٌذ ّذف پظٍّؾ ٍ صهبى دس دػتشع تؼییي خَاّذ ؿذ).
 7-11هحیط پصٍّص (هحیط پظٍّؾ اؿبسُ ثِ هكبًی داسد کِ پظٍّـگش للذ داسد ًوًَِ ّبی پظٍّؾ خَد سا اص آى هحیط،
اًتخبة ٍ خوغ آٍسی ًوبیذ).
 8-11جذٍل هتغیرّا (هتغیشّب ؿشایط یب خلَكیبتی ّؼتٌذ کِ پظٍّـگش آى ّب سا دػتكبسی ،کٌتشل یب هـبّذُ هی کٌذ.
خذٍل هتغیشّب خذٍلی اػت کِ دس آى ًبم هتغیشًَ ،ع ،همیبع ٍ ًحَُ اًذاصُ گیشی آى ٍخَد داسد).
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هؼتمل

ٍاثؼتِ

پیَػتِ

پیَػتِ

گؼؼتِ

اػوی

ًبم هتغیش

کوی

ستجِ ای

ًَع هتغیش

کیفی

ًحَُ اًذاصُ
گیشی

اثضاس اًذاصُ گیشی

ابسار ّای پصٍّص (دس ایي لؼوت ،ثبیذ هـخق کشد کِ اص کذاهیک اص اثضاسّبی پظٍّؾ هبًٌذ پشػـٌبهِ ،چک
لیؼت ،ساٌّوبی هلبحجِ ،هـبّذُ،همیبع ،ػیبِّ ٍ ....اػتفبدُ ؿذُ اػت .رکش تبسیخچِ ای کَتبُ اص سًٍذ طشاحی اثضاس دس
یک پبساگشاف حذاکثش  10ػطشی ٍ ّوچٌیي ثیبى ٍیظگی ّبی اثضاس هبًٌذ تؼذاد ػجبساتً ،مطِ ثشؽ ٍ ًحَُ اهتیبص دّی دس
یک پبساگشاف حذاکثش  5ػطشی الضاهی اػت .اگش اثضاس ،پظٍّـگش ػبختِ ثبؿذ دس یک پبساگشاف حذاکثش  10ػطشی ًحَُ
تْیِ اثضاس رکش گشدد).
رٍایی ٍ پایایی ابسارّا (پظٍّـگش دس ایي ثخؾ ثبیذ دسثبسُ سٍایی ٍ پبیبیی اثضاسّبی پظٍّؾ دس هطبلؼبت داخل ٍ خبسج
اص کـَس كحجت کشدُ ٍ ّوچٌیي سٍؿی سا کِ ثشای تؼییي سٍایی ٍ پبیبیی اثضاسّب دس پظٍّؾ خَد ثِ کبس ثشدُ ثیبى ًوبیذ).
رٍش جوغ آٍری دادُ ّا (دس ایي لؼوت پظٍّـگش سٍؽ اًدبم پظٍّؾ ٍ خوغ آٍسی دادُ ّب سا تَضیح هی دّذ .ایي
لؼوت ثبیذ ثتَاًذ ثِ خَثی ًمـِ ای اص چگًَگی اًدبم کبس سا تشػین ًوبیذ).
رٍش تجسیِ ٍ تحلیل دادُ ّا (ًَع ٍ ًؼخِ ًشم افضاس هَسد اػتفبدُ ،سٍؽ تدضیِ ٍ تحلیل دادُ ّب هتٌبػت ثب اّذاف
ٍ فشضیبتًَ ،ع آصهَى ّب ٍ ػطح هؼٌی داسی دس ایي ثخؾ اص پشٍپَصال هطشح هی ؿَد .سٍؽ ّب ی آهبسی ثِ دٍ ًَع آهبس
تَكیفی ٍ آهبس اػتٌجبطی طجمِ ثٌذی هی ؿًَذ).
هحذٍدیت ّای پصٍّص ٍ ًحَُ کٌترل آى ّا (هتغیش ّبی ًبخَاػتِ ٍ هضاحن کِ ثِ ًحَی ثش پظٍّؾ تبثیش داسًذ
ثبیذ هَسد ؿٌبػبیی ٍ کٌتشل لشاس گیشًذ .هحذٍدیت ّبی پظٍّؾ ثبیذ ثِ كَست ٍاضح ٍ دس لبلت خوالت کبهل ًَؿتِ
ؿًَذ).
هالحظات اخالقی (هالحظبت اخاللی ،ثخؾ ثؼیبس هْوی اػت .دس ایي ساػتب اسصؽ ّبی فشٌّگی ٍ احتشام ثِ حمَق
افشاد تحت هطبلؼِ ثبیذ هذ ًظش لشاس گیشد .دس گضاسؽ ًْبیی پبیبى ًبهِ/سػبلِ رکش کذ اخالق کؼت ؿذُ اص کویتِ اخالق
داًـكذُ/داًـگبُ ضشٍسی اػت .کبسآصهبیی ّبی ثبلیٌی ثبیذ دس  IRCTهشکض ثیي الوللی ثجت کبسآصهبیی ثبلیٌی ایشاى ،ثجت
ؿذُ ٍ ؿوبسُ آى دس پبیبى ًبهِ/سػبلِ ثجت ؿَد).

4

 .12هٌابغ (رکش هٌبثغ فبسػی ٍ اًگلیؼی ثب سٍؽ سفشًغ ًَیؼی  ٍ Vancouverثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس هذیشیت هٌبثغ الضاهی اػت.
رکش ایي ًكتِ ضشٍسی اػت کِ  80دسكذ اص هٌبثغ ثبیذ خذیذ ثبؿٌذ .ایي هَسد دس هَسد همبالت حذاکثش  5ػبل ٍ دس هَسد کتبة ّب
حذاکثش  10ػبل اػت).
 .13پیَست ّا (کلیِ اثضاسّبی پظٍّؾ ،فشم سضبیتٌبهِ ؿشکت دس پظٍّؾ ،ػَاالت هلبحجِ ،چک لیؼت ،هحتَای آهَصؿیً ،بهِ
پزیشؽ /چبح همبالت حبكل اص پبیبى ًبهِ/سػبلِ پیَػت ؿَد).

تَجِ :پرٍپَزال ارائِ ضذُ بذٍى احتساب رفرًس ّا ٍ پیَست ّا حذاکثر در  20صفحِ ٍ بِ صَرت دٍ رٍ تٌظین
ضَد .قلن هَرد استفادُ در تیتر سایس  ٍ 14در هتي سایس  12با فًَت  B-Lotusهی باضذ .فاصلِ خطَط 1/15
ساًتی هتر باضذ .کلوات اًگلیسی در زیرًَیس ّا با قلن سایس  ٍ 10در هتي با سایس  12فًَت Times New

 Romanتایپ ضَد .کلیِ کلوات ضرٍری در هتي زیرًَیس ضًَذ .حاضیِ ّا از باال ٍ پاییي ،راست ٍ چپ صفحِ
 2/54ساًتی هتر رػایت ضَد.
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