
 

 1/4/ دشناسه: 

 

 دکتری  رساله  داوران از ارزشیابیکاربرگ 
 

 تحصیالت تکمیلیمدیریت 

 :تذکرات مهم

و خارج شدن دانشجویان از جلسه، در صورت نیاز، هیأت داوران به بحث و بررسی دربارۀ نقاط  «رسالهاز  دفاع» با پایان یافتن مذاکرات جلسۀ

ماینده  آن را به ن و نمودهنمره دانشجو را مشخص ، صورت محرمانهه ببا تکمیل جدول زیر خواهند پرداخت و پس از آن  رسالهقوت و ضعف 

میانگین  ،برای دیگر اعضا 1برای استاد راهنما و ضریب  2با احتساب ضریب باید . ناظر دهند می)ناظر جلسه( تحویل تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

ی هر کدام برا داشته باشد بایدنامه دو استاد راهنما  پایان چنانچهنماید. اعالم  یان به جلسهدانشجو را پس از ورود مره نهایین را محاسبه وها  نمره

ثیر أدر نمره کل ت 1به عنوان یک نمره با ضریب  باید مشاوراستادان  ۀاستاد مشاور، میانگین نمر یکد. در صورت وجود بیش ازلحاظ شو 1ضریب 

 .رسانده شودت داوران أهی یای به امضا طی صورتجلسهنیز باید نهایی  ۀنمرداده شود. 
 

 

 استاد داور خارجی        داخلی داوراستاد      استاد مشاور   سمت:  استاد راهنما                       دکتر:  نام ونام خانوادگی عضو هیأت داوران

 

 .............: تاریخ دفاع  ............  :  دانشکده/ تاریخ تصویب پیشنهادیه در گروه  ..................: شماره دانشجویی   ....................  :نام ونام خانوادگی دانشجو
 

 

 نمره دانشجو سقف نمره شاخص ها موضوع ارزشیابی ردیف

 

1 
 کیفیت علمی پایان نامه

 کاربردی موضوع و یا ایاهمیت نظری، توسعه -1

 بدیع بودن و نوآوری -2

 ی پایان نامه با موضوعانطباق محتوامیزان -3

 و به روز معتبر  خذآاستفاده از منابع و م -4

11 

 

 

 

 

 

2 

 

 کیفیت نوشتاری پایان نامه

 و انسجام مطالب نگارششیوۀ  -1

 های امالیی و تایپی پیراسته بودن متن از غلط -2

 گیریرعایت اصول مربوط به چکیده نویسی، مقدمه و نتیجه -3

 آراییصفحه و نگارشاصول درتکمیلیتحصیالت ۀشیوه نامرعایت  -4

4 

 

 

3 

 

 پایان نامهدفاع از کیفیت 

 نامه و دستاوردهای علمی آنپایان فیچگونگی معر -1

 االتؤپاسخگویی به سنحوه  -2

 و میزان تسلط بر مطالبارائه پایان نامه بندی  رعایت زمان -3

4 

 

 

 جریمه عدم تصویب به موقع پیشنهادیه  و تشویق طول مدت تحصیلطول مدت  رعایت زمان بندی 4
طبق )

 *(توضیح

 

 

   ** نمره جمع

 

  دستورالعمل پشت برگه محاسبه می شود. نمرۀ دستاوردهای علمی ارائه شده توسط دانشجو در جلسۀ دفاع براساس  *

 است. 22شود  که توسط اعضای هیأت داوران داده میرساله سقف نمره  ** 

 انعضو هیات داور امضای

 

 

 

 

 

 

 باسمه تعالی



نمره رساله دکتری بر اساس دستاوردهای علمی مستخرج از رساله بر اساس توضیح زیر و توسط هیأت داوران در جلسه دفاعیه  تعیین می  22نمره از  1: حداقل *توضیح

 .گردد
 : امتیاز مقاالت مستخرج از رساله1جدول 

 

 موضوع
 مجله کنفرانس

 علمی ترویجی داخلی (ISIخارجی و داخلی )غیر معتبر کامل چکیده
یید أعلمی پژوهشی داخلی مورد ت

 ISIوزارتین یا دارای نمایه 
مقاله یا چاپ گواهی پذیرش قطعی 

ه مقاله ئاراچاپ یا در مجله یا گواهی 
 در کنفرانس
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   رسالهر دستاوردهای علمی : امتیاز سای2جدول 

