
 1  ، معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی گلستانفرم داوری طرح های تحقیقاتی
 

 

 بسمه تعالی

 کیفی تحقیقاتیهاي  فرم داوري طرح

 

ارزيابي و تكميل فرم رعايت  است موارد زير را هنگام خواهشمند محترم،  داور شما همكاري از تشكر ضمن

 فرماييد: 

هاي تحقيقاتي شده لذا متمني است همه جوانب قضاوت تخصصي جنابعالي باعث افزايش غناي طرح - 1 

 ارگيرد.موضوع مورد توجه قر

نموده و فرم تكميل شده را ظرف لطفا نظرات خود را به زبان فارسي و بدون هرگونه ابهامي مرقوم  – 2 

 .هفته ارسال فرماييد 2مدت 
  

  مشخصات طرح:

 

 تاريخ ارسال به داور:                                 تاريخ دريافت طرح توسط داور:

 ريال ____________  ___بودجه كل پيشنهادي            ماه       ___________مدت اجرا 

 . خالصه طرح: 1

 خير      بلي                                     عنوان فارسي طرح مناسب مي باشد ؟  -الف 
 عنوان پيشنهادي فارسي : 

............................................................................................................................................................................................... 

 نارسا است          نسبتا رسا است         رسا است  خالصه بيان مسئله و اهميت موضوع:   -ب 

 نارسا است          نسبتا رسا است         سا است ر                           :طرحاهداف كلي  -پ 

نحوه دسترسي به  اطالعات و شيوه جمع آوري ، جمعيت مورد مطالعهمطالعه، متد خالصه روش اجرا )  - ت

 (و قابليت اعتماد يافته هاداده ها  تحليل متدو 

 نارسا است          نسبتا رسا است         رسا است                                                        
 را مرقوم فرماييد.در مورد خالصه طرح تكميلي خود  وصورت لزوم، لطفاً نظرات اصالحي  در

 خير      بلي                             . عنوان انگلیسی طرح مناسب می باشد؟ 2
 عنوان پيشنهادي انگليسي: 

................................................................................................................... 

اسب ( من،......گراندد تئوري ،پدیدار شناسی ،اتنوگرافی تحلیل محتوا،) آیا رویکرد.  3

 انتخاب شده است؟
 خير      بلي                                                                                           
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 .....................................................................نوع طرح پيشنهادي ........ 

 : )بیان مسئله( . مقدمه و معرفی طرح 4
 ت نارسا اس         نسبتا رسا است         رسا است             معرفي موضوع:    -الف 

 نارسا است          نسبتا رسا است         رسا است           ضرورت انجام طرح:  -ب 

   خير         بلي                   انسجام مناسب در بيان مسأله و همگرائي مباحث آن وجود دارد ؟  -پ 
 را مرقوم فرماييد. في طرح در مورد مقدمه و معردر صورت لزوم ، لطفاً نظرات اصالحي و تكميلي خود 

 

 : ث : بررسی متون

         كامل نيست با اهداف طرح است ولي مرتبط        و كامل استبا اهداف طرح مرتبط      

      نياز به منابع بيشتري دارد                                        

 منابع جديدتر بايد اضافه شوند        هستندبه روز بودن متون بررسي شده:            به روز  -ب

 را مرقوم فرماييد. در مورد بررسي متون در صورت لزوم ، لطفاً نظرات اصالحي و تكميلي خود 

 

 

 :  . اهداف5
    خير             بلي              اهداف كلي با عنوان طرح همخواني دارد؟        –

 را مرقوم فرماييد.  در مورد اهداف ت اصالحي و تكميلي خوددر صورت لزوم ، لطفاً نظرا

 

 . چگونگی اجراي طرح: 6
    خير             بلي        انتخاب شده است؟ روش مناسبي براي پاسخگويي به سوال پژوهشآيا  –الف 

 اييد. را مرقوم فرمدر مورد نوع مطالعه در صورت لزوم ، لطفاً نظرات اصالحي و تكميلي خود 

 

 

    خير             بلي          جامعه آماري مورد مطالعه درست طراحي شده است؟آيا  –ب 

 را مرقوم فرماييد. در مورد جامعه آماري در صورت لزوم ، لطفاً نظرات اصالحي و تكميلي خود 

 

 

    خير  بلي ؟  ده اندمشاركت كنندگان در مطالعه، متناسب با هدف و سوال پژوهش انتخاب شآيا  –پ  

 مرقوم فرماييد.  درباره نحوه انتخاب شركت كنندگان را لطفاً نظرات اصالحي و تكميلي خوددر صورت لزوم ، 
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    خير             بلي         ؟استبه طور كامل و واضح ارائه شده روش اجراي طرح آيا  –ث  

   خير         بلي      ه است ؟شد و با جزئيات كامل بيانبه وضوح اطالعات  جمع آوريشيوه آيا  –چ  

  خير         بلي   آيا شيوه ي جمع آوري اطالعات متناسب با هدف مطالعه انتخاب شده است؟ –ح    

 خير          بلي                آيا به اعتبار محقق جهت جمع آوري داده ها اشاره اي شده است؟ –خ  

تجربه از آنجايي كه  ) گرديده است كه مصاحبه و مشاهدات و .... توسط چه كسي انجام مي شود آيا مشخص

     ؟(آيا نقش محقق در مطالعه مشخص شده است فرد محقق در زمينه پژوهش كيفي بسيار مهم است

 خير             بلي                                                                                              

 در صورت لزوم ، لطفاً نظرات اصالحي و تكميلي خود را در خصوص بندهاي فوق مرقوم فرماييد. 

