
  



جامعٍ آماری 

ومًوٍ آماری 

ٍتعییه حجم ومًو 

ريش َای ومًوٍ گیری 

جدايل در پريپًزال 

تعُدات مجریان طرح 



  جاهعِ عثارتغت اس گزٍُ یا عثقِ ای اس افزاد، اؽیاء ، هتغیزّا  ، هفاّین یا پذیذُ ّا  :  تعریف
 . کِ حذاقل در یک ٍیضگی هؾتزک تاؽٌذ

   مکاوی چِ در ٍ  زماوی چِ در کساوی، چٍ تِ هزتَط اعالعات : کِ پزعؼ ایي تِ پاعخ  

 تاؽذ هی

   : جامعٍ مثال    

 عثشٍار ٍاععی تیوارعتاى سى پزعتاراى در ؽغلی اًگیشػ تزرعی 

 اتتذایی آهَساى داًؼ یادگیزی هیشاى تز تلَیشیَى تواؽای اثز تزرعی 

 عثشٍار پشؽکی علَم داًؾگاُ داًؾجَیاى رٍاًی تْذاؽت تزرعی 



 ٌِّا ٍ اًزصیکاّؼ ّشی 

 عزعت ٍ صزفِ جَیی در ٍقتافشایؼ 

افشایؼ دقت 

غیز عولی تَدى عزؽواری در تعضی ؽزایظ 

 



  تزای کِ ّغتٌذ جاهعِ اس کَچکی گزٍُ .اعت جاهعِ اس ای سیزهجوَعِ ومًوٍ

   .ؽًَذ هی اًتخاب هؾاّذُ ٍ تحلیل ٍ تجشیِ

  : گیری ومًوٍ

  اس قغوتی اًتخاب ٍاقع در .گَیٌذ هی گیزی ًوًَِ ًوًَِ، اًتخاب رٍػ تِ 

   .گَیٌذ هی گیزی ًوًَِ را تاؽذ جاهعِ آى هعزف کِ ؽذُ تعزیف جاهعِ

 

   اعت ًوًَِ هقادیز کوک تِ جاهعِ هقادیز تزآٍرد گیزی ًوًَِ  اصلی َدف.   



   کًکران فرمًل طریق از  (الف

n : ًوًَِ حجن   

N : جاهعِ افزاد کل تعذاد   

t یا z  : گیزی ًوًَِ اعویٌاى عغح   

  یا =t 2/58هقذار درصذ 99 اعویٌاى درعغح ٍ z یا =1/96t هقذار درصذ 95 اعویٌاى عغح در
z 

d : اعت0/01 یا 0/05 هعوَالً کِ تحول قاتل خغای هقذار.  

p : تاؽٌذ هی تحقیق در هَردًظز ٍیضگی دارای کِ جاهعِ افزاد ًغثت اس تزآٍردی.   

q : تاؽٌذ ًوی تحقیق در هَردًظز ٍیضگی دارای کِ جاهعِ افزاد ًغثت اس تزآٍردی.   

  .تَد خَاّذ حذاکثز ًوًَِ حجن صَرت ایي در کِ ًظزگزفت در 0/5 تَاى هی را (p ٍ q) هقذار
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  جامعٍ ياریاوس طریق از  (ب
2σ : قثلی هغالعات عزیق اس تَاى هی اعت جاهعِ ٍاریاًظ  

 هقذهاتی ٍ اکتؾافی تزرعی عزیق اس تَاى هی یا .آٍرد دعت تِ    

  .آٍرد دعت تِ ًفز 40 یا 30  تزرٍی      

z : تاؽذ هی2/58 یا1/96 آى هقذار کِ اعت گیزی ًوًَِ ًتایج تِ اعویٌاى عغح.  

d : تاؽذ هی (0/01) یا ٍ (0/05) هعوَالً کِ تحول قاتل خغای هقذار.  
 

 

  مًرگان جديل طریق از ومًوٍ حجم تعییه (ج
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 مطابقت نمونه با اهداف پژوهش1.

oبررسی علل انصراف دانشجویان پرستاری از حرفه پرستاری 

 رعایت انصاف و عدم اعمال غرض درانتخاب نمونه2.

o    انجام پرویوزال هایی که نیاز به جمع آوری نمونه از محل کار محقق

 می باشد

 عوامل موثر در تعیین اندازه نمونه3.

oبهتر است حجم نمونه تا حد امکان بزرگ انتخاب شود 



 حجم جامعه1.