 موضوع
 

1 -2 اخذ تأییدیه اختراع یا ابداع مستخرج از پایان نامه  

ی  خوارزمی ، رازی و فارابی مرتبط با پایان نامهللکسب عنوان در جشنواره های  بین الم  2- 1  

1 -2 ساخت دستگاه یا تولید محصول جدید  

  1 -2 اثر بدیع و ارزنده هنری

 

نمره رساله به طور  22نمره از  1به طوری که  اجباری و تشویقی بر نمره رساله دانشجوست. دستاوردهای علمی رساله دارای تأثیر  *

 -اجباری به دستاوردهای علمی مستخرج از رساله که اضافه بر دستاورد الزم برای انجام دفاع است، اختصاص دارد. در شیوه آموزشی

 -ک و دو مقاله صد در صد مستخرج از رساله در مجالت علمیپژوهشی و پژوهشی چاپ یا ارائه پذیرش قطعی به ترتیب حداقل ی

پژوهشی معتبر  -پژوهشی داخلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت و درمان )وزارتین( و یا مجالت علمی

گزاری جلسه دفاع از رساله عالوه بر گیرد. در صورتی که تا زمان برای تعلق نمیضروری است و به این مقاله نمره ISIدارای نمایه 

نمره دستاورد علمی مشخص  2و1مقاالت الزم برای انجام دفاع، دستاورد علمی دیگری از رساله دانشجو منتشر شود مطابق با جداول 

 شود.می

راهنما و استاد/استادان  *دستاوردی بر نمره رساله تأثیر گذار است که اوأل به نام دانشگاه میبد بوده و ثانیا نام استاد/ استادان

 مشاوردانشجو در آن ذکر شده باشد.

*هنگام ارسال رساله برای داوران، ضمیمه کردن مستندات مربوط به تمام دستاوردهای رساله اعم از مقاالت و گواهی پذیرش آنها و 

توانند بر نمره رساله تأثیر ای میلمیهمچنین مدارک دیگر موجود، برای داوران ضروری است. در جلسه دفاع از رساله، دستاوردهای ع

 داشته باشند که قبل از جلسه دفاع به داوران تحویل گردیده، و توسط آنها مورد ارزیابی قرار گرفته باشند.

 ای تعلق گیرد.امتیاز جداگانه دتوان*در صورتی که رساله چندین دستاورد علمی داشته باشد به شرح زیر به هر کدام می

ترویجی داخلی و گواهی چاپ یا ارائه مقاله  –و مجالت علمی  ISI قطعی یا چاپ مقاله در مجالت خارجی بدون نمایه گواهی پذیرش

نمره بر نمره رساله 1( می توانند در مجموع حداکثر1ها( ملی و بین المللی )براساس جدول های )سمینارها یا کنفرانسدر همایش

قطعی در مجالت علمی پژوهشی داخلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت  تأثیر داشته باشند.چاپ مقاله یا پذیرش

های معتبر، اثر بدیع و ارزنده هنری و ، تأییدیه علمی اختراع یا ابداع، کسب عنوان در جشنوارهISI بهداشت، مجالت دارای نمای

 ند بر نمره رساله تأثیر داشته باشند.توانمی 2و 1ساخت دستگاه یا تولید محصول جدید بر اساس جداول 

ها منوط به های علمی  صنعتی ایران، نمره جشنواره*نمره تأییدیه علمی اختراع و یا ابداع، منوط به ارائه گواهی از سازمان پزوهش

وط به کسب عنوان اول تا های معتبر علمی، نمره اثر بدیع و ارزنده هنری منارائه گواهی کسب عنوان اول تا سوم از دبیرخانه جشنواره

المللی داخلی و خارجی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نمره ساخت دستگاه یا های کشوری و یا بینسوم در نمایشگاه

 ربط است.تولید محصول جدید، منوط به تأیید شورای گروه و دانشکده ذی

 ورد علمی به صورت زیر ارزشیابی می گردد:* رساله دکتری بر اساس نمره هیأت داوران و نمره دستا



 

 : غیر قابل قبول )مردود( 11کمتر از : خوب    نمره 11/11تا  11خوب     نمره  بسیار: 11/11تا  11: عالی    نمره 21تا  11نمره 


