
 گلستاندانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني 

 تحقيقات و فناوريمعاونت 

 پيشنهاد طرح پژوهشي
 

 

 

ن  1   ي  5كيلومتر –گرگا ه سار ن ب ه گرگا د ت –جا ة شص د جا ل  ش عال –كال  او ي  يمجموعه آموز م پزشك ه علو ن دانشگا   گلستا

م دطبقه  ت  –و فناور قاتيتحقمعاون ن :  –  يو  س :  4111 – 6661444تلف فاك  6661441و 

 

 

 بسمه تعالي

 جمهوري اسالمي ايران

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 

 

 

 
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان گلستان

 يقات و فناوريتحقمعاونت 
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دانشگاه  یدرمان-یکنفرانس مراکز آموزش یدرس وسالن ها یسطح صدا در کالس ها یبررس :عنوان طرح

 49-49گلستان در سال  یعلوم پزشک

  : 1نام و نام خانوادگي طرح دهندگان

 کامران يغمايي

 

  حمايت از توسعه تحقيقات باليني واحد

 

 ل توسط کارشناس معاونت(:.....................يطرح )تكم........................کد تاريخ پيشنهاد:

 

 

                                                 
دهندگان معادل  در اين نوشتار عبارات مجريان يا مجريان اصلي و طرح . بر اين اساس و مشاركت دارنداجراي تحقيق  درنويس طرح را تهيه نموده و  فرد يا افرادي هستند كه پيش 1

 يكديگرهستند.
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 خالصه مشخـصات  طرح -قسمت دوم 
دانشگاه علوم  يدرمان-يکنفرانس مراکز آموزش يدرس وسالن ها يسطح صدا در کالس ها يبررس عنوان طرح:

 1131گلستان در سال  يپزشك

   کامران يغمايي    :ان طرحي/مجر يمجر

 توسعه تحقيقات بالينيواحد حمايت از 

 

 يک سال   ح:طر يمدت اجرا            درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان-مراکز آموزشی   :پژوهش يكان اجرام

 

                        :کلمه( 052)حداکثر  خالصه ضرورت اجرا و اهداف کاربردي طرح

شدت سطح شنوایی انسان تواند اثرات مختلفی روی انسانها بگذارد.آلودگی صوتی از جمله آلودگی های محیط زیست است که می 

آلودگی صوتی در محیط های آموزشی مانند مدارس ودانشگاه ها نیز حائز اهمیت است چون میتواند دسیبل می باشد. 021از صفر تا 

ت یادگیری وعملکرد تحصیلی شود. بر تمرکز ویادگیری دانش آموزان ودانشجویان تاثیر نامطلوبی بگذاردو باعث  خستگی ذهنی،اف

مطالعات مختلف به بررسی سطح صدا در مدارس پرداخته اند.در ایران نیز بررسی های انجام شدده نشدان داده کده میدادیر تدراز فشدار       

صوت در کالس های درس باالتر از استانداردهای کشوری بوده است.مطالعات داخلی تاکنون به بررسی آلودگی صوتی در کدالس  

درس وسدالن   یسطح صدا در کدالس هدا   یبررسی که در بیمارستانهای آموزشی هستند نپرداحته اند.در این مطالعه قصد داریم به های

 بپردازیم. 0131گلستان در سال  یدانشگاه علوم پزشک یدرمان-یکنفرانس مراکز آموزش یها

 

              :کلمه( 122)حداکثر خالصه روش اجـراي طرح          

پس از تصویب پروژه تحیییاتی وطی مراحل الزم وهماهنگی  با مراکز .میطعی می باشد  –این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی 

-درمانی دانشگاه گلستان،با استفاده از دستگاه سنجش سطح صدا در کلیه کالس ها وسالن های کنفرانس مراکز آموزشی-آموزشی

خالی هستند ونیز زمانی که اساتید محترم مشغول تدریس هستند،ارزیابی ومیایسه می ی که آذر،طالیانی وصیاد در زمانهای5درمانی 

 شوند.نتایج طبق استانداردهای در نظر گرفته شده برای کالس های درس تفسیر می شوند.
 

               گلستان-مراکز آموزشي درماني-سالن کنفرانس-کالس درس-سطح صدا   کلمه(: 5تا  1) يديکلمات کل        

               :ها خالصه هزينه

 ريال022222 هزينه مسافرت ريال 0002222 هزينه پرسنلي

 ريال1522222 هزينه هاي ديگر ................................ ريال هزينه آزمايشها و خدمات تخصصي

 ...............................  ريال وسايل غير مصرفي مواد و  هزينه ...............................  ريال هزينه مواد و وسايل مصرفي

 ريال 3302222 جمع کل  
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 اطالعات مربوط به عوامل اجرايي طرح -قسمت سوم
                کامران يغمايي   نام و نام خانوادگي طرح دهنده: .1

                    کارشناس شنوايي سنجي   :رتبه علمي .0

                     آذر5بيمارستان   خدمت:محل  .1

                           واحد شنوايي سنجي-آذر5بيمارستان -آذر5خيابان -گرگان نشاني محل خدمت: .4

                   :تلفن همراه                        2101-0002501   تلفن محل خدمت: .5

         نشاني پست الكترونيک: .0

جـدول زيـر را تكميـل     اسـت درصورتيكه طرح دهنده داراي سمتهاي اجرايي در داخل يا خارج محيط دانشـگاه   .0

