
            

                                     

 دانشجو مشخصات

خانوادگي نام و نام دانشجويي شماره     

  مشاور استاد  راهنما استاد

  نامه پايان عنوان

 ارزشيابي داور 

 نمره دانشجو حداكثر نمره صفحه(موضوعات و شاخص ها    )توضيحات در پشت 

 

 كيفيت علمي

 نمره( 41)

 

   ی پژوهشپيشينه

   تجزية و تحليل مطالب

   نامهبراساس موضوع پايان موثر بودن نوآوری

   ميزان تحقق اهداف پايان نامه

   حث در  نتايج و پيشنهادهای ارائه شدهب

 كيفيت نگارش

 نمره( 3)

   نامهشيوه تنظيم و ترتيب مطالب در پايان 

   ميزان رعايت نكات دستور زبان

   هاها و شكلكيفيت جدول

 كيفيت دفاع شفاهي

 نمره( 2)

   شيوه  تنظيم، فن بيان و  ارائه  

   بندیرعايت زمان

   كيفيت و زيبايي اساليدها جهت تفهيم مطالب

   توانايي در پاسخ گوئي به سئواالت

 گروه گياهپزشکي -كارشناسي ارشد پايان نامهارزشيابي 



 نامهی گروه قبل از دفاع از پايانجلسه با تاييد گروه و ارائه مدارک در

 

 

 

 

 

 

 

 محصوالت

 الملليهای ملي يا بينپذيرش يا چاپ خالصه مقاله  در همايش

 نمره و حداكثر دو مورد( 22/0)هركدام 

2/0 

4 

 الملليهای ملي يا بينپذيرش يا چاپ مقاله كامل در همايش

 نمره و حداكثر دو مورد( 2/0)هركدام 

4 

 ترويجي -پذيرش قطعي هر مقاله در مجالت علمي

 نمره و حداكثر دو مورد( 2/0)هركدام 

4 

)مقاله كوتاه  ISIالمللي پژوهشي يا با نمايه بين -پذيرش قطعي هر مقاله در مجالت علمي

 درصد امتياز را دارد( 20
4 

 نامهها مرتبط با پايانثبت اختراع، كسب عنوان در جشنواره
4 

های با نگارش انگليسي و با تاييد استاد راهنما و نامه ارسال مقاله برای داوری در مجله

 نمره و حداكثر دو مورد( 2/0)هركدام رسمي دفتر مجله 

 نمره و حداكثر دو مورد( 22/0هركدام فارسي با نگارش )

2/0 

 تالش و كارايي دانشجو برای اتمام به موقع پروژه نمره تشويقي

4   

 (4)از جدول 

 

                                                                                                                           20جمع نمره پايان نامه  از                                                                                   
 

 اصالحات مورد نياز

 

 

 

 

 نمره( 4 حداكثر )جمع  محصوالت و تشويقي:   مقررات نمره تشويقي و سقف نمره محصوالت برحسب تاريخ دفاع 4جدول 

 

 

 اسفند 22 بهمن 30 دی 30 آذر 30 آبان 30 مهر 30 شهريور 34 حداكثرتاريخ دفاع

 0 4/0 2/0 1/0 6/0 2/0 4 نمره تشويقي

 4 4 2/0 6/0 1/0 2/0 0 حداكثر نمره محصوالت



 

 

 

 تعاريف و مقررات

باشد. در صورت تسريع در اتمام پروژه، مي 1طول دوره كارشناسي ارشد  متناسب و حداكثر  سقف نمره مورد نياز براي محصوالت پروژه با  .1

گردد. همواره جايگزين آن ميكاهش يافته و نمره تشويقي براي تالش دانشجو در اتمام به موقع پروژه  1نمره محصوالت بر اساس جدول

 باشد. مي نمره 1جمع نمره محصوالت و تشويقي حداكثر 

باشد، به حداكثر نمره محصوالت  1نمره محصوالت مندرج در جدول  اگر جمع نمره محصوالت ارائه شده توسط دانشجو بيش از حداكثر .2

 شود. محدود مي

كه تعداد مولفين دانشجوي مقاله بيش از نام استاد راهنما و دانشگاه باشد. درصورتيمقاالت بايد مستخرج از پروژه كارشناسي ارشد و شامل  .3

 يك نفر باشد، نمره مقاله  بين دانشجويان تقسيم مي شود. 

هاي باشند. مقاالت ارائه شده در همايش "وزارت علوم، تحقيقات و فناوري"بايد مورد تاييد  "ترويجي -علمي"و  "پژوهشي -علمي"مجالت  .4

 د.  نشوارزيابي نمياي يا منطقهنشجوئي دا

،  الزم است مقاله چاپ شده، نامه پذيرش قطعي مقاله پذيرفته شده همراه با رونوشت آن، و  مستندات ساير نمره محصوالتجهت تعيين  .5

مدير والت پروژه از  طرف بندي الزم براي دريافت و يررسي محصقرار گيرد. زمان مدير گروه آموزشيمحصوالت قبل از دفاعيه در اختيار 

 گردد.تعيين مي گروه

)و در صورت تشخيص كمتر از آن( را در فرم ارزشيابي منظور نمايند. الزم است  در هر بندداوران مي توانند حداكثر تا سقف نمره مجاز  .6

 بررسي، مستندات مربوط به محصوالت در جلسه دفاعيه در اختيار داوران قرار گيرد. براي

ها بايد مرتبط با قابل قبول مي باشند. جشنواره تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوريجشنواره هاي مورد كسب مقام در ثبت اختراع و  .7

ها به هر كدام از اعضاء تحقيقاتي پروژه دانشجو بوده و نام استاد راهنما نيز در گروه تحقيقاتي منظور شده باشد. نمره مربوط به جشنواره

 گيرد.امل تعلق ميبطور ك

ي نمره بهروز دفاع در توسط مدير گروه )يا تنها نماينده ايشان( تعيين و  اعضاي گروه توسطنمره تشويقي و نمره محصوالت ارائه شده  .8

 خواهد شد.  اضافهدانشجو 

داكثر يك مورد قابل ارزيابي منظور از ثبت نوآوري،  ثبت نتايج تحقيقات و اختراع در اداره ثبت شركت ها و مالكيت معنوي است و ح .9

 است.

 در جلسه دفاعيه به صورت قطعي تعيين شده و پس از آن غير قابل تغيير خواهد بود.و نماينده گروه نمره دانشجو توسط هيات داوران  .11

 

 


