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آیا در هر یک از موارد زیر، در طول دوره تحصیل تجربه اي داشته اید؟ در صورتی که پاسختان بلی است، تعداد 
.آن را بنویسید، در غیر اینصورت گزینه خیر را عالمت بزنید  

 در مقطع تحصیلی دکتري  در طول دوره ارشد فعالیتها
  تجربه هاي علمی پژوهشی تاکنون

جام شده  که شامل جمع آوري داده ها، مداخله و پژوهش هاي ان- 1
  )به جز پایان نامه( یا اجراي پرسشنامه باشد

 خیر تعداد موارد خیر  مواردتعداد 

پژوهش هاي در حال انجام که شامل جمع آوري داده ها، مداخله -2
  )به جز پایان نامه(و یا اجراي پرسشنامه باشد 

    

      ه اي فرستاده شده به نشریات یا همایشها مقاله هاي مروري یا کتابخان-3
      مقاله هاي مروري یا کتابخانه اي در دست داوري-4
      مقاله هاي مروري یا کتابخانه اي چاپ شده- 5
      مقاله هاي علمی پژوهشی ارسال شده به نشریات یا همایشها- 6
      مقاله هاي علمی پژوهشی در دست داوري- 7
      اپ شده در نشریه هاي علمی پژوهشی داخلیمقاله هاي چ-8
       ISIمقاله هاي چاپ شده در نشریه هاي -9

      چکیده هاي ارسال شده به همایشها-10
      چکیده هاي پذیرفته شده در همایشها-11
      چکیده هاي چاپ شده در همایشها-12
      ارایه مقاله در همایشها-13
      در همایشهاپوسترهاي ارایه شده -14

 

 

استادان شما درکدام یک از موارد زیر نسبت به توانایی شما تردیدي نداشته اند و در انجام آن کار شما را مورد 
 تشویق قرار داده اند؟

 خیر بلی  درکدام یک از موارد زیر مورد تشویق دیگران و اساتید قرار گرفته اید
    نوشتن پروپوزال-1
    دفاع از پروپوزال-2
    مقاله نوشتن-3
    داخلی پژوهشی علمی مجالت در مقاله چاپ-4
    ISI درمجالت مقاله چاپ-5
    همایشها در مقاله ارایه و چاپ- 6
    .انجام یک پژوهش کامل که شامل جمع آوري داده ها، مداخله و یا اجراي پرسشنامه باشد-7
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در کار پژوهشی شان بر احساس موفقیت و ایجاد انگیزه شما در آیا تاکنون موفقیت یا شکست دوستان و همکالسی هایتان 
انجام کاري مشابه، تاثیر گذاشته است؟ در کدام یک از موارد زیر، تجربه دوستان یا هم کالسی هاي شما  چنین احساس و 
 تجربه اي را براي شما به دنبال داشته است؟

سی ها که بر احساس موفقیت و تجربه ها و فعالیتهاي موفق یا نا موفق  دوستان و همکال
  ایجاد انگیزه شما در انجام کاري مشابه تاثیر گذاشته است

 خیر بلی

     پروپوزال نوشتن در) دانشجویان سایر(موفقیت یا مشکالت آنان - 1

      پروپوزال از دفاع دانشجویان در موفقیت یا مشکالت سایر-2

     نامه پایان درانجام دانشجویان سایر یا موفقیت یا مشکالت دوستان- 3

    نامه  پایان از دفاع دانشجویان در سایر یا موفقیت یا مشکالت دوستان-4

    نوشتن مقاله  دانشجویان در سایر یا موفقیت یا مشکالت دوستان- 5
    چاپ مقاله  دانشجویان در سایر یا موفقیت یا مشکالت دوستان- 6

 

 

دچاراسترس و اضطراب شده اید؟تا کنون درکدام یک از فعالیتهاي  زیر   

 خیر بلی  فعالیتهایی که در آن استرس داشته ام

    پروپوزال از دفاع-1
    پروپوزال انجام-2
    دفاع از پایان نامه -3
    انجام پایان نامه-4
    پژوهشی-نوشتن مقاله علمی-5
    پژوهشی- ارایه مقاله علمی- 6

 

 

.، کاربرد کامپیوتر و آمار پاسخ دهیدسواالت زیر را براي سه درس روش تحقیق    

روش تحقیق              کاربرد کامپوتر              درس آمار                           

 

گاهی  هیشه اظهار نظرها
 اوقات

هیچ 
 وقت

گاهی  هیشه
 اوقات

هیچ 
 وقت

گاهی  هیشه
 اوقات

هیچ 
 وقت
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           .مطالب این درس برایم جالب بود-1
           .این درس برایم آسان بود-2
           .تمرینهاي این درس برایم آموزنده و جالب بود-3
           .به خواندن مطالب غیر درسی مربوط به این درس عالقه نداشتم- 4

           .از وضعیت این درس راضی نبودم-5
           .باشم درس این کالس در بیشتر داشتم دوست-6
           .ش تدریس اساتید این درس راضی بودماز رو-7
           .در مجموع اساتید، به محتواي این درس تسلط کافی داشتند- 8
تعامل و روابط اجتماعی مناسبی بین استاد این درس و دانشجویان  - 9

  . برقرار بود
         

           .تکالیف  این درس جذاب و متنوع و مفید بود -10
 

 

اس فراوانبا سپ  

  .در صورتی که اطالعات زیر را در اختیار ما بگذارید، در امر پژوهش ما را یاري نموده اید

  :                                           نمره درس روش تحقیق:                                                        معدل کل

  :نمره درس آمار                            :        نمره درس سنجش یا روان سنجی
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