 اهداف تحقیق2.
oحجم نمونه بیشتر، زمانی که قصد تعمیم نتایج را دارید 

 نوع مطالعه و آزمون های آماری مربوطه3.

 منابع مالی و زمان تحقیق4.

 متغیرهای ناخواسته5.
oدر جهت کنترل تاثیر این متغیرها، به حجم نمونه باالتر احتیاج است 

 رابطه متغیرهای وابسته و مستقل6.
o ،به حجم نمونه باالتر احتیاج استدرصورت تاثیر باالی متغیرهای مستقل بر وابسته 

 خطاها7.
o ،به حجم نمونه باالتر احتیاج استدر جهت کاهش خطاها در مطالعه 

 فاکتورهای مورد مطالعه8.
o به حجم نمونه باالتر احتیاج استهرچه جامعه نامتجانس تر باشد 



 غیر احتمالی

 آسان

 سهمیه ای

 مبتنی بر هدف

 احتمالی

 تصادفی ساده

 سیستماتیک

 طبقه ای

 خوشه ای



 اگر هدف محقق از انجام پروپوزال تحقیقاتی، اندازه گیری متغیرها و تعمیم آن

 به جامعه باشد، بایستی از نمونه گیری احتمالی استفاده شود

oتعیین میزان شیوع سوء تغذیه در جامعه 

   در این روش نمونه گیری، واحد های نمونه گیری بر اساس شانس انتخاب

 می شوند

هر عضو جامعه دارای شانس معینی برای قرار گرفتن در نمونه می باشد 

فراهم بودن فهرستی از اعضای جامعه 



  ٍجَد گیزی ًوًَِ ایي در عَگیزی احتوال دارًذ ؽذى اًتخاب ؽاًظ ٍ احتوال جاهعِ افزاد ّوِ

  اًتخاب .دارًذ را ًوًَِ در گزفتي قزار تزای هغتقل ٍ تزاتز ؽاًظ افزاد اعت کن یا ًذارد

  :اعت صَرت دٍ تِ . ًذارد تأثیزی جاهعِ اعضای عایز اًتخاب در ؽکل ّیچ تِ عضَ یک

   .تصادفی اعذاد جذٍل یا ٍ کؾی قزعِ

  کاغذ رٍی تَاى هی را ّوِ اعاهی یا ؽوارُ اعت، کن آهاری جاهعِ اعضای تعذاد : کطی قرعٍ

   .کزد اًتخاب آًْا هیاى اس ٍ ًَؽت

  ّای کتاب پایاى در جذٍل ایي اعت سیاد آهاری جاهعِ اعضای تعذاد : تصادفی اعداد جديل

   .دارد ٍجَد آهاری

 

نفری نیاز داریم 100بیمار دارد و نمونه  1000بیمارستانی : مثال. 



  ًوًَِ حجن تِ جاهعِ حجن تعذ ٍ ؽَد هی گذاری ؽوارُ هتَالی اعذاد صَرت تِ آهاری جاهعِ کل

  (گیزی ًوًَِ فاصلِ) .گَیٌذ هی «پایِ عذد» آى تِ کِ آیذ هی دعت تِ عذدی ٍ ؽَد هی تقغین

  پایِ عذد تعذ هزاحل در ٍ .کزد اًتخاب اعت پایِ عذد اس کوتز کِ تصادفی تغَر عذد یک عپظ

  ٍ هٌظن تصَرت تعذی ّای ؽوارُ تزتیة تذیي ٍ ؽَد هی اضافِ قثلی ؽذُ اًتخاب ؽوارُ تِ

  ّای ؽوارُ تِ ؽوارُ اٍلیي ؽذى هؾخص تا دیگز عثارت تِ ؽًَذ هی هؾخص عیغتواتیک

  .ؽًَذ هی هؾخص عیغتواتیک ٍ هٌظن تصَرت تعذی

 

 دارین هادر 40 اًتخاب تِ ًیاس هادر 400 پزًٍذُ تیي اس  : هثال

 5 ،15 ،25 ، 35 ،...... ّای ؽوارُ تا افزاد پظ .اعت 5 تصادفی تصَرت ؽذُ اًتخاب عذد

  .ّغتٌذ گیزی ًوًَِ جشٍ
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 صَرت آى در .تاؽٌذ ؽذُ تؾکیل هختلفی عثقات اس ٍ ًثاؽٌذ ّوگي جاهعِ اعضای صَرتیکِ در

