
  عاونت پژوهشی وفناوريم- بقه دومط -دانشگاه ساختمان پردیس- انتهاي بلوار استادمطهري- جهرم :آدرس 
  071-54336085تلفن:  

 

  باسمه تعالی
  

  
  
  
  
  

  این قسمت توسط حوزه معاونت پژوهشی تکمیل می گردد
  _________________:   کد اولویت

 پرسشنامه طرح تحقیقاتی

اسکلتی در کارکنان ستادي  –ابتال به اختالالت عضالنی  بررسی ارگونومیک :عنوان 
  دانشگاه علوم پزشکی جهرم

   09177911469  تلفن همراه:  هرمیسید عبدالعلی مساوات ج  :طرحاول مجري 

  09171921345  تلفن همراه:  فاطمه هنرمند جهرمی  :طرح دوممجري 

  :سازمان متبوع
  

  بنویسیدB Nazanin 14اینجا با فونت 

    بنویسیدB Nazanin 14اینجا با فونت                  تاریخ ارائه به معاونت پژوهشی :

  داشتوزارت به  وزارت علوم  کد اولویت پژوهشی
یت ر سادکد اولویت پژوهشی خود را از لیست اولویتهاي پژوهشی دانشگاه مندرج 

  .بنویسیدB Nazanin 14اینجا با فونت معاونت پژوهشی مشخص و در 
  

  
  وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی

  دانشگاه علوم پزشکی جهرم
  معاونت پژوهشی وفناوري
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  جهرم مات بهداشتی درمانیدانشگاه علوم پزشکی و خد
  و فناوري پژوهشیمعاونت 

  

 
  می گردد  تکمیل پژوهشی معاونت حوزه توسط قسمت این

  _____________امضاء  ____________دریافت کننده   _________تاریخ دریافت توسط حوزه پژوهشی:

   _________: تاریخ ارسال به مشاور آماري

   _________اریخ تصویب در شوراي پژوهشی:  ت  __________ارجاع شده شوراي_______اریخ ارسال به شوراي پژوهشی:  ت

  __________________امضاء ________________________نام ونام خانوادگی کارشناس طرح

    ______________________تاریخ تصویب در شوراي دانشگاه    ___________________: شورالسه صورتج شماره

  ___________تاریخ دریافت گزارش نهایی ____________________: شوراي دانشگاهصورتجلسه  شماره

  
  تذکرات

  
قتنامه کتبی فراد یا موافبایستی امضاء ا ي طرح مجررمواردیکه اجراي طرح مستلزم همکاري افراد با سازمانهاي دیگري باشد ، د - 1

  سازمان مربوط را پیوست این پرسشنامه نماید
ي  طرح ژوهشی و مجرپده پس از اعالم موافقت نهایی توسط شوراي پژوهشی دانشگاه و عقد قرارداد بین معاونت طرح تسلیم ش - 2

  قابل اجرا خواهد بود.
ر قرارداد دتعیین شده  کامل مندرجات طرح و ارائه گزارش پیشرفت کار درفواصل زمانی رارداد ملزم به رعایتمجري طرح طبق ق - 3

  می باشد
واست کتبی اشد ، تغییرات پس از درخ...) داشته بهمکاران و.  - زمان  –نانچه مجري طرح نیاز به تغییر مندرجات طرح (بودجه چ - 4

  مجري و تصویب در شوراي پژوهشی قابل اجراء خواهد بود.
به کشف یا  اشد ، منجررسیده بنچنانچه انجام طرح پژوهشی درمرحله اي ازپیشرفت آن اعم از اینکه به نتیجه نهایی رسیده یا  - 5

ق الذکر هد حقوق فودطالع ااختراع و یا تحصیل حقوق شود مجري طرح طرف قرارداد موظف است مراتب را کتبًا به معاونت پژوهشی 
  ایجاد گردیده است طبق قرارداد متعلق به دانشگاه خواهد بود . که در اثر اجراي طرح تحقیقاتی

معاونت پژوهشی   نظر موافقیا ارائه نتایج حاصله درداخل یا خارج از کشور ، الزم است قبالً  ح به انتشاردرصورت تمایل مجري طر - 6
  واهد بود .خزامی رات مذکور الجلب گردد .بدیهی است که ذکر حمایت مالی و همکاري معاونت پژوهشی دانشگاه در انتشا

عاونت پژوهشی ربوط ، به مدرهرمرحله از اجراي طرح ازادامه آن منصرف گردد باید مراتب راکتبًا با ذکر دالیل م چنانچه مجري - 7
  دانشگاه اعالم تا پس ازطرح درشوراي پژوهشی براساس قرارداد اقدام گردد.

