
  فرم ارزشیابی پایان نامه پس از تکمیل توسط داوران محرمانه تلقی می گردد

خواهد شد از نمره نهایی یک نمره کسر ،زمان تعیین شده در آیین نامه قبل از دانشجو تصویب پروپوزالِ درصورت عدم  

 پایان نامه نمره منفی منظور خواهد شد از دفاعجلسه زمان مدت در صورت عدم رعایت 

  .دقیقه هم جهت پرسش و پاسخ لحاظ شده است 10دقیقه و  20مدت زمان ارائه پایان نامه حداکثر 

 
 اسالید 4حداکثر در ) کلیات و بیان مسئله(شامل  مقدمه - 1

 اسالید 1در ) اهداف اصلی و اهداف فرعی(اهداف شامل  - 2

 اسالید 4حداکثر در ) هانکات ضروري مثل مکان و زمان، جمعیت مورد مطالعه و روش(ها مواد و روش - 3

 اسالید 8حداکثر در  یافته ها - 4

 اسالید 4بحث حداکثر در  - 5

 اسالید 1گیري حداکثر در نتیجه -6

 اسالید 1 در پیشنهادات حداکثر - 7

  اسالید جداگانه در صورت چاپ مقاله یا در حال چاپ یا به صورت سخنرانی در کنگره داخلی یا خارجییک  - 8
 

  :موضوع پایان نامه

  :                دفاعو محل جلسه تاریخ            :           رشته تحصیلی                    :           نام و نام خانوادگی دانشجو
  

  نمره کسب شده  نمره حداکثر  شاخص  ردیف

    0-5  محتوي پژوهش و نوآوري آنارزش و اهمیت علمی   1

    0-2  کیفیت تبیین اهداف و فرضیات و کیفیت تدوین مقدمه و بررسی مطالعات قبلی  2

    0-2  )ايپرسشنامه/بالینی/آزمایشگاهی(و چگونگی اجراي آن  حجم کارانتخاب روش کار،   3

    0-2  در انجام طرحمیزان فعالیت تخصصی دانشجو   4

کیفیت و کمیت نتایج حاصل از مطالعه، چگونگی تجزیه و تحلیل آماري نتایج و   5
  گیريح، کیفیت بحث و نتیجهمیزان دستیابی به اهداف طر

3-0    

در جلسه  ارائه پایان نامهنحوه رعایت ضوابط اخالقی در طول انجام مراحل تحقیق و   6

  دفاع

2-0    

    0-2  انعطاف پذیري در نقد و اشکاالت مطرح شده ،سواالتقدرت پاسخگوئی به   7

18    

  

  

    امضاء                                            استاد مشاور  /استاد راهنما /نام و نام خانوادگی داور
  

  :اعالم نظر داوران

1 ( پایان نامه در وضعیت حاضر مورد قبول بوده، نمره آن به شرح جدول فوق اعالم گردید.  

2 ( پایان نامه نیاز به اصالحات دارد.  

  

 نمره 2 2و  1در مجالت نمایه نوع از پایان نامه چاپ مقاله 

 نمره 5/1 3در مجالت نمایه نوع  از پایان نامه چاپ مقاله

 نمره 1 در مجالت سایر نمایه هاي بین المللی  از پایان نامه چاپ مقاله

 نمره 5/0 در کنگره داخلی یا بین المللیپوستر از موضوع پایان نامه سخنرانی و ارائه 

  نمره 1  هاي تحقیقاتی خاتمه یافته با آدرس دانشگاهچاپ مقاله از سایر طرح

نماید و درصورتیکه دانشجو جزء سایر نویسـندگان باشـد   مقاله باشد نمره مقاله را کامل دریافت میدر صورتیکه دانشجو نویسنده اول و یا نویسنده مسئول : تبصره

 .درصد نمره مقاله را براساس جدول فوق دریافت خواهد کرد 50


