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 تكمیل گردد دانشجو/ دستیاراین قسمت توسط 

  ............................................ / دستیاری شماره دانشجویی   ............................................................... نام و نام خانوادگی دانشجو/ دستیار

 ................................................................................................................................................عنوان پایان نامه :        .................................................استاد راهنما 

 ........................................................................................................................................................................................................................................................... 

 .................................   کد پژوهشیاری 
 

 تكمیل گردد                           نماینده معاونت پژوهشي دانشكده/   / معاون پژوهشي گروه  / داور   / مشاور   اد راهنمااست : این قسمت توسط
 

 :   داور محترم
داده شده به  ارزشیابی پایان نامه تلقی می گردد. خواهشمند است تنها در صورتی که پاسخزم جهت موارد ذکر گردیده در قسمت الف به عنوان شرط ال

ستیار موظف است داقدام فرمائید. در مواردی که پاسخ منفی باشد دانشجو/  "ب"نسبت به تکمیل قسمت  مثبت می باشد "الف"هر دو گزینه قسمت 

 نسبت به رفع اشکال اقدام نماید.
 

 قسمت الف:
 � خیر                  � بلی                                  رعایت شده است؟ منابعآیا عنوان و ترتیب نگارش 

 � خیر                  � بلی         آیا پژوهش انجام شده با طرح پژوهشی مصوب )پروپوزال( مطابقت دارد؟
 

 ............................................................................................................................................. ی که نیاز به تصحیح دارد را ذکرفرمائید:لطفا هرگونه مورد

................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 نمره اصليقسمت ب: 

 درج نمره توسط داور محدوده نمرات موارد مورد ارزیابي

  0-2 بیان و نگارش مقدمه

  0-3 بیان و نگارش روش کار و نمونه گیری

  0-5/4 ها و عکسها(بیان و نگارش نتایج )متن، جداول، نمودار

  0-5/4 بیان و نگارش بحث و نتیجه گیری

  0-1 اشکاالت دستوری و امالیی

  0-1 حجم و یا سختی انجام طرح مربوطه

  0-2 )مقاله ( نتایج پژوهش

  0-2 ساختار و چگونگی ارائه کل پایان نامه
 

 ه ارائه دانشجو/ دستیار در جلسه دفاع و پایان نامه نگارش شده نمره دهی فرمائید.نگارش را در مجموع و بر اساس نحو لطفا نمرات بیان وداور محترم 

ی به آن معاونت ارسال تذکر: این فرم باید تحت نظارت نماینده محترم دانشکده در جلسه دفاع تکمیل و در اسرع وقت در پاکت ممهور به مهر محرمانه معاونت پژوهش

 .گردد
 

 

 / نماینده معاونت پژوهشي دانشكدهشاور/  داور / معاون پژوهشي گروهم  / راهنمانام و نام خانوادگي استاد 

 امضاء، مهر، تاریخ


