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 ليست ارزشيابي پروپزالچكفرم 

 

 دکتری ارشد يکارشناسمقطع(: دوره )                      :تحصيلي شتهر  : دانشجويي شماره
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  6-0 بودن گروه فعاليت حيطه در نبودن؛ تكراری ؛اجرا قابليت موضوع؛ بودن مناسب موضوع؛ روشن و جامع صريح، بيان پروپوزال عنوان 1
  4-0 آن علمي توجيه و موضوع اجمالي و کلي زمينه بيان مقدمه 2

 مسئله 3
 بايد که آنچه و هست آنچه بين تفاوت) مسئله ماهيت بيان روشنگرانه؛ آمارهای ارائه آن؛ ويژگي بيان و موضوع معرفي

 اثرگذار عمده عوامل تحليل ؛(شوندمي مشكل دچار مكاني چه در و زماني چه ني،کسا چه) مسئله شدت و ؛گستردگي(باشد
 جديد هایواژه و مفاهيم تعريف پژوهش؛ نبودن تكراری بر مبني داليل ارائه موضوع؛ بررسي و اجرا قابليت مسئله؛ بر

0-8 
 

4 
 و اهميت

 ضرورت
 موضوع؛ عملي و علمي جنبه بيان ؛ربطیذ نظريه در تحقيق ياحتمال يافته تأثير بيان تحقيق؛ انجام ضرورت و اهميت بيان
 5-0 تحقيق آتي یهاافتهي کاربرد بيان

 

 ژهيوبه موضوع با مرتبط خارجي و داخلي یهاپژوهش بيان پژوهش؛ موضوع با شدهمطرح پيشينه مرتبط بودن ميزان  متون بررسي 5
  9-0 اخير تحقيقات

 پژوهش؛ موضوع با اهداف همخواني کاربردی؛ هایپژوهش برای کاربردی هدف ارائه اختصاصي؛ و کلي اهداف صريح بيان اهداف 6
  7-0 ي(اختصاص با کلي) اهداف تحقق امكان اهداف؛ بين تناقض عدم

7 
 /سؤاالت
 7-0 فرضيات/سؤاالت درست و روشن بيان اختصاصي؛ اهداف با فرضيات/سؤاالت خوانيهم فرضيات

 

  4-0 منابع بيان و نويسي مستند به توجه نويس؛پي و نويسميان پانويس، به توجه ويراستاری؛ و نگارش آيين ترعاي نگارش شيوة 8
  :تحقیق موضوع امتیاز جمع
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  4-0 تحقيق پيشينه به توجه با مطالعه نوع بهترين انتخاب اهداف؛ تحقق جهت مطالعه نوع بودن مناسب مطالعه نوع 9
  4-0 آماری جامعه روشن بيان هدف؛ جامعه درست بيان پژوهش جامعه 10
  4-0 آن روشن بيان و مناسب گيرینمونه روش انتخاب گيرینمونه روش 11

 حجم تعيين 12
  7-0 نمونه حجم تعيين در مورداستفاده آزمودن توان بيان نمونه؛ حجم محاسبه بيان نمونه

 آوریجمع ابزار 13
  4-0 نياز صورت رد مورداستفاده ابزار ويژگي و حساسيت، (Validity)پايائي  (Reliability)رفي ابزار مناسب؛ نحوه ارزيابي رواييمع هاداده

  6-0 متغيرها سنجش واحد بيان متغيرها؛ عملي تعريف پژوهش؛ در هاآن نقش و متغيرها نوع بيان متغيرها؛ کردن مشخص متغيرها 14

 روش اجرای 15
  8-0 مطالعه نوع و پژوهش اهداف با اجرا روش خوانيهم پژوهش؛ انجام نحوه و فرآيند روشن بيان هشپژو

 وتحليل تجزيه 16
  8-0 هاداده وتحليلتجزيه جهت مناسب آماری هایروش انتخاب هاداده

  5-0 هاآن روشن بيان و پژوهش در اخالقي مالحظات رعايت اخالقي مالحظات 17
  :تحقیق شناسیروش یازامت جمع

 .فرمایید ضمیمه و مرقوم جداگانه هایورق در لطفاً اصالحی؛ نظرات یا پیشنهاد داشتن صورت در محترم، داور :تذكر

 

 پروپوزال رد یا و اصالح قبول، برای ارزیابی نمرات جدول
 مقطع تحصیلی

 دكتری كارشناسی ارشد ارزیابی وضعیت 

 90-100 70-100 پروپوزال تصويب جهت نمره حدنصاب
 70-790 60-70 پروپوزال اصالح جهت ارسال

 0-70 0-60 پروپوزال رد
 

 :داور خانوادگی نام و نام

 :ملّی بانك سیبا حسابشماره

 :امضاء


