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 (1)فرم شماره   نامه کارشناسی ارشدپایان ارزشیابی

جو
ش

دان
 

 ___________مقطع:  ________رشته:  ____________ نام پدر:   ______________نام:  __________________نام خانوادگی: 

 _____/___/___تاریخ تولد:  _________صادره:  ___________شماره شناسنامه:  ________ورودی:   ___________شماره دانشجویی: 

 ___  نامه:تعداد واحد پایان _____/___/___تاریخ دفاع: 

 ________________________________________________________________________________ نامه :عنوان پایان
 

 نامهجدول ارزیابی پایان

 نمره نهایی
 

___/___ 

 نمره  عنوان ردیف

  تسلط و اعتماد به نفسها، مراعات ضوابط، گویی به سوال: کیفیت ارائه، پاسخسمینار 1

  : پیشینه پژوهش، رسائی، تناسب مطالب، مراعات ضوابط نوشتارینگارش 2

  گیرییجه: نوآوری، خود اتکایی، پشتکار، نحوه رسیدن به اهداف، روش تحقیق، بحث و نتتحقیق 3
 

 جدول ارزیابی سوابق پژوهشی وعملی

 نمره مقالهعنوان یا شماره  بند

 نامه(مجالت )ارائه مقاله مرتبط با پایان
  چاپ یا پذیرش هر مقالهISI ،ISCنمره( 2  )حداکثر های معتبر دیگر، علمی پژوهشی و یا نمایه 

 مره(ن 1  چاپ یا پذیرش هر مقاله در مجالت ترویجی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )حداکثر 

  داشتن  نامه با ارائه اصل مقاله و داشتن مدرک معتبر مبنی بر پایانارسال مقاله مرتبط باRevision  مثبت از داوران به زبان
 نمره( 5/0  نمره( یا فارسی )حداکثر 75/0  المللی )حداکثربین

  

 نامه(ها )ارائه مقاله مرتبط با پایانهمایش

  نمره( 5/0  )حداکثر یا چکیده نمره( 1)حداکثر  کامل صورتهالمللی بهای بینمقاله در همایشیا پذیرش ارائه 

 ره(نم 5/0  )حداکثریا چکیده  نمره( 75/0  )حداکثر الهقهای ملی با چاپ کامل مارائه مقاله در همایش 

 نمره( 25/0  )حداکثرا چکیده ی نمره( 0/ 5 )حداکثر الهقبا چاپ کامل م استانی یا دانشجویی  ای،منطقه هایارائه مقاله در همایش 

  

 حمایت مالی

  نمره( 1حداکثر ) با ارائه قرارداد پانرده میلیون تومانقرارداد مالی یک دستگاه اجرایی با دانشگاه به ازاء هر 

 ه(نمر 5/0)حداکثر  دادرائه قراربا ا مانپانرده میلیون توبه ازاء هر  نامه بدون عقد قرارداد با دانشگاهحمایت مالی یک دستگاه از پایان 

 ت خواهد بود.سبت مشارکنح مالک شگاهی و یا راهبردی با دانشگاه باشد، نامه مجری طرنداقرارداد پژوهشی برون  نامه جزئی ازپایان 

  

 کار عملی منجر به ساخت محصول

 نمره( 2)حداکثر  کار عملی منجر به ساخت محصولی که دراختیار دانشگاه قرار گیرد 

  

 نمایشگاه و جشنواره
 نمره( 2کثر نمره( و کسب مقام )حدا 1)حداکثر های هنری با ارائه گواهی شرکت ها و دو ساالنهشرکت در جشنواره 

 ره(نم 1)حداکثر نامه زیر نظر وزارت فرهنگ یا وزارت علوم برگزاری نمایشگاه انفرادی مرتبط با پایان 

  

  نمره نهایی: نمره(:     2نمره نهایی سوابق پژوهشی و عملی )از 
 

 

 مورخ    /    /             داور داخلی/خارجیامضاء 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 موزش عالی نبی اکرم)ص(آموسسه 

 شماره:

 تاریخ:     /     /     

 :پیوست

 


