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  نام خدا به                     

  
  
  
 

 

 

 

 

  

  رساله دکتريفرم داوري 

 مشخصات دانشجو: 

  
  نام و نام خانوادگی:                                                   رشته تحصیلی:

  

 عنوان رساله: 
 
  

 

 مشخصات داور: 
  

          نام و نام خانوادگی داور:

  اخلیداور د     داور خارجی          سمت: 

  

          :محل کار نشانی

  

  : تلفن

  

  پست الکترونیک:
  

  

  عنوان: - 1

   نارسا   نسبتاً رسا   و منطبق بر اهداف و محتواي رساله  رسا  فارسی عنوان

    تطابق ندارد   دارد  تطابق   عنوان انگلیسی با فارسی 

 شمند است نظرات پیشنهادي خود را مرقوم فرمائید.هخوا 

   ................................ ................................ ................................ ................................ ...........    

   ................................ ................................ ................................ ................................ ...........   
  

  

  دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی ایران

 انی پزشکیدانشکده مدیریت و اطالع رس
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  چکیده: - 2

    نامناسب ناقص یا  کامل و مناسب   فارسی دهیچک - الف 

    ناقص یا نامناسب   کامل و مناسب   چکیده انگلیسی  - ب

      نامناسب  مناسب    ها کلید واژه - ج

  نظرات پیشنهادي خود را مرقوم فرمائید. سایر خواهشمند است 

   ................................ ................................ ................................ ................................ ...........    

   ................................ ................................ ................................ ................................ ...........    

  

  :بیان مسئله  - 3

  نامشخص    مشخص    تعریف مسئله  - الف

  نامشخص    مشخص    مسئلهثار حاصل از تداوم آ –ب 

    نامشخص   مشخص    حل مسئله دیفوا - ج 

 نظرات پیشنهادي خود را مرقوم فرمائید. ریساشمند است هخوا 

   ................................ ................................ ................................ ................................ ...........    

   ................................ ................................ ................................ ................................ ...........    

 

  رساله (کاربرد رساله):موضوع اهمیت و ضرورت - 4

    قدیمی  نسبتاً جدید   کامالً جدید   تازگی موضوع از نظر علمی - الف

   غیرقابل قبول   نسبتاً قابل قبول   قابل قبول  ضرورت انجام رساله - ب

   غیر مرتبط    نسبتاً مرتبط   کامالً مرتبط  نیازهاي جامعه با ارتباط رساله - ج

   نامشخص    مشخص منافع مورد انتظار از اجراي پژوهش            - د

   نامشخص    مشخص   دالیل انجام پژوهش - ه

   نامشخص    مشخص   به حل مشکل هشپژو کمک - ز

  نظرات پیشنهادي خود را مرقوم فرمائید.سایر خواهشمند است 

   ................................ ................................ ................................ ................................ ...........    

   ................................ ................................ ................................ ................................ ...........    

 

  پژوهش اهداف - 5

     ندارد همخوانی    دارد نی اهمخو  با عنوان - الف

  ناقص و نامناسب    نسبتاً کامل و مناسب   کامل و مناسب  اهداف پژوهش - ب

  دي خود را مرقوم فرمائید.نظرات پیشنها ریساخواهشمند است 

   ................................ ................................ ................................ ................................ ...........    

   ................................ ................................ ................................ ................................ ...........    
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 پژوهش:     اتیادب - 6

  ذکر نشده است    ناقص و نامناسب    مناسب نسبتاً کامل و    کامل و مناسب    :پژوهشو پیشینه  اتیادب یلیتحل  یابیارز - الف

  ذکر نشده است    ص و نامناسب ناق   مناسب نسبتاً کامل و    کامل و مناسب     : پژوهش نهیشیو پ اتیادب يانتقاد یابیارز - ب

 نظرات پیشنهادي خود را مرقوم فرمائید. ریساشمند است هخوا 

   ................................ ................................ ................................ ................................ ...........    

   ................................ ................................ ................................ ................................ ...........    

  

  :پژوهش روش - 7

  ذکر نشده است    ناقص و نامناسب    مناسب نسبتاً کامل و    کامل و مناسب    نوع مطالعه: - الف

  ذکر نشده است    ناقص و نامناسب    مناسب و  نسبتاً کامل   کامل و مناسب    روش نمونه گیري و حجم نمونه: - ب

  ذکر نشده است    ناقص و نامناسب    مناسب نسبتاً کامل و    کامل و مناسب    ها: روش گردآوري داده - ج

  ذکر نشده است    ناقص و نامناسب    مناسب نسبتاً کامل و    کامل و مناسب      آماري يآزمونها -ه 

  ذکر نشده است    ناقص و نامناسب    مناسب نسبتاً کامل و    کامل و مناسب    روش اجراي پژوهش - و

  ذکر نشده است    ناقص و نامناسب    مناسب نسبتاً کامل و    کامل و مناسب    رعایت نکات اخالقی در انجام پژوهش: نحوه - ز

 نظرات پیشنهادي خود را مرقوم فرمائید. ریساشمند است هخوا 

   ................................ ................................ ................................ ................................ ...........    

