بسمه تعالی
* فرم ارزشیابی و صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد *
جلسِ دفاع اس خایاى ًاهِ آقای/خااًن  ..............................داًطاوَی رضاهِ ....................گازایص..........................
تِ ضوارُ داًطوَیی ..................................تا ػٌَاى.....................................................................................
........................................................................................................................................................
در تاااری  ................در داًطااهذُ  .......................تزگااشار ٍ تَسااه ّتاااو داٍراى هااَرد ارسضااتاتی قاازار گزفا ٍ
ًوزُ ...................تزاتز درجِ ..........................تزای آى تؼتتي گزدیذ.
تِ ایي تزتتة اس ایي تاری ًاهثزدُ تِ ػٌَاى کارضٌاس ارضذ در رضهِ هذکَر ضٌاخهِ هی ضَد.
هَارد ارسضتاتی

حذاکثز ًوزُ

هَارد

 -1کتفت ًگارش

رػای اصَل ًگارش اًسوام در تٌظتن تخطْای هخهلف ،کتفت تصاٍیز  ،جذاٍل ٍ اضهال ،تٌظتن
فْزس ّا  ،هٌاتغ ٍ هاخذ

 -2کتفت ػلوی

تزرسی تاریخچِ ٍ ساتقِ توزتی ٍ ًظزی هَضَع اًسوام هٌطقی درتخص ّای هخهلاف خایااى ًاهاِ
،اتههار ٍ ًَآٍری ،اّوت ٍ ارسش ػلوی خایاى ًاهِ ،اسهفادُ اس هٌاتغ هؼهثز ٍ جذیذ ،کتفت توشیاِ ٍ
تحلتل یافهِ ّا ٍ ًهتوِ گتزی ،رٍضي تَدى رٍش کار ّ،ذف ّا ٍ فزضتِ ّای تحقتق ،جذیذ تاَدى
رٍش تحقتق

-3کتفت ارایِ در جلسِ دفاع

تسله تز هَضَع ٍ تتاى ٍاضح ٍتفْتن آى ،تَاًایی در خاسخگَیی تِ سَاالو هطزح ضذُ در جلسِ ،
رػای سهاى ارایِ  رٍش ارائِ

ًوزُ کسة ضذُ

4

10

4

-4ارسضتاتی گشارضاو

گشارش ّای دٍرُ ای ختطزف کار(حذاقل 4هَرد)

1

 -5خزٍجی خایاى ًاهِ

هقالِ هسهخزج اس خایاى ًاهِ :ایي ًوزُ تِ صَرو سیز اخهصاظ هی یاتذ
 )1چهتذُ کٌفزاًسی ّز هَرد ً0/25وزُ تا سقفً 0/5وزُ
 )2هقالِ کاهل در هووَع هقاالو ّوایطْای هؼهثز یا هقالِ در هوالو ػلوی-تزٍیوی هؼهثز خذیزفهِ ضذُ یا چاج
ضذُ ّز هَرد ً 0/5وزُ تا سقف ً1وزُ
)3هقالِ خذیزفهِ ضذُ یا چاج ضذُ در هوالو ػلوی خژٍّطی هؼهثز ً 1وزُ
)4هقالِ ارسال ضذّثِ هوالو ػلوی خژٍّطی هؼهثزّز هَرد ً ./25وزُ تا سقف ً 0/5وزُ
 ) 5دسهگاُ ساخهِ ضذُ دارای گَاّی ثث اخهزاع یا تِ سفارش ساسهاى ّا تا سقف ً 1وزُ
 )6دسهگاُ ساخهِ ضذُ کارتزدی کِ تِ تایتذ رئتس داًطهذُ رستذُ تاضذ تا سقف ً 0/5وزُ

1

جوغ
درجِ هؼادل کسة ضذُ( :اس 19تا  20ػالی اس18تا 18/99تستار خَب  اس 16تا 17/99خَب  اس  14تا 15/99قاتل قثَل کوهز اس  14غتز

قاتل قثَل)
هطخصاو ّتاو دٍراى
ردیف

ًام ًٍام خاًَادگی

سو

1

اسهاد راٌّوا

2

اسهاد هطاٍر

3

اسهاد داٍر

4

نماینده تحصیالت تکمیلی

اهضاء
هذیز گزٍُ

هزتثِ ػلوی

هحل کار

 ایي فزم الشاها تایذ تِ صَرو تایح ضذُ تْتِ ،ارسال ٍ در خایاى ًاهِ درج ضَد

اهضاء
رئتس داًطهذُ

اهضاء

