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 .گردد لیتكم يپژوهش معاونت محترم کارشناس توسط قسمت نیا

 :یقاتیتحق طرح نامه پرسش هیاول یابیارزش خصوص در................................................. گروه یپژوهش شوراي نظر بندي جمع فرم

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

 .........................دکتر آقاب جناب /دکتر سرکارخانم اريیدست نامه انیپا به مربوط ................................:اريیپژوهش کد با

 

 محترم اعضاي توسط که (P03-01-01)اريیدست نامه انیپا پرسشنامه هیاول يابیارزش فرم براساس فرم نیا :تذکر

 .گردد لیتكم ستیبا يم شده، لیتكم گروه يشوراي پژوهش

 

 يشرط بندهاي: الف

 .است اجرا قابل و ندارد اديیبن اشکال یاخالق یعلم نظر از طرح (1-الف

 :ریخ هاي جواب تعداد   :یبل هاي جواب تعداد

 خیر   یبل  .است قبول قابل بند نیا در یقاتیتحق طرح نامه پرسش داوري شوراي نظر اساس بر

 (ریخ یبل تعداد : یقبول شرط)

 

 .باشد یم مناسب اريیدست مقطع جهت یعلم سطح نظر از قیتحق (-2الف

 :ریخ هاي جواب تعداد   :یبل هاي جواب تعداد

 خیر   یبل . است قبول قابل بند نیا در یقاتیتحق طرح نامه پرسش داوري شوراي نظر اساس بر

 (ریخ   یبل تعداد  :یقبول شرط)
 

 .دهد یم انجام مربوطه تخصص حد در را یعمل تیفعال کی اریدست طرح، انجام با(3-الف

 :ریخ هاي جواب تعداد   :یبل هاي جواب تعداد

 خیر   یبل  .است قبول قابل بند نیا در یقاتیتحق طرح نامه پرسش داوري شوراي نظر اساس بر

 (ریخ یبل تعداد :یقبول شرط)
 

 (2و1شماره موارد) يشرط ریغ بندهاي: (ب

 :داوران نمرات مجموع    :داوران تعداد

 خیر   یبل است؟ قبول قابل بند نیا در یقاتیتحق طرح نامه پرسش داوري شوراي نظر اساس بر

 (نمرات مجموع / داوران تعداد  4 :یقبول شرط)
 

 گروه يپژوهش شوراي یينها جهینت :ج

 مورد اريیدست نامه انیپا جهت یقاتیتحق طرح نامه پرسش نیا .................................. گروه یپژوهش شوراي نظر اساس بر

 خیر    یبل  . است دییتا
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 گروه يپژوهش شوراي در کنندگان شرکت امضا و يخانوادگ نام و نام :د

 یعلم ئتیه عضو نفر 7از کمتر با هاي گروه براي .است ضروري اعضا هیکل حضور کمتر ای یعلم ئتیه عضو نفر  3با هاي گروه براي)

 .(است ضروري نفر 5حداقل حضور شتریب ای یعلم ئتیه عضو نفر 7داراي هاي گروه براي و نفر 3حداقل

 

 

 .باشد يم نفر ..................   /   /   مورخ ............ گروه شوراي در کننده شرکت يعلم ئتیه اعضاي تعداد

 

 امضاء     گروه يپژوهش معاون

 امضاء      راهنما استاد

 امضاء       اول داور

 امضاء       دوم داور

 امضاء       سوم داور

 امضاء   دانشكده يپژوهش معاونت ندهینما