  عثقات اس یک ّز دیگز عثارت تِ .ؽَد هی اًتخاب عثقات افزاد تعذاد تا هتٌاعة ًوًَِ

   .دارًذ حضَر ًوًَِ در جاهعِ در هَجَد

  عثقِ ّز اس هغتقل ّایی ًوًَِ ٍ ؽَد هی هؾخص عثقات تفکیک تِ جاهعِ رٍػ ایي در

   .ؽَد هی اًتخاب

 

  ٍ ؽْزی (%70) ًفز 700 کِ ًفز 1000 جاهعِ افزاد تعذاد :آؽاهیذًی آب تاهیي ًحَُ تزرعی :هثال

  60 ٍ ؽْزی 140 لذا  .اعت ًفز 200 ًوًَِ افزاد تعذاد ٍ ّغتٌذ رٍعتایی (%30) ًفز 300

   .رٍعتایی %30 ٍ ؽْزی %70 یعٌی .ؽَد ًتخاب ا تایذ رٍعتایی



   .اعت هوکي غیز یا هؾکل جاهعِ اعضای اس ًوًَِ اًتخاب کِ دارد کارتزد سهاًی -

  .ًذارد ٍجَد جاهعِ اعضای اس کاهلی فْزعت -

  .اعت گغتزدُ ٍ تشرگ تحقیق هَرد جاهعِ -

  .ّغتٌذ افزاد اس گزٍّی گیزی ًوًَِ ٍاحذ -

  .ًثاؽذ جاهعِ ٍاقعی ًوایٌذُ ٍ هعزف دارد اهکاى ؽذُ اًتخاب ًوًَِ رٍػ ایي ضعیف ًقغِ -

 رضَی خزاعاى اعتاى اتتذایی پٌجن ساى آهَ داًؼ َّؽی ٍضعیت تزرعی : مثال

  15 کالط ّز اس ٍ ← کالط 2 هذرعِ ّز اس ← هذرعِ 5 ؽْز ّز اس ← ؽْز 2 ← اعتاى

   آهَس داًؼ

  هزحلِ چٌذ در صَرتیکِ در یکثار فقظ خَؽِ اس اعتفادُ ای هزحلِ یک ای خَؽِ گیزی ًوًَِ در

   .ؽَد هی تکزار یکثار اس تیؼ عول ایي ای



 معموال در مطالعات مقدماتی که هدف بدست آوردن اطالعات سطحی می باشد

 کاربرد دارد

 نمونه ها با روش غیر احتمالی انتخاب می شوند و شانس در انتخاب ها دخیل

 نیست

ممکن است یافته های تحقیق قابلیت تعمیم نداشته باشند 

توصیه می شود در صورت امکان از روش های احتمالی استفاده شود 



آسان ترین، معمول ترین و در عین حال ضعیف ترین نوع نمونه گیری است 

   انواع: 

 نمونه گیری در دسترس1.

در این روش نمونه گیری اساس کار استفاده از نمونه های در دسترس می باشد 

یکی از کاربردهای آن در مطالعاتی است که بروی بیماران انجام می شود 

ایراد اصلی اینست که ممکن است نمونه انتخاب شده معرف جامعه نباشد 

مشکل سوگیری وجود دارد 

 نمونه گیری گلوله برفی2.

تحقیق به روی مادرانی که یک ماه بعد از ترخیص از بیمارستان شیر : مثال

 خود را قطع کرده اند



سعی می شود تناسب اجزاء در جامعه در نمونه نیز حفظ شود 

کاربرد زمانی است که نمونه گیری آسان تعادل مطلوب را برقرار نمی کند 

 محقق در تالش است تا جامعه را به طبقاتی تقسیم کند که نمونه گیری را از

 آنها انجام دهد

 طبقه بندی جامعه بر اساس متغیرهایی است که تفاوت هایی در متغیر وابسته

 ...مانند سن، جنس، مسائل اخالقی، مدرک تحصیلی و . ایجاد می کنند

تحقیقی درباره عقیده ساکنین یک روستا در مورد کلینیک موجود در آن :مثال

 روستا



 کاربرد این روش زمانی است که دانش محقق از جمعیت مورد مطالعه می

 تواند در انتخاب نمونه ها کمک کند

 محقق ممکن است نمونه های متنوع و یا نمونه های واقعی که معرف جامعه

 هستند را انتخاب کند

در جوامع همگن استفاده از این روش بالمانع است 

 

توصیه می شود در صورت امکان از سایر روشهای نمونه گیری استفاده شود 



12-8بررسی یک برنامه ورزشی منظم بر میزان افسردگی کودکان : عنوان 

 تهرانهمودیالیز ساله تحت درمان با همودیالیز در مراکز 

همودیالیز ساله تحت درمان با  12-8کلیه کودکان :  جامعه 

در مراکز طبی کودکان ساله تحت درمان با همودیالیز  12-8کودکان :  نمونه

تهران که حداقل یکبار و حداکثر سه بار در هفته به مرکز مراجعه کرده و شش 

ماه از شروع همودیالیز آنها گذشته باشد و همچنین تمایل به شرکت در تحقیق 

 داشته باشند

میتوان به روش نمونه گیری غیراحتمالی  ساده نمونه :  روش نمونه گیری

 گیری کرد زیرا جامعه همگن است

کارآزمایی بالینی –نیمه تجربی :  نوع مطالعه 

هفته و  12برای گروه آزمون در مدت ورزشی انجام برنامه :  روش اجرا

 مقایسه این گروه با گروه شاهد



 

مشخصات مجریان 
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مشخصات همکاران 

                         

 

              

          

         

       

                

      
    

       
      

        

        

        

        

        

 



 

مشخصات داوران پیشنهادی 

                        

         

                        

       

                        

     

     

     

     

     

 



 

 مصوبعنوان طرح های تحقیقاتی 

                                                          

     

     

     

     

 



 

جدول زمانی مراحل اجرا و پیشرفت كار 

 فعالی  َای اجرایی  ردیف

 ت  یق  ٍ ت کی 

طًل 

 مدت

 زمان اجرا  ٍ ماٌ

                           ...... 

                 

                 

                 

                 

 



 

هزینه پرسنلي 

 کر وا  مس ًل ي وً  فعالی  در 

 طرح 

ک   اع  کار  تعداد افراد ت ص  فرد

  رای ت  یق

حق السحمٍ  در 

  اع  )ریال(

جم  

 )ریال(

           

           

           

 جم  َسیىٍ َای پر ىلی

 



 

هزینه آزمایشات و خدمات تخصصي 

مً ً  آزمایص          

    یا  دمات ت صصی

مرکس   ريیس 

 دَىدٌ

تعداد ک  

 دفعات

َسیىٍ  رای         

َر دفعٍ 

 )ریال(

جم  

 )ریال(

        

        

     

 جم  َسیىٍ َای آزمایطات ي  دمات ت صصی                                                                                                                       

 



 

 موادفهرست وسایل و 

 وا  د   اٌ

 یا مًاد

ضرک  

  ازودٌ

 مصرفی کطًر

یا  یر 

 مصرفی

ضرک  

 فريضىدٌ

تعداد 

  ز 

 قیم  ياحد

 ) ریال (

 قیم  ک 

 ) ریال (

           

               

     جم  َسیىٍ َای ي ای  ي مًاد

 



 

جمع هزینه هاي طرح 

 ریال الف ( جم  َسیىٍ َای پر ىلی 

 ریال  ب( جم  َسیىٍ َای آزمایطات ي  دمات ت صصی 

 ریال  ج( جم  َسیىٍ َای ي ای  ي مًاد 

 ریال د( جم  َسیىٍ َای دی ر 

 ریال  ٌ( جم  ک  َسیىٍ َای طرح

 



 :نتایج این طرح حداقل منجر به موارد زیر خواهد شد

  ISI ،IF  ≥5مقاله در مجالت ایندكس شده در   ---تعداد ] [ 

 ISI ،5  ≥IF  >2مقاله در مجالت ایندكس شده در   ---تعداد ] [ 

   ISI ،2  ≥IF >1مقاله در مجالت ایندكس شده در   ---تعداد ] [ 

 ISI  ،1  ≥IF >0مقاله در مجالت ایندكس شده در   ---تعداد ] [ 

   Pub Med, Medlineمقاله در مجالت ایندكس شده در  ---تعداد ] [ 

،     Biological Abstract ،Embaseمقاله در مجالت ایندكس شده در  ---تعداد ] [ 
Chemical  Abstract    ،Scopus                      

مقاله در مجالت علمی پژوهشی مورد تأیید وزارت بهداشت ایندکس شده در  ---تعداد [ ] 
ISC ،Emro   وIndex Copernicous 

 وزارت علوم/ مقاله در مجالت علمی پژوهشی مورد تأیید وزارت بهداشت  ---تعداد ] [ 

 آوري اختراع، نوآوري و یا بومي سازي فن] [ 

 هاي دارویي و غذایيتولید در صنایع علوم پزشكي و فرآورده[ ] 
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