بسمه تعالی
روند گزارش نهايی رساله دكتري دانشجويان پرستاري و آموزش بهداشت به روش پژوهش كيفي
مصوب شوراي پژوهشی دانشكده علوم پزشكی و دانشگاه تربیت مدرس
فصل اول :مقدمه





اهمیت پژوهش
ضرورت و داليل انتخاب موضوع
تبیین چالش موجود
جمع بندي و ارائه سئوال اصلی پژوهش

فصل دوم :فلسفه هدايت كننده مطالعه




پارادايم هاي اساسی و مهم پیرامون موضوع پژوهش
بررسی و نقد يافته هاي مقاالت پژوهشی مرتبط با موضوع اصلی مطالعه
جمع بندي و ارتباط آن با سئوال اصلی تحقیق

فصل سوم :روش تحقيق









اهداف يا سوالهاي پژوهش
دلیل انتخاب روش پژوهش و معرفی مختصر آن
روش جمع آوري و تولید داده ها
معرفی و نحوه انتخاب مشاركت كننده ها
روش تجزيه تحلیل داده ها
دقت و اعتبار علمی مطالعه
محدوديت هاي پژوهش
مالحظات اخالقی پژوهش

فصل چهارم :يافته ها




ارائه يافته ها براساس الگوريتم و روش آنالیز انتخاب شده
بحث
نتیجه گیري نهايی (تبيين نظريه نهايی يا پاسخ به سئوال اصلی پژوهش يا بيانيه نهايی)

فصل پنجم :طراحی مدل يا ساخت ابزار
الف )1-طراحی مدل
 مقدمه
 روش پردازش مدل
 پیش فرض ها
 مفاهیم اصلی
 اهداف مدل
 راهبردها يا مراحل عملیاتی مدل
الف )2-نتیجه گیري نهايی (جمع بندي كلی دو مرحله پژوهش)


كاربرد يافته ها



پیشنهادات براي پژوهش بعدي

ب )1-ساخت ابزار
 مقدمه
 روش طراحی ابزار
 تعريف مفاهیم اصلی
 تبیین گويه ها
 ساختار ابزار
 فرآيند روان سنجی ابزار و يافته ها
 بحث و نتیجه گیري
ب )2-نتیجه گیري نهايی (جمع بندي كلی دو مرحله پژوهش)



كاربرد يافته ها
پیشنهادات براي پژوهش بعدي

 منابع -پیوستها (رضايت نامه و تائیديه و ابزار نهايی ،جدول فهرست كدهاي اولیه)

روند گزارش نهايی رساله دكتري دانشجويان پرستاري و آموزش بهداشت به روش پژوهش كيفی
و كمی مصوب شوراي پژوهشی دانشكده علوم پزشكی و دانشگاه تربیت مدرس
فصل اول :مقدمه





اهمیت پژوهش
ضرورت و داليل انتخاب موضوع
تبیین چالش موجود
جمع بندي و ارائه سئوال اصلی پژوهش

فصل دوم :فلسفه هدايت كننده مطالعه




پارادايم هاي اساسی و مهم پیرامون موضوع پژوهش
بررسی و نقد يافته هاي مقاالت پژوهشی مرتبط با موضوع اصلی مطالعه
جمع بندي و ارتباط آن با سئوال اصلی تحقیق

فصل سوم :روش تحقيق









اهداف يا سوالهاي پژوهش
دلیل انتخاب روش پژوهش و معرفی مختصر آن
روش جمع آوري و تولید داده ها
معرفی و نحوه انتخاب مشاركت كننده ها
روش تجزيه تحلیل داده ها
دقت و اعتبار علمی مطالعه
محدوديت هاي پژوهش
مالحظات اخالقی پژوهش

فصل چهارم :يافته ها




ارائه يافته ها براساس الگوريتم و روش آنالیز انتخاب شده
بحث
نتیجه گیري نهايی

فصل پنجم :طراحی مدل يا ساخت ابزار
الف )1-طراحی مدل
 مقدمه
 روش پردازش مدل
 پیش فرض ها
 مفاهیم اصلی
 اهداف مدل
 راهبردها يا مراحل عملیاتی مدل
الف )2-ارزشیابی مدل (پژوهش كمی)
• مقدمه
• روش پژوهش
• يافته هاي پژوهش
• بحث و نتیجه گیري

الف )3-نتیجه گیري نهايی (جمع بندي كلی دو مرحله پژوهش)
 كاربرد يافته ها
 پیشنهادات براي پژوهش بعدي
 منابع -پیوستها (رضايت نامه و تائیديه و ابزار نهايی ،جدول فهرست كدهاي اولیه)

ب )1-ساخت ابزار
 مقدمه
 روش طراحی ابزار
 تعريف مفاهیم اصلی
 تبیین گويه ها
 ساختار ابزار
ب )2-روان سنجی ابزار (پژوهش كمی)
 فرآيند روان سنجی ابزار و يافته ها
 بحث و نتیجه گیري
ب )3-نتیجه گیري نهايی (جمع بندي كلی دو مرحله تحقیق)
 كاربرد يافته ها
 پیشنهادات براي پژوهش بعدي
 منابع -پیوستها (رضايت نامه و تائیديه و ابزار نهايی ،جدول فهرست كدهاي اولیه)

قابل توجه دانشجويان محترم تیترهاي اصلی با عدد شماره گذاري شود.