   .نمايد

 تلفن محل کار تاريخ شروع فعاليت در اين سمت نشاني محل کار عنوان سمت

 21010002501 1100 آذر 5مرکز آموزشي درماني -آذر 5خيابان -گرگان کارشناس شنوائي شناسي

 21010401001 1101 دانشكده هاي بهداشت و پيراپزشكي حق التدريسياستاد 
 

      درجات علمي و سوابق تحصيلي طرح دهنده به ترتيب از ليسانس به بعد ذکر گردد .0

 سال دريافت کشور دانشگاه يا محل تحصيل  رشته تحصيلي وتخصصي درجه تحصيلي

 1100 ايران شهيد بهشتي شنوايي شناسي ليسانس

 1131 ايران تهران mba تكميلي آموزش
 

 :در آن مشارکت دارد طرح پيشنهادي /مجريانمجريکه  در دست اجراليست پژوهش هاي  .3

نام  عنوان طرح

 مجري

زمان  ا همكار(ي ي)مجر تنوع مشارک

 شروع

درصد 

 پيشرفت کار

 مالحظات

ــت از    ــان دول ــجويان و کارکن ــاهي دانش ــرح ارزيابياگ ط

باد، آب، نيروهاي داخل  نيروهاي تجديدپذير)خورشيد،

 زمين(

 

کامران 

 يغمائي

وزارت نفت )سازمان بهينه سازي 

 مصرف سوخت(

وزارت راه و شهرسازي ) استان 

گلستان (، سازمان حفاظت محيط 

 زيست کل کشور

1131 02  

 

 :باشد مي يمرتبط با موضوع طرح پژوهش مجريان که/مجريچاپ شده توسط  ست مقاالتيل .12
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سنده ينونام  مقالهعنوان 

 اول

ر يسا

 سندگانينو

 خ چاپ و ....(يمشخصات مجله )نام مجله،  تار

    

 :باشند مي (authorship) داراي حقوق نويسندگيطرح که همكاران مشاورين علمي و مشخصات  .11

  
 1امضاي همكار )دقيق نوشته شود( نوع همكاري درجه علمي و محل کار شغل نام و نام خانوادگي رديف

 

معاونــــت مربــــي  آرياييمحمد  1

 تحقيقات و فناوري

  آناليز آماري کارشناس ارشد

کارشـــــــــــناس  سهيال صمدزاده  

ــد   ــي واحـ پژوهشـ

حمايــت از توســعه 

 تحقيقات باليني 

 نوشتن گزارش نهايي  کامپيوتر کارشناس

 ورود اطالعات 

 

 
 

   :باشند نمي  (authorshipطرح که داراي حقوق نويسندگي )جرايي اهمكاران مشخصات  .10

 
 )دقيق نوشته شود( نوع همكاري درجه علمي و محل کار شغل نام و نام خانوادگي رديف

بيمارستان حكيم  _بهداشت محيط کارشناس  حميده بدراقي 

 جرجاني

 سنجش سطح صدا با استفاده از دستگاه  کارشناس 

SOUND LEVEL METER 

     

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .باشند مشاورين علمي و همكاران طرح قابل طرح و بررسي در شوراي پژوهشي نميفرمهاي فاقد امضاي  1
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 پيشنهادي اطالعات مربوط به طرح پژوهشي –قسمت چهارم 
 عنوان طرح به فارسي: .1

درماني دانشـگاه علـوم پزشـكي    -بررسي سطح صدا در کالس هاي درس وسالن هاي کنفرانس مراکز آموزشي

 1131گلستان در سال 

 

 

2. English Title of Proposal: 

 

Assessment of sound level in classrooms of training and treatment centers of 

Golestan university of medical sciences 2014 
 

                    :(طرح )بر اساس کاربرد نتايج نوع طرح .1

                    HSRکاربردي   -بنيادي                   0کاربردي              1بنيادي        
1

          

 

 ر:يز يرنده بخش هايدر برگبيان مسئله و ضرورت اجراي طرح  .4

آلددودگی صددوتی از جملدده آلددودگی هددای محددیط زیسددت اسددت کدده مددی توانددد اثددرات مختلفددی روی انسددانها      

بگذارد.آلودگی صوتی در محیط های آموزشی مانند مدارس ودانشگاه ها نیز حائز اهمیت است چدون میتواندد بدر    

افدت یدادگیری   خسدتگی ذهنی،  و باعدث  داندش آمدوزان ودانشدجویان تداثیر ندامطلوبی بگدذارد       ویدادگیری تمرکز 

تحریکات صوتی محدیط آموزشدی در کودکدان بدیش فعدال وحتدی کودکدانی کده         .(2, 0)شودوعملکرد تحصیلی 

 .(1)یگذاردشدیدا عیب ماندگی ذهنی دارند نیز در عملکرد آموزشی تاثیر م

مطالعات مختلف به بررسی سطح صدا در مدارس پرداخته اند.در ایران نیز بررسی های انجام شدده نشدان داده کده    

