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  »بسمه تعالی«

  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
 فرم ارزشیابی طرح هاي پژوهشی 

  عنوان طرح:
  
  □نارساست       □ عنوان طرح: رساست -  1

  :  )در صورت نارسایی (عنوان پیشنهادي      
  طرح پیشنهادي چگونه طرحی است؟      

  □ بنیادي          □ توسعه اي        □کاربردي                    
  
  مسأله اي براي تحقیق وجود دارد؟ اصوالً : تعریف مسأله – 2

  □خیر        □بلی                  
  لطفًا توضیحات خود را ارائه نمائید.

  
  
  هدف از اجراء: – 3

  □روشن نیست            □روشن است            
  راء می باشد؟آیا با توجه به اهداف ذکر شده طرح قابل اج – 4

  □خیر        □بلی                  
  دالیل ضرورت انجام طرح: – 5

  □قابل قبول نیست   □قابل قبول است 
  در صورت منفی بودن پاسخ، لطفًا دالیل خود را ارائه نمایید.

  
  
  فرضیه ها یا مسایل مورد جستجوي طرح: – 6

  □معقول نیست           □معقول است             
  □نیازي ندارد     □نگردیده است مطرح   

  
  سابقه علمی ارایه شده براي طرح: – 7

  □کافی نیست     □کافی است   
  را که اطالع دارید، ذکر نمایید. یدر صورتی که کافی نیست لطفاً سوابق
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  :(در صورت لزوم) اطالعات آماري طرح آزمایشات و  وضعیت – 8
  □کافی نیست     □کافی است           

   وضیحات :ت     
  
  : (در صورت وجود تصویر و جدول)وضعیت تصاویر و جداول – 9

  □کافی نیست     □کافی است             
  توضیحات :    
  

  فهرست ماخذ و منابع علمی: – 10
  □کمی ارتباط دارد       □کامالً ارتباط دارد   
  □هرستی ارایه نشده است ف              □ارتباط ندارد         

  روش پژوهش: – 11
  □علمی نیست     □علمی است   

  یه فرمایید.ادر صورت منفی بودن پاسخ، لطفًا دالیل خود را ار
  
  

  زمان پیش بینی شده: – 12
  □زیاد است     □کم است     □مناسب است 

  در صورت مناسب نبودن، پیشنهاد خود را در مورد هر مرحله مرقوم فرمایید.
  
  

  برنامه زمان بندي شده: – 13
  □مناسب نیست     □اسب است من    

  در صورت مناسب نبودن، پیشنهاد خود را در مورد هر مرحله مرقوم فرمایید.
  
  

  :فرم پیشنهاد طرح 22بند هزینه هاي پرسنلی مندرج در  – 14
  □زیاد است     □کم است     □مناسب است   

  در صورت عدم تناسب، لطفاً مقدار مناسب را پیشنهاد نمایید.
  
  

ر ه کامپیوتبا اجراي آن وابسته طرح، پیشنهاد خرید کامپیوتر داده شده است، آیا به نظر شمچنانچه در  - 15
  است؟

  □خیر        □بلی                  
  لطفاً نظر خود را درباره وسایل و هزینه مورد نیاز بنویسید. در صورت لزوم
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  هزینه کل طرح: – 16
  □کم است     □زیاد است       □مناسب است     

  صورت لزوم توضیح دهید.در 
  
  

  ج طرح، آیا اصوًال اجراي طرح به نفع مملکت هست؟با توجه به مخار - 17
  □خیر            □بلی                    

  توضیحات:
  
  

  نویسید.خواهشمنداست نظر کلی خود و هر گونه توضیح دیگري که الزم می دانید درباره طرح ب – 18
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :فوق عنوان طرح
  خصات بررسی کننده:مش
  

   نام و نام خانوادگی
   مرتبه علمی

   تخصص
   آدرس محل خدمت

   تلفن همراه
   نام بانک و شعبه

   شماره حساب بانکی
  
  

  امضاء:
  تاریخ:


