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 …………   شماره:

 .………… تاريخ:

 ...……… پيوست:

 بسمه تعالی 

 

 13فرم شماره 

          فرم ارزشيابی پايان نامه

 
 توسط اساتيد راهنما، مشاور و داور 

    محرمانه  

 
 موسسه آموزش عالی غير انتفاعی فراز

 معاونت آموزشی 

 و تحصيالت تكميلی 

 

 غير انتفاعی فراز  عالی نماينده محترم موسسه آموزش

 با سالم

 

رستتانک  ه سلستته  فا  از پايام نامه  انق یآ.ا. ........................................  ان تترو.  ارشتتداستتی ارشتتک رشتتته  احتراماً به استتتحرتتار می

شتتتتتمتتتاره  ان تتتتترتتتويتتتی................................... بتتته   ........................................  ........................................ عتتتدتتتوام:  بتتتا    .....

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

يتک. نمر   ان تتترو از نير ايدرتانت    ر ستتتاعتت ...................... روز ...............................  ر محت. ........................................ برگرار گر 

 گر  . ............................................. به شرح زير اعالم می

 

 

 حداکثر نمره  شده   نمره گرفته معيارهای ارزيابی 

 2  آرايش و تدييق پايام نامه، تکوين مطال  و حسن نگارش

 5  هکفمدک. پايام نامه )نو آور.،  اربر . بو م و نياز محور بو م و...(

 2  استفا ه از مدابع و به روز بو م مدابع پژوهش 

 4  ترريه و تحلي.، انسرام مطال  و بحث و نتيره گير.

 2  توانمدک. علمی  ان رو  ر پاسخگويی به پرسش ها  

 3  نحوه ارايه مطال   ر سلسه  فا 

 1  استمرار  ر فعاليت پژوه ی

انتقال نتايج  

 پژوه ی

 نمره( 5/0حداکثر) ارسال مقاله به  دفرانس  ا لی يا  ارسی
 

 1 

 نمره (  1حداکثر )ارسال مقاله به مرالت معتبر 
 

 نمره( 1)حداکثر پايام نامه  اربر . 

 20  ی جلسه دفاع نمره 
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نمره بند فعاليتهای پژوهشی )حداکثر يك نمره(، در صورت ارسال مقاله با تأييد استاد راهنما به مجالت معتبر يك  

جلسه دفاع، خواهد نمره و در صورت ارسال به کنفرانسهای ملی و بين المللی نيم نمره با ارايه مستندات معتبر در  

بود. چنانچه دانشجو فاقد مستندات معتبر فعاليتهای پژوهشی  باشد نمره اين بند در جدول صفر می باشد و نمره کل 

 محاسبه خواهد شد. در ضمن ارايه مستندات در جلسه دفاع به مدير آموزش الزامی است. 19بر مبنای 

 سمت :

         

 راهدمااستا                           

 

 

 

 استا  م اور             اور  ارسی 

 

 

 

  اور  ا لی  

 نام و نام  انوا گی ........................................ 

 

 امراء ....................................... 

 

 ........................................تاريخ 

 

 

 

 


