ثسوِ تؼبلي

برگه ارزشيابي پايان نامه كارشناسي ارشذ
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي داًطدَ ....................................... :ضوبسُ داًطدَيي  ...................................گشٍُ آهَصضي......................................
گشايص  ............................تبسيخ دفبع ً ............................. :بم ٍ ًبم خبًَادگي استبد ساٌّوب...................................................................... :
ػٌَاى پبيبى ًبهِ ..................................................................................................................................................................................................... :
حداكثر ومرٌ

معيارَاي ارزشيابي
كيفيت

اًسدبم دس تٌظين ٍ تذٍيي هغبلت،حسي ًگبسش ٍ سػبيت دستَسالؼول

وگارش

كيفيت تػبٍيش ،اضكبل ٍ هٌحٌي ّبي استفبدُ ضذُ
ثشسسي تبسيخچِ هَضَع ٍ ثيبى سبثقِ پژٍّص دس هَضَع

ومرٌ كسب شدٌ





مالحظات





اثتكبس ٍ ًَآٍسي

كيفيت

اسصش ػلوي ٍ يب كبسثشدي

علمي

استفبدُ اص هٌبثغ ٍهؤاخز ثِ لحبػ كوي ٍ كيفي ( ثِ سٍص ثَدى )



كيفيت ًظشات ٍ پيطٌْبدات ثشاي اداهِ تحقيق

كيفيت
ارائٍ
مقالٍ

تسلظ ثِ هَضَع ٍ تَاًبيي دس پبسخگَيي ثِ سئَاالت دسخلسِ دفبع





ًحَُ اسائِ ( سػبيت صهبى ،تٌظين هَضَع ،كيفيت .... ٍ power point
هقبلِ هستخشج اص پبيبى ًبهِ كِ ثِ تأييذ استبد ساٌّوب سسيذُ است.
سػبيت هقشسات هػَة هَسسِ دس ايي ساثغِ ثؼْذُ ًوبيٌذُ تحػيالت تكويلي
هيثبضذ.



تحَيل ثِ هَقغ گضاسش ّب

گسارش َا



ومرٌ پايان وامٍ
ًبم ًٍبم خبًَادگي

اػضبي ّيئت هوتحي






هشتجِ ػلوي

ًبم داًطگبُ

اهضبء

استاد راَىما
استاد مشاير
عضً ممتحه خارجي
عضً ممتحه داخلي ي ومايىدٌ
تحصيالت تكميلي
خلسِ دفبع ثب حضَس ّيئت داٍساى تطكيل ٍ پبيبى ًبهِ ثب اخز ًوشُ ثِ ػذد  .............................حشٍف  ........................................ثب دسخِ ..............................
ثذٍى اغالحبت پزيشفتِ ضذ.
ثب اغالحبت خضيي پزيشفتِ ضذ (داًطدَ هَظف است تب تبسيخ  .....................پبيبى ًبهِ اغالح ضذُ خَد سا كِ ثِ تأييذ  ...................سسيذُ است ثِ
گشٍُ آهَصضي تحَيل دّذ).
ثب اغالحبت كلي ثشاي دفبع هدذد پزيشفتِ ضذ (داًطدَ هَظف است تب تبسيخ  .....................پبيبى ًبهِ اغالح ضذُ خَد سا كِ ثِ تأييذ ...................
سسيذُ است ثِ گشٍُ آهَصضي ثشاي تؼييي تبسيخ دفبع هدذد تحَيل دّذ).
هشدٍد ضٌبختِ ضذ.
اصلحبػ ًگبسضي

چكيذُي اًگليسي ًيبص ثِ ٍيشايص داسد.
هتي فبسسي پبيبىًبهِ ًيبص ثِ ٍيشايص داسد.

گضاسش ًوبيٌذُ تحػيالت تكويلي............................................................................................................. ................................................. :
ً ...................................................................................................................بم ٍ اهضبي ًوبيٌذُ تحػيالت تكويلي:
** ( لغفبً ثِ هٌذسخبت پطت ثشگِ تَخِ فشهبئيذ)**

وام مدير گريٌ

تاريخ ي امضا

ارزشيابي انتشارات دانشجو
مشخصات دانشجو:
وام ي وام خاوًادگي ................................. :شمارٌ داوشجًيي ......................... :رشتٍ تحصيلي  ........................ :يريدي.......... :
تاريخ دفاع پايان وامٍ .................................. :عىًان پايان وامٍ..................................................................................................... :

مشخصات مقاالت موجود در جلسه دفاعيه:
 .1مقالٍ ايل:

 ػلوي -پژٍّطي

 ػلوي -تشٍيدي

 كٌفشاًس

(ًوشُ اختػبظ يبفتِ)...................................

ػٌَاى هقبلًَِ ....................................................................................................... :يسٌذگبى.................................................................................................... :
ًبم هدلِ /كٌفشاًس ........................................................................................... :تبسيخ چبح/پزيشش/اسائِ..................... :
 .2مقالٍ ديم:

 ػلوي -پژٍّطي

 ػلوي -تشٍيدي

 كٌفشاًس

(ًوشُ اختػبظ يبفتِ)...................................