  مکاران الزامی است.اصول اخالقی درپژوهش توسط محقق و ه رعایت - 8
داده خواهد  انشگاه عودتدت ولوازم که از محل اعتبارات پژوهشی تهیه می شود پس ازاتمام طرح برطبق قرارداد به کلیه تجهیزا - 9

  شد.
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  اطالعات مربوط به مجري طرح و همکاران –قسمت اول 

  

 الف)  مجریان
  مجري اول - 1

    سید عبدالعلی مساوات جهرمی            طرح: اول نام و نام خانوادگی مجري
  

دانشگاه علوم پزشکی     سازمان متبوع:
  جهرم

ستاد دانشگاه علوم :    محل اجراي طرح: 
    پزشکی جهرم

     ایمیل:  کارمند  شغل و سمت فعلی:
  54345015سایت پردیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم  –جهرم    : نشانی و تلفن محل کار

  10جهرم شهرك فاطمیه میدان رضوان ك رضوان   نشانی و تلفن منزل:

 سال دریافت کشور دانشگاه  تخصص درجه تحصیلی
علوم   کارشناس ارشد

  اجتماعی
  1394  ایران  آزاد

  

  مجري دوم - 2

 فاطمه هنرمند جهرمی  طرح: دوم نام و نام خانوادگی مجري
  

دانشگاه علوم :      :سازمان متبوع
  پزشکی جهرم

  ستاد دانشگاه علوم پزشکی جهرم:     محل اجراي طرح:  

 honarmand.fatemeh@yahoo.com  ایمیل:  پرستار :شغل و سمت فعلی

  54333001-4یمارستان استاد مطهري ب - د مطهريخیابان استا - جهرم : نشانی و تلفن محل کار

  10جهرم شهرك فاطمیه میدان رضوان ك رضوان  نشانی و تلفن منزل:

 سال دریافت کشور دانشگاه  تخصص درجه تحصیلی
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  جهرم مات بهداشتی درمانیدانشگاه علوم پزشکی و خد
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شهید   پرستاري  کارشناس ارشد
  بهشتی

  1395  ایران

  
  ب) مشخصات همکاران اصلی :

  انتخاب کنید) "شاور آماريم"یا  "اجرایی-علمی"، "اجرایی"، "علمی"(لطفا نوع همکاري را تنها به یکی از صورت هاي 
  

 ردیف
نام ونام 

 خانوادگی

آخرین مدرك 

 تحصیلی

رشته 

 تخصصی

جه در

 علمی
 نوع همکاري

امضاي 

 همکار

بهداشت   کارشناس  ساره رحمانیان 1
  حرفه اي

    جراییا - علمی  کارشناس

2       

3       

4       

  
  

 باشد ج)سابقه طرحهاي تحقیقاتی که قبال در آن همکاري داشته  ویا هم اکنون درحال اجرا می
   را درج نمایید . )مورد پژوهشهاي اخیر  5و یا تبط  با طرح فعلی ( در صورت طوالنی بودن فهرست لطفاً فقط پژوهشهاي مر

  انتخاب کنید.) "همکار"یا  "مجري"(نوع همکاري را به صورت 

 وضعیت طرح محل اجرا عنوان طرح ردیف
نوع 

 همکاري

1 
 B Nazanin 12اینجا با فونت 

  بنویسید
      

2    
  
 

3    
  
 

4    
  
 

5    
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  چک لیست مشاور آمار
    :منبع مورد استفاده جهت برآورد حجم نمونه

  

 کارکنا ن ستادي دانشگاه جامعه پژوهش:  1396زمان پژوهش: 

 مقادیر پارامتر هاي استخراج شده از رفرنس(نظیر میانگین ،انحراف
  معیار و شیوع و...):

 حدود احتساب با و standard difference =0.5و بافرض
 آلتمن نورموگرام از استفاده با power=80% و%95 اطمینان

altman Normogramا گردید محاسبھ) نفر 90 نمونھ حجم  .
ش  اب ر . 100اح ه ش ف نه درن ل ن ان  ه ع   نف 

  

 ): αخطاي نوع اول (

ونه
 نم

جم
ح

 

 : )β-1( توان
  :Effect size)یا dمیزان دقت(

  n:(100(تعداد نمونه 

  توصیفی   :نوع مطالعه 
  نمونه گیري تصادفی ساده   وش نمونه گیري با توجه به نوع مطالعهر

  مورد تایید  است   مورد تایید  است؟ ابزار و روش جمع آوري اطالعات با توجه به نوع مطالعه 
  ید  استمورد تای   مورد تایید  است؟  در صورت استفاده از پرسشنامه، روایی و پایاي آن و روش تعیین آن 

