
 

  بسمه تعالي

  
  ١٣٠٧تاسيس 

  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

  عنوان فرم

  ارشدكارشناسي نامهراهنماي تعيين نمره پايان
  توسط هيأت داوران 

  تاريخ جلسه دفاعيه:           :                    شجوييشماره دان                                    :                    دانشجو ينام نام خانوادگ

  

  عناوين  رديف  
  حداکثر
  نمره دانشجو  نمره

  موضوع و كيفيت

  كار تحقيق

  نمره) ١٠(

    ٩/١  نوبودن موضوع   ١

    ١  كاربردي بودن    ٢

    ٢  مرور كارهاي ديگران  ٣

    ٣  روش انجام تحقيق  ۴

۵  
انتشــار حــداقل يــك  پذيرش يــادستاوردهاي علمي تحقيق(

  علمي و پژوهشي) همقال
١/١    

۶  
با لحاظ امتياز مقاالت  تناسب مدت صرف شده براي تحقيق

  ترويجي و كنفرانس هاي معتبر
١    

  نگارش و تدوين

  پايان نامه

  نمره) ٥(

    ٢  رعايت دستورالعمل نگارش پايان نامه  ٧

    ١  ارجاع مناسب به مراجع در متن   ٨

    ٢  يج و ارائه پيشنهاد براي ادامه تحقيقبحث درباره نتا  ٩

  كيفيت سخنراني

  نمره) ٥( و ارائه
    ١  هاكيفيت اساليد  ١٠

    ٢  آمادگي و ارائه مناسب مطالب  ١١

    ٢  التاكيفيت  پاسخگوئي به سؤ  ١٢

    ٢٠  جمع نمرات    

  

          خارجي داخلي/ ارزياباستاد                 ارزياب داخلي استاد            استاد راهنما                                      خانوادگي:         نام نام
                         

  :امضاء                                                  :تاريخ                                            
  

، ءاز  اعضا كيو الزم است هر  شده هيارشد تهيكارشناس ينامه هاانيپا هيوران جلسه دفاعداتأيمحترم ه ءاعضا ييفرم جهت راهنما نيا

  .كنند نييگانه تع ١٢ يهافيرد ازينامه دانشجو را بر اساس امتانينمره پا

  ٤٢١٢/  ٩٨بهمن ماه 



 

  
  ١٣٠٧تاسيس 

  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

  ارشدنامه كارشناسيصورتجلسه دفاع از پايان
  شماره:

  :تاريخ 

  مشخصاتالف : 

  تاريخ دفاع  د راهنمااساتي  رشته  دانشكده  شماره دانشجويي   نام و نام خانوادگي

            

  نامه:عنوان پايان
  
  

  
  

  نظر هيأت داورانب: 
  اصالحات  قبول با  اصالحات  قبول بدون

  )٤٢١٢- ١ تكميل فرم(
  ماه) دو(حداكثر زمان اصالحات: 

   مردود
  

  

  دانشجو يهنامه و دفاعمحتواي پايان ارزيابيج: 

ف
دي

ر
  

  نام خانوادگي نام و
مرتبه 

  دانشگاهي
  دانشگاه

نمره 
  به عدد

  نمره به حروف

      :(اول) استادراهنما  ١
      :(دوم) استادراهنما  ٢    

      :استاد مشاور  ٣
          :داخلي استاد ارزياب  ٤

          خارج از دانشگاه: داخلي/استاد ارزياب   ٥

  تكميلي نامه توسط نماينده تحصيالتبندي و تعيين نمره نهايي پايانجمعد: 
  

   

  به حروف                             ه عددب   هيأت داوراننمره ميانگين 

  نامه توسط هيأت داوراندرجه پايان نمره نهايي و  تأييد: ه
  

  )١٤(كمتر از  مردود            )١٤- ٩٩/١٥متوسط (      )   ١٦- ٩٩/١٧خوب (   )      ١٨- ٩٩/١٨خيلي خوب (           ) ١٩- ٢٠عالي (      
  

  گاهخارج از دانشداخلي/ارزياب استاد             ي داخل ابياستاد ارز            مشاوراستاد                 استاد راهنماي دوم             استاد راهنماي اول
                                  

  نامه بوده و مورد تأييد است.در فرم راهنماي تعيين نمره پايان ءنامه هماهنگ با مجموع نمرات هريك از اعضامندرج در صورتجلسه دفاع از پايانموارد  
  

 :تكميلي دانشكدهمعاون آموزشي و تحصيالت                                                                                

  امضاء:تاريخ و                                                                                                                                  

 

  خانوادگي:نام و نام
 تاريخ:             و امضاء       

 ٠شود تکميلخوردگی الزم است اين فرم بدون هرگونه خدشه و قلم 

  ٤٢١٢/  ٩٨بهمن ماه 


