دادکشنه معماری ،شهرسازی و هنر
فرم داوری پروپوزال پایاننامههای کارشناسی ارشد
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی داٍس:

تبسیخ اسسبل جْت داٍسی :

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی داًطجَ:

تبسیخ دسیبفت ًظشات داٍسی :

ػٌَاى پبیبى ًبهِ:

* ّوکبس گشاهی اص آًجبکِ ًظشات اسضبدی حضشتؼبلی هَجت استقبء کیفیت پبیبى ًبهِّب است ،چٌبًچِ ّش یک اص هَاسد هطشح ضذُ
هَسد تبئیذ حضشتؼبلی ًوی ثبضذ پیطٌْبدات خَد سا ریل آى هشقَم فشهَدُ ٍ حذاکثش ظشف یک ّفتِ ثِ مد یش گشٍُ ػَدت دّیذ.
تبسیخ ٍ اهضبء

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هذیش گشٍُ:

-------------------------------------------------------------------------------------------الف :عنواى
ثلی 

 -1آیب ػٌَاى پبیبىًبهِ هٌبست است؟
 -2آیب ػٌَاى ثب هحتَای پشٍپَصال هشتجط است؟

خیش

ثلی  خیش

 -3آیب ػٌَاى پبیبىًبهِ ًَآٍسی داسد؟
الف) دس سطح کطَسی
ة) دس سطح ثیي الوللی

ثلی 
ثلی 

خیش
خیش
ثلی 

 -4آیب هَضَع پبیبىًبهِ هتٌبست ثب هقطغ آهَصضی داًطجَ است؟

خیش

*پیطٌْبدات اصالحی :

-------------------------------------------------------------------------------------------له و بياى اصلي تحقيق
ئ
ب -تعريف هس
آیب هسئلِ هَسد پژٍّص ثِ سٍضٌی ثیبى ضذُ است؟

خیش

ثلی 

*پیطٌْبدات اصالحی :
-------------------------------------------------------------------------------------------1

-------------------------------------------------------------------------------------------ج -سابقه و ضرورت انجام تحقيق
 -1آیب پیطیٌِ هطبلؼبت داخلی ثِ طَس کبهل تذٍیي ضذُ است؟

ثلی 

خیش

 -2آیب پیطیٌِ هطبلؼبت خبسجی ثِ طَس کبهل تذٍیي ضذُ است؟

ثلی 

خیش

 -3آیب ضشٍست اًجبم تحقیق ثِ طَس ضفبف ثیبى ضذُ است ؟

ثلی  خیش

*پیطٌْبدات اصالحی :

-------------------------------------------------------------------------------------------د -اهداف و فرضيات
ثلی 

خیش

-2آیب اّذاف طشح ٍاضح ٍ قبثل سٌجص ّستٌذ؟ ثلی 

خیش

 -1آیب اّذاف طشح ثب ػٌَاى ّوخَاًی داسد؟

*پیطٌْبدات اصالحی :

-3آیب فشضیِ ّب یب سَاالت ثب تَجِ ثِ اّذاف هطبلؼِ ثِ دسستی ثیبى ضذُ است؟ ثلی 

خیش

*پیطٌْبدات اصالحی :

-------------------------------------------------------------------------------------------ج -اطالعات هربوط به هطالعه و حجن نوونه
 -1اًتخبة ًَع هطبلؼِ ثب تَجِ ثِ ػٌَاى ٍ اّذاف طشح:

هٌبست است
ثلی 

-2جبهؼِ هَسد هطبلؼِ ثِ طَس هطخص تؼشیف ضذُ است؟
-3حجن ًوًَِ هتٌبست ثب ًَع هطبلؼِ ثشآٍسد ضذُ است؟

ثلی 

ًبهٌبست است
خیش
خیش

 -5آیب سٍش ًوًَِ گیشی ٍ ًحَُ تصبدفی سبصی ثیي گشٍّْب ثب تَجِ ثِ ًَع هطبلؼِ هٌبست است ؟ ثلی 

خیش

 -6اثضاس ٍ سٍش جوغ آٍسی اطالػبت ثب تَجِ ثِ ًَع هطبلؼِ (پشسص ًبهِ ٍ غیشُ) ٍ سٍش اًذاصُ گیشی ثِ خَثی ثیبى ضذُ است؟
ثلی 

خیش
2

*پیطٌْبدات اصالحی:

-------------------------------------------------------------------------------------------د -اطالعات هربوط به اجرای طرح
 -1آیب هذل هَسد استفبدُ ثِ دسستی تصشیح ضذُ است؟

ثلی 

خیش

 -2آیب هتغیشّبی تحقیق ثِ دسستی تؼشیف ضذُ است؟

ثلی 

خیش

 -3آیب سٍش اًجبم تحقیق ثب تَجِ ثِ ػٌَاى ٍ ّذف هطبلؼِ ثِ طَس دقیق رکش ضذُ است؟
 -4آیب فشآیٌذ اًجبم تحقیق ثِ طَس دقیق رکش ضذُ است؟

ثلی 

خیش

 -5هحذٍدیت ّبی اجشای طشح ٍ ساُ حل آًْب ثیبى ضذُ است؟

ثلی 

خیش

 -6آیب جذٍل صهبى ثٌذی اجشای طشح اسائِ گشدیذُ است؟

ثلی 

خیش

ثلی 

خیش

*پیطٌْبدات اصالحی :

-------------------------------------------------------------------------------------------ه  :هنابع
آیب هٌبثغ ٍ هأخز پشٍپَصال ثِ سٍص ٍ هشتجط ثب تحقیق هیجبضذ؟ ثلی 

خیش

------------------------------------------------------------------------------------------

* اظهار نظر نهايي در هورد پروپوزال:
ج) غیش قبثل قجَل 

الف) قبثل قجَل  ة) قبثل قجَل ثب اصالحبت 

-----------------------------------------------------------------------------------------هشتجِ داًطگبّی:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی داٍس پشٍپَصال:

امضا و تاريخ
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