  بنویسید B Nazanin 13فونت اینجا با 
  ستا مورد تایید  فرضیات یا سئواالت پژوهشی :  آیا با توجه به نوع مطالعه و اهداف مورد تایید است؟ 

  بنویسید B Nazanin 13اینجا با فونت    نظرات اصالحی:

  ستاتایید   مورد ؟مورد تایید است روشهاي تجزیه و تحلیل و آزمونهاي آماري بکار رفته در صورت لزوم 
  بنویسید B Nazanin 13اینجا با فونت 

  مورد تایید  است آیا جدول متغیر ها درست تکمیل شده است؟

  حمیدرضا دولتخواه :  نام ونام خانوادگی مشاور آمار



 
 

  عاونت پژوهشی وفناوريم-طبقه دوم -انشگاهد ساختمان پردیس -انتهاي بلوار استادمطهري-جهرم :آدرس 
  0791-3336085تلفن:  
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  اطالعات مربوط به طرح پژوهشی–قسمت دوم 

  )عنوان طرح پژوهشی ونوع طرح:1
  :نوان به فارسیع - الف

نان ستادي دانشگاه علوم پزشکی اسکلتی کارک - ابتال به اختالالت عضالنی بررسی ارگونومیک
  جهرم

  به زبان انگلیسی:عنوان به  - ب
Ergonomic Evaluation of musculoskeletal disorders of  staff  in Jahrom University of 
Medical Sciences 

           فارسی: واژه هاي کلیدي به- ج
  اسکلتی - ارگونومی، اختالالت عضالنی

        واژه هاي کلیدي به انگلیسی:- د
ergonomy, musculoskeletal disorder 

   )HSR(نظام سالمت   کاربردي   توسعه اي  بنیادي نظري    تجربی بنیادي  نوع کار تحقیقاتی:- ن
 و دهندمى توسعه را بشر ومىعم دانش مرزهاى که بوده، اشیاء و هاپدیده شناخت و هاواقعیت و حقایق کشف جستجوى در تحقیقات این : بنیادي تحقیق 

 یا هافرضیه اصول، یا شود انشاء اىنظریه است ممکن تحقیقات دراین. پردازندمى واقعیت یک صفات و هاویژگى تبیین به نموده، کشف را علمى قوانین
 شتربی در اگرچه .ندارد زندگی ایلمس در حاصل، نتایج بودن استفاده قابل به توجهی پژوهشگر تحقیق، نوع این در .گیرد قرار آزمایش مورد اىنظریه قضایاى

 مدتی گذشت از پس اغلب ولی نگیرد قرار توجه مورد و نداشته کاربردي تحقیق، انجام زمان در است ممکن تحقیقات نوع این از حاصل حقایق کشف دموار
 .گیرد می قرار استفاده مورد کاربردي صورت به بنیادي تحقیقات نتایج

o :با و شودمى گردآورى...  و حبهمصا مشاهده، آزمایش، هاىروش از ستفادها با اولیه اطالعات و هاداده تحقیقات این در تحقیق بنیادي تجربی 
 رىبکارگی ينحوه در محقق فکر و عقل البته. گیردمى قرار وتحلیلتجزیه مورد شده پذیرفته معیارهاى و آمارى هاىتکنیک و هاروش از استفاده

  . دارد زیادى سهم آمده بدست نتایج تحلیل نیز و هاروش

o مختلف هاىروش با سپس و شودمى گردآورى اىکتابخانه روش به تحلیل ياولیه مواد و اطالعات تحقیقات این در ق بنیادي نظري:تحقی 
   . شودمى گیرىنتیجه گرفته، قرار عقالنى تحلیل و تجزیه مورد استدالل

 م انسانی در حوزه علو گیرد بنابراین هر یک از موضوعاتی کهپژوهشی است که با هدف گسترش مرزهاي دانش عمومی بشر صورت می  اي:حقیق توسعهت
ی موسعه اي جاي تحقیقات تو تجربی بتواند به گسترش این علوم کمک نماید و به شرح و تبیین آن بپردازد و وجوه ناشناخته آن را روشن کند در حوزه 

 .گیرد
 و بشر هاىنیازمندى رفع اىبر شده فراهم بنیادى تحقیقات طریق از که معلوماتى و شناختى بستر و زمینه از استفاده با تحقیقات این : کاربردي تحقیق 

 از برخی .گیرندمى قرار استفاده وردم انسان زندگى سطح ارتقاى و آسایش و رفاه يتوسعه جهت در الگوها و اشیاء ها،روش ابزارها، سازىبهینه و بهبود
 براي ابتدا از جدید، فنی یا علمی دانش آوردن بدست  بر عالوه که تفاوت این با است، بنیادي تحقیق همان کاربردي تحقیق که معتقدند صاحبنظران

 .شود می گرفته کار به موجود وضعیت بهبود براي اساسا آن نتایج و شود می داده جهت مشخص عملی هدف به رسیدن

 نظام سالمت تحقیق)HSR( : سؤال پاسخ یافتن یا و شکلم رفع براي تالش در جامعه، درمانی بهداشتی نیاز اساس بر که شود می شامل را تحقیقاتی 
 .باشد مشخصی
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  ) بیان مسئله2
محقق  لبی را که بهمبهم، بیشینه تحقیق و مطا و مجهول هاي جنبه بیان شرح مقدمه ،معرفی موضوع ، بیان اهمیت موضوع ، شامل

  در انجام تحقیق و حل مسئله کمک می نماید.
  

عیف بودن ضبدن و  از فعالیت هاي کاري و عوامل محیطی می توانند بر سالمت کارکنان اثر گذار باشد، وضعیت نامناسببسیاري 
  ). 1می رود( مرتبط با کار و کاهش بهره وري به شمار سکلتی ا -از جمله آسیب هاي عضالنی طراحی ارگونومیک ایستگاه هاي کار

عریف می یب یا اختالل عضالت، اعصاب، تاندون، غضروف و دیسک هاي بین مهره اي تساسکلتی به عنوان آ - اختالالت عضالنی   
در حال  شور هايهاي شغلی و ناتوانی در کشورهاي صنعتی و به طور عمده در کاین اختالالت یکی از عوامل شایع آسیب  شود،

 - یالت عضالنن اختالوقوع آن موثر باشد به آ توسعه می باشد، هنگامی که این اختالل در اثر کار ایجاد شود و یا شغل فرد در
  ).2اسکلتی مرتبط با کار می گویندآ اما به طور کلی این اختالالت، چند علتی هستند(

یرا روند زشور هاي در حال توسعه از جمله کشور ما، با شدت بیشتري مشاهده می شود، اسکلتی در ک - شیوع اختالالت عضالنی   
خطرزاي  عوامل وور هاي پیشرفته تا اندازه اي فشار حاصل از فعالیت هاي جسمانی را کاهش داده ماشینی کردن و کار در کش

یروي کار، نبروز این گونه مسائل و تامین تندرستی  را حذف یا کنترل کرده است، براي پیشگیري ازاسکلتی  - عضالنی اختالالت
  ).3اري انسان می آید(ارگونومی یا مهندسی محیط کار به عنوان رهیافتی کارآمد به ی

وري  فزایش بهرهه در اکارگونومی مطالعه علمی انسان ها در ارتباط با محیط کارشان است، در واقع ارگونومی دانش جوانی است    
 می کند ت را بررسیزارآالو باال بردن سطح تندرستی کارکنان نقش به سزایی دارد، این علم رابطه متقابل انسان، محیط، ماشین و اب

وجهی بر یر شایان تی، تاثکاربرد ارگونومی در طراحی فرآیندها و نظام هاي مکانیک ،و در پی بهینه نمودن تناسب آن با یکدیگر است
ی به طور کل وه وري افزایش تولید، کاهش هزینه هاي درمانی و پزشکی، کاهش فشار هاي روانی، افزایش رضایت شغلی، افزایش بهر

  ).4(بع اقتصادي را سبب می شودافزایش درآمد ملی و منا
 "الت ارگونومیکی و اختالکارکنان بخش مدارك پزشکی بیمارستان هاي آموزش "پژوهشی با عنوان )1387(کشتکاران و دانیالی  

انجام  شیراز با هدف بررسی اختالالت ارگونومیک کارکنان بخش مدارك پزشکی بیمارستان هاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
مه دموگرافیک و داده ها بوسیله پرسشنا نفر از نمونه هاي مورد مطالعه انجام شد، 75قطعی بر روي م - ین پژوهش توصیفیدادند، ا
ندام گوناگون بدن افراد اسکلتی در ا - مورد ناراحتی عضالنی 414بدست آمد، یافته ها نشان داد که در مه استاندارد نوردیک پرسشنا

  مورد منجر به غیبت از کار گردیده است. 37مورد مطالعه گزارش شد که در 
  
ک یارکنان اسکلتی در ک - به اختالالت عضالنیارزیابی ارگونومیک خطر ابتال " ) پژوهشی با عنوان1394معتمدي و همکاران(   

