
 به نام خدا

 شماره:                                            

 تاريخ:                                        

            

                                                                                                                                          

                                     

      مشخصات دانشجو

 :دانشكده شماره دانشجويي: نام و نام خانوادگي:

 گرايش تحصيلي:

 استاد راهنما:

 استاد مشاور:
 تاريخ دفاع : تعداد واحد گذرانده :                                   

 عنوان پايان نامه :

 
      نوبت دوم             نوبت اول

  داورارزشيابي 

 نمره دانشجو  حداكثر نمره     موضوعات و شاخص ها

 

 كيفيت علمي
 

 آوري اطالعاتبررسي تاريخچه و جمع

 و تحليل مطالب   هتجزي

 ثر بودن نوآوريؤم

 ميزان تحقق اهداف پايان نامه

 آتي  هايبحث در  نتايج و پيشنهاد

 

 

7 

 

 كيفيت نگارش
 شيوه تنظيم و ترتيب مطالب در پايان نامه

 ميزان رعايت نكات دستور زبان  

 كيفيت جداول و اشكال
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 كيفيت دفاع شفاهي

 سمينار   شيوه  تنظيم، فن بيان و ارائه

 بندي  رعايت زمان

 تفهيم مطالب  جهت كيفيت و زيبايي اساليدها 

 

5/2 

 

   5/2 االت  ؤي به سگويتوانايي در پاسخ

 دانشکدهيا مدير تحصيالت تکميلي ييد معاون آموزشي أبا ت

)حداكثر مجموع نمرات 

 نمره( 3محصوالت و تشويقي از 

 

 
 

 

 

 

 محصوالت

و  ميداني عمليات ،دستگاه ساخته شده، بسته نرم افزاري توليد شده

 آوري داده واقعي، عمليات آزمايشگاهيجمع

 

5/0 
   

     

 (3 )تا

    سقف نمره مجاز  

 محصوالت دانشجو

 2از جدول        
 

         

 5/0 ها، ثبت نوآوري )حداكثر يك مورد(پذيرش يا چاپ مقاله در همايش

 75/0 مورد( يك )حداكثر علمي پژوهشيبه مجالت ارسال مقاالت 

 1 مورد( يك )حداكثر دارنمايهبه مجالت ارسال مقاالت 

 5/0 مورد( يك )حداكثر ترويجي -مجالت علمي مقاله درهر قطعي  پذيرش

 5/1 پژوهشي -علمي معتبر مجالت مقاله درهر پذيرش قطعي 

 2 هاوان درجشنوارهنپذيرش قطعي هر مقاله در مجالت نمايه دار، ثبت اختراع، كسب ع

 (1)از جدول   3 تا                نامهپايان اتمام به موقع  براي كارايي دانشجوتالش و  نمره تشويقي

 استمرار درتحقيق
 حضور فيزيكي دانشجو در طول تحصيل  تحقيقات و نظم در پيگيري،

 )درج نمرات استاد راهنما توسط دفتر تحصيالت تکميلي دانشکده(

  1   گزارش اول: 

  1 :  گزارش دوم

 ف:وحر عدد و                                                                                                                       20از  نمره پايان نامه جمع                                                                                   

 

 تاريخ و امضاء دانشگاه مرتبه علمي  نام و نام خانوادگي داور:      

 

 كارشناسي ارشد پايان نامهارزشيابي    



 

 

   نمره( 3: محصوالت و تشويقي نمرات )جمع:   مقررات نمره تشويقي و سقف نمره محصوالت برحسب تاريخ دفاع 1جدول 

 1331سال  1335سال 

 شهريور تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي آذر آبان مهر   حداكثرتاريخ دفاع

 3 2/5 52/5 5 52/1 2/1 52/1 1 52/0 2/0 52/0 حداكثر نمره محصوالت

 0 2/0 52/0 1 52/1 2/1 52/1 5 52/5 2/5 52/5 نمره تشويقي

 

 تعاريف و مقررات:
 1، نمره محصوالت بر اساس جدولنامهپايانباشد. در صورت تسريع در اتمام مي 3طول دوره كارشناسي ارشد  متناسب و حداكثرنامه با پايانسقف نمره محصوالت  .1

 باشد. مي 3اره جمع نمره محصوالت و تشويقي حداكثر گردد. هموجايگزين آن مي نامه،پاياندانشجو در اتمام به موقع  تالشو نمره تشويقي براي  يابدميكاهش 

 شود.نمره تشويقي بهره مند مي 3از  دفاع كند،شهريور از پايان نامه خويش  31چنانچه دانشجو حداكثر تا تاريخ  تبصره:

 شود. محدود ميمحصوالت كثر نمره به حداباشد،  1مندرج در جدول  حداكثرنمره محصوالتبيش از  توسط دانشجوارائه شده محصوالت ه جمع نمراگر  .2

باشد،  ن دانشجوي مقاله بيش از يك نفرالفؤتعداد مكه كارشناسي ارشد و شامل نام استاد راهنما و دانشگاه باشد. درصورتي نامهپايانمقاالت بايد مستخرج از  .3

  شود.بين دانشجويان تقسيم مي مقاله نمره 

باشند. مقاالت  "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي" يا "وزارت علوم، تحقيقات و فناوري"ييد بايد مورد تأ "ترويجي -علمي"و  "پژوهشي -علمي"مجالت  .4