 

 

 خير             بلي              شده است؟ارائه  توضيحات كافيدر مورد تحليل داده ها آيا  -ح

 در صورت لزوم ، لطفاً نظرات اصالحي و تكميلي خود را در خصوص بندهاي فوق مرقوم فرماييد. 

 

 خير    بلي      داده شده است؟توضيح مطالعه؛ به حد كفايت و اعتبار دقت معيار دستيابي به آيا درمورد  -خ

 اگر بلي به كداميک از موارد زير اشاره شده است
 مثلث سازي متدولوژيک                                مشاهده مستمر                                  درگيري طوالني مدت

 بازنگري توسط مشاركت كنندگان                      مرور خبرگان 
 در صورت لزوم ، لطفاً نظرات اصالحي و تكميلي خود را در خصوص بندهاي فوق مرقوم فرماييد. 

 

    خير             شده است؟   بلي گرفته نظر در  با توجه به نوع مطالعه  اخالقي اتظمالح آيا –ذ  

 را مرقوم فرماييد. در مورد مالحضات اخالقي در صورت لزوم ، لطفاً نظرات اصالحي و تكميلي خود 

 

  بندي طرح:زمان - ر
           خير         ح متناسب است ؟  بليزمان اجراي طرح با اهداف پيشنهادي و روش اجراي طرآيا  – 1

    خير         بيني شده قابل انجام است؟ بليمراحل اجراي طرح براساس جدول زماني پيشآيا  – 2 

 را مرقوم فرماييد. در مورد زمان بندي طرح در صورت لزوم ، لطفاً نظرات اصالحي و تكميلي خود  

 

 

 اجرايي:   مشكالت و محدويت هاي  -ز  

 در انجام طرح پيش بيني شده است ؟احتمالي مشكالت و محدويت هاي اجرايي آيا  –الف  

    خير        بلي                                                                                                     

را مرقوم در مورد مشكالت و محدوديتهاي اجرايي د در صورت لزوم ، لطفاً نظرات اصالحي و تكميلي خو

 فرماييد. 
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 . بودجه طرح: 7

 هزینه پرسنلی :   - 1

                                              جدول فعاليتها و هزينه هاي پرسنلي متناسب با اهداف و حجم كار تدوين گرديده است ؟آيا  –الف 

    خير      بلي                                                                       

           خير     ساعات كار در نظر گرفته شده متناسب مي باشد ؟  بلي  –ب 

 هزینه وسایل و مواد : - 3

 خير        وسايل مورد نياز و هزينه آن متناسب پيش بيني گرديده است ؟  بلي  -الف

   هاي مسافرت :هزینه  - 4 

       خير       بلي            هزينه هاي مسافرت متناسب پيش بيني گرديده است ؟ –الف 

 هزینه هاي دیگر :  - 5

      هزينه تكثير اوراق پرسشنامه:   –الف 

   مورد ندارد        مناسب است     كم است  زياد است     

            هزينه تهيه نشريات و كتب:  –ب 

 مورد ندارد        مناسب است      كم است  زياد است    

                           ساير هزينه ها:     –ج 

 مورد ندارد        مناسب است      كم است  زياد است  

      خير        بلي            جمع هزينه هاي ذكر شده در طرح صحيح است ؟  –د 

 را مرقوم فرماييد. در مورد هزينه ها رت لزوم، لطفاً نظرات اصالحي و تكميلي خود در صو

 

 

 . فهرست منابع: 8
 اند؟  آيا كليه منابع ذكرشده در قسمت منابع و ماخذ در متن طرح مورد استفاده قرار گرفته -الف   

                                                              خير        بلي                                                                               

      خير        باشند؟ بليآيا منابع مورد استفاده مرتبط )كافي و به روز( مي -ب  

 ه است؟ شد استفاده متناسب طور به خارجي( و داخلي )مطالعات انگليسي و فارسي منابع از آيا -ج  

      خير        بلي                                                                               

 را مرقوم فرماييد.در مورد فهرست منابع  در صورت لزوم ، لطفاً نظرات اصالحي و تكميلي خود
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 ماهیت طرح :کلی . ارزیابی 9

  ي، افزودن به بدنه دانش است، آيا تحقيق حاضر، اين هدف را محقق مي كند؟از آنجايي كه تنها هدف تحقيقات كيف

 خير       بلي

 . به نظر شما طرح پیشنهادي :  11

  قابلیت اجرا ندارد                                                                             قابلیت اجرا دارد

  با انجام اصالحات کلی قابلیت اجرا دارد     قابلیت اجرا داردبا انجام اصالحات جزیی   

 اضافه فرمایید.  A4با ذکر شماره بندي این فرم در برگه اضافی سایز توانید نظرات خود را در صورت نیاز می

 
 

 مشخصات داور:

 رتبه علمي :                                خانوادگي:                                     تخصص :           نام و نام

 و از چه نوعي بوده است؟  پژوهش هاي كيفي انجام داده ايد؟ اگر بلي، چند موردتا كنون  آيا

 خير                                                                                                                  بلي 

 محل كار : 

 آدرس و تلفن محل كار : 

 

 :)شبكه شتاب(شماره حساب بانكي 

 محل امضاء :                                    تاريخ :                               

 