ازي در نه باطري سنفر از کارگران شاغل در کارخا 138انجام دادند. این پژوهش توصیفی مقطعی بر روي  "کارخانه باطري سازي
ت زیابی وضعیاي ارو بر شهر اصفهان به روش تصادفی انجام شد. داده ها به وسیله پرسشنامه دموگرافیک و نوردیک جمع آوري شد

 نواحی ه ترتیب دربرگران . یافته ها نشان داد که میزان شیوع درد و ناراحتی اکثریت کابدنی حین کار از روش روال استفاده گردید
دنی روال نشان % است، همچنین نتایج ارزیابی وضعیت ب11.6% و زانو 18.1قسمت تحتانی پشت%، 26.1گردن%، 30.4پشت فوقانی

  تعلق گرفت. 2و  4،3% به ترتیب به رتبه هاي 15.62% و 53.12%، 25.31داد که نمره سطح خطر 
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  تحقیق و جنبه هاي نوآوري آن انجام ضرورت و ) اهمیت3
  
 سیله عواملف به وعنوان یک ارگانیسم زنده در نظر گرفته می شودکه در وضعیت هاي کاري مختل در علم ارگونومی انسان به   

ا ازهاي یک شغل یا کار پاسخ می دهد، این علم سعی دارد بحیاتی به نی - مل داخلی بیومکانیکیحیاتی و عوا - مکانیکی - خارجی
زد تا او اهم سااسب، محیط را براي کارگر یا کارمند فرمحدود کردن تنش هاي عصبی در محیط کار و ایجاد یک فضاي کاري من

اسکلتی از  - ت عضالنی. با توجه به این که اختالال)4بتواند در آن محیط بدون استرس و تنش و خستگی زیاد به فعالیت بپردازد(
مله ججاد آن از از ای اختالالت زیانبار ناشی از کار است که منجر به بروز اختالالت روانی، تنش و خستگی می شود لذا جلوگیري

یان ضرورت انجام بو  ). باتوجه به توضیحات فوق2مهمترین مسائلی است که ارگونومیست ها در سراسر جهان با آن روبرو هستند(
م انشگاه علونان ستادي داسکلتی کارک - تحقیق پژوهشگر را در اجراي این مطالعه به منظور بررسی ارگونومیک اختالالت عضالنی

ادرست نمهندسی  اسکلتی مرتبط با –، همچنین با اجراي این طرح می توان به میزان اختالالت عضالنی پزشکی جهرم برانگیخت
  و در راستاي رفع آن برنامه ریزي هاي الزم را انجام داد.پی برد ستادي محیط کارکنان 

  
  (OBJECTIVES & HYPOTHESIS))اهداف و فرضیات 4

   ) : General objectivesهدف اصلی طرح ( - الف
  

  جهرم یدانشگاه علوم پزشک يدر کارکنان ستاد اسکلتی – یابتال به اختالالت عضالن کیارگونوم یبررس
  

  ): Specific objectives(  فرعی اختصاصی/ب) اهداف 
  

  اسکلتی کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکی جهرم –تعیین اختالالت عضالنی 
 کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکی جهرم کار تعیین سطح ایستگاه هاي  

  
  :(Purpose)ج) اهداف کاربردي

  
م انشگاه علودارکنان کاسکلتی در  –بتال به اختالالت عضالنی ا ارگونومی بابا اجراي این طرح می توان به میزان ارتباط 

  .رداشتبپزشکی جهرم پی برد و با تدوین برنامه هایی در جهت کاهش یا جلوگیري از بروز این اختالالت گام 
  

  :سواالت پژوهشی /)Hypothesisفرضیات( د)
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  ) روش اجراي طرح وانتخاب نمونه5
  نوع مطالعه :   - الف

 Descriptive-Cross sectional  )وصیفی(ت - مقطعی .1
     Analytic-Cross sectional(      تحلیلی (-مقطعی .2
        (Case / Control)مطالعه مورد / شاهد  .3
          (Cohort)مطالعه هم گروهی  .4
  Case report(    گزارش مورد ( .5
     (Lab Trial)مطالعات آزمایشگاهی - تجربی .6
      (Clinical trialنی( کارآزمایی بالی-تجربی . 7
  Quasi-experimental ( شبه تجربی ( .8
  ...............سایر: ...................................                             اجرایی - اندازي یک روش یا سیسنم علمی راه .9

  
  جامعه پژوهش : - ب

  کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکی جهرم  
 
  نمونه از مطالعه ) خروجیط ورود ویا تعریف نمونه با ذکر شراحجم نمونه، نحوه انتخاب نمونه،(یري نمونه گ - ج

