
 

 به نام خدا

 

 تاریخ:

            

                                                                                                                                          

                                     

      دانشجومشخصات 

 دانشكده: شماره دانشجویي: نام و نام خانوادگي:

 گرایش تحصيلي:

 استاد راهنما:

 

 تاریخ دفاع : استاد مشاور:

 عنوان پایان نامه :

 

 ارزشيابي هيئت داوری 

 نمره دانشجو حداکثر نمره شرح مورد

 کيفيت علمي گزارش

 ضرورت و هدف تحقيق

 مطالعه ادبيات موضوع

 نوآوری

 نتيجه گيری

21 

 

 کيفيت نگارش گزارش

 کيفيت بخش بندی و پيوستگي مطالب

 نکات دستوری و نگارشي

 کيفيت شکل ها، جداول و ...

 ارجاع دهي مناسب

3 

 

 کيفيت جلسه دفاع

 کيفيت بيان و ارائه مطالب

 زمانبندی

 توانایي پاسخ به سؤاالت

3 

 

  21  مجموع
 

 

 توضيحات

 با اعمال اصالحات جزئي/ با اعمال اصالحات کلي )به شرح پيوست( تایيد شد. پایان نامه در قالب فعلي /

 بایست به تأیيد فرد یا افراد زیر برسد: اصالحات مذکور مي -

........................................................................................................................................................................................... 

 
 

  امضاء و تاریخ:        نام استاد محترم:

 كارشناسي ارشد پایان نامهارزشيابي    



 

 

 

 

 پژوهشي-ارزشيابي مستمر آموزشي
 

 نمره دانشجو حداکثر نمره شرح مورد

تحویل و تصویب به موقع 

 پيشنهاد پایان نامه

پایان مهلت عادی: پایان هفته دوم ترمي که در آن واحد 

 نامه اخذ شده است.
5.0 

 

های پيشرفت سه گزارش

 ماهه

، گزارش های سه ماهه تصویب پيشنهاد پایان نامهاز زمان 

با تأیيد استاد راهنما باید به دفتر تحصيالت تکميلي 

 ارسال شود.

2 

 

  5.0 پنجم یا و دفاع تا پایان ترم چهارم دفاع به موقع از پایان نامه

  1 مدیریت تحصيالت تکميليبا تأیيد  مجموع

 

 

 موارد تشویقي
 

 نمره دانشجو حداکثر نمره شرح مورد

های بين المللي پذیرش مقاله در کنفرانس

 داخلي و خارجي )مقاالت کامل(

 نمره 5.10ارائه پوستری: 

 نمره 5.0ارائه شفاهي: 
2 

 

  2 نمره 2بازای هر مقاله:  پذیرش مقاالت علمي پژوهشي

 ISIپذیرش مقاالت 
 نمره 2.0دارای ضریب تأثير: 

 نمره 2بدون ضریب تأثير:
1 

 

های ثبت اختراع و کسب عنوان در جشنواره

 علمي

با تأیيد مدیریت تحصيالت 

 تکميلي
 نمره 1

 

 مجموع
مدیریت تحصيالت با تأیيد 

 تکميلي
- 

 

 

 تعاریف و مقررات:

دانشجو و استاد راهنما به ترتيب نویسندگان اول و دوم و وابستگي آنها مؤسسه تنها مقاالتي شامل امتياز تشویقي مي شوند که  .2

 آموزش عالي کاسپين باشد.

،  الزم است مقاله پذیرش و یا چاپ شده همایش، نامه پذیرش قطعي مقاله مجله 1جهت تعيين سقف نمره محصوالت در جدول  .1

الت پس از تائيد استاد راهنما و قبل از دفاعيه در اختيار معاون پذیرفته شده و نامه ارسال مقاالت، و  مستندات سایر محصو

آموزشي و یا مدیر تحصيالت تکميلي دانشکده  قرار گيرد تا امتياز محصوالت تعيين شده در جدول فوق درج گردد. زمانبندی الزم 

 ردد.برای دریافت و یررسي محصوالت پروژه از  طرف دفتر تحصيالت تکميلي دانشکده تعيين مي گ

ثبت اختراع و جشنواره های مورد تایيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي قابل قبول  .3

مي باشند. جشنواره ها باید مرتبط با پروژه دانشجو بوده و نام استاد راهنما نيز در گروه تحقيقاتي منظور شده باشد. نمره مربوط به 

 کدام از اعضاء تحقيقاتي بطور کامل تعلق مي گيرد. جشنواره ها به هر

 ، توسط هيات داوران در جلسه دفاعيه به صورت قطعي تعيين شده و پس از آن غير قابل تغيير خواهد بود.21نمره دانشجو تا سقف  .4

  گزارش های سه ماهه باید در زمان مقرر به تأیيد استاد راهنما و سپس مدیرگروه رسانده شود. .5



 خدابه نام 

 

 تاریخ:

       

 کارشناسي ارشد پایان نامه صورتجلسه ارزشيابي      
 

      مشخصات دانشجو

 دانشكده: شماره دانشجویي: نام و نام خانوادگي:

 گرایش تحصيلي:

 تاریخ دفاع: تعداد واحد جبراني: تعداد واحد گذرانده:                                   

 عنوان پایان نامه:

 

 
 

  

 ارزشيابي نهائي پایان نامه     

 به عدد : نمره( 21)از معدل نمره ارزشيابي داوران در جلسه دفاعيه 

 به عدد : پژوهشي-ارزشيابي مستمر آموزشيمجموع نمره 

 به عدد : مجموع نمره موارد تشویقي

 به عدد و حروف : نمره نهایي پایان نامه

 

 

 هيئت داوران

 امضاء دانشگاه مرتبه علمي خانوادگينام و نام 

  استاد راهنما

   

  استاد مشاور
   

  اولداور 

   

  دومداور 
  

 

 

 

 مدیر تحصيالت تکميلي:
 

 تاریخ:                                مهر و   امضاء :                

 معاون پژوهشي:  
 

 تاریخ:                           مهر و  امضاء :                 

 


