
1 
 

 بنام خدا

 تعيين هزینه در مطالعات کيفی نامه پيشنهادیشيوه

 ) آناليز محتوا و پدیدارشناسی (

 (هزار تومان  500مدير اجرايي طرح) سقف ساعت 100 :و نظارت بر فرايند اجرا مديريت پروپوزال .1

 320 :تدوين فيلدنت  انجام مصنناه،   هاو جل  همکاری نمون  هدفمند گيرینمون های مناسنن   شننناسننايي عر نن  .2

 (هزار تومان 800 ساعت دانشجوی دکتری) سقف

توسط تيم تحقيق  تعيين ضرورت مصاه،  مجدد و انجام مصاه،   هاو فيلدنت هاها  بررسي مصاه، سازی مصاه، پياده .3

 (هزار تومان 500 ساعت) سقف در کل 60ساعت و اساتيد  80دانشجوی دکتری  :گروهي

صاه،  و فيلدنت کدگذارینرم افزار  ها ب  ورود فايل داده .4 سيم سناد و مدارکها و يادآورنوي سي ا ساعت  120 :  برر

 (هزار تومان 300 دانشجوی دکتری) سقف

شجوی دکتری و  40:  ...(Peer check   Member check) ها در مرهل  اولاعت،ار بخشي داده .5  60ساعت دان

 (هزار تومان400 ساعت اساتيد) سقف

 400ساعت) سقف 40ساعت دانشجوی دکتری و اساتيد  80:  ) مفهوم سازی و پردازش(استخراج مفاهيم و ت،يين آنها  .6

 (هزار تومان

ساعت دانشجوی دکتری  100  :ها در مرهل  دومو اعت،اربخشي داده ارزيابي مفاهيم استخراج شده توسط تيم تحقيق .7

 (هزار تومان 500ساعت اساتيد) سقف 50و 

 (هزار تومان 600 ساعت اساتيد) سقف 40ساعت دانشجو و  160:و نگارش متنمجدد ی بازنگر .8

 

تحت عنوان مديريت  1هزار تومان از بند  400يک ميليون و چهار د هزارتومان ب  عنوان هزين  پرسنلي ) ) ميليون 4در مجموع 

ند  600طرح   ند  150آوری داده  تحت عنوان جمع 2از ب ند  250تحت عنوان تجزي  و تحليل   3از ب تحت عنوان بازنگری و نتيج  گيری و  8از ب

 (گردد.يمنظور مدر پروپوزال  مورد نظر تحت عنوان خدمات تخصصيبا عناوين نگارش متن( و مابقي هزين  

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

 

 ( تئوری گرندددر مطالعه ) 

 

 موارد ق،ليمربوط ب  ميليون  4عالوه بر  .1

ها و اطمينان از  حت تشخيص آنها توسط تيم تحقيق با بررسي مجدد مصاه، تدوين دغدغ  و متغير مرکزی و  .2

 (هزار تومان 800 ساعت اساتيد) سقف 80ساعت دانشجو و  160 :انجام مصاه،  جديد

 (هزار تومان 600ساعت اساتيد) سقف 60ساعت دانشجو و  120  :سازی مقوالتيکپارچ  .3
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 (هزار تومان 200 ساعت اساتيد) سقف 15ساعت دانشجو و  50 :تکميل شکافهای تئوری با مرور متون .4

 (هزار تومان 700 ساعت اساتيد) سقف 80ساعت دانشجوی دکتری و  120 :تدوين تئوری تو يفي .5

 (هزار تومان 100 ساعت اساتيد) سقف 10ساعت دانشجوی دکتری و  20 :ترسيم دياگرام تئوری .6

ساعت  120 :و ...( Multi zones studiesو  external acceptanceها) بررسي انتقال پذيری داده .7

 (هزار تومان  600ساعت اساتيد) سقف  60دانشجو و 

هزار تومان  400: يک ميليون و چهار د هزارتومان ب  عنوان هزين  پرسنلي ) بند اول مشاب  مطالع  آناليز محتوا) ميليون 7در مجموع 

تحت عنوان  8از بند  250تحت عنوان تجزي  و تحليل   3از بند  150آوری داده  تحت عنوان جمع 2 از بند 600تحت عنوان مديريت طرح   1از بند 

 2بند . (گرددمنظور مي با عناوين مورد نظر تحت عنوان خدمات تخصصيهای بند يک  بازنگری و نتيج  گيری و نگارش متن( و مابقي هزين 

  شود.گرفت  مي اين قسمت نيز ب  عنوان خدمات تخصصي درنظر 7تا 

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

 ( هيبریددر مطالعات ) 

 هزين  منظور شده مشاب  گرندد تئوری خواهد بود 

 مشاب  آناليز محتوا ميليون 4 :بخش اول مطالع  .1

 تومان( هزار 600 ساعت اساتيد)سقف 60ساعت دانشجو و  120 :جستجوی متون و انتخاب و ارزيابي .2

 (هزار تومان 400 ساعت اساتيد) سقف 4ساعت دانشجو و  80 :افزار و کدگذاری متونورود فايل ب  نرم .3

 ساعت اساتيد) سقف 60ساعت دانشجوی دکتری و  40 :در مرهل  اول ی مستخرج از متونهااعت،اربخشي داده .4

