
 شماره فرم:

9-5-ACF  داوران اتیه دیاسات -فرم نمره پايان نامه کارشناسي ارشد  

 دانشکده مهندسي کامپیوتر و فناوری اطالعات
 

 تاريخ بازنگری:

55/7/96 

 

 .............................................، همکار گرامي؛ سرکار خانم / جناب آقاي

 با تقديم احترام، 

.............. با .......................... با شماره دانشجويي .................... ، پايان نامه کارشناسي ارشد خانم/آقاي ....................................است به عنوان استاد .....خواهشمند 

ي نماييد. همچنين ............................................................................................... را به تفكيك موارد زير، ارزيابعنوان .....................................................................

 ، ارزيابي فرماييد.طبق دستورالعملي که در پشت همين صفحه درج شده است را خواهشمند است مقاله]هاي[ مربوط به پايان نامه کارشناسي ارشد ايشان

 

 دبير تحصيالت تكميلي دانشكده مهندسي کامپيوتر و فناوري اطالعات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شد.باشد، مورد ارزيابي قرار گرفت و نمره             براي آن]ها[ در نظر گرفته  ارشد ايشان مي ]هايي[ که در راستاي پروژه کارشناسي در ضمن، مقاله

 

   امضاء:    تاريخ:                            نام و نام خانوادگي استاد:                                                                                               

 

 يادآوري: سهم همه اعضا هيات داوران در ارزشيابي پايان نامه و نمره مقاله، يکسان است.

 نمره معيارهاي ارزشي

1 

 نمره( 11کيفيت علمي )

 بررسي تاريخچه موضوع و بيان سابقه پژوهش در موضوع -

 ابتكار و نوآوري -

 ارزش علمي يا کاربردي -

 کيفيت منابع و مراجع مورد استفاده -

 براي ادامه تحقيقهاي ارائه شده  کيفيت نظرات و پيشنهاد -

 

2 

 نمره( 1کيفيت نگارش )

 انسجام در تنظيم و تدوين مطالب، حسن نگارش و رعايت دستورالعمل مدون موجود -

 کيفيت تصاوير، اشكال و منحني -

 

1 

 نمره( 2کيفيت ارائه )

 مطرح شده در جلسه دفاعهاي  تسلط به موضوع و توانايي در پاسخگويي به سوال -

 ها و ...( نحوه ارائه )رعايت زمان، تفهيم موضوع، کيفيت اساليد -

 

  نمره 11جمع از    



 

 دستورالعمل نحوه ارزيابي مقاالت دانشجويان تحصيالت تکميلي
 باشد. نامه مي هاي تهيه شده از پايان ارشد مربوط به مقاله يا مقاله نامه کارشناسي دو نمره از ارزشيابي پايان -1

در مقاله ذکر گردد. همچنين، الزم است ناام  الزم است نام استاد]هاي[ راهنما ]و مشاور[ به عنوان نويسنده و همچنين نام دانشگاه صنعتي سجاد نيز  -2

 نويسندگان و ترتيب آنها به تأييد استاد راهنما برسد.

هاي ذيل حداکثر نمره مربوط به  باشند و بر اساس جدول اي متشكل از استاد راهنما و اساتيد دفاع مي مرجع ارزيابي مقاالت براي هر دانشجو، کميته -3

 نمايند. مقاالت را مشخص مي

 حداکثر براي مقاله ارسال شده براي چاپ در مجلهنمره 
 ليست سياه 2سطح علمي  1سطح علمي  

 نمره 5 نمره 570 نمره 57.0 ارسال

 نمره 5 نمره 1 نمره 170 در مرحله بازنگري

 نمره 5 نمره 2 نمره 1+2 پذيرش و چاپ

 نمره حداکثر براي مقاله ارسال شده براي ارائه در کنفرانس
 ليست سياه 2سطح علمي  1سطح علمي  

 نمره 5 نمره 5 نمره 5 ارسال

 نمره 5 نمره 5 نمره 5 پذيرش

 نمره 5 نمره 1 نمره 2 ارائه و چاپ

 هاي نامعتبر است. باشد. منظور از ليست سياه، مجالت و کنفرانس وظيفه تعيين سطح علمي مجله و کنفرانس انتخاب شده بر عهده کميته مي -4

نام مقاله و پذيرش آن را به همراه نظر داوران به مدير تحصايالت   هاي رسمي مربوط به ثبت emailبايست نسخه ارسال شده مقاله و  دانشجو مي -0

ه ناه با  تكميلي دانشگاه ارائه نمايد. مدير تحصيالت تكميلي دانشگاه نيز يك نسخه از اين مستندات را به همراه فرم ارزيابي مقاله به طور جداگا

 هر يك از اساتيد راهنما و دفاع ارائه خواهد کرد.

نامه، طبق مستندات ارائه شده معتبار از ساوي    هر يك از اعضا کميته موظفند حداکثر ظرف مدت يك هفته پس از برگزاري جلسه دفاع پايان -6

مدير تحصيالت تكميلي دانشگاه ارائه نمايند. مادير  هاي وي اقدام نمايند و فرم تكميل شده ارزيابي مقاالت را به  دانشجو نسبت به ارزيابي مقاله

ناماه دانشاجو وارد    گيري از نتايج، حاصل آن را به عنوان نمره مقاله در فرم نمره پايان بايست پس از ميانگين تحصيالت تكميلي دانشگاه نيز مي

 نمايد.

ها، اعالم نتيجه ارزيابي خود را حداکثر به مدت يك  الهتواند جهت مشخص شدن نتيجه داوري مق در صورت درخواست کتبي دانشجو، کميته مي -.

 ماه به تعويق بيندازد.

 هاي بعدي با تشخيص کميته، در مجموع حداکثر يك نمره اضافه خواهد گرديد. براي مقاله -8

 باشد. هاي ارسال شده حداکثر يك نمره مي مجموع نمرات مقاله

 

 

 

 