طبق استانداردهای  .(2, 0)در کالس های درس باالتر از استانداردهای کشوری بوده است میادیر تراز فشار صوت

WHO سدنجش سدطح صددا را    .(2)دسی بل تعریف شده اسدت  55، سطح صدای مناسب برای کالس های درس

                                                 
 .طرح بنيادي طرحي است كه داراي  نتايج بالقوه بوده و نتايج حاصل از انجام آن بال فاصله پس از اتمام طرح قابل استفاده نباشد 1

 .از انجام آن بال فاصله پس از اتمام طرح قابل استفاده باشدطرح كاربردي طرحي است كه داراي  نتايج بالفعل بوده و نتايج حاصل  6
3 Health System Research شود كه در قالب طرحهاي جامعه نگر ارائه ميشوند تحقيقاتي را شامل مي. 
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اه عملکدرد آن را مشدخ    نوع ورودی دستگ ارزیابی نمود. SOUND LEVEL METERمیتوان با دستگاه 

میکندد.معموال دسدتگاه صددا را بده     ن دستگاه میکروفونی دارد که صدا را تبدیل به سیگنال الکترونیکدی  می کند.ای

دسی بل)واحدی برای تعیین شدت صدا( محاسدبه میکندد.این دسدتگاه قدادر اسدت کلیده اصدوات شدنیداری و یدر          

 شنیداری را جذب کرده وسطح شدت کلیه فرکانسهای اصلی را مشخ  نماید.

 

ندد در حالیکده در مراکدز    مطالعات انجام شده ا لب به بررسی کالس هدای درس در محدیط دانشدگاهی پرداختده ا    

درمانی نیز کالس های درس وسالن های کنفرانس برای ارائه مطالدب آموزشدی وجدود دارد کده کمتدر      -آموزشی

 یدرس وسدالن هدا   یسطح صدا در کالس هدا مطالعه ای به آن پرداخته است.در این مطالعه قصد داریم به بررسی 

 بپردازیم. 0131لستان در سال گ یدانشگاه علوم پزشک یدرمان-یکنفرانس مراکز آموزش

 نوآوري طرح: .5

درمانی دانشگاه علوم پزشکی -تاکنون بررسی کالس های درس وسالنهای کنفرانس مراکز آموزشی

 گلستان انجام نشده است.

 ها: ف واژهيتعر .0

 .سروصدا:صدای ناخواسته ای که واکنش های منفی ایجاد میکند-

 از اجراي طرح پيشنهادي: دست آوردهاي مورد انتظار .0

استفاده از نتايج مطالعه براي بهبود شرايط کالس هاي درس،چاپ نتـايج حاصـله بـه صـورت مقالـه علمـي در نشـريات        

 اختصاصي

 سابقه طرح و بررسي متون: .0

به مطالعه شاخ  هدای آلدودگی صددا وخصوصدیات آکوسدتیکی       0131گلمحمدی وهمکارانش در سال 

مدرسه در سطح شهر تهران از سه میطع مختلف تحصیلی انتخاب شدده و   31ند.بنای مدارس تهران پرداخت

پارامتر صوتی،سازه ای و یر سازه ای موثر بر آلودگی صدا ارزیابی شدند.نتایج نشان داد که میدانگین   011

دسی بل ومیدانگین سدطح مدوثر جدذب صدوتی        33/10± 55/6تراز معادل فشار صوت در ساعات تدریس 

% کالس های مورد بررسی از نظر صدای زمینه در حد  یدر مجداز   6/11سانتی متر مربع بود. ±55/5 136/2

 (0)% هم تراز فشار صوت باالتر از حد مجاز داشتند0/60بودند و 
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گی صوتی وآسایش آکوستیکی در کالس های درس به بررسی آلود 32علی آبادی وهمکارانش در سال 

دانشددکده بررسددی  1کددالس درس در  21دانشددگاه علددوم پزشددکی همدددان پرداختند.آسددایش آکوسددتیکی 

شد.تراز فشار صوت به عنوان شاخ  عینی آسایش صوتی با استفاده از دسدتگاه تدراز سدنج صدوت انجدام      

دسدی بدل بدود.تراز     06/51± 3/5ن صدای بیرون دسی بل ومیانگی 31/56±1میانگین تراز صدای زمینه شد.

کالس های درس در این مطالعه باالتر از حد استاندارد توصیف شد.مهمترین علت اختالل صددا،فعالیتهای  

ساختمانی ومهمترین عارضه آن اختالل در تمرکز بدود.اختال  میدزان قابلیدت فهدم گفتدار دانشدجویان در       

 .(2)دار بودسطوح مختلف نسبت سیگنال به صدا معنا

Zentall  اثر سروصددای کدالس را بدر عملکدرد داندش آمدوزان کدالس دوم         0331وهمکارانش در سال

ه عملکرد شنیداری داشتند به دانش بررسی نمودند.صدا های گفتاری در حین انجام دادن تکالیفی که نیاز ب

آمددوزان ارائدده شددد.کودکان بددیش فعددال در صددداهای بلنددد ریاضددی وتکددالیف الفبددا را بدددتر انجددام مددی     

