
  وهشیژطرح هاي پجمع آوري اطالعات  :2شماره فرم 

  مدیریت اطالعات مرکز قلب اصفهان

  ›  پر شود مجري طرحلطفاً توسط  :  یک مورد مجاز است تنهاانتخاب       مورد مجاز است  چندانتخاب‹  

  داده هاي اختیاريداده هاي تکمیلی،  ، داده هاي اصلی، داده هاي ضروري  انواع داده:

 
  

  عنوان فارسی:  

   عنوان انگلیسی:  

  : پروژه مادر  عنوان مخفف:

ــه:  جنبی    چندمرحله اي    دسته:* ــان نام ــر    پای ــه خی ــع:  بل ــومیمقط ــري عم ــري  دکت ــی دکت ــته: ..........................   تخصص  رش

  طرح پایان نامه

 جامعــه گــرا  ییکارآزمــا  ینیبــال ییکارآزمــا يمداخلــه ا  یشــبه تجربــ ) ی(تجربیــهمطالعــات علــوم پا  یهــم گروهــ  يمــورد و شــاهد  یمقطعــ  اکتشــافی  نــوع مطالعــه:

  ................................. سایر   بررسی بیماران  یبهداشت یستمس یریتمد  یفیمطالعات ک   روش ها یبررس تست ها  یبررس   یلهوس یاساخت دارو   نرم افزار یطراح

  مدت اجرا:  محل اجرا:  کاربردي بنیادي بنیادي  کاربردي   نوع پژوهش:

  حجم نمونه:  جمعیت هدف:  کلید واژه ها:

  ...........سایر  چندمرحله اي تصادفی خوشه اي  تصادفی گروه بندي شده  تصادفی نظام مند  تصادفی ساده  غیر تصادفی   روش نمونه گیري:

ــه: ــنل هزین ــپتا .. ..................  یپرس ــرو تکث ی ــات  .................ی ــال  ................ورود اطالع ــار یزآن ــدمات تخصصــ  ..................يآم ــدخر  .......................یخ ــواد ی ...................  م

  وسایل یدخر ...................  ارزشیابی ...................  جلسات.................  و نقل حمل ...................  دیگر ................  کل.................  متمم...................  

  اطالعات همکاران

  تاریخ  شماره ملی  نام خانوادگی  نام

  تولدسال  

مدرك و رشته آخرین 

  تحصیلی

  *نوع همکاري  پست الکترونیکی  شماره همراه

1.                

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

  شدبامی  استاد مشاور و استاد راهنما، دانشجوشامل و در مورد پایان نامه  سایر همکارانو  همکار اصلی، مجري مقادیر شاملطرحهاي پزوهشی در مورد نوع همکاري *

  مدیر داده:  13فرم:      /       /      کنترلتاریخ   :مجري طرح  13تکمیل فرم:      /       /     تاریخ 

  طرحهاي جنبی طرحهایی هستند که در کنار یک پروژه مادر اجرا شده اندطرح هاي چند مرحله اي طرحهاي هستند که تناوب اجرا دارند. * 


