
  

  
  ...........دانشکده 

  ..............گروه 

  پرسشنامه ارزیابی پروپوزال

  :عنوان پروپوزال 
 :عنوان .1

  □ گویا نیست □نسبتاً گویا است  □گویا است 

  .کنید لطفاً اشکاالت عنوان را بیان فرمایید هاي ب و ج را انتخاب می گزینه که درصورتی

  

 :مقدمه و معرفی .2

  :معرفی موضوع) الف 

  □گویا نیست  □نسبتاً گویا است  □گویا است 

  قبلی يها پژوهشاشاره به ) ب

  □ منابع بیشتر موجود است □ اشاره نشده است □ است شده اشاره 

  ضرورت انجام طرح) ج

  □ گویا نیست □ نسبتاً گویا است □ گویا است

  .لطفاً در صورت نیاز نظرات اصالحی و تکمیلی خود را مرقوم فرمایید
  

 :اهداف .3

  □ خیر □بلی  هستند؟ SMARTآیا اهداف ) الف

  □ خیر □ بلی ؟دیآ یم به دستآیا با تحصیل اهداف اختصاصی، هدف کلی ) ب

  :در صورت نامتناسب بودن برخی از اهداف، نظرات خود را ذکر فرمایید 
  

  :روش اجرا .4

  :و اهداف طرح عنوان بهنوع مطالعه با توجه  )الف

  □ مناسب نیست -3 □ مناسب استنسبتاً  -2 □مناسب است  - 1

  :حجم نمونه با توجه به نوع مطالعه) ب

  □ مناسب نیست -3 □نسبتاً مناسب است  -2 □مناسب است  - 1

  :با توجه به نوع مطالعه يریگ نمونهروش ) ج

  □مناسب نیست  -3 □نسبتاً مناسب است  -2 □ مناسب است - 1

  :اطالعات با توجه به نوع مطالعه يآور جمعابزار و روش ) د

  □مناسب نیست  -3 □ نسبتاً مناسب است -2 □مناسب است  - 1

  :تجزیه و تحلیل يها روش) ه

  □مناسب نیست  -3 □نسبتاً مناسب است  -2 □مناسب است  - 1

  :شود به تفکیک هر بند مرقوم فرمایید لطفاً نظرات خود را در مواردي که به روش اجرا مربوط می 

                                                
  Specific – target a specific area for improvement. 
 Measurable – quantify or at least suggest an indicator of progress. 
 Assignable – specify who will do it. 
 Realistic – state what results can realistically be achieved, given available resources. 
 Time-related – specify when the result(s) can be achieved. 

  



  

  □ زیاد است □ کم است □ مناسب است :زمان الزم براي اجرا ینیب شیپ .5

  

  □ کم است □ زیاد است □مناسب است  :ها نهیهز .6

  :چنانچه نظري دارید مرقوم فرمایید ها نهیهزلطفاً در مورد 

  

  :حل آن يها روشمشکالت اجرایی و  .7

  □ و صحیح است شده انیب □ و ناقص است شده انیب □ نشده انیب

  

  :مالحظات اخالقی .8

  □ارائه گردیده است  حل راهو  شده انیب □ و ناقص است شده انیب □ نشده انیب

  :مشکالت اجرایی و مالحظات اخالقی مربوط به این پروپوزال مرقوم فرمایید ◌ٔ نهیدرزملطفاً نظرات خود را 

  

  :نامه کلی نسبت به پایان اظهارنظر .9

  □است  قبول قابلنامه  پایان  □است  قبول قابلنامه با انجام تغییرات و اصالحات  پایان □نیست  قبول قابلنامه  پایان

  

 .زیر پاسخ دهید سؤاالتنامه دانشجوئی به  خواهشمند است در خصوص تناسب طرح با پایان .10

  دارد؟ يمؤثرآیا طرح فوق کاربردي است و در بهبود شرایط بهداشتی و درمانی جامعه نقش . الف

  □خیر  □  يتا حدود □بلی 

  ؟دیگو یمپاسخ  علمی را که قبالً به آن پاسخی داده نشده است را سؤالباشد و یک مسئله یا  می ينوآورآیا طرح داراي . ب 

  □خیر  □  يتا حدود □بلی 

  آیا حجم کار پروژه در حد دوره تحصیلی دانشجو است؟. پ

  □ خیر □  يتا حدود □بلی 

  است؟ شده نیتدو موردنظرآیا طرح پژوهشی متناسب با اهداف رشته . ت

  □خیر □  يتا حدود □بلی 

  :تناسب طرح با مقطع و رشته دانشجو. ث

  □مناسب نیست  □مناسب است  نسبتاً □مناسب است 

 
  .چنانچه نظر کلی دیگری دارید بفرمایید

  
  
  

  :نام و نام خانوادگی داور

  :امضا 

 


