بسمه تعالي
فرم محرمانه ارزشيابي طرح هاي پژوهشي

معاونت پژوهش و فناوري

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد مشهد

تذكر  :خ واهشمند است توجه شود كه ذكر نظرات و داليل مربوط به هر مورد بسيار مهم بوده و بدون آنها امتياز مربوطه محاسبه نخواهد شد

عنوان طرح پژوهشي ........................................................................................................................................................ :

 )1عنوان طرح:
توضيح :
 )2تعريف مسالة :
توضيح :

نسبت ًا گويا است

ال گويا است
كام ً

كامل وروشن است

 )3فرضيات طرح :
داليل :

نسبتاً روشن است

قابل قبول است

با تغييراتي قابل قبول است

 )4با انجام اين طرح  ،هدف مشخص شده :
با تغييراتي قابل دستيابي است
قابل دستيابي است
داليل:
 )5هدف با موضوع :
توضيح:
 )6انجام طرح ضرورت
داليل :

ارتباط دارد

 )7ارتباط طرح با نيازهاي علمي جامعه؟
داليل:
 )8طرح پيشينه پژوهشي دارد ؟
توضيح :
 )9روش پژوهش....

نسبتاً ارتباط دارد

دارد

…

نسبتاً ضرورت دارد

دارد

دارد

علمي است

گويا نيست

ناقص است

قابل قبول نيست

قابل دستيابي نيست

ارتباط ندارد

ندارد

تاحدي ارتباط دارد

ندارد

روشن نمي باشد

ندارد

تاحدي علمي است

علمي نيست

 )11مراحل و چگونگي اجراي طرح؟
داليل :

قابل اجرا است

 )11زمان كل پيشنهاد شده براي طرح .زياد است
توضيح:
 )12مدت زمان هر مرحله از طرح.
توضيح:

با تغييراتي قابل اجرا است

مناسب است

زياداست

 )13هزينة كل پيشنهاد شده براي طرح :
داليل :

 )14وسايل پيشنهادي جهت انجام طرح  .كافي است
توضيح :
 )15مسافرتهاي پيشنهادي در طرح
داليل :
)16اظهار نظر كلي نسبت به طرح:
قابل تصويب است
توضيح:

كم است

مناسب است

زياد است

كم است

مناسب است

ضرورت ندارد

زياد است

با تغييراتي قابل تصويب است

قابل اجرا نيست

كم است

زياد است

مناسب است

ضروري نيست

طرح مناسب پژوهش نيست

 )17تصويب اين طرح در قياس با طرح هاي مشابه در چه مرتبه اي از اولويت قرار دارد؟
سوم
دوم
اول
توضيح:
 )18چنانچه بتوان به كيفيت كلي اين طرح نمره بين صفر تا بيست داد  ،چه نمره اي را پيشنهاد مي نمائيد ....................... :
توجه ( :طرحهاي پژوهشي براي تصويب الزم است نمره باالي  15كسب نمايند )
 )19چنانچه طرح هاي مشابهي در ايران مي شناسيد كه اجرا شده يا در حال اجرا است لطفاً مشخصات دقيق بنويسيد :

 )21چنانچه پيشنهادي در مورد تعداد افراد داريد مرقوم بفرمائيد :

 )21براي بهبود كيفيت طرح چه تغييراتي را پيشنهاد مي كنيد ؟

 )22چنانچه بخواهيد براي روشنتر شدن موضوع  ،سئواالتي از مجري طرح بنمائيد  ،خواهشمند است در زير مرقوم فرمائيد .

 )23ساير پيشنهادات :

 )24چنانچه تمايل به ارزيابي گزارش نهايي طرح داريد لطفاً اعالم فرمائيد  :تمايل دارم

تمايل ندارم

با تشكر از اينكه وقت خود را در اختيار ما قرارداديد  .به منظور ادامه همكاري هاي پژوهشي جدول زير را تكميل فرمائيد .
نام و نام خانوادگي :

عضو هيات علمي دانشگاه :

رشته تحصيلي :

رتبه دانشگاهي :

كد ملي :

ايميل :

شماره حساب ترجيحاً (سيبا  /جام ):
آدرس و تلفن :

لطفاً چنانچه افراد ديگري در راستاي موضوع طرح مي شناسيد معرفي فرمائيد .

امضا -تاريخ

