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 عنوان:
  .......آقای علی جوکار

  با موضوع : رابطه مدیریت سود و تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان محیطی و عدم تقارن اطالعاتی
 

 نظر داور:                     تأیید ⬜                              تأیید با انجام اصالحات ⬜                     رد⬜
 

 داور محترم، لطفا نظرات ارزشمند خود را در ارتباط با پروپوزال،
  جهت هدایت دانشجو، در کادر زیر، مرقوم فرمایید.

 
  نتیجه بررسی پروپزال آقای علی جوکار

   با موضوع :  رابطه مدیریت سود و تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان محیطی و عدم تقارن اطالعاتی
                   رد می باشد

 دالیل رد :
 1، مقدمه و بیان مساله کامل و مطابق به متغیرهای تحقیق نوشته نشده اند در مقدمه عنوان فصل جاری و فصل بعد

  مطرح شده در صورتی که این فقط یک پروپزال است نه پایان نامه و این اشتباه بیانگر کپی پیست می باشد.
 2، در اهمیت تحقیق عنوان شده با عنوان موضوع مطرح شده تا کنون هیچ تحقیقی در ایران انجام نشده و دلیل انتخاب

  موضوع همین می باشد اما به شرح زیر دقیقا با همین موضوع قبال تحقیق انجام شده
 نجفی زاده، بهناز و مهام، کیهان،1395،بررسی ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطالعاتی در شرایط عدم اطمینان

 محیطی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و
https://civilica.com/doc/51839،،،حسابداری،تبریز 

 
  3، فرضیات تحقیق بدرستی تعیین نشده اند.

  4، اهداف کاربری مشخص نشده است.
  و……

 5،در قسمت جامعه آماری در یکی از محدودیت های عنوان شده که  تمامی داده های مورد نیاز آن ها در طی ساله ای 1386
  الی 1390در دسترس باشد.

  آیا بازده مطالعه این تحقیق تا سال 90 بوده؟
 6، روش نمونه گیری حذف سیستماتیک مطرح شده است اما ما در روش تحقیق چنین روش نمونه گیری نداریم. متاسفانه

 در بسیاری از تحقیقات حسابداری اشتباها از این روش برای نمونه گیری استفاده می شود آنا این یک روش فقط برای تعدیل
 کردن جامعه آماری است بعد از تعدیل کردن حال بایستی با یکی از روشهای نمونه گیری حجم و نمونه آماری مشخص

  شود.
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