دادند.کودکان گروه کنترل برخال  گروه بیش فعدال بودندد.همینین دیدده شدد در فعالیدت هدای جدیدد        

 .(1)ودشوار عملکرد کودکان گروه کنترل هم بدتر می شود

 

دانشدجو بررسدی کردندد.این دانشدجویان در      056حکیمی وهمکارانش اثر صدا وبدو را بدر حدل مسداله در     

بوی ناخوشدایند وترکیدب سروصددای متنداوب     معرض سر وصدای متناوب،سروصدای مداوم،بوی خوش،

وبوی ناخوشایند قرار گرفتند.نتایج نشدان داد کده گدروه هدای سروصددای متنداوب،بوی خدوش وترکیدب         

 .(5)سروصدای متناوب با بوی ناخوشایند نسبت به گروه کنترل عملکرد ضعیف تری در حل مساله داشتند

 

به بررسی تاثیر سروصدای متناوب بر عملکرد حل مساله در دانشجویان  0131گرزین وهمکارانش در سال 

ساله با قرار گرفتن در معرض صدای ترافیک تهران آزمون استدالل منطیی  03-25دانشجوی  16پرداختند.

آیزنک را پر کردند.دیده شد دانشجویانی که در معرض سروصدای متنداوب هسدتند عملکدرد حدل مسداله      

 .(5)ضعیف تری دارند

در دانشگاه تهران روی دانشجویان داوطلب اثر صدای فرکانس کم را  0136جعفری وهمکارانش در سال 

بر عملکرد ذهنی بررسی نمودند.از افراد ادیومتری اولیه گرفتده شدد وپرسشدنامه ای در خصدوت خسدتگی      
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فرکانس کم وناراحتی ناشی از صدا و حساسیت به صدای فرکانس کم پر شد.نتایج نشان داد که صدای با 

 .(6)باعث کاهش تمرکز وافزایش سرعت پاسخگویی می شود

Klatte  تاثیر آکوستیک کالس درس را بر عملکدرد داندش آمدوزان ابتددایی      2101وهمکارانش در سال

ن مطالعه دیده شد که کودکانی که کالس های درس پر سروصددایی دارندد،در   بررسی کردند.در نتایج ای

 .(1)فعالیت هایی که نیازمند شنیدن است ضعیفتر بوده ورابطه ضعیف تری با معلم خود دارند

 
 

 اصلي طرح:هدف  .3
 یدانشدگاه علدوم پزشدک    یدرمدان -یکنفدرانس مراکدز آموزشد    یدرس وسالن ها یدر کالس هاتعیین سطح صدا -

 0131گلستان در سال 

 
 

  طرح: 1ژه(ي)و ياختصاصاهداف  .12

 یدانشدگاه علدوم پزشدک    یدرمدان -یکنفدرانس مراکدز آموزشد    یدرس وسالن هدا  یسطح صدا در کالس ها نییتع

 گلستان 

 ، طالیانی و صیاد شیرازیآذر 5درمانی -تعیین سطح صدا در کالسهای درس و سالنهای کنفرانس مرکز آموزشی

 به تفکیک تعداد دانشجویان 0131در سال 

 یرازیش ادیو ص ی، طالیانآذر 5درمانی -تعیین سطح صدا در کالسهای درس و سالنهای کنفرانس مرکز آموزشی 

 بر حسب زمان اندازه گیری در طول روز  0131در سال 

 یرازیش ادیو ص ی، طالیانآذ 5درمانی -تعیین سطح صدا در کالسهای درس و سالنهای کنفرانس مرکز آموزشی

 ب نسبت جنسیتی بر حس 0131در سال ر

و  ی، طالیدان آذ 5درمدانی  -در کالسهای درس و سدالنهای کنفدرانس مرکدز آموزشدی    مقايسه فرکانس و شدت صدا 

 با ميزان استاندارد یرازیش ادیص

 

                                                 
 باشد.يبه آنها م ييمحقق ملزم به پاسخگوکنند و يرا گام به گام مشخص م يدن به هدف کليطرح هستند که راه رس يکوچکتر هدف اصل يژه( اجزاي)و ياهداف اختصاص 1
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 :طرح 1فرعياهداف  .11

 

 :0کاربردي طرحف اهدا .10
 درمانی برای بهبود فضای آموزشی.-تعیین میزان صدای فضای آموزشی در مراکز آموزشی

تالش در جهت بهینده سدازی صدوتی مکانهدای آموزشدی دانشدگاه، اعدم از کالسدهای درس، سدالنهای کنفدرانس،           

 .آزمایشگاهها، البراتوارهای آموزش زبانهای خارجی
 

 (:نگاشته شوند طرحتوصيفي پژوهش )باتوجه به اهداف سواالت  .11

 چگونه است؟آذر 5 یدرمان-یکنفرانس مرکز آموزش یدرس وسالن ها یسطح صدا در کالس ها -

 چگونه است؟ یطالیان یدرمان-یکنفرانس مرکز آموزش یدرس وسالن ها یسطح صدا در کالس ها -

