
 .ان تحویل داده شودآننامه به  این برگه به تعداد اعضاي محترم هیأت داوران تهیه شده، قبل از برگزاري جلسه دفاع، به همراه یک نسخه از پایان: توجه

  

  :تاریخ  دانشگاه تحصیالت تکمیلی اداره    - حوزه معاونت آموزشی   
  نامه کارشناسی ارشد ارزشیابی پایان هبرگ  :شماره

  )1فرم شماره ( 
   )ویژه  عضو کمیته داوري (

  ص 2ز   ا  1 ص  

       

نامه   کمیته داوري پایانمحترم ، عضو ....... ...................................جناب آقاي دکتر / سرکار خانم همکار محترم    
  :تحت عنوان...................  ..................جوي رشته  شدان...............................................  آقاي / خانم کارشناسی ارشد 

......................................................................................................................................................  
  . نامه دفاع شده، اعالم فرمایید خواهشمند است بر مبناي جدول زیر،  ارزشیابی خود را از پایان

  
  با آرزوي توفیقات الهی 

  تحصیالت تکمیلی دانشگاهیت مدیر

  

:تاریخ         امضاء            :نام خانوادگی  – نام

  معیارهاي ارزشیابی
حداکثر 

  نمره

کسب نمره 

  شده

 کیفیت نگارش

  و روش پژوهش

    20  شناسی تحقیق و رعایت روش نامه پایان انسجام در تنظیم و تدوین مطالب

    20  اداره تحصیالت تکمیلی حسن نگارش و رعایت دستورالعمل نگارشی

   20  نامه در پایان هاي استفاده شده کیفیت اسالیدها، اشکال، جداول، نمودار و منحنی

  یکیفیت علم

   20  خذ از لحاظ کمی و کیفیآمند تاریخچه موضوع، استفاده از منابع و مبررسی روش

   20   علمی و یا کاربردياعتبار 

   20  ابتکار و نوآوري

    20  براي ادامه تحقیق اتنظرات و پیشنهادمفید بودن 

   20  نامه میزان دستیابی به اهداف پایان

  کیفیت ارایه

  20  ها در جلسه دفاع الؤگویی به س تسلط به موضوع و توانایی در پاسخ

بندي و پیوستگی موضوعات، رعایت زمان، تفهیم موضوع، کیفیت   نحوه دسته( نحوه ارایه 

  )...اسالید ها و 
20 

 

مقدار میانگین ) = مجموع نمرات کسب شده) / ( تعداد آیتم هاي نمره داده شده=  (  … 200    



 .نامه به استادان تحویل داده شود اه یک نسخه از پایاناین برگه به تعداد اعضاي محترم هیأت داوران تهیه شده، قبل از برگزاري جلسه دفاع، به همر: توجه

 

  

  دانشگاه تحصیالت تکمیلی اداره    - حوزه معاونت آموزشی   
  :تاریخ
  نامه کارشناسی ارشد ارزشیابی پایان هبرگ  :شماره

  )2فرم شماره (  
  ص 2ز   ا  2 ص     )نامه پیشنهادات عضو کمیته داوري براي اصالح پایان(

  

  :نامه خود انجام دهد، عبارتند از باید در گزارش نهایی پایان شجودان صالحاتی کها

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

  :تاریخ                                                                 امضاء             :                                                           استاد ناظر م و نام خانوادگینا

  

  