 از استفاده با power=80% و%95 اطمینان حدود احتساب با و standard difference =0.5و بافرض
اب ر گردید محاسبھ) نفر 90 نمونھ حجمaltman Normogram آلتمن نورموگرام ا اح ه ع 100ش .  ان نف 

. ه ش ف نه درن   کل ن
  
  خواهد شد بنمونه ها به روش تصادفی انتخا 

  شرایط ورود و خروج از مطالعه
 داشتن سواد خواندن  نوشتن 
 مشغول به کار در واحد هاي ستادي  

  
 وآن ذکر  اري و منابع،نحوه نمره گذروایی وپایایی  د)ابزار جمع آوري اطالعات(در صورتیکه استفاده از پرسشنامه، 

  نمونه آن پیوست گردد)
  در این پژوهش ابزار جمع آوري اطالعات شامل سه بخش است:

 اطالعات دموگرافیک شامل سن، جنس، میزان تحصیالت، شغل و..... .1
 یکاسکلتی نورد - پرسشنامه اختالالت عضالنی .2
  ROSAروش ارزیابی سریع تنش اداري .3
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ط کورینا توس 1987ال اده می شود که در ساسکلتی استف -ررسی میزان شیوع اختالالت عضالنیپرسشنامه استاندارد نوردیک جهت ب
خش ب 2مه شامل رسشناپو همکارانش در انستیتوي بهداشت حرفه اي کشورهاي حوزه اسکاندیناوي طراحی و ارائه شده است این 

ده شسکلتی طراحی ا-زان شیوع اختالالت عضالنیاست که بخش اول آن اطالعات دموگرافیک است و بخش دوم آن جهت تعیین می
  ، روایی محتوا آن توسط اعضاي هیات علمی سنجیده شده است و مورد تایید است. است

ت اربران فعالیبا توسعه روش هاي ارزیابی پیشین خود و تمرکز بیشتر بر روي ک ROSAروش ارزیابی سریع تنش اداري 
میکی را رگونوذي با سرعت باال است که می تواند کمیت ریسک فاکتورهاي اهاي اداري تدوین شده است، روش قلم کاغ

یی در ی باالمشخص کند و گزارشی جهت طراحی مجدد و بهینه سازي محیط فراهم کند. این روش داراي روایی و پایای
خش ب 3امل شدر محیط اداري کار با رایانه است، مراحل ارزیابی در این روش سنجش ریسک فاکتورهاي ارگونومیکی 

تیاز ن، اماصلی است که پس از تکمیل هر بخش و مشخص نمودن امتیازها در بخش هاي صندلی، صفحه نمایشگر و تلف
ه مشخص شده ک10-0موشواره و صفحه کلید در جداول امتیاز نهایی مشخص خواهد شد. نمره نهایی این روش بین 

  ).5(است ا ضرورت انجام اقدام مداخله اي تعیین شدهر 5را سطح هشدار و امتیاز بیش از  5تا3مقدار امتیاز 
  
  وش تجزیه وتحلیل اطالعات (شرح آمار توصیفی واستنباطی ونرم افزار مورد استفاده)ر - ن

انحراف معیار  واز میانگین  تجزیه و تحلیل خواهد شد، Spssدر این طرح اطالعات با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار
ن تی ز آزمومار توصیفی استفاده خواهد شد همچنین جهت جهت بررسی ارتباط متغیرهاي دموگرافیک با متغیر اصلی اجهت آ

  مستقل استفاده خواهد شد.
  

  بوط به روش اجرا طرحاطالعات مر - قسمت سوم
  جدول متغیرها- و

یف
رد

 

 عنوان متغیر

 کیفی کمی نوع متغیر
  تعریف

 ملیع - علمی
  نحوه

مس اندازه گیري
تقل

وابسته 
زمینه اي 

مداخله گر 
 

پیوسته
گسسته 
اسمی 
 

رتبه
 

اي
 

  جنس  1
 

 
  

     زن یا مرد بودن ظاهر افراد 

  اسکلتی –اختالالت عضالنی  2
  

     
سیب در هر آ

ناحیه از سیستم 
 سکلتیا - عضالنی

 پرسشنامه

  تحصیلی مدرك 3
  

      
سطح تحصیلی 

 افراد
 - سیکل-ابتدایی

 انشگاهید - دیپلم 
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  سن 4
  

     
سالهاي زیستن 

 فرد
 سال

  شغل 5

  
      

محیط کاري که 
فرد در آن کار می 

 کند

دفتري،  - اداري
خدماتی، 

 آزمایشگاهی
 
 
  
  خالصه اي از روش اجراي طرح- ه
ر من بیان متغیض و ایددر خالصه روش اجراي طرح پژوهشگر باید مراحل مختلف اجراي طرح را از ابتدا تا انتهاي طرح به وضوح ترسیم نم( 

