
  ابه نام خد

 (شود نمینامه در ميانگين كلّ محاسبه ی پایاننمره، نامه آموزشیآیين )به استناد ی كارشناسی ارشدنامهكاربرگ ارزشيابی پایان                     

 مشخصات دانشجو              

  :سال ورود                                          تحصيلی : ی رشته                              نام و نام خانوادگی: 

  :ميانگين كلّ دروس بدون احتساب پایان نامه

  :ههای تمدید شدتعداد نيمسال

 ینامهن  پایای دفاع از جلسه  مدعو مشاور   استاد محترم راهنما                                               خانم سركار  همکار محترم جناب آقای / 

 :كارشناسی ارشد، لطفاً بر مبنای جدول زیر ارزشيابی فرمایيد

 مالحظات
 ینمره

 پیشنهادی

هر  حداکثر نمره در

 مورد
 نوانع

  
5 

 چگونگی تنظيم و تدوین مطالب و حسن نگارش .1

 ها برای تشریح مطالبها و شکلها، منحنیبه كارگيری مناسب جدول -

 هامنابع، مآخذ و به روز بودن آنكيفيّت و كميّت استفاده از  -

  
 نامهارزش علمی یا كاربردی پایان. 2 6
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 گيریگونگی تجزیه و تحليل بحث و نتيجهچ. 3

 ی كارجدید و پيشنهاد برای ادامه اتی نظرارائه -

  
3 

 ی دفاعنامه در جلسهی پایانچگونگی ارائه. 4

 هاتوانایی دانشجو در پاسخ به سؤال -

 ،تکمیلی ی محترم تحصیالتنماینده

 مربوط لصفاً ضمن تطبیق مستندات

به هریک از بندها با محتوای 

 .ها را ضمیمه فرماییدنامه، آنپایان

 
2 

 :نامهامتيازات پژوهشی مستخرج از پایان -5

 نمره( 5/0های معتبر)تا ا چاپ هر خالصه مقاله در كنفرانسپذیرش ی: 5-1

 (نمره 5/0پذیرش مقاله توسط هيأت داوران، هر مقاله ) تا : 5-2

 (نمره 1ی كامل در كنفرانسهای معتبر) تا پذیرش یا چاپ هر مقاله: 5-3

 (نمره 1تا ترویجی )-هر مقاله در مجالت علمیپذیرش : 5-4

 هایسازمان پژوهش نوآوری تأیيد شده توسط توليد دانش فنی، ثبت اختراع، اكتشاف و: 5-5

 (نمره5/1تا )كشور( ) فرهنگستان هنر و آثار بدیع هنری مورد تأیيد علمی و صنعتی ایران

حمایت مالی از پایان  های خارج از دانشگاه به شرطعقد قرارداد با مؤسسات و سازمان :5-6

 (نمره 1تا نامه )

 (.ی ارتقاهنامآیين پژوهشی )مطابق با -ت معتبر علمیالپذیرش یا چاپ مقاله در مج. 5-7

  
 جمع كل نمره 20

 :های مهمیادآوری

 نمره است. 5/1،  6-5تا 1-5حداكثر نمره برای مجموع بندهای ( 2           باشد.نمره می 2( )امتيازات پژوهشی 5حداكثر نمره برای بخش (1

 .داشت ی آن در جلسه ی دفاع، امتيازی نخواهدارسال گردد. از این رو، ارائه جهت داوری نامه، برای داوران محترمباید به همراه پایان 2-5های مشمول بند مقاله (3

 .تاریخ دفاع است زجهت انجام اصالحات یک ماه بعد ا حداكثر فرصت( 4

  :)مختص اساتيد مدعو( پيشنهادات اصالحی

 

 

 

 

 

 

 تاریخ و امضا                                                                                                                                                     