چگونده   یرازیشد  ادیصد  یدرمدان -یکنفرانس مرکز آموزشد  یدرس وسالن ها یسطح صدا در کالس ها -

 است؟

 

 (:نگاشته شوند طرحتحليلي پژوهش )باتوجه به اهداف  1فرضيات .14

در سال  یرازیش ادیو ص ی، طالیانآذر 5درمانی -کالسهای درس و سالنهای کنفرانس مرکز آموزشیسطح صدا در 

 به تفکیک تعداد دانشجویان متفاوت است. 0131

در  یرازیش ادیو ص ی، طالیانآذر 5درمانی -سطح صدا در کالسهای درس و سالنهای کنفرانس مرکز آموزشی 

 بر حسب زمان اندازه گیری در طول روز متفاوت است. 0131سال 

در سال  یرازیش ادیو ص ی، طالیانآذر 5درمانی -سطح صدا در کالسهای درس و سالنهای کنفرانس مرکز آموزشی

 دانشجویان متفاوت است. یبر حسب نسبت جنسیت 0131

 ادیو ص یآذ، طالیان 5 یدرمان-یکنفرانس مرکز آموزش یدرس و سالنها یفرکانس و شدت صدا  در کالسها بین 

  تفاوت وجود دارد. استاندارد زانیبا م یرازیش

                                                 
   ست.يآنها ن ييملزم به پاسخگو يد ولين نماييق آنها را تعيتحق يطرح نبوده و محقق بهتر است در ابتدا يهدف کل يدر راستا يه ممکن است حتهستند ک يگرياهداف د ياهداف فرع 1
 ي به آن خواهد بود.است که نتايج طرح قدمي در راستاي دستياب يهدف کاربرديهدف  6
 مطالعات تحليلي محقق به دنبال تاييد يا رد آن است. يا چند متغير را بيان ميکند و در  2اي که رابطه بين  بيني عالمانه داوري يا پيش پيش 3
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 :يپژوهش تا سواالي اتيفرضاهداف، نوع مطالعه بر حسب  .15

   يليتحل-يفيتوص -ج                           يليتحل -ب                         يفيتوص -الف
 

 .مشخص فرماييد با عالمترا  ييكرد اجرايبرحسب رو نوع مطالعه  .10

محل 

 عالمت

محل  نوع مطالعه

 عالمت

 نوع مطالعه

 ( بررسي بيمارانCase series )  
 

 Systematic Reviewنظام مند ) يمطالعات مرور

& Meta analysis) 

 (بررسي مقطعيCross  sectional )   راه اندازي يک روش يا سيستم علمي/اجرايي 

 (مطالعه مورد/شاهدCase / control )  بررسي تستها 

 (مطالعه هم گروهيCohort)  بررسي روشها 

 (مطالعه مداخله ايinterventional  و يا )

 (  clinical trialکارآزمايي باليني )

 کيفي همطالع 

 ( مطالعات علوم پايه Experimental)  مديريت سيستم بهداشتي همطالع 

 مطالعه براي ساخت دارو يا وسائل  طراحي نرم افزار 

  

   روش اجرا: .10

بعد از تصویب طرح تحیییاتی در شورای پژوهشی دانشگاه میطعی می باشد  –تحلیلی این مطالعه از نوع توصیفی 

آذر،طالیانی وصیاد شیرازی 5درمانی این دانشگاه شامل بیمارستانهای -علوم پزشکی گلستان،با مراکز آموزشی

با استفاده از جهت تعیین سطح صدا در کالس های درس وسالن های کنفرانس هماهنگی بعمل می آید.سپس 

 سطح صدا بررسی می شود. Casella CEL  440 -مدل( Sound-level meter)دستگاه سنجش سطح صدا
گیری سطح صدا و آنالیز اکتاوی فرکانس در زمان خالی بودن  اندازه دسیبل می باشد 021تا  1شدت شنوایی انسان از از آناجاییکه 

در زمان پر بودن کالس نیز تراز فشار صوتی در سه حالت کالسهای درس در دو حالت باز و بسته بودن درب کالس انجام می شود. 

صحبت کردن مدرس و سکوت دانشجویان، صحبت کردن مدرس و صحبت کردن دانشجویان و سکوت کامل اندازه گیری می 

اطالعات مشخصات دانشجویان نیز در فرمی ثبت شده و انجام می شوند.  و عصرنوبت صبح و ظهر سهشود. همه اندازه گیری ها در 

 بدست آمده بر اساس استانداردهای موجود تفسیر می گردد.
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داده ها با میانگین و انحرا  معیار صورت خواهد گرفت. نرمال بودن توزیع داده ها با  SPSS 16پس از ورود داده ها در نرم افزار 

و در صورت  مستیل و آنالیز واریانس تیهای   برای میایسه میانگین از آزمونآزمون کولموگرا  اسمیرینو  سنجیده می شود. 

برای میایسه فرکانس و شدت صدا با سطح  استفاده خواهد شد. و کروسکال والیس از آزمون من ویتنینرمال نبودن توزیع داده ها 

 در نظر گرفته می شود. 1,15سطح معنی دار کمتر از   استاندارد از آزمون تی تک نمونه ای استفاده خواهد شد.

