دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران
دانشکده پیراپزشکی

دانشکده پیراپزشکی

فرم ارزشیابی پایان نامه دکتری
استاد گرامی  ،لطفاً به منظور ارزشیابی عینی وقابل اندازه گیری پایان نامه دانشجو ،فرم زیر را تکمیل فرمائید تا بر اساا
دانشجو محاسبه گردد .همکاری صمیمانه شما فعالیتهای دانشجویان را در مسیر منطقی هدایت خواهد کرد.
رشته تحصیلی
نام ونام خانوادگی:

بخش مقدماتی
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آیا در پایان نامه انجام شده :
موضوع پژوهش برای اولین بار است که مورد بررسی قرار گرفته است ؟
بیان مسئله اهمیت وضرورت انجام پژوهش را توجیه می کند ؟
اهداف کلی واختصاصی پژوهش واضح وروشن بیان شده است ؟
فرضیه ها با سئواالت پژوهش دقیق وروشن تدوین شده است ؟
چکیده پژوهش بطور کامل وجامع نوشته شده است ؟
تناسب وهمخوانی میان مطالعات قبلی وپژوهش فعلی وجود دارد؟
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نن نماره واقعای
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متدولوژی

 -7روش نمونه گیری وروش انجام کار بانوع پژوهش مناسب است ؟
 -8نمونه مورد نظر برای پژوهش به تعداد کافی انتخاب شده است ؟
 -9ابزار گرد نوری اطالعات با جامعه ونوع پژوهش مناسب است ؟
 -10ابزار معین ودقیق برای جمع نوری اطالعات درنظر گرفته شده است ؟

ونتیجه گیری

اطالعات

گذاری

منابع وکد
دفاع

تحلیل
استفاده از
نحوه ارائه درجلسه

 -11روش تحلیل اطالعات جمع نوری شده واضح ودقیق بیان شده است ؟
 -12منابع پژوهش با اهداف  ،سئواالت بافرضیه ها متناسب است ؟
 -13بر اسا نتایج پایان نامه  ،پیشنهادات معینی بارای پژوهشاهای بعادی
ارائه شده است ؟
 -14درنگارش پایان نامه  ،اصول نئین نگارش رعایت شده است ؟
 -15از منابع جدید ( کتب – مجالت) مرتبط با پژوهش استفاده شده است ؟
 -16گواهی چاپ یا پذیرش مقاله در مجالت معتبر دارد ؟
نموزشای و

 -17درجلسه دفاع مطالب بطور کامل با استفاده از وسائل کما
در زمان تعیین شده ارائه گردید؟
 -18به سئواالت مطرح شده در جلسه دفاع پاسخگو بوده است ؟
 -19در تدوین گزارش برای درک بهتر از تصاویر و جداول استفاده است ؟
 20در انجام پژوهش نکات اخالقی و مدت زمان تحصیل رعایت شده است ؟

*نمره دانشجو
*نام ونام خانوادگی استاد:
استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

امضاء استاد:
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