
 فرم داوري پروپوزال طرحهاي پژوهشي
 

 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

 اييد.در صورتيكه عنوان نارسااست عنواني را كه گوياتر ميباشد ذكر فرم

 
 

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

 خير    ؟ بليجديد استآيا موضوع طرح از نظر علمي  -3

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

 

 

 ب: بيان مساله

 خير   دقيق است؟ بلي آيا بيان مساله گويا و -4

 خير   حقيق ميباشد؟ بليمرتبط با موضوع ت -5

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

 

 

 ج: اهداف

 خير    ليبآيا اهداف طرح روشن و دقيق است؟  -6

 خير    مرتبط با طرح ميباشد؟                بلي -7

 خير   قابل اندازه گيري و قابل دست يابي ميباشد؟  بلي -8

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

 

 د: روشها و مواد

 خير   آيا متد تحقيق و مراحل آن به روز و مناسب ميباشد؟  بلي -9

 خير   معتبر و قابل انجام ميباشد؟   بلي -10

 خير  آيا مواد و تجهيزات طرح قابل تهيه ميباشد؟ بلي -11

 خير   دسترس ميباشد؟بلي مناسب و در -12

 خير  آيا روش تجزيه و تحليل داده ها مناسب ميباشد؟ بلي -13

 خير   آيا حجم نمونه بطور صحيح محاسبه شده است؟ بلي -14

 خير    آيا مالحظات اخالقي در نظر گرفته شده است؟ بلي -15

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

 ه : نتايج

 خير    آيا نتايج مورد انتظار از جنبه علمي اهميت دارد؟  بلي -16



 خير    معتبر و قابل استناد ميباشد؟  بلي -17

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

 

 

 ي : منابع 

 خير   باشد؟  بليآيا منابع و مآخذ طرح به روز و مرتبط با نوع تحقيق مي -18

 خير    مناسب و تخصصي ميباشد؟  بلي -19

 

 در بررسي كلي طرح

 خير     آيا فرضيات و سواالت تحقيق كامل است؟ بلي  -20

 خير    آيا زمان بندي ارائه شده براي طرح مناسب است؟ بلي -21

 در صورت لزوم، مدت زمان مناسب را ذكر فرماييد.

 

 

 خير    نظر گرفته شده براي طرح مناسب است؟ بلي آيا هزينه در -22

 در صورت لزوم، داليل عدم تناسب هزينه ها را ذكر فرماييد.

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 توضيحات ضروري:خيركر شده بلي با انجام اصالحات ذ   آيا در مجموع اين طرح را از نظر علمي تاييد مي نماييد؟ بلي

____________________________________________

______ 

 نام و نام خانوادگي داور طرح:                     

 امضا و تاريخ                 مرتبه دانشگاهي                                       
 



 دانشكده پزشكي 

 معاونت پژوهشي

 

 توسط معاون پژوهشي گروه طرح هاي پژوهشي رزيابيچك ليست ا

 خير بلي آيا عنوان گويا و صحيح است؟

 خير بلي  آيا عنوان طرح با اولويت هاي پژوهشي گروه مطابقت دارد؟

 خير  بلي  آيا نام و نام خانوادگي طرح دهندگان به درستي وارد شده است؟

 خير  بلي ذكر شده است؟ آيا نام دانشكده يا مراكز تحقيقاتي محل پژوهش

 خير  بلي  آيا مدير اجرايي طرح مشخص شده است؟

 خير  بلي  آيا محيط پژوهشي معين شده است؟

 خير  بلي  آيا خالصه ضرورت اجرا و اهداف كاربردي طرح، جامع و مانع تهيه شده است؟

 خير  بلي  آيا خالصه روش اجرا مختصر و كامل به طوري كه خواننده را قانع كند تهيه شده است؟

 خير بلي آيا خالصه هزينه ها تهيه شده است؟

 خير بلي  آيا اطالعات مربوط به عوامل اجرايي طرح به طور كامل و براي همه مجريان تهيه شده است؟

 خير  بلي ن مطابقت دارد؟آيا عنوان انگليسي طرح با  فارسي  آ

 خير  بلي  آيا عنوان تهيه شده با عنوان روي جلد هم خواني دارد؟

 خير  بلي  آيا بيان مسئله گويا و روشن  است؟

 خير  بلي  آيا سابقه طرح و بررسي متون به طور كامل و درست تدوين شده است؟

 رخي  بلي  آيا منابع و مآخذ مناسب و درست تدوين شده است؟

 خير  بلي  آيا هدف اصلي به درستي و مناسب با عنوان تهيه شده است؟

 خير  بلي  آيا اهداف فرعي مناسب با هدف اصلي و محتواي طرح تهيه شده اند؟

 خير  بلي  آيا هدف كاربردي متناسب با ساير اهداف و محتواي پروژه مي باشد؟

 خير  بلي  آيا فرضيه سئوال متناسب با اهداف تدوين شده است؟

 خير  بلي  آيا نوع مطالعه به درستي و متناسب با عنوان، اهداف و محتواي پروژه تعيين شده است؟

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



 خير  بلي  آيا ابزار جمع آوري داده ها به طور درست و كامل انتخاب شده است؟

 خير  بلي  جمع آوري داده ها به طور درست و كامل انتخاب شده است؟آيا نحوه 

 خير  بلي  آيا محاسبه حجم نمونه صحيح مي باشد؟

 خير  بلي  آيا روش نمونه گيري درست است؟

 خير  بلي  آيا پروتكل تجزيه و تحليل داده ها درست است؟

 خير  بلي  آيا اصول اخالقي لحاظ شده است؟

 خير  بلي  هاي اجرايي طرح و روش كاهش آنها در نظر گرفته شده است؟آيا محدوديت 

 خير  بلي  آيا تمامي اجزا ي جدول متغيرها تدوين شده است؟

 خير  بلي  آيا جدول زمان بندي درست و منطقي طراحي شده است؟

 خير  بلي  كل هزينه ها( تدوين شده است؟ %30آيا هزينه پرسنلي به طور صحيح و بارعايت نسبت )

آيا هزينه آزمايش ها و خدمات تخصصي به طور صحيح و با جزييات كامل و قابل قبول طراحيي 

 شده است؟

 خير  بلي 

 خير  بلي  آيا فهرست وسايل و موادي كه بايد خريداري شود داراي توجيه و توضيح منطقي قابل قبول مي باشد؟

 خير  بلي  قابل قبول است؟آيا جدول مواد مصرفي مناسب با طرح و با جزييات 

 خير  بلي  آيا جمع هزينه ها با جمع هزينه ها و توزيع آن در صفحه خالصه طرح مطابقت است؟

 خير  بلي  آيا منابع ديگري كه سهمي از بودجه را تامين كنند تعيين شده است؟

 خير  بلي  آيا مشخص شده كه پايان نامه هم مي باشد؟

 خير  بلي  ان موجود است؟آيا امضاي مجري يا مجري

 خير  بلي  آيا امضاي همكاران وجود دارد؟

 خير  بلي  آيا امضاي معاون پژوهشي گروه وجود دارد؟

 خير بلي  آيا فرم ارسال طرح توسط مدير گروه امضا شده است؟

 خير بلي  آيا طرح در دو نسخه كپي به معاونت پژوهشي دانشكده تحويل شده است؟

 

 شي گروه ...............................معاون پژوه
 

 نام و نام خانوادگي

 امضاء



 