 (هزار تومان400

 (هزار تومان  500 ساعت اساتيد) سقف 50ساعت دانشجو و  100 :بندی مفاهيم اولي ط،ق  .5

 (هزار تومان 600  ساعت اساتيد) سقف 80ساعت دانشجو و  80 :در مرهل  دوم مستخرج از متون هااعت،اربخشي داده .6

 (هزار تومان 200ساعت اساتيد) سقف  20ساعت دانشجو و 40 :ت،يين مفهوم .7

 (هزار تومان 300 ساعت اساتيد) سقف 40ساعت دانشجو و  40 :يم دو بخش کيفي و آناليز مفهومتلفيق مفاه .8

هزار تومان  400: يک ميليون و چهار د هزارتومان ب  عنوان هزين  پرسنلي ) بند اول مشاب  مطالع  آناليز محتوا )ميليون 7در مجموع 

تحت عنوان  8از بند  250تحت عنوان تجزي  و تحليل   3از بند  150آوری داده  تحت عنوان جمع 2بند از   600تحت عنوان مديريت طرح   1از بند 

 2بند (. گرددميمنظور با عناوين مورد نظر تحت عنوان خدمات تخصصيهای بند يک  بازنگری و نتيج  گيری و نگارش متن( و مابقي هزين 

 شود.ظر گرفت  مياين قسمت نيز ب  عنوان خدمات تخصصي درن 8تا 

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

 

 ( آنو روانسنجی ابزار مبتنی بر رویکرد کيفی واقعی در مطالعات طراحی ) 
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 ميليون 4-7 :بخش اول بست  ب  نوع مطالع  .1

 (ر توماناهز 200ساعت اساتيد ) سقف 20ساعت دانشجو و 40  :تعاريف عملياتي از مفهوم مورد نظر .2

 هزار تومان( 600ساعت اساتيد) سقف   80ساعت دانشجو و  80نسخ  مقدماتي ابزار:  نقش  مسير و تدوين .3

 هزار تومان( 300ساعت اساتيد) سقف  40ساعت دانشجو و  40 :توايي و  وریحسنجش روايي م .4

 تومان يک و نيم ميليون  :روايي سازهگيری و اجرا و آناليز نمون  .5

 (هزار تومان 300  ساعت اساتيد) سقف 20ساعت دانشجو و  80 :سنجش پايايي .6

 (هزار تومان  100 ساعت اساتيد) سقف 10و ساعت دانشجو  20 :تدوين نسخ  نهايي ابزار .7

اين بخش نيز ب  عنوان خدمات تخصصي منظور  7تا  2  بند يا گرندد مشاب  مطالع  آناليز محتوابر هس  مورد بند اول ) ميليون 7-10در مجموع 

 (شودمي

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

 

 ( در مطالعه گرندد و ارائه مدل تجویزی) 

 ميليون 7 :بخش اول مطالع  .1

هزار  800 سنناعت اسنناتيد) سننقف 40سنناعت دانشننجو و  200 :پيرامون مفاهيم مدل تو ننيفي integrativeمرور  .2

 (تومان

ضها  مفاهيم پارادايمي و متاپارادايمي  اهداف مدل و مراهل عملياتي( .3 ساختار و اجزاء مدل تجويزی ) پيش فر : تدوين 

 ( هزار تومان 900ساعت اساتيد) سقف 120ساعت دانشجو و  120

 (هزار تومان 100 ساعت اساتيد) سقف 10وی دکتری و ساعت دانشج 20 :تدوين بخش ارزشيابي برنام  .4

 (هزار تومان 100 ساعت اساتيد) سقف 10ساعت دانشجوی دکتری و  20 :ترسيم دياگرام مدل تجويزی .5

 (هزار تومان 600 ساعت اساتيد) سقف 40ساعت دانشجو و  160 :بازنگری و نگارش بخش طراهي مدل .6

 (.گرددميمنظور عنوان خدمات تخصصي اين قسمت نيز ب  6تا  2بند  گرندد  بند اول مشاب  مطالع   ) ميليون تومان 5/9در مجموع 

 

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

 ( Action Researchدر مطالعات ) 

بندی مشکالت: نفعان(  ارائ  ليست و اولويتمصاه،  با ذیهای ارزيابي و ارزيابي وضعيت موجود) بر اساس فرم -1

 ميليون 4 :مشاب  مطالع  آناليز محتوا

 ميليون 2-5 :تعيين مداخالت الزم و اعمال آنها بست  ب  نوع اقدامات -2
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 تومان( يک ميليون ساعت اساتيد) سقف 100ساعت دانشجو و  200 :و بازنگری ارزشيابي -3

شاب  مطالع  آناليز محتوا  بند ) ميليون تومان 7-10در مجموع  صي  3و  2بند اول م ص سمت نيز ب  عنوان خدمات تخ اين ق

 (گرددمنظور مي

 

 

 

 تبصره:

 در  ورت درخواست هزين  بيشتر از سوی مجريان  پيشنهاد ب   ورت موردی قابل بررسي خواهد بود.در موارد خاص 

 باشد.مقطع دکتری قابل اجرا ميهای دانشجويان اين شيوه نام  فقط برای پايان نام 

بازه منظور شده) بند دو در مطالعات  ک  برای هزين  آن نام  باشد؛ همچنين در رابط  با بندهاييدر  ورتي ک  مطالع  از انواع مشخص نشده در اين شيوه

Actionگيری خواهد شد.(   موردی تصميم 