 ندارد. اخالقي:مالحظات  .10

  آنها: ا حلي محدوديتهاي اجرايي طرح وروش کاهش .13

ممکن است هماهنگ کردن جهت انجام سنجش سطح صدا در زمانهایی که تدریس صورت میگیرد 

 دشوار باشد.

 : متغيرها .02

 

 

 رديف

 

 

 عنوان متغير

نوع  متغير نقش

 متغير

اس يمق

 يريگ اندازه

 

 

 عملي -تعريف علمي 

 

 

اندازه نحوه واحد و 

 گيري

وابسته
مستقل 
 

يزم
نه ا

ش کننده ي
مخدو

 

کمي
کيفي 
ا سمي 

رتبه 
  

ي
ا

ي يا نسبتي 
فاصله ا

 

فرکانس صداي  1

 اندازه گيري شده

مشخصات فرکانس هاي سازنده صداهاي  *    *    *

 داخل کالس

 هرتز

استاندارد صدا  شدت 0

 در کالس درس

 دسي بل صداهاي بم ،صداهاي زير *    *   * 

کل افراديكه که داخل کالس درس  *    *   *  تعداد دانشجو 1

 حضوردارند

 تعداد

 مرد -زن  نوتيپ فردف    * *    *  جنسيت دانشجويان 4

زمان اندازه گيري  5

 سطح صدا

 عصر-ظهر –صبح  براساس موقعيت زماني کالس   * *    * 
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 ماه 0  :ماه پيش بيني کل زمان الزم براي اجراي کامل طرح به .01

 

 :طرح يجدول زمان بندي مراحل اجرا .00

 

ف
ردي

 

 فعاليتهاي اجرائي

درصد  زمان اجرا

پيشرفت 

 طرح

 زمان کل
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  11.  11.  12.   

             * ماه1 تهيه و تدوين پروپوزال مديريت بر  

            *  ماه1 درماني براي انجام طرح-هماهنگي با مراکز آموزشي 1

          * *   ماه 0 در سالنهاي کنفرانس وکالس هاي درس بررسي سطح صدا 

         *     ماه 1 ورود اطالعات  

        *      ماه 1  تجزيه وتحليل و آناليز آماري 

       *       ماه 1 نگارش گزارش نهاييتدوين و  

 

 توجه : 
 شود. طرح محسوب نميزمان طراحي پيش نويس طرح و تكميل اين فرم جزو زمان اجراي  -1

 نمايد. دريافت گزارشها با توجه به جدول گانت مصوب صورت ميپذيرد. بنابر اين الزم است مجري طرح زمان ارائه گزارشات طرح را در اين جدول مشخص -2

 تامين اعتبار در نظر گرفته ميشود.و از هنگام  يقات و فناوريعاونت تحقزمان شروع طرح بعد از تصويب آن، با هماهنگي مدير اجرايي طرح و حوزه م -3

 .دييقا مشخص فرمايدقدر جدول را  يقات و فناوريتحق به معاونتدرصد طرح 05شرفت يپ يها در زمانگزارش پيشرفت کار لطفاً زمان هاي ارائه  -4
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 ي طرحها اطالعات مربوط به هزينهقسمت پنجم: 
 

 :ن اشتغال هرفرد و حق الزحمه آنهاکامل و ميزا مشخصاتهزينه کارمندي )پرسنلي( باذکر  .1

ف
ردي

کل ساعات کار  رتبه علمي نام فرد يا افراد نوع فعاليت 

 براي طرح

 رقم حق الزحمه

 ال(يدر ساعت )ر

 ال(ي)ر جمع کل

 022222 12222 02 کارشناس کامران يغمايي مديريت بر تهيه و تدوين پروپوزال   .1

0.   

دستگاه  تعيين سطح صدا با استفاده از

 مربوطه

 کارشناس کامران يغمايي

شنوايي 

 مربي-شناسي

022 12222 0222222 

تعيين سطح صدا با استفاده از دستگاه   .1

 مربوطه

 

 0222222 12222 022 کارشناس حميده بدراقي

کارشناس  کامران يغمايي درماني -هماهنگي با مراکز آموزشي  .4

شنوايي 

 مربي-شناسي

52 12222 522222 

 1102222 00222 02 کارشناس ارشد محمد آريايي آناليز آماري   .5

 022222 12222 02 کارشناس  سهيال صمدزاده ورود داده ها   .0

 022222 12222 02 کارشناس سهيال صمدزاده تدوين گزارش نهاييتهيه و   .0

 0002222 ال(ي)ر يپرسنل ينه هايجمع هز

 

 وخدمات تخصصي که توسط دانشگاه ويا ديگر موسسات صورت مي گيرد: آزمايشهاهزينه  .0
تعداد کل دفعات  مرکزسرويس دهنده موضوع آزمايش يا خدمات تخصصي 

 آزمايش

 جمع ) ريال (  هزينه براي هر دفعه آزمايش

  ال(ي)ر جمع هزينه هاي آزمايش ها و خدمات تخصصي

 

 

 

 

 

 اعتبار اين طرح از داخل  يا خارج کشور خريداري شود:فهرست وسايل و موادي که بايد از 

 غيرمصرفي:  وسايل .1



 گلستاندانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني 

 تحقيقات و فناوريمعاونت 

 پيشنهاد طرح پژوهشي
 

 