ػٌَاى هقبلًَِ ....................................................................................................... :يسٌذگبى.................................................................................................... :
ًبم هدلِ /كٌفشاًس .......................................................................................... :تبسيخ چبح/پزيشش/اسائِ..................... :
 .3مقالٍ سًم::

 ػلوي -پژٍّطي

 ػلوي -تشٍيدي

 كٌفشاًس

(ًوشُ اختػبظ يبفتِ)...................................

ػٌَاى هقبلًَِ ....................................................................................................... :يسٌذگبى.................................................................................................... :
ًبم هدلِ /كٌفشاًس ........................................................................................ :تبسيخ چبح/پزيشش/اسائِ..................... :

نمره اختصاص يافته به مقاالت موجود در جلسه دفاعيه بارعايت سقف امتيازات................................ :

امضاي

امضاي

امضاي

امضاي

استاد راَىما

استاد مشاير

استاد داير

ومايىدٌ تحصيالت تكميلي

توضيحات
.1دس هَسد پبيبى ًبهِ ّبي كبسضٌبسي اسضذ ،سقف ًوشُ ثذٍى هقبلِ  17است .اختالف ًوشُ تب  20عجق ضَاثظ ريل هطخع ٍ ثِ ًوشُ اضبفِ هي گشدد تب
ًوشُ ًْبيي پبيبى ًبهِ تؼييي ضَد:
الف) ّش هقبلِ دس هدالت ػلوي-پژٍّطي هؼتجش پزيشفتِ يب چبح ضذُ ً 3وشُ
ة) ّش هقبلِ كبهل اسايِ ضذُ دس هدوَػِ هقبالت ّوبيصّبي هؼتجش داخلي حذاكثش تب ً 0/75وشُ ٍ ّوبيصّبي صيشهدوَػِ سبستک ٍ خبسخي تب 1/5
ًوشُ (دس ّشغَست تب سقف ً1/5وشُ) ٍ ّش هقبلِ دس هدالت ػلوي -تشٍيدي هؼتجش پزيشفتِ يب چبح ضذُ ً 0/75وشُ .
ج) هستٌذات هشثَط ثِ (الف) ٍ (ة) ثبيذ قجل اص خلسِ دفبع تَسظ استبد ساٌّوب تبييذ گشدد ٍ ثْوشاُ ًسخِاي اص پبيبى ًبهِ ثِ ّيأت داٍساى تحَيل
دادُضَد تب دس ًوشُ ًْبيي هٌظَس گشدد .ضوٌبً ًوشُ پبيبى ًبهِ خْت اخز پزيشش هقبلِ ػلوي -پژٍّطي ًوي تَاًذ ثيص اص پٌح هبُ اص تبسيخ دفبع ضٌبٍس
ثوبًذ.
د) تبسيخ فبسؽ التحػيلي داًطدَ تبسيخ دفبع پبيبى ًبهِ كبسضٌبسي اسضذ هي ثبضذ.
.2دس غَستي كِ دس ضشايغي خبظ حضَس ػضَي ثِ غيش اص استبد ساٌّوب دس دفبع دٍم هيسش ًجبضذ ،ثشگضاسي خلسِ دفبع ثب سبيش اػضبء ثالهبًغ است .تؼييي ٍ
تبييذ ضشايظ خبظ ثؼْذُ ضَساي تحػيالت تكويلي هيثبضذ.
.3دسخِ پبيبى ًبهِ كبسضٌبسي اسضذ ثِ ضشح صيش تؼييي هي ضَد:
ػبلي

ثسيبس خَة

خَة

قبثل قجَل

هشدٍد

 18الي 20

 17الي 17/99

 16الي 16/99

 14الي 15/99

كوتش اص 14

ً .4وبيٌذُ تحػيالت تكويلي يكي اص اػضبي ّيأت ػلوي هؤسسِ آهَصش ػبلي خبٍساى است كِ تَسظ ضَساي تحػيالت تكويلي هؤسسِ تؼييي هي ضَد ٍ
دس غَستي كِ داٍس ًجبضذ ،ثبيذ ثذٍى حق سأي دس خلسِ دفبع ضشكت ًوبيذ .دس ّش حبل ٍي ثبيذ ثش حسي اخشاي خلسبت دس چبسچَة آييي ًبهِ آهَصضي
دٍسُ ّبي تحػيالت تكويلي ًظبست ًوبيذ .دس خلسِ دفبعً ،وبيٌذُ تحػيالت تكويلي ثبيذ اٍالً تشتيجي اتخبر ًوبيذ تب سؤاالت هٌحػشاً تَسظ داٍساى
پشسيذُ ضَد ٍ پبسخ ثِ ايي سئَاالت هٌحػشاً تَسظ داًطدَ اسائِ گشدد ٍ ثبًيبً هسؤٍل خوغآٍسي ًوشات داٍساى ،استبد ساٌّوب ٍ استبد هطبٍس (ثِ عَس
هحشهبًِ) ٍ ًيض اخز هيبًگيي ثِ ػٌَاى هجٌبي ًوشُ ًْبيي داًطدَ ٍ تكويل فشهْبي هشثَعِ است.

