بسمه تعالي
دستورالعمل نحوه ارزيابي پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد
ارزيابي كار دانشجو در انجام پاياننامه و نحوه تقسيم نمره پاياننامه بر اساس موارد زير انجام ميگيرد.
 -1كيفيت تحقيق ،تدوين پايان نامه و ارائه آن در جلسه دفاع
 -2مواردی از قبيل ارتباط خوب و منظم دانشجو با اساتيد راهنما و مشاور ،رعايت برنامه زماني مناسب در انجام ،تحويل و ارائه پاياننامه و ارائه
مقاله
 -1ارزيابي كيفيت تحقيق
 -1-1كيفيت تحقيق توسط هيات داوران پايان نامه در دو بخش ارزيابي كلي و ارزيابي جزئي مطابق فرم پيوست انجام ميگيرد.
 -2-1اين ارزيابي  18نمره از كل نمره پاياننامه را تشكيل ميدهد.
 -3-1در ارزيابي جزئي  20در صد ارزيابي به سمينار جلسه دفاع 20 ،درصد به نحوه تدوين و نگارش پاياننامه و  60درصد به تحقيق تعلق
ميگيرد.
 -4-1ضريب امتياز هر يك از ريزعناوين در ارزيابي جزئي يكسان است.
 -5-1نمره ارزيابيها در ارزيابي جزئي عبارتند از :فوقالعاده( – )20عالي ( - )18/5بسيار خوب( – )17خوب ( – )15/5متوسط(– )14
ضعيف ( 0تا  14با دادن نمره مشخص ميشود).
 -6-1ضريب امتياز استاد راهنما در ارزيابي  3و ضريب امتياز استاد مشاور و هر يك از داوران  1است.
 -2ارزيابي عملکرد دانشجو در موارد ديگر
اين ارزيابي  2نمره از كل نمره پايان نامه را تشكيل ميدهد و بر اساس موارد زير انجام ميگيرد:
نياز پايان نامه به ساخت ،انجام كار آزمايشگاهي و تجربي ،حداكثر تا  1نمره تشويقي بر اساس ارزيابي داوران در جلسه دفاع
-1-2
تاخير در تحويل نهايي پاياننامه و تنظيم صورتجلسه (تا سقف  1نمره منفي) :به ازاء هر روز تاخير  0/017نمره منفي (از  3هفته
-2-2
پس از دفاع محسوب ميشود).
رعايت حداقل زمان الزم هنگام درخواست جلسه دفاعيه با حداكثر  0/5نمره منفي
-3-2
نگارش مناسب و رعايت فرمت پاياننامه با حداكثر  0/5نمره منفي
-4-2
نمره مربوط به زمان دفاع با حداكثر  1نمره مثبت (تا پايان شهريور سال دوم (ترم چهارم)) و كسر  1نمره از مهرماه (نيمسال پنجم به
-5-2
بعد به ازای هرماه يك دهم تا پايان تيرماه) تا پايان ترم ششم
 -6-2استخراج مقاله (مقاالت) از پايان نامه بر اساس نمرات ذيل:
الف :در صورت عدم ارائه مقاله :بدون نمره
ب :در صورت ارائه مقاله :نمره اين بخش از رابطه  𝛼1 + 𝛼2 + 0.7با سقف  2/5محاسبه ميشود كه  𝛼1و  𝛼2نمرات تشويقي
مقاالت بوده بصورت زير محاسبه ميشوند:
 = 1مربوط به زبان تدوين مقاله؛  0/3نمره برای مقاله به زبان انگليسي
 =  2مربوط به پذيرش مقاالت 0/25 :نمره برای پذيرش هر مقاله در كنفرانس با سقف  0/5نمره 0/75 ،نمره برای پذيرش
هر مقاله در مجالت  ISCبا سقف  1/5نمره و 1نمره برای پذيرش هر مقاله در مجالت  ISIبا سقف  2نمره
تذكر :ارزيابيهای فوق به مجموعه مقاالتي تعلق ميگيرد كه دانشجو حداكثر تا روز دفاع ،اصل مقاله به همراه نامه پذيرش آن را (در
صورت وجود) در اختيار تحصيالت تكميلي دانشكده قرار دهد.
اين دستورالعمل در جلسه شورای تحصيالت تكميلي دانشكده مورخ  1393/03/25تصويب شد و مقرر گرديد ارزيابي پاياننامههای دانشجويان ورودی
 1391به بعد بر اين اساس انجام گيرد.
تذكر :تحويل مقاله )  Draftيا  )Acceptبايد به تأييد و امضای استاد راهنما رسيده باشد و آخرين زمان تحويل مقاله به دفتر تحصيالت
تکميلي تا روز دفاع بوده و بعد از آن به هيچ عنوان پذيرفته نخواهد شد.

بسمه تعالي
فرم ارزيابي پايان نامه كارشناسي ارشد)دانشکده مکانيک – دانشگاه صنعتي اصفهان(

(اين فرم توسط هر يك از اعضاء هيأت داوران ميبايست تكميل گردد)
تاريخ دفاع:
شماره دانشجويي:
نام و نام خانوادگي دانشجو:
عنوان پايان نامه مطابق پيشنهاديه:

%5

%20

%40

فوق العاده

عالي

بسيار خوب

خوب
%60

موارد ارزيابي

%80
متوسط
ضعيف
از  0تا  14نمره داده شود

ارزيابي از پايان نامه و ارائه آن:

سمينار
( 0تا )3/4

رعايت زمان در ارائه سمينار و تنظيم مناسب مطالب
ارتباط با مخاطب و كيفيت ارائه
تسلط علمي و پاسخگويي به سئواالت

نگارش
( 0تا )3/4

مراعات ضوابط نوشتاری
رسايي و تناسب مطالب
مرور كارهای قبلي و بيان تفاوت كار حاضر با كارهای قبلي

تحقيق
( 0تا )10/2

انطباق كارهای انجام شده با پاياننامه و نيل به اهداف پيشبيني شده

بديع بودن و نوآوری موضوعات تحقيق
روش انجام تحقيق و استحكام نتايج بدستآمده

بحث و نتيجهگيری
ساير
موارد

ميزان كار عملي پاياننامه

ناچيز

محدود

موارد عمده نقص و اصالحات پيشنهادي داور براي تكميل پايان نامه

مشخصات عضو هيأت داوران:
 نام و نام خانوادگي:تاريخ و امضاء:

 -عنوان در هيأت داوران:

وسيع

بسمه تعالي
دانشکده مکانيک – دانشگاه صنعتي اصفهان
صورتجلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

شماره دانشجويي:

نام و نام خانوادگي دانشجو :

تاريخ دفاع :

ارزيابي كلي از دفاع:

 عالوه بر تكميل پاياننامه با موارد پيشنهادی دفاع مجدد ضروری است
 نياز به دفاع مجدد نيست اما الزم است پاياننامه با لحاظ كردن موارد پيشنهادی تكميل شود.
 اصالحات ندارد يا اصالحات مورد نياز جزئي است و نياز به انجام كار بيشتر و دفاع مجدد نيست.
موارد عمده نقص و اصالحات پيشنهادي براي تكميل پايان نامه

عنوان مصوب و نهايي شده پايان نامه (لطفا" در صورت نياز به اصالح عنوان پاياان ناماه عناوان مناساب را مشاخص فرمايياد .در
صورت تغيير عنوان پاياننامه بايستي مورد تأييد تمامي اعضای هيات داوران باشد):

اسامي هيات داوران

موسسه

عنوان در هيات داوران

مرتبه علمي

امضاء