 اجمع آوري ورم آنها باید توضیح داده شود که چه داده هایی براي یافتن پاسخ به سواالت تحقیق الزم است و چگونه میخواهیهاي تحقیق 
  )اندازه گیري کنیم

  
و  مجهر نیبعد از هماهنگی و کسب مجوز از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمادر این پژوهش 

ژوهش قرار پدر اختیار نمونه هاي سکلتی نوردیک ا - اختالالت عضالنی هماهنگی با واحد هاي مربوطه در شیفت اداري پرسشنامه
 واهد شدخاستفاده  ROSA)، همچنین جهت سنجش ریسک فاکتورهاي ارگونومی از روش ارزیابی سریع تنش اداري(خواهد گرفت

  در آنان به دست خواهد آمد.ت عضالنی و اسکلتی اختالالمیزان  هاو پس از تکمیل آن
  
  

  : (Ethical review)مالحظات اخالقی  - ك
ران(جامعه وق دیگمنظور از مالحظات اخالقی مجموعه اقداماتی است که محقق به منظور جلوگیري از امکان آسیب وتعرض به حق

کمیته ت پژوهشی وه معاوناهمیت ، درحوز اخالقی طرح به دلیلانسانی یا غیر انسانی ) انجام می دهد. الزم به ذکر است که مسائل 
  اخالق در پژوهش مورد توجه قرار می گیرند.

 درصورت نیاز به اخذ رضاینامه کتبی از واحدهاي مورد پژوهش ، نمونه اي از فرم مذکور ضمیمه گردد.
 درصورت نیاز  ، موافقت کتبی محیط پژوهش اخذ وضمیمه شود.

  
هرم جدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی وخ از معاونت پژوهشیاجازه کتبی جهت انجام پژوهش  معرفی نامه و - 1

 دریافت خواهد شد.

هت انجام ارایه به واحد هاي مربوطه به ستاد جو  جهرمخذ مجوز انجام پژوهش از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ا - 2
  پژوهش.

کت در ت کنندگان توضیح داده شده و به شرکت کنندگان حق انتخاب شرکت یا عدم شرشرککلیه اهداف و مراحل پژوهش به  - 3
  پژوهش داده خواهد شد.

                                          مورد محرمانه ماندن کلیه مطالب مطرح شده از سوي آنان اطمینان داده خواهد شد.             به افراد در - 4
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  د.اده خواهد شدگان در پژوهش اطمینان داده می شود در صورت تمایل آنها ، نتایج پژوهش در اختیار آنها قرار به شرکت کنند-5

  ز درج نام شرکت کنندگان در پژوهش در کلیه پرسشنامه ها و گزارشات پژوهش خودداري خواهد شد.ا-6

  
  وش حل مشکالت:در انجام طرح و ر ییمشکالت  اجرا - ل

  
  مشکلی وجود ندارد.

 
  طرح: يها افتهیوکاربرد  شنهاداتیپ - م

  داده هاي این پژوهش جهت به تصویر کشیدن تصویر جامعتري از این موضوع پیشنهاد می شود: با استفاده از
 هرمنان ستادي دانشگاه علوم پزشکی جاسکلتی کارک - بررسی روش هاي مداخله اي بر وضعیت اختالالت عضالنی . 1
  تاثیر آموزش بر وضعیت اختالالت عضالنی اسکلتی کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکی جهرم . 2
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  جهرم مات بهداشتی درمانیدانشگاه علوم پزشکی و خد
  و فناوري پژوهشیمعاونت 

  

  

  

  اطالعات مربوط به هزینه ها و قسمت سوم) جدول زمانی

  الف)جدول زمانی مراحل اجراء و پیشرفت کار :

 ردیف
شرح هریک از فعالیتهاي اجرایی طرح 

 به تفکیک
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                     * 1 نوشتن پروپوزال 1

2 
تهیه پرسشنامه و تعیین 

 روایی و پایایی آن
1  *                    

  جمع آوري اطالعات 3
 

1   *                   

                  *    1 گزارش نهایی 4

  
  

  ب)هزینه پرسنلی با ذکر مشخصات کامل:

 تعداد افراد نوع فعالیت ردیف
کل ساعات 

 کار
مدرك 
 تحصیلی

حق الزحمه 
در 

 ساعت(ریال)

  جمع
 (ریال)

