
 تاریخ : ..............................                                                           معاونت پژوهشی                                                                                

 شماره : ...............................                                                   غیرانتفاعی غزالیدانشگاه                                                                             

  فرم داوری پایان نامه کارشناسی ارشد                                                                      

 جناب آقای دکتر حضور ارجمند 

 

 سالم علیکم

  نامه دانشجورساند بر اساس اعالم نظر گروه تخصصی، جنابعالی به عنوان استاد داور پایاناحتراماً، به استحضار می   

 ..........................................................................................................................................................................................................تحت عنوان  

 .در قالب موارد ذیل اعالم فرمائیدروز  7را حداکثر ظرف  خود اید. لذا خواهشمند است پس از بررسی، نظراتمعرفی گردیده

 با تشکر                                                                                                                                                                   
 معاون پژوهشی دانشکده                                                                                                                                  

 نامه مورد قبول است؟آیا روش تحقیق انجام شده پایان -1

 باشد  نیازمند اصالح می                غیرقابل قبول است                 قابل قبول است  

 آیا بررسی ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق از نظر شما قابل قبول است؟ -2

 باشد  نیازمند اصالح می              غیرقابل قبول است                قابل قبول است  

 شده در طرح مطابقت دارد؟آیا روشهای آماری به کارگرفته شده با روشهای آماری مطرح  -3

 باشد  نیازمند اصالح می              غیرقابل قبول است                قابل قبول است  

 آیا شیوه مدلسازی و مدل ساخته شده با موارد مطرح شده در طرح مطابقت دارد )درصورت مدلسازی(؟ -4

 باشد  نیازمند اصالح می              غیرقابل قبول است                قابل قبول است  

 نامه به اهداف اساسی رسیده است؟آیا پایان -5

 باشد  نیازمند اصالح می              غیرقابل قبول است                قابل قبول است  

 آیا شیوه آزمون فرضیات تحقیق و یا پاسخ به سواالت تحقیق به درستی صورت گرفته است؟ -6

 باشد  نیازمند اصالح می              غیرقابل قبول است                ول است  قابل قب

 آیا روش گردآوری اطالعات درست است؟ -7

 باشد  نیازمند اصالح می              غیرقابل قبول است                قابل قبول است  

 آیا نتایج تحقیق و شیوه ارائه آن مورد قبول است؟ -8

 باشد  نیازمند اصالح می              غیرقابل قبول است                قابل قبول است  

 باشد؟آیا پیشنهادات ارائه شده، مستخرج از نتایج تحقیق و پاسخگو به سواالت تحقیق می -9

   باشدنیازمند اصالح می              غیرقابل قبول است                قابل قبول است  

  :  با توجه به موارد فوق -11

                                  برگزاری جلسه دفاعیه امکان پذیر است

                                   برگزاری جلسه دفاعیه پس از انجام اصالحات جزئی امکان پذیر است  

   نمی باشدنیازمند اصالحات کلی است و برگزاری جلسه دفاعیه امکان پذیر 
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