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کار گرامی   .......................هم

  تا سالم ي احترام

تٍ ........................... تٍ استحضار می رساوذ تا وظر ضًرای تحصیالت تکمیلی ایه داوطکذٌ جىاتؼالی جُت دايری پیطىُادیٍ رسالٍ داوطجً

ضمه تطکر از قثًل زحمت خًاَطمىذ است پرسطىامٍ زیر را تٍ َمراٌ وظرات تکمیلی . اوتخاب ضذٌ ایذ............................. ضمارٌ داوطجًیی 

 .تٍ ایه مذیریت ارسال وماییذ................ خًد جمغ تىذی ي حذاکثر تا تاریخ 

  - .........................................................2 - .........................................1:استاد یا استادان راهنما:....................................................................................... عنوان پیشنهاد رساله

 ....................                                                                                          مذیر تحصیالت تکمیلی داوطکذٌ 

*************************************************************************** 

     بله            تا حذودی             خیرآیا پیشنهادیه رساله در زمینه تخصصی جنابعالی می باشذ؟

 :چنانچه پیشنهادیه رساله در زمینه تخصصی جنابعالی نیست ، لطفاً اسامی افراد پیشنهادی خود را رکر نماییذ

 تلفن دانشکذه نام و نام خانوادگی ردیف تلفن دانشکذه نام و نام خانوادگی ردیف

1    2    

 :ارزیابی محتوای پیشنهادیه رساله

 بله                 تا حذودی              خیر؟              آیا ػىًان رسالٍ تا محتًا ي اَذاف ان تطثیق دارد– 1

  عنوان پیشنهادی
 

 بله                      تا حذودی              خیر آیا پیطیىٍ کار ي مراجغ تطًر کامل مرير ضذٌ است ؟–2

. اگر نیست چه زمینه ها و مراجعی را پیشنهاد می نماییذ

 

             برگه داوری پیشنهادیه رساله دکتری  

........................ضمارٌ                                                                                                                                                       

........................                                                                         تاریخ         دانشگاه لرستان                                                                                                                                                                                                                                          



 

 بله              تا حذودی              خیر آیا تؼریف پیطىُادیٍ رسالٍ دارای دقت کافی ي حذيد مطخص می تاضذ؟       –3

  آیا جىثٍ َای وظری کار قاتل اجرا ي مىطقی است؟–4

 

 

  آیا تخص تجرتی کار کافی، قاتل اجرا ي وتیجٍ تخص است؟ – 5

 :دلیل
 

  آیا وًآيری مطرح ضذٌ ترای یک رسالٍ دکتری مىاسة ي کافی می تاضذ؟ –6

 :دلیل
 

 بله        خیر آیا تروامٍ زمان تىذی اجرای پريشٌ مىاسة است؟ –7

       مناسب          نیاز به اصالح کلی دارد            نیاز به اصالح جسیی دارد وگارش ، ساختار ي فرمت پیطىُادیٍ رسالٍ چگًوٍ است؟–8

  ترجستٍ تریه وقطٍ قًت ایه پیطىُاد رسالٍ را در چٍ قسمت ان می تیىیذ؟–9

 

 

  تسرگتریه وقاط ضؼف پیطىُادیٍ رسالٍ در چٍ قسمتُای ان می تاضذ؟–10

 . َر گًوٍ تًضیح ي یا رکرمطلثی کٍ تٍ پر تارتر ضذن کارحاضر مىجر می ضًد را مرقًم فرمائیذ–11

 

 

 :جمغ تىذی کلی در مًرد دايری پیطىُادیٍ رسالٍ

    قاتل دفاع در ضکل حاضر
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