 

ن  16   ي  5كيلومتر –گرگا ه سار ن ب ه گرگا د ت –جا ة شص د جا ل  ش عال –كال  او ي  يمجموعه آموز م پزشك ه علو ن دانشگا   گلستا

م دطبقه  ت  –و فناور قاتيتحقمعاون ن :  –  يو  س :  4111 – 6661444تلف فاك  6661441و 

 

 

 ال(ي)ر قيمت کل قيمت واحد تعداد الزم شرکت فروشنده ايراني شرکت سازنده کشورسازنده ليا وساي نام دستگاه

  جمع هزينه هاي وسايل غيرمصرفي:

 

 مصرفي:ر مواد( يا ساي يشگاهي)اعم از آزما مواد .4

ف
دي

ر
 

 کشور مادهنام 

 سازنده

شرکت فروشنده  شرکت سازنده

 ايراني

شماره 

کاتالوگ )کد 

 کاال(

 يا تعداد

 مقدار الزم

 قيمت واحد

 )ريال(

 )ريال( قيمت کل

  

 

       

  )ريال( صرفيمجمع هزينه هاي مواد   

 :هزينه مسافرت .5

 هزينه به ريال افرادتعداد  نوع وسيله نقليه تعداد مسافرت در مدت اجراي طرح و منظور آن مقصد

 12222 نفر0 آژانس   12 بيمارستان طالقاني

ــياد  ــتان ص بيمارس

 شيرازي

 12222 نفر0 آژانس   12

 ريال022222 )ريال( جمع هزينه هاي مسافرت

 

 

 :هزينه هاي ديگر .0
 ريال022222     هزينه هاي تكثير اوراق

 ريال                                                                          از(يمه )در صورت نينه بيهز

 ريال                  022222                                                        ساير موارد

 ريال             1522222                                                             ديگر جمع هزينه هاي

 

 :جمع هزينه هاي طرح .0

 ريال022222 هزينه مسافرت ريال 0002222 هزينه پرسنلي

 ريال1522222 هزينه هاي ديگر ................................ ريال هزينه آزمايشها و خدمات تخصصي

 ...............................  ريال وسايل غير مصرفي مواد و  هزينه ...............................  ريال هزينه مواد و وسايل مصرفي

 ريال 3302222 جمع کل  

 

 



 گلستاندانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني 

 تحقيقات و فناوريمعاونت 

 پيشنهاد طرح پژوهشي
 

 

 

ن  14   ي  5كيلومتر –گرگا ه سار ن ب ه گرگا د ت –جا ة شص د جا ل  ش عال –كال  او ي  يمجموعه آموز م پزشك ه علو ن دانشگا   گلستا

م دطبقه  ت  –و فناور قاتيتحقمعاون ن :  –  يو  س :  4111 – 6661444تلف فاك  6661441و 

 

 

 :  داوران پيشنهادي .1

 : (Declaration) تاييد مندرجات پيشنهاد طرح پژوهشي  .0

 

  .مينما  يد مييتا را يپژوهشطرح شنهاد يپ مندرج درمطالب  صحت ،1طرح يعلم مشاورنجانب .............................. يا

 خ و امضاءيتار

مندرج در و آماري ک يمتدولوژ صحت مطالب ،آمار طرح وعلمي متدولوژي  مشاورنجانب .............................. يا

 نمايم. را تاييد مي يشنهاد طرح پژوهشيپ

 خ وامضاءيتار

را تائيـد   يپژوهشـ   يشـنهاد يپ طـرح ن بدينوسيله صحت مطالب مندرج در با مطالعه قسمت اول اين فرم و رعايت مفاد آ

 :به صورت اًداردکه اين تحقيق صرف نمايد واعالم مي مي

  است و بصروت همزمان در دانشگاه يا موسسه تحقيقاتي  گلستانيک طرح تحقيقاتي در دانشگاه علوم پزشكي

 باشد. ديگري ارائه نشده و در حال بررسي نمي

  باشد که: ميبا ..................................................... مشترك  تحقيقاتي بصورت يک طرح 

o   به تصويب رسيده و مستندات مربوطـه  با اعتبار .......... ريال در تاريخ ............. در آن مرکز

 .پيوست است

o است. ا درخواست اعتبار ....... ريال در دست بررسيدر آن مرکز ب 

 نام ونام خانوادگي

 امضاي مجري يا مجريان طرح

 نام ونام خانوادگي

 معاون تحقيقات و فناوري

 

 

 

 

 

                                                 
 قابل حذف است.  يمشاور علمدر صورت هماهنگي با مدير تحقيقات و فناوري دانشگاه نيازي به امضاي  تنها 11

 



 گلستاندانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني 

 تحقيقات و فناوريمعاونت 

 پيشنهاد طرح پژوهشي
 

 

 

ن  14   ي  5كيلومتر –گرگا ه سار ن ب ه گرگا د ت –جا ة شص د جا ل  ش عال –كال  او ي  يمجموعه آموز م پزشك ه علو ن دانشگا   گلستا

