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بسمه تعالی
فرم ارزشیابی و صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
جلسِ دفاع اس خایاى ًاهِ آقای /خاًن  ..............................داًطجَی رضتِ  ....................گزایص ..........................
تِ ضوارُ داًطجَیی ..................................ابػٌَاى .....................................................................................
........................................................................................................................................................
در تاریخ  ................در داًطکذُ  .......................تزگشار ٍ تَسط ّیات داٍراى هَرد ارسضیاتی قزار گزفت ٍ
ًوزُ ...................تزاتز درجِ ..........................تزای آى تؼییي گزدیذ.
تِ ایي تزتیة اس ایي تاریخ ًاهثزدُ ُب ػٌَاى کارضٌاس ارضذ در رضتِ هذکَر ضٌاختِ هی ضَد.
هَارد ارسضیاتی

حذاکثز ًوزُ

هَارد

 -1کیفیت ًگارش

رػایت اصَل ًگارش اًسجام در تٌظین تخطْای هختلف ،کیفیت تصاٍیز  ،جذاٍل ٍ اضکال ،تٌظین
فْزست ّا  ،هٌاتغ ٍ هاخذ

 -2کیفیت ػلوی

تزرسی تاریخچِ ٍ ساتقِ تجزتی ٍ ًظزی هَضَع اًسجام هٌطقی درتخص ّای هختلف خایاى ًاهِ
،اتتکار ٍ ًَآٍری ،اّویت ٍ ارسش ػلوی خایاى ًاهِ ،استفادُ اس هٌاتغ هؼتثز ٍ جذیذ ،کیفیت تجشیِ ٍ
تحلیل یافتِ ّا ٍ ًتیجِ گیزی ،رٍضي تَدى رٍش کار ّ،ذف ّا ٍ فزضیِ ّای تحقیق ،جذیذ تَ دى
رٍش تحقیق

-3کیفیت ارایِ در جلسِ دفاع

تسلط تز هَضَع ٍ تیاى ٍاضح ٍتفْین آى ،تَاًایی در خاسخگَیی تِ سَاالت هطزح ضذُ در جلسِ ،
رػایت سهاى ارایِ  رٍش ارائِ

ًوزُ کسة ضذُ
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-4ارسضیاتی گشارضات

گشارش ّای دٍرُ ای خیطزفت کار(حذاقل 4هَرد)

1

 -5خزٍجی خایاى ًاهِ

هقالِ هستخزج اس خایاى ًاهِ :ایي ًوزُ تِ صَرت سیز اختصاظ هی یاتذ
 )1چکیذُ کٌفزاًسی ّز هَرد ً0/25وزُ تا سقفً 0/5وزُ
 )2هقالِ کاهل در هجوَع هقاالت ّوایطْای هؼتثز یا هقالِ در هجالت ػلوی -تزٍیجی هؼتثز خذیزفتِ ضذُ یا چاج
ضذُ ّز هَرد ً 0/5وزُ تا سقف ً1وزُ
)3هقالِ خذیزفتِ ضذُ یا چاج ضذُ در هجالت ػلوی خژٍّطی هؼتثز ً 1وزُ
)4هقالِ ارسال ضذُ تِ هجالت ػلوی خژٍّطی هؼتثزّز هَرد ً ./25وزُ تا سقف ً 0/5وزُ
 )5دستگاُ ساختِ ضذُ دارای گَاّی ثثت اختزاع یا تِ سفارش ساسهاى ّا تا سقف ً 1وزُ
 )6دستگاُ ساختِ ضذُ کارتزدی کِ تِ تاییذ رئیس داًطکذُ رسیذُ تاضذ تا سقف ً 0/5وزُ

1

جوغ
درجِ هؼادل کسة ضذُ( :اس 19تا  20ػالی اس18تا 18/99تسیار خَب  اس 16تا 17/99خَب  اس  14تا 15/99قاتل قثَل کوتز اس  14غیز

قاتل قثَل)
ردیف

هطخصات ّیات دٍراى
سوت

ًام ًٍام خاًَادگی

1

استاد راٌّوا

2

استاد هطاٍر

3

استاد داٍر

4

ًوایٌذُ تحصیالت تکویلی

اهضاء
هذیز گزٍُ

هزتثِ ػلوی

 ایي فزم الشاها تایذ تِ صَرت تایح ضذُ تْیِ ،ارسال ٍ در خایاى ًاهِ درج ضَد

هحل کار

اهضاء
رئیس داًطکذُ

اهضاء

