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بخش دوم :اسناد الزم اداری و شکلیات طرح
این بخش توسط مدیر عمومی تعیین موضوع خانهپری میگردد

نظریات ،پیشنهادات و مالحظات

1

نامه پوهنتون (حاوی معرفی محقق ،طرح تحقیق ،استاد راهنما و رتبه علمی مورد نظر)

کامل □ ناقص □

2
3

طرح تحقیق (حاوی امضا و مهر تأیید دیپارتمنت و پوهنحی)
شهرت مکمل استاد رهنما در طرح تحقیق
سرفصلهای طرح تحقیق به ترتیب :عنوان ،چکیده (اختیاری) ،واژههای کلیدی ،مقدمه ،اهمیت و دالیل انتخاب موضوع ،بیان مسئله ،اهداف ،سوال ،
فرضیه ،مرور آثار یا پیشینه ،روش و مواد ،مآخذ و ضمایم
نتیجه کارشناسی

کامل □ ناقص □

4

کامل □ ناقص □
کامل □ ناقص □

تأیید □

اصالح □ رد □

اسم کار شناس/مدیر مربوط
امضای کارشناس/مدیر مربوط

شماره
1

عنوان تحقیق
() Research Title

بخش سوم :محتوای طرح تحقیق
این بخش توسط کمیسیون تعیین موضوعات علمی-تحقیقی بررسی و خانهپری میگردد
 -1آیا عنوان تحقیق واضح است؟
 -2آیا عنوان تحقیق تکراری نیست ،جدید است؟

نظریات ،پیشنهادات و مالحظات
کامل □ ناقص □
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2

فصل اول

3

مقدمه
() Introduction
بیان مسئله
() Problem Statement
فرضیه و سواالت تحقیق

4

)Research Objective or
((testable) Hypothesis

5

فصل دوم

7

فصل سوم

6

8

حوزه/محدوده تحقیق
() Scope of Research
اهمیت تحقیق
& (Significance
)Rationale
پیشینه یا مرور آثار
() Literature Review

روش و مواد
()Methodology

-3
-1
-2
-3
-1
-2

آیا عنوان ،با محتوای پرپوزل مطابقت دارد؟
آیا مراحل تحقیق ،به خوبی در مقدمه بیان شده است؟
آیا مسئله به وضوح بیان شده است؟
آیا هدف تحقیق ،در مقدمه به خوبی بیان شده است؟
آیا بیان مسئله روشن و واضح است؟
آیا بیان مسئله ،جدید بودن کار را بیان میکند؟

 -1آیا سواالت تحقیق ،واضح بیان شده است؟
 -2آیا اهداف مشخص ،قابل اندازه گیری ،قابل دست یابی ،مربوط و قابل انجام در زمان معین است؟
 -1آیا حوزه تحقیق ،پروسه اکتشافی تحقیق را به خوبی بیان کرده است؟
-1
-2
-3
-1
-2
-3
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12

آیا اهمیت تحقیق از نظر کاربرد به وضاحت بیان گردیده است؟
آیا مشخص شده که تحقیق برای چه کسانی اهمیت دارد؟
چرا تحقیق مورد نظر مهم است؟
آیا مرور آثار ،نشان می دهد که محقق ،دانش عمیق از یافته های قبلی دارد؟
آیا منابع مورد استفاده محقق از نظر تعداد کافی و از نظر کیفیت معتبر است؟
ایا مرور آثارعدم تکراری بودن و جدید بودن تحقیق را نشان میدهد؟
آیا اجزای تحقیق ،روش مند و سیستماتیک می باشند و با یک چارت نشان دهنده مسیر مطالعه تحقیق را به
وضوح بیان میکند؟
آیا در مورد نوع و دیزاین محل و زمان تحقیق معلومات کافی و واضح بیان شده است؟
آیا دیزاین انتخاب شده برای بدست آوردن اهداف تحقیق مناسب است؟
آیا مواد تحقیق ،به وضوح لیست و بیان گردیده؟
آیا روش تحقیق ،با توجه به وسایل و مواد مورد نیاز با جزئیات و بطور واضح و علمی بیان شده است؟
ایا جمعیت مورد مطالعه تحقیق (در صورت ضرورت) بطور واضح بیان شده است؟
آیا سمپلهای مورد ضرورت از نظر روش و تعداد واضح و کافی است؟
آیا پروسجر جمع آوری دیتا ،روشمند ،دارای تسلسل منطقی و واضح است؟
ایا روش تحلیل دیتا با توجه به تسلسل منطقی بطور واضح بیان شده است؟
آیا موانع و محدودیتهای تحقیق یادآوری شده است؟
آیا پرسشنامه از نظر تعداد کافی و از نظر محتوا واضح و معیاری است؟
آیا در مورد متغییرهای تحقیق معلومات ارائه شده است؟

کامل □ ناقص □
کامل □ ناقص □
کامل □ ناقص □
کامل □ ناقص □
کامل □ ناقص □

کامل □ ناقص □

کامل □ ناقص □
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فصل چهارم

9
11
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نتایج متوقعه
() Expected Outcomes
مأخذ
() References
ضمایم

کامل □ ناقص □

 -1آیا نتایج متوقعه بطور واضح بیان شده است؟
-1
-2
-1
-2

آیا منابع از نظر تعداد کافی است؟
آیا مأخذ نویسی یک سان و معیاری است؟
آیا تمام ضمایم ضروری (پالن عمل ،پرسشنامهها ،بودجه ،جدول زمانی و  )...موجود است؟
آیا پالن عمل و جدول زمان بندی اجرای تحقیق منطقی بیان شده است؟
نتیجه بررسی کمیسیون

کامل □ ناقص □
کامل □ ناقص □
تأیید □

شهرت بررسی کنندگان کمیسیون

شماره
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اسم

امضا

اصالح □ رد □

