
 پايان نامهفرم داوري پروپوزال 
 

 جناب آقاي دكتر داور محترم: سركار خانم/

 طرح به سواالت زير پاسخ دهيد.  پس از مطالعه كامل و همه جانبهخواهشمند است 
 

 الف: عنوان

 خير  بلي   آيا عنوان طرح رسااست؟ -1

 د.در صورتيكه عنوان نارسااست عنواني را كه گوياتر ميباشد ذكر فرمايي

 
 

 خير   بلي   آيا عنوان با محتواي طرح مرتبط است؟ -2

 خير    ؟ بليجديد استآيا موضوع طرح از نظر علمي  -3

 خير   بلي الف( در سطح كشوري 

 خير   بلي ب (   در سطح بين المللي 

ار آيا موضوع طرح متناسب با مقطع آموزشي پيشنهاد دهنده )دانشجوي دكتراي عمومي/دستي -4

 خير   بلي   تخصصي/دستيار فوق تخصصي( است؟

 در صورت پاسخ منفي به سئواالت فوق لطفا داليل آنرا ذكر فرماييد.
 

 

 

 و بررسي متون ب: بيان مساله

 خير   دقيق است؟ بلي آيا بيان مساله گويا و -5

 خير   ؟ بليآيا سابقه طرح و بررسي متون به طور كامل  و درست تدوين شده است -6

 در صورت پاسخ منفي به سئواالت فوق لطفا داليل آنرا ذكر فرماييد.

 

 

 

 ج: اهداف

 خير   ليبآيا اهداف طرح روشن و دقيق است؟  -7

 خير    بلي             مرتبط با طرح ميباشد؟            -8

 خير   قابل اندازه گيري و قابل دست يابي ميباشد؟  بلي -9

 خير   بلي ت و سواالت تحقيق كامل است؟آيا فرضيا -10

 در صورت پاسخ منفي به سئواالت فوق لطفا داليل آنرا ذكر فرماييد.

 

 

 

 د: روشها و مواد

 خير   ؟  بلينوع مطالعه به درستي و متناسب با عنوان، اهداف و محتواي پروژه تعيين شده استآيا  -11

 خير   ؟   بليرديده استآيا جدول متغيرها به طور صحيح تكميل گ -12



 خير   بلي آيا روش اجرا با جزئيات و متناسب با نوع مطالعه تشريح شده است؟  -13

 خير   بلي آيا روش اجرا معتبر و قابل انجام مي باشد؟ -14

 خير  باشد؟ بلي آيا مواد و تجهيزات طرح قابل تهيه مي -15

 خير  باشد؟ بلي آيا روش تجزيه و تحليل داده ها مناسب مي -16

 خير   بليآيا نحوه جمع آورري داده ها به طور درست و كامل انتخاب شده است؟  -17

 خير   آيا حجم نمونه بطور صحيح محاسبه شده است؟ بلي -18

 خير    بلي آيا مالحظات اخالقي در نظر گرفته شده است؟  -19

 خير    بلي يا طرح نياز به تاييد در كميته اخالق دانشگاه دارد؟ آ -20

 خير    بليآيا جدول زمان بندي اجراي طرح ارائه گرديده است؟  -21

 خير    بليآيا هزينه طرح برآورد شده است؟  -22

 خير    بليآيا هزينه پيشنهاد شده متناسب با طرح است؟  -23

 واالت فوق لطفا داليل آنرا ذكر فرماييد.در صورت پاسخ منفي به سئ

 

 
 

 : منابع  ه

 خير  باشد؟  بلي به روز و مرتبط با نوع تحقيق مي پروپوزال  آيا منابع و مآخذ -24

 ؟  آيا منابع بر اساس دستورالعمل دانشكده تنظيم و به ترتيب ظهور در متن شماره گذاري شده است -25

 خير   بلي                                                                                                                                 

 

 

 

 در مجموع اين پروپوزال پايان نامه را چگونه ارزيابي مي نماييد؟

 ج( قابل قبول       ب( قابل قبول با اصالحات            الف( غيرقابل قبول 

 

 حات ضروري:توضي
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______ 

 نام و نام خانوادگي داور طرح:                     

                مرتبه دانشگاهي                                                                

 امضا و تاريخ                                                                                                              
 

 


