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ی عا   ه 
  : ...........................تاريخ

  : ........................شماره                                                                                                          
  : .......................پيوست                                                                                                         

  

 هاي تحقيقاتي مصوب دانشـگاهفرم ارزشيابي گزارش نهايي طرح

  
  جناب آقاي/همكار محترم سركار خانم

  
خواهشمند است نسبت به داوري علمي گزارش نهايي پيوستي بر اساس پروپوزال مصوب طرح،         

قابل دسترسي در سايت  - ي نگارشي و ساختاري گزارش نهايي بر مبناي دستورالعمل مصوبهمچنين ارزياب
مندي از نظرات و پيشنهادات سازنده جنابعالي مستدعي است پاسخ جهت بهره. اقدام نماييد - دانشگاه

  .سؤاالت ذيل را بطور مبسوط مرقوم فرمائيد
  پژوهشكده/امضاي معاون پژوهشي دانشكده                                                                              

  
  

  امضاء                                                                                         :نام و نام خانوادگي داور
  

  :تاريخ                                                                 :             شماره حساب بانكي و نام بانك
___________________________________________________________________________

  :عنوان طرح
  

  :كُد طرح
  ي فارسي و انگليسي به نحو مطلوب تهيه شده است؟آيا چكيده - 1
  
  
شده  جامي پژوهش اني گزارش مرور كامل و مناسب با استفاده از منابع كافي و به روز بر سابقهدر مقدمه - 2

  است؟
  
بر اساس ) ها و غيرهها، استخراج صحيح دادهبنديمانند گروه(در مورد رعايت دقيق مواد و روش كار  - 3

  .پيشنهاديه مصوب طرح اظهار نظر فرماييد
  
  دارها، تصاوير و غيره بطور منظم و علمي درج گرديده است؟آيا جداول، نمو - 4
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در صورتي كه در پيشنهاديه مصوب طرح روش آماري ذكر شده باشد، آيا در گزارش نهايي به طريق  - 5
  علمي مورد استفاده قرار گرفته است؟

  
  
ح مطابقت رديه مصوب طبه نظر شما نتايج و تحليل آنها در گزارش نهايي با اهداف تعيين شده در پيشنها - 6

  كامل دارد؟
  
  
ي درج منابع علمي در متن و انتهاي گزارش بر اساس دستورالعمل تهيه و تنظيم گزارش نهايي آيا نحوه - 7

  باشد؟مي
  
  
در صورتي كه عالوه بر موارد مذكور نظر اصالحي ديگري در راستاي ارتقاي كيفيت علمي گزارش نهايي  - 8

  .دارد، بيان فرماييد
  
  
  آيا گزارش نهايي طبق فرمت تهيه و تنظيم گزارش نهايي تدوين شده است يا نه؟ - 9
  
  :گزارش نهايي طرح تحقيقاتي اعالم فرماييد ردنظر نهايي خود را در مو لطفاً *

  □  .بدون اصالح قابل قبول است - الف
  □.  اصالحات جزيي مورد قبول استبا  -ب
  □.  نياز به بازنگري كامل دارد -ج
  □.  تكرار گردد  يج حاصله مطابق پروپوزال نبوده و طرح مجدداًنتا -د
 


