
 

 

 

 تعالی هبسم

 

  نامه کارشناسی ارشدپایانداور تحصیالت تکمیلی در نمره  2دستور العمل نحوه ارزیابی 

 موارد زیر انجام میگیرد: دهد و بر اساسنامه را تشکیل میاز کل نمره پایاننمره  2این ارزیابی 

 یک نمره بر اساس ارزیابی داوراندر جلسه دفاع نامه به ساخت، انجام کار آزمایشگاهی و تجربی، حداکثر تانیاز پایان 

  نمره منفی 5/0رعایت حداقل زمان الزم هنگام درخواست جلسه دفاعیه با حداکثر 

  نمره از مهرماه )نیمسال پنجم به  1نمره )تا پایان شهریور سال دوم )ترم چهارم(( و کسر  1نمره مربوط به زمان دفاع با حداکثر
 هم تا پایان تیرماه( تا پیاان ترم ششمبعد به ازای هرماه یک د

 نمرات ذیل: سنامه بر اسااناستخراج مقاله )مقاالت( از پای 

 الف: در صورت عدم ارائه مقاله: بدون نمره
𝑎1ب: در صورت ارائه مقاله: نمره این بخش از رابطه  + 𝑎2 + مقاالت بوده  نمرات 𝑎2 و𝑎1شود که محاسبه می 5/2با سقف   0.7

 شوند:زیر محاسبه میبه صورت 
= 𝑎1 نمره برای مقاله به زبان انگلیسی 3/0مقاله؛  مربوط به زبان تدوین 
= 𝑎2  :نمره برای پذیر هر مقاله  75/0نمره،  5/0نمره برای پذیرش هر مقاله در کنفرانس با سقف  25/0مربوط به پذیرش مقاالت

 نمره 2با سقف  ISIقاله در مجالت نمره برای پذیرش هر م 1نمره و  5/1با سقف  ISCدر مجالت 

گیرد که دانشجو حداکثر تا روز دفاع، اصل مقاله به همراه نامه پذیرش آن های فوق به مجموعه مقاالتی تعلق میتذکر: ارزیابی
پذیرش  تحصیالت تکمیلی دانشکده قرار دهد و ارائه مدارک بعد از زمان دفاع به هیچ عنوان قابلرا )در صورت وجود( در اختیار 

 نیست.

  



 

 باسمه تعالی

 کاربرگ ارزشیابی از پایان نامه کارشناسی ارشد 

 (1397)نسخه شهریور 
 تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی اصفهان

 
  «دانشجویی_شماره»شماره دانشــجويی :             «دانشجو_یخانوادگ_نام_و_نام»نـام و نام خانوادگی: مشخصات دانشجو:

 «سال»/«ماه»/«روز»تاريخ دفـاع:     6تعداد واحد پايان نامه:     «رشته» رشته/گرايـــش:
        «خانوادگ_عنواننامنام_دوم_یراهنما_استاد»  - «خانوادگ_عنواننامنام_اول_یراهنما_استاد» استاد/اساتيد راهنما: 

 «یخانوادگ_عنواننامنام_دوم_مشاور_استاد» - «یخانوادگ_عنواننامنام_اول_مشاور_استاد»استاد/اساتيد مشاور: 
             «پایاننامه_عنوان»نامه )طبق پروپوزال(: عنوان پايان

 دهند. ، نمره دانشجو را مشخص نموده، آن را به نماینده تحصیالت تکمیلی دانشکده تحویل به صورت محرمانهاعضا محترم هیات داوران با تکمیل جدول زیر 

 وزن تکمیل کننده عنوان ردیف
 نمره بر 

20مبنای   
 
1 

 نحوه ارائه*
اعتماد به نفسکیفیت ارائه، پاسخگویی به سواالت، مراعات ضوابط، تسلط و   

 استاد راهنما
 استاد مشاور
 داور

17%  
 
 
 

 نگارش* 2
 مرور کارهای قبلی، رسایی، تناسب مطالب، مراعات ضوابط نوشتاری و بحث و نتیجه گیری

 استاد راهنما
 استاد مشاور
 داور

18%  
 

 
 

3 
 
 

 تحقیق*
تحقیق، نوآوریپایبندی به اصول و منطق علمی در پیشبرد تحقیق، موفقیت در نیل به اهداف   

 استاد راهنما
 استاد مشاور
 داور

42%  

 

 استاد راهنما نظم، پشتکار و رعایت برنامه و زمانبندی در پیشبرد تحقیق، خوداتکایی در مراحل مختلف
 استاد مشاور
 

13%  

 
 

 نظم* 4
 نظم، برون داد پژوهشی و سایر معیارهای نوشتاری

تحصیالت  داور
 تکمیلی

10%   

 

 نویس عناوین اصلی، اختیاری است و تعیین و یا تغییر آن به عهده شورای تحصیالت تکمیلی هر دانشکده است.موارد زیر *
 

 در صورت نیاز به انجام اصالحات، موارد عمده را در زیر مشخص سازید:

- 

- 

  مشخصات عضو هیات داوران:
  مرتبه علمی:                                                                                                                     نام و نام خانوادگی داور:  

 امضاء                                                           تاريخ:                                                                                                                         عنوان در هيات داوران: 
  

 

  



 پایان نامه:  چگونگی محاسبه نمره نهایی
 فقط ردیفهای مربوط به خود را در جدول ارزشیابی، نمره دهی کنند.اعضای هیات داوران 

هت محاسبه نماینده تحصیالت تکمیلی پس از بررسی جداول نمره دهی اعضای هیات داوران جهت رعایت ضوابط، فرمهای تکمیل و تایید شده را بطور مستور ج
 نمره نهایی تحویل دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده دهد.

 بر اساس نمرات تمامی اعضای هیات داوران با احتساب ضرائب زیر محاسبه خواهد شد: نمره نهایی

 ضریب عنوان داور

45/0 استاد/استادان راهنما  

15/0 استاد/استادان مشاور  

30/0 داوران  

1/0 داور تحصیالت تکمیلی  

 
 برای استاد مشاور نیز لحاظ می گردد.نمره استاد راهنما چنانچه پایان نامه استاد مشاور نداشته باشد،  توضیح:

 

 گردد:پایان نامه کارشناسی ارشد براساس نمرۀ نهایی هیات داوران به صورت زیر ارزشیابی می

 (99/18تا  18نمره )خوب  خیلی (             20تا  19نمره )درجه عالی       الف( قبول با

 (99/15تا  14نمره ) متوسط              (  99/17تا  16نمره )خوب                           

 (14نمره کمتر از ) مردودب( 
 
 

 

 