   ................................ ................................ ................................ ................................ ...........    

  

  :ها فتهیا - 8

  نشده است  ذکر    و نامناسب ناقص  کامل و مناسب   :ها روش تحلیل داده - الف 

  کاربرد ندارد    نامناسب   گویا و مناسب   جداول: - ب 

  کاربرد ندارد    نامناسب    و مناسب گویا  نمودارها: - ج

    ندارد  همخوانی   همخوانی دارد   :ها و سوال با اهداف نتایج - د 

  نظرات پیشنهادي خود را مرقوم فرمائید. ریساخواهشمند است 

   ................................ ................................ ................................ ................................ ...........    

   ................................ ................................ ................................ ................................ ...........    
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  :بحث - 9

    مقایسه نشده  مقایسه شده   ها با تحقیقات دیگران  یافته - الف 

    همخوانی ندارد  همخوانی دارد   ها  یافته بحث با - ب 

    ناقص یا نامناسب  کامل و مناسب   در بحثشده استفاده  منابع - ج 

 نظرات پیشنهادي خود را مرقوم فرمائید. ریساهشمند است خوا 

   ................................ ................................ ................................ ................................ ...........    

   ................................ ................................ ................................ ................................ ...........   

  

  گیري: نتیجه - 10

    همخوانی ندارد    دارد  همخوانی                       ها گیري با یافته نتیجه - الف

  نشده است  ذکر    و نامناسب ناقص  کامل و مناسب   کاربرد نتایج پژوهش در عمل - ب

  نشده است  ذکر    و نامناسب ناقص  کامل و مناسب   در تئوري کاربرد نتایج پژوهش - ج

  نظرات پیشنهادي خود را مرقوم فرمائید. ریساخواهشمند است 

   ................................ ................................ ................................ ................................ ...........    

   ................................ ................................ ................................ ................................ ...........    

  

   :منابعفهرست  - 11

  است  قدیمی    است  روزآمد  - لف ا 

   نیست  معتبر   است  معتبر  - ب

  ئید.نظرات پیشنهادي خود را مرقوم فرما ریساخواهشمند است 

 ................................ ................................ .............. .................. .............. .................. .............. .................. ....    

 ................................ ................................ .............. .................. .............. .................. .............. .................. ....    

  

 رساله: ارزشیابی کلی -12

  .نموده است يحوزه مورد نظر کمک مشخص و بارز به و عمل يتئور در- الف

   .منجر به کشف اطالعات دست اول شده است - ب

      از حوزه مورد پژوهش کمک کرده است. یبه درك جامع - ج

   وجود دارد.  یرتباط منطقمختلف فصول آن ا يها بخش نیاست و ب کپارچهیبه صورت منسجم و   - د

   نحوه نگارش مناسب و مطلوب است.  - ه

  نظرات پیشنهادي خود را مرقوم فرمائید. ریساخواهشمند است 

 ................................ ................................ .............. .................. .............. .................. .............. .................. ....    

 ................................ ................................ .............. .................. .............. .................. .............. .................. ....    
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 رسالهنتیجه نهایی داوري   -  13

  :اعالم فرماییدرساله از دفاع  شیپبرگزاري جلسه در مورد نهایی خود را  نظر

                             .  است دفاع پیشبا شکل موجود قابل 

              .استدفاع  قابل پیشبا اصالحات جزیی 

                .استدفاع  قابل پیش اصالحات کلیبا 

                                 .استدفاع  پیش غیر قابل

  مالحظات:

   ................................ ................................ ................................ ................................ ...........    

   ................................ ................................ ................................ ................................ ...........    

   ................................ ................................ ................................ ................................ ...........    

   ................................ ................................ ................................ ................................ ...........    

   ................................ ................................ ................................ ................................ ...........    

   ................................ ................................ ................................ ................................ ...........    

   ................................ ................................ ................................ ................................ ...........    

   ................................ ................................ ................................ ................................ ...........    

 و امضاء داور: خیتار   

 

 

یید و حداقل یک هفته قبل از تاریخ جلسه پیش دفاع براي آموزش دانشکده توجه: لطفا این فرم را تکمیل نما

  ن فرم است.یافت ایرارسال نمایید زیرا برگزاري جلسه پیش دفاع منوط به د

   


	                     به نام خدا