م دطبقه  ت  –و فناور قاتيتحقمعاون ن :  –  يو  س :  4111 – 6661444تلف فاك  6661441و 

 

 

 
درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال -و سالن های کنفرانس مراکزآموزشیچک لیست طرح تحقیقاتی بررسی سطح صدا در کالس های درس 

 : 49- 49تحصیلی 

 ..............................................کالس / سالن کنفرانس : 

 تعداد دانشجويان در کالس درس : -1

 عصر .............. زمان اندازه گيري سطح صدا : صبح............. ظهر ................  -0

 تعدا دانشجويان مذکر ................، تعداد دانشجويان مونث ................  -1

 مقياسهاي بدست آمده در هر کالس :  -4

 الف : کالس خالي : 

 بسته بودن درب کالس باز بودن درب کالس

  

 

 کالس هاي پر : -ب

صــحبت کــردن مــدرس و ســكوت 

 دانشجويان

صـــــحبت مـــــدرس و صـــــحبت 

 دانشجويان

 سكوت همه

   

 

 

 

 

 

 
 



 گلستاندانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني 

 تحقيقات و فناوريمعاونت 

 پيشنهاد طرح پژوهشي
 

 

 

ن  11   ي  5كيلومتر –گرگا ه سار ن ب ه گرگا د ت –جا ة شص د جا ل  ش عال –كال  او ي  يمجموعه آموز م پزشك ه علو ن دانشگا   گلستا

م دطبقه  ت  –و فناور قاتيتحقمعاون ن :  –  يو  س :  4111 – 6661444تلف فاك  6661441و 
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 گلستاندانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني 
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ن  18   ي  5كيلومتر –گرگا ه سار ن ب ه گرگا د ت –جا ة شص د جا ل  ش عال –كال  او ي  يمجموعه آموز م پزشك ه علو ن دانشگا   گلستا

م دطبقه  ت  –و فناور قاتيتحقمعاون ن :  –  يو  س :  4111 – 6661444تلف فاك  6661441و 

 

 

 

 

  چهار يوست شمارهپ
 :تصویب تاریخ                                             

                    فرم ویژه  طرح های تحقيقاتی          
 دانشگاهدر پژوهش اخالق ای  منطقهکميته      

 

 عنوان طرح :  -

 مشخصات مجری و همکاران ونوع تخصص آنان: )صفحه مربوطه  از پروپوزال کپی و ضميمه فرم گردد(    -

 ارسالی از:  -

 :تاریخ تصویب طرح در شورای پژوهشی -

: )صهفحات  ونوع مطالعهه )طهرح (   تعداد حجم نمونه، ،مالحظات اخالقی ،جدول هزینه هاخالصه روش انجام پژوهش -

 ضميمه فرم گردد( و مربوطه از پروپوزال کپی

کپی پرسشنامه ضميمه  رسشنامه ایپفرم رضایت آگاهانه ودرطرحهای نمونه برگه کپی  نمونه گيری انسانیدر طرحها با  -

 فرم گردد.
 

 سؤال ردیف
 نظر کارشناس کميته اخالق نظر کارشناس پژوهشی طرح نظر مجری

 خير بلی
موضوعيت 

 ندارد 
 خير بلی

موضوعيت 

 ندارد 
 خير بلی

موضوعيت 

 ندارد 

       *   رضایت آگاهانه از شرکت کننده یا ولی قانونی آن گرفته می شود؟آیا  0

2 
بطورکامل  "خروج بدون شرط در هرمرحله از مطالعه"آیا آزمودنی ازحق خود برای 

 آگاه می شود؟
 * 

       

1 
آیا هیچ زیانی )جسمی، روحی، اجتماعی، قانونی و اقتصادی( درایدن طدرح پژوهشدی    

 برای آزمودنی ها وجود دارد؟
 * 

       

5 
هدای احتمدالی درنظدر گرفتده شدده      آیا امکانات و روش هایی برای رویارویی با زیان 

 است؟ توضیح دهید.
  

*       

5 
آیا درمرحله جمع آوری، انتیال و نگهدداری اطالعدات یدا نمونده هدا بده حفد  اسدرار         

 آزمودنی توجه می شود؟
  

*       

6 
درصورت استفاده از نمونده هدا بدرای مطالعدات بعددی، آیدا در رضدایت نامده بده ایدن           

 موضوع اشاره شده است؟
  

*       

         * آیا در این پژوهش منافع خاصی برای آزمودنی محتمل است؟ 1

3 
درصورتی که مطالعه بر روی گره خاصی از افراد )زندانیان، افرادمعتاد،...( انجدام مدی   

 شود، آیا دلیل منطیی و توجیه اخالقی برای مطالعه روی این گروه وجود دارد؟
 * 

       

3 
مؤثردر روند سالمتی یدا بیمداری آزمدودنی هدا و راهنمدایی هدای الزم بدرای        آیا نتایج 

 ؟اقدامات بعدی در اختیار آنها قرارخواهد گرفت
*  

       

 کارشناس پژوهشی طرح                                     کارشناس کميته اخالق                         امضاء مجری طرح                  

ت تحقيقات و   معاون

ي   فناور


