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 تكمیل گردد دستیار این قسمت توسط

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

 ....................................:اريیدست شماره .................................... :اریدست یدگخانوا نام و نام............................. :اريیپژوهش کد

 .................................................................: یلیتحص رشته

 .گردد لیتکم گروه یپژوهش شوراي محترم اعضاي توسط قسمت نیا
 

 شما نظر از اریدست توسط طرح نیا انجام 3-الف تا 1-الف بندهاي از کی هر در ریخ جواب انتخاب صورت رد) يشرط بندهاي: الف

 (.است مردود

 خیر  بلی     .است اجرا قابل و ندارد اديیبن اشکال یاخالق و یعلم نظر از طرح  -1

 (گردد مهیضم همربوط اسناد و لیدال و مشخص مورد است خواهشمند ریخ جواب انتخاب صورت در) 

 

 خیر  بلی   .باشد یم مناسب اريیدست مقطع جهت یعلم سطح نظر از قیتحق  -2

 (گردد مهیضم مربوطه اسناد و لیدال است خواهشمند ریخ جواب انتخاب صورت در)

 

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

 .(گردد مهیضم مربوطه اسناد و لیدال است خواهشمند ریخ جواب انتخاب صورت در )
 

 يرشرطیغ بندهاي: ب

 .باشد ریز موارد از کیکدام شامل تواند یم طرح انجام جینتا -1

 (.شود انتخاب ج ای ب الف، هاي نهیگز از مورد کی فقط لطفا :مهم اریبس ذکر)ت

 

 ( 0)خیر  ( 2تا حدودي )   (4)بلی   نوآوري حاوي و علم دیتول راه در یقدم - الف

 

 ( 0)خیر  ( 2تا حدودي )   (4)بلی( آوري فن )دیجد یدرمان-یصیتشخ روش ابداع - ب

 

 انجام با تنها و باشد یم الزم آن وجود اما نداشته وجود ما مرکز در که یاطالعات به یابیدست ای و یصیتشخ -یدرمان روش اندازي راه- ج

 ( 0)خیر  ( 2تا حدودي )   (4)بلی  است یابیدست قابل رایدست توسط طرح

 

 .گردد مهیضم مربوطه اسناد و لیدال است خواهشمند فوق هاي نهیگز از کی هر به ریخ پاسخ انتخاب صورت در
 

  .دارد وجود فوق موضوع در پژوهش به ازین همچنان طرح بودن تكراري رغم يلع -2

 ( 0)خیر  ( 2تا حدودي )   (4)بلی

 

 خانوادگي نام و نام

 امضاء تاریخ، مهر،


