فرم ارزیابی پایان نامه کارشناسی ارشد /دکترای حرفه ای
(ورودی  1395و به بعد)

اساتید محترم