 1260000 21000 کارشناس ارشد 60 1 نوشتن پروپوزال 1

 30 2 پرکردن پرسشنامه 2
  - کارشناس

 کارشناس ارشد
17500-
21000 

595000 

 210000 21000 کارشناس ارشد 10 1 داده ها وارد کردن 3

 630000 21000 کارشناس ارشد 30 1 تهیه گزارش نهایی 4

 2695000 جمع هزینه هاي پرسنلی
هرم لوم پزشکی جعانشگاه دمندرج در سایت *حق الزحمه مربوط به هزینه پرسنلی و حق التحقیق پژوهشگران بر اساس آئین نامه طرحهاي پژوهشی 

  منظور گردد.ژوهشی و فناوري معاونت پ
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  هزینه آزمایشات وخدمات تخصصی که توسط دیگر موسسات صورت می گیرد:ج) 
موضوع آزمایش یا 
 خدمات تخصصی

مرکز سرویس 
 دهنده

تعدادکل 
 خدمت

بار هزینه براي هر
 آزمایش یا خدمت

 جمع ( ریال )

     
     
     

 ریال یجمع هزینه هاي آزمایش ها و خدمات تخصص

  

  

  چنانچه الزم است موادي ازخارج تهیه وخریداري شود میزان ارزي آنرا تخمین واعالم دارید.**
  

  هرست وسایل و موادي که باید از اعتبار این طرح ازداخل یا خارج کشور خریداري شود :ف - د
شرکت سازنده و یا  نام وسایل یا مواد

 فروشنده
مصرفی یا غیر  کشور

 مصرفی
تعداد 
 الزم

قیمت 
 واحد

 قیمت کل

       
       
       

 ریال  جمع هزینه هاي وسایل و مواد

  انبار معاونت پژوهشی فناوري تامین می شود.ت وسایل و موادمصرفی که از فهرس - ه
شرکت سازنده  نام وسایل یا مواد

 و یا فروشنده
مصرفی یا  کشور

غیر 
 مصرفی

تعداد 
 الزم

قیمت 
 واحد

  قیمت کل
 (ریال)

       
       
       
       
       
       

 ریال  جمع هزینه هاي وسایل و مواد
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  ن)هزینه مسافرت در صورت لزوم
درون 
 شهري 

برون 
 شهري 

تعداد مسافرت در مدت 
 اجراي طرح و منظور آن

نوع وسیله 
 نقلیه

تعداد 
 افراد

 هزینه 

 ریال     
 ریال     
 ریال     

 ریال هاي مسافرت جمع هزینه
  

  

  
  
  
  
  

  مجموع هزینه هاي طرح :  - ي
 ریال 2695000 ) 3- 1جمع هزینه هاي پرسنلی (ماده  - الف
 ریال ) 3-2مع هزینه هاي آزمایشات وخدمات تخصصی (ماده ج - ب
 ریال دیگر موسسات*** )3-3مع هزینه هاي وسایل و مواد ( ماده ج - پ
 ریال ) 3-4مع هزینه هاي مسافرت (ماده ج - ت
 لریا  3000000   )3-5مع هزینه هاي دیگر ( ماده ج - ث

 ریال5695000 جمع کل هزینه ها 
  

  *** هزینه مواد مصرفی که از انبار معاونت پژوهشی تامین می گردد در جدول مجموع هزینه ها محاسبه نمی گردد.
  

  خیر    بلی                        آیا براي این طرح از منابع دیگر نیز درخواست اعتبار شده است ؟    
  

 ودن جواب لطفًا نام سازمان و نتیجه حاصل را ذکر فرمایید . الف :در صورت مثبت ب
  

  ب: مبلغی  که از منابع دیگر کمک خواهد شد و نحوه مصرف آن : 

  هزینه هاي دیگر : - و
 ریال2000000      هزینه هاي تکثیر اوراق پرسشنامه ها   –الف 

 ریال700000      زینه تهیه نشریات و کتب مورد لزوم ه - ب
 ریال300000            سایر هزینه ها  - پ

 ریال3000000 مع هزینه هاي دیگرج
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  هزینه ي کلی طرح که تامین آن از دانشگاه درخواست می شود :
 
  
  

و  رج در پرسشنامهصحت مطالب مندضمن تأیید ...........  ………...........……………اینجانبان  /اینجانب 

آقاي/ خانم ، جهرممطالعه و آگاهی کامل از متن منشور مالکیت معنوي دانشگاه علوم پزشکی 

ده به عنوان نماینیا  وطرح ر مالی اموي ............................................................   را به عنوان رابط جهت پیگیر

  عرفی می نمایم.مکاتبات با معاونت پژوهشی مجهت 

  
  
  

  محل امضاي مجري دوم طرح                            طرح اول محل امضاي مجري 
  
  
  
  

  محل امضاي معاون پژوهشی
  
  
  
  
  
  
  
  

ال     5695000   ر
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