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  :تاریخ  دانشگاه تحصیالت تکمیلی اداره    - حوزه معاونت آموزشی   
  دکتري رسالهارزشیابی  هبرگ  :شماره

  )1فرم شماره ( 
   )ویژه  عضو کمیته داوري (

  ص 2ز   ا  1 ص  

       

 رسالهکمیته داوري محترم  ، عضو.......................................... جناب آقاي دکتر / سرکار خانم همکار محترم    
  :تحت عنوان...................  ..................جوي رشته  شدان...............................................  آقاي / خانم  دکتري

......................................................................................................................................................  
  . دفاع شده، اعالم فرمایید رسالهخواهشمند است بر مبناي جدول زیر،  ارزشیابی خود را از 

  
  با آرزوي توفیقات الهی 

  تحصیالت تکمیلی دانشگاهیت مدیر

  

:تاریخ         امضاء            :نام خانوادگی  –نام 

  معیارهاي ارزشیابی
حداکثر 

  نمره

نمره کسب 

  شده

 کیفیت نگارش

  و روش پژوهش

    20  شناسی تحقیق و رعایت روش رساله انسجام در تنظیم و تدوین مطالب

    20  اداره تحصیالت تکمیلی حسن نگارش و رعایت دستورالعمل نگارشی

   20  رسالهدر  هاي استفاده شده کیفیت اسالیدها، اشکال، جداول، نمودار و منحنی

  کیفیت علمی

   20  خذ از لحاظ کمی و کیفیآمنابع و ممند تاریخچه موضوع، استفاده از بررسی روش

   20   علمی و یا کاربردياعتبار 

   20  ابتکار و نوآوري

    20  براي ادامه تحقیق اتنظرات و پیشنهادمفید بودن 

   20  رسالهمیزان دستیابی به اهداف 

  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 
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  دانشگاه تحصیالت تکمیلی اداره    - حوزه معاونت آموزشی   
  :تاریخ
  دکتري رسالهارزشیابی  هبرگ  :شماره

  )2فرم شماره (  
  ص 2ز   ا  2 ص     )رسالهپیشنهادات عضو کمیته داوري براي اصالح (

  

  :خود انجام دهد، عبارتند از رسالهباید در گزارش نهایی  دانشجو صالحاتی کها
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  :تاریخ                                                                 امضاء             :                                                           استاد ناظر م و نام خانوادگینا

  

  


