بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان قم
معاونت پژوهشی

داوری گزارش نهایی طرح تحقیقاتی

عنوان گزارش نهایی :
نام و نام خانوادگی داورگزارش نهایی:
سمت:
نشانی:
تلفن محل کار:
تلفن منزل:
تلفن همراه:

تاریخ:
امضاء:

فرم داوری گزارش نهایی طرح تحقیقاتی
معاونت آموزشی  ،پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم
عنوان گزارش نهایی طرح تحقیقاتی :

 oصفحه روی جلد:
 – 1آیا برگه مشابه طرح روی جلد حاوی آرم دانشگاه با زیر نویس معاونت آموزشی،پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم  ،عنوان طرح ،ناام محقاو و
همکاران اصلی می باشد؟
 – 2آیا گزارش حاوی صفحه بنام خدا می باشد؟

 oچکیده:
 – 1آیا گزارش حاوی چکیده فارسی است ؟
 – 2آیا گزارش نهایی حاوی چکیده انگلیسی است ؟ در صورتی که چکیده نیاز به ویرایش دارد توضیح دهید.

 – 3آیا چکیده فارسی و انگلیسی ساختارمند هستند؟ یعنی حاوی مقدمه ،مو اد و روش  ،نتایج  ،بحث و نتیجه گیری  ،کلیدواژه ها (حداقل 3تا) هستند؟
در صورت وجود نقص آن را ذکر نمایید.

 – 4گزارش حاوی فهرست جداگانه مطالب ،جداول و نمودارها و اشکال می باشد؟ در صورت وجود نقص آنرا ذکر نمائید.

 oفصل اول (مقدمه):
 - 5آیا مقدمه به خوبی م سئله مورد مطالعه را توضیح داده است ؟
 -6آیا واژه ها و اصطالحات (تعاریف عملی) تعریف شده اند؟
 – 7آیا اهداف پژوهشی بطور صحیح تدوین شده است؟

 – 8آیا سئواالت و فرضیات تحقیو بر اساس اهداف تحقیقاتی می باشد؟ در صورت لزوم توضیح دهید.

 – 9آیا محدودیت های پژوهشی ذکر شده است ؟

 oفصل دوم (بررسی متون):
 – 10آیا چارچوب پنداشتی(بررسی کتب  ) Textارائه شده است ؟
 -11آیا مطالعات خارجی متناسب با موضوع مورد مطالعه ارائه شده است ؟ توضیح دهید.

 – 12آیا مطالعات داخلی متناسب با موضوع مورد مطالعه ارائه شده است ؟ توضیح دهید.

 oفصل سوم (مواد و روش انجام کار):
 – 13آیا نوع مطالعه ذکر شده است ؟
 – 14آیا جامعه مورد پژوهش بیان شده است ؟
 – 15آیا محیط پژوهش ذکر شده است ؟
 – 16آیا روش نمونه گیری بطور صحیح تدوین شده است؟
 – 17آیا حجم نمونه مطابو پروپوزال می باشد؟
 – 18آیا شیوه جمع آوری اطالعات مطابو پروپوزال است ؟ توضیح دهید.

 – 19آیا روش تجزیه و تحلیل داده ها بیان شده است ؟

 oفصل چهارم (یافته ها):
 – 20آیا جداول و توضیح آنها صحیح است ؟ در صورت نیاز توضیح دهید.

 -21آیا نمودارها و توضیح آنها صحیح است ؟ در صورت نیاز توضیح دهید.
 – 22آیا نتایج بدست آمده از این تحقیو توانسته اهداف مطالعه را پوشش دهد؟ در صورت وجود نقص توضیح دهید.

 oفصل پنجم (بحث و نتیجه گیری) :
 – 23آیا بحث کافی در مورد یافته های پژوهشی صورت گرفته است؟
 – 24آیا از مطالعات دیگر به خوبی در این بخش استفاده شده است ؟

 oپیشنهادات:
 – 25آیا گزارش حاوی پیشنهادات می باشد؟
 – 26آیا پیشنهادات منتج از یافته های پژوهش حاضر است؟

 oمنابع:
 – 27آیا منابع و رفرنس ها طبو فرمت صحیح(ونکوور) تدوین شده است ؟ در صورت نیاز توضیح دهید.

 oپیوست:
 - 28آیا پیوست حاوی جداول گسترده  ،غلط نامه  ،نمونه پرسشنامه یا چک لیست  ،عکس و سایر مواردی که ذکر آنها در متن ضرورتی نداشته  ،می
باشد؟

نقطه نظرات و پیشنهادات اصالحی حضرتعالی در مورد فرم داوری روشنگر راه ما خواهد بود.

