
 
 
 

 کاربرگ ارزشیابی داوران از رساله دکتری 

 (1397)ویرایش بهار 
 تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی اصفهان

 
 شماره دانشــجويی :                                                         : نـام و نام خانوادگی  مشخصات دانشجو:

 رشته/گرايـــش:   
 تاريخ دفـاع:  

  استاد/اساتيد راهنما:  
 استاد/اساتيد مشاور: 

  نماينده تحصيالت تکميلی:

  (:عنوان رساله )طبق پروپوزال
 : مرتبه علمی                                                                 نام و نام خانوادگی داور:  مشخصات عضو هیات داوران:

 سمت در هيات داوران:                                                                                                                                 محل خدمت:
 

 دهند. ، نمره دانشجو را مشخص نموده، آن را به نماينده تحصيالت تکميلی دانشگاه تحويل به صورت محرمانهاعضا محترم هيات داوران با تکميل جدول زير 

 نمره دانشجو سقف نمره شاخص ها بیاموضوع ارزشی ردیف

1 
 کیفیت علمی رساله

نحوه و کیفیت ارزیابی روشها و تحلیل علمی  -میزان نوآوری  
 8 نتایج

 

2 
 پیمایش و ارزیابی کارهای قبلی

بررسی، تحلیل و بکارگیری مهمترین مراجع مرتبط با کیفیت 
 4 رساله

 

3 
 سازماندهی و نگارش رساله 

فصل بندی مناسب، کیفیت نگارش، انسجام مطالب و رعایت  
 4 کیفیت ارائه شکلها و جداول  -اصول گزارش نویسی علمی

 

 2 کیفیت ارائه، نحوه و رعایت زمان بندی  ارائه شفاهی و پاسخ به سواالت 4
 

5 
 دستاوردهای علمی رساله 

محاسبه و درج  *و توضیحات مربوطه 1صرفا بر اساس جدول 
 گردد

3  

  20 جمع نمره             

 برای آن منظور گردد. 20برسد که حداکثر بايد سقف  21تواند به به علت وجود يک نمره تشويقی از مقاالت می 5تا  1توجه شود مجموع نمرات بندهای 

 ان:عضو هیات داور امضاء
 

 گردد:توجه شود که رساله دکتری براساس نمرۀ نهايی هيات داوران به صورت زير ارزشيابی می     
 (99/17تا  16نمره )خوب               (99/18تا  18نمره )خوب  خیلی (             20تا  19نمره )الف( قبول با درجه عالی 

 (16نمره کمتر از ) مردودب( 
 صورت نیاز به انجام اصالحات اساسی، موارد عمده نقص را در زیر مشخص سازید:در 

- 
- 

-  

 باسمه تعالی
 



 

نمره رساله دکتری به عالوه يک نمره تشويقی، بر اساس دستاوردهای علمی مستخرج از رساله و توسط هيأت  20نمره از  2: *توضیح دستاوردهای علمی رساله
 گردد )جزئيات در پشت صفحه آمده است(. تعيين می در جلسۀ دفاعيه 1داوران صرفا برمبنای جدول 

 مستخرج از رساله شده و اختراع تایید شده مقاالت چاپ یا پذیرش قطعی نمره محاسبه :1جدول 
ثبت اختراع بين المللی يا داخلی 

 مورد تاييد سازمان پژوهشها
يا علمی  Q4مجله با درجه 

 پژوهشی مورد تاييد دانشگاه
  Q1مجله با درجه   Q2مجله با درجه   Q3مجله با درجه 

 1 - 5/1 7/0 – 9/0 )حداکثر تا دو مورد(5/0 -75/0 )حداکثر يک مورد(  0 -45/0 )حداکثر يک مورد(  5/0

 
 

 دستاوردهای علمی رساله: جزئیات 
 
 

 صرفا به مقاالت چاپ يا پذيرش قطعی شده تا روز دفاع از رساله، نمره تعلق می گيرد. -
 از دو درجه زمان، هر کدام باگذشت کيفی تغيير درجه امکان به با توجه. است http://www.scimagojr.comبندی کيفيت مجالت، وب سايت درجهمالک  -

 .خواهد شد دانشجو در نظر گرفته بهتر باشد برای که «دفاع هنگام» يا «ارسال هنگام» کيفی

ضمنا            به - شد.  سندگان با ستاد راهنما در بين نوي ساله، نام ا شنی برگرفته از ر صلی مقاله به رو ستگی  مقاله ای نمره تعلق می گيرد که محتوای ا ازمانی  س  واب
((Affiliation  ت  ل قبول مانند حضور در فرصدر مواردی که دانشجو بنا به داليل قاب. باشد شده ذکر اصفهان صنعتی دانشگاه مربوطه در دانشکده/واحد بايد دانشجو

ی سازمانی   پس از وابستگ  مطالعاتی در دانشگاه يا مرکز تحقيقاتی ديگر ناچار به استفاده از درج وابستگی سازمان آن محل در مقاله باشد، آن وابستگی سازمان بايد        
 دانشگاه صنعتی اصفهان آورده شود.

 نشگاه صنعتی اصفهان و يا ساير مراجع علمی و دانشگاهی قرار دارند هيچ نمره ای لحاظ نمی شود.برای مجالت نامعتبر که در ليست سياه وزارت عتف، دا -
 

 رساله:  چگونگی محاسبه نمره نهایی
برای  2اب ضريب نماينده تحصيالت تکميلی پس از بررسی جدول نمره دهی اعضای هيات داوران جهت رعايت ضوابط )مانند رعايت سقف نمره بندها(، بايد با احتس

 ها را به عنوان نمره نهايی محاسبه کند.برای ديگر اعضا، ميانگين نمره 1استاد راهنما و ضريب 
يانگين مچنانچه رساله دو استاد راهنما داشته باشد بايد برای هر کدام به نسبت مشارکت ضريب تعيين شود. در صورت وجود بيش از يک استاد مشاور،  توضیح مهم:

 شود. در نمره کل تأثير داده  1ن مشاور بايد به عنوان يک نمره با ضريب نمرۀ تمامی استادا
 

 گردد:رساله دکتری براساس نمرۀ نهايی هيات داوران به صورت زير ارزشيابی می

 (99/17تا  16نمره )خوب               (99/18تا  18نمره )خوب  خیلی (             20تا  19نمره )الف( قبول با درجه عالی 

 (16نمره کمتر از ) مردودب( 
 

http://www.scimagojr.com/