 شود.  ارزيابي نمي دانشجوييهاي همايششده در رائها

، و  و نامه ارسال مقاالتپذيرفته شده  مجله، نامه پذيرش قطعي مقاله همايش چاپ شدهپذيرش و يا ، الزم است مقاله 5جهت تعيين سقف نمره محصوالت در جدول  .2

تا امتياز محصوالت  قرار گيرد و يا مدير تحصيالت تكميلي دانشكده  قبل از دفاعيه در اختيار معاون آموزشييد استاد راهنما و أيپس از تمستندات ساير محصوالت 

 گردد.از  طرف دفتر تحصيالت تكميلي دانشكده تعيين مينامه پايان بندي الزم براي دريافت و يررسي محصوالتزماندرج گردد.  5تعيين شده در جدول 

 منظور از بسته نرم افزاري محصولي است كه استانداردهاي الزم جهت استفاده متخصصين در گرايش مذكور را داشته باشد.  .6

ها بايد مرتبط با باشند. جشنوارهمان و آموزش پزشكي قابل قبول ميوزارت بهداشت، در يا ورياييد وزارت علوم، تحقيقات و فنأتهاي مورد ثبت اختراع و جشنواره .5

 گيرد.طور كامل تعلق ميه تحقيقاتي ب يها به هر كدام از اعضاور شده باشد. نمره مربوط به جشنوارهظدانشجو و نام استاد راهنما نيز در گروه تحقيقاتي من نامهپايان

   .قابل تغيير است در زمان دفاع غيرو  شودميز استاد راهنما اخذ و توسط دفتر تحصيالت تكميلي در فرم ارزشيابي درج در دوره پژوهشي ا "استمرار در تحقيق"نمره .8

  .شودافزوده مي 1جدول در دفاع تاريخ  بهقوانين دانشگاه جبراني برا ساس  هايواحدبه ازاي ميزان افزايش سنوات تحصيلي  .9

 است و حداكثر يك مورد قابل ارزيابي است.و مالكيت معنوي ها شركتثبت اختراع در اداره قيقات و نتايج تحثبت  ثبت نوآوري، منظور از  .10

 استاد راهنما باشد. ،مقاالت ولؤنويسنده مسكه  داده مي شود امتياز يدارنمايه علمي پژوهشي وبه مجالت تنها به مقاالت ارسالي  .11

 .و پس از آن غير قابل تغيير خواهد بود شودميصورت قطعي تعيين ت داوران در جلسه دفاعيه به أنمره دانشجو توسط هي .12

 
 

 

 انشکدهدمدير تحصيالت تکميلي  يا ييد معاون آموزشيأت به پيشنهاد استاد راهنما و  دانشجو نامهپايان: سقف نمره محصوالت 2دول ج

نوع محصول   نمره مصوب محصوالت مصوب

شده و تعداد ارائه

 مقاالت

 نمره  محصول

 دستگاه ساخته شده،  بسته نرم افزاري توليد شده،

 عمليات ميداني و جمع آوري داده واقعي، عمليات آزمايشگاهي
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  5/0 ثبت نوآوري ، ي معتبرهامقاله در همايشو چاپ پذيرش 
 مورد( يك)حداكثر 

  

   مورد( يك )حداكثر  75/0 معتبر علمي پژوهشيبه مجالت ارسال مقاالت 
   مورد( يك )حداكثر 1 (ISI) نمايه دار به مجالت  ارسال مقاالت

   مورد( يك)حداكثر   5/0 ترويجي -علمي مجالت مقاله درهر پذيرش قطعي 
   5/1 پژوهشي -علمي معتبر مجالت پذيرش قطعي هرمقاله در

 اختراع، ثبت (ISI) پذيرش قطعي مقاله در مجالت نمايه دار

 هاكسب عنوان درجشنواره
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    :جمع نمره محصوالت ارائه شده

 تحصيالت تكميلي دانشكده: يا مديرمعاون آموزشي 

 نام و نام خانوادگي:                                                           تاريخ:                                  امضاء:



 

 

 

 

 ام خداه نب

  :شماره        

 تاريخ:         

                  

 كارشناسي ارشد پايان نامه صورتجلسه ارزشيابي      
 

      مشخصات دانشجو

 :دانشكده شماره دانشجويي: نام و نام خانوادگي:

 گرايش تحصيلي:

 تاريخ دفاع: تعداد واحد جبراني: تعداد واحد گذرانده:                                   

 :پايان نامهعنوان 

 

 
 

 پايان نامهي ينها ارزشيابي            

 ف:ورح و به عدد :در جلسه دفاعيهداوران معدل نمره ارزشيابي 

 

 ت داورانهيأ

 امضاء گاهدانش مرتبه علمي نام و نام خانوادگي

 راهنما تاداس

   

 استاد مشاور
   

 داور مدعو خارج

   

 داور مدعو اول داخلي
  

 

 

 

 داور مدعو دوم داخلي

 

 

 

 

 

 

 
   

 معاون آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشکده:

 

 امضاء :                                تاريخ:                    

 رئيس دانشکده:  

 

 مهر و  امضاء :                                 تاريخ:           

 




