بسمه تعالي
وزارت علوم تحقيقات و فناوري
فرم ارزشيابي پايان نامه
مدیریت تحصیالت تکمیلی
همکار محترم عضو هيات داوران جلسه دفاعيه پايان نامه کارشناسي ارشد

 /دکتري

خانم/آقاي

 ……………….دانشجوي رشته………… عنوان پايان نامه……………..:
خواهشمند است بر مبناي جدول زير نظرات خود را اعالم فرماييد.
نام و نام خانوادگي نماينده تحصيالت تکميلي دانشگاه :

امضا و تاريخ

عنوان

حداکثر نمره

 -1چگونگي تنظيم و تدوين مطالب و حسن نگارش

1/5

 -2به کارگيري مناسب جداول و منحني ها و شکلها براي تشريح مطالب

1/5

 -3ارزش علمي يا کاربردي مطالب ارائه شده

6

 -4کيفيت و کميت استفاده از منابع و ماخذ و به روز بودن

2

 -5چگونگي تجزيه و تحليل ،بحث و نتيجه گيري

3

 -6ارائه نظرات جديد و پيشنهاد براي ادامه کار

1

 -7چگونگي ارائه پايان نامه در جلسه دفاعيه

2

 -8توانايي دانشجودر پاسخ به سواالت

2

 -9مقاله وساير برجستگيهاي علمي(به تشخيص هيات داوران)*

1

جمع

20

نمره

مالحظات

پيشنهادي

* مقاله و ويژگيهاي برجسته شامل ارائه مقاله درکنفرانس ملي يا بين المللي ،چاپ مقاله در مجالت علمي ترويجي و
علمي پژوهشي داخلي و خارجي مي باشد.
مقا  -1مقا له چاپ شده یا دارای پذیرش از مجالت علمی پژوهشی داخل یا خارج حداکثر یک نمره؛
 -2مقاله چاپ شده یا دارای پذیرش از مجالت علمی ترویجی حداکثر

 0/5نمره؛

 -3مقاالت کامل ارایه شده در کنفرانس های ملی و بین المللی هر مورد حداکثر  0/25نمره؛
-2

 -4چکیده مقاالت ارایه شده در بند قبل هر مورد حداکثر  0/15نمره؛
 -5پایان نامه های مورد حمایت دستگاههای اجرایی خارج از دانشگاه با تایید حوزه پژوهشی حداکثر  0/5نمره

 -6 5حداکثر نمره دریافتی از بندهای  3و  4؛  0/5نمره می باشد
اصالحاتي که بايد در نسخه پايان نامه انجام گيرد:

امضاء وتاريخ

نام و نام خانوادگي استاد راهنما/عضو هيات داوران:

*کليه مدارک بند 9و پايان نامه مي بايست همراه با دعوت نامه جهت ارزيابي به داوران ارسال گردد.
1

گواهي تاييد مقاله کارشناسي ارشد مستخرج از پايان نامه
توسط استادان محترم راهنما و مشاور تکمیل و توسط نماینده تحصیالت تکمیلی تایید شود.

رئيس محترم دانشکده مهندسي نفت،گاز و پتروشيمي

بدینوسیله تایید می شود که اصل مقاله/چکیده مقاله خانم /آقای .....................................
به شماره دانشجویی ............

دانشجوی رشته ...

تحت عنوان .... ":
مطابق برنامه پیشنهادی و بر اساس آنچه در ابتدای اخذ پایان نامه اعالم و به تصویب شورای تحصالت تکمیلی دانشگاه
رسیده بود در:
مجله:
کنفرانس:
سمینار:

چاپ/پذیرش/ارائه

شده است.

تاریخ و امضای استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

تاریخ و امضای استاد مشاور

نام و نام خانوادگی استاد مشاور

نماینده تحصیالت تکمیلی.........
تاریخ و امضاء

2

