
 
 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 موسسه آموزش عالی راهیان نوین دانش

 

 4پیوست   نمره ی پایان نامه در میانگین کل محاسبه نمی شود( 1-30کاربرگ ارزشیابی پایان نامه ی کارشناسی ارشد ) به استناد ماده 

 مشخصات دانشجو:

 سال ورود:                               رشته تحصیلی:                                                                                نام و نام خانوادگی:             

   د شده:تعداد نیم سال های تمدی                                                میانگین کل دروس بدون احتساب پایان نامه:              

 

 جلسه ی دفاع از پایانعضو هیات داوران  مشاور استاد محترم راهنما                         همکار محترم جناب آقای/ خانم              

 نامه ی کارشناسی ارشد،لطفا بر مبنای جدول زیر ارزشیابی فرمایید:

حداکثر نمره در  عنوان

 هر مورد

نمره ی 

 پیشنهادی

 مالحظات

 .چگونگی تنظیم و تدوین مطالب و حسن نگارش1

 به کارگیری منسب جدول ها،منحنی هاو شکل ها برای تشریح مطالب-

 کیفیت و کمیت استفاده از منابع،مأخذ و به بودن آن ها-

   

      5 

  

   6       .ارزش علمی یا کاربردی پایان نامه2

 .چگونگی تجزیه و تحلیل بحث و نتیجه گیری3

 ارائه ی نظرهای جدید و پیشنهاد برای ادامه ی کار-
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 .چگونگی ارائه ی پایان نامه در جلسه ی دفاع 4

 توانایی دانشجو در پاسخ به سؤال ها-
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 .امتیازات پژوهشی مستخرج از پایان نامه:5

 نمره( 5/0.پذیرش یا چاپ هر خالصه مقاله در کنفرانس های معتبر)تا 5-1

 نمره( 5/0.پذیرش مقاله توسط هیأت داوران، هر مقاله )تا 5-2

 نمره( 1.پذیرش یا چاپ هر مقاله ی کامل در کنفرانس های معتبر )تا 5-3

 نمره( 1ترویجی )تا  –.پذیرش هر مقاله در مجالت علمی 5-4

 حداکثر  

1 1.5 

 نمره 1

5/1 

 

 

  

نماینده محترم تحصیالت تکمیلی 

لطفا ضمن تطبیق مستندات مربوط 

به هر یک از بندها با محتوای پایان 

 نامه، آن ها را ضمیمه فرمایید.
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.تولید دانش فنی،ثبت اختراع،اکتشاف و نوآوری تأیید شده توسط 5-5

علمی و صنعتی ایران،و آثار بدیع هنری مورد تأیید سازمان پژوهش های 

 نمره( 5/1فرهنگستان هنر)تا 

.عقد قرارداد با موسسات و سازمان های خارج از موسسه به شرط حمایت 5-6

 نمره( 1مالی از پایان نامه)تا 

پژوهشی)مطابق با آیین -.پذیرش یا چاپ مقاله در مجالت معتبر علمی5-7

 نامه ی ارتقا(

 

1.5 

 

1/5 

  جمع کل نمره

       20 

  

 یادآوری های مهم:

 است.نمره  2)امتیازات پژوهشی(  5(حداکثر نمره برای بخش 1

 نمره است. 5/1-5تا  1-5(حداکثر نمره برای مجموع بندهای 2

باید به همراه پایان نامه جهت داوری برای داوران محترم ارسال گردد. از این رو،ارائه ی آن در جلسه ی دفاع امتیازی  2-5(مقاله های مشمول بند 3

 نخواهد داشت.

 ریخ دفاع است.(حداکثر فرصت جهت انجام اصالحات یک ماه بعد از تا4

 (پیشنهادات اصالحی داوران:5

 

 تاریخ و امضا

 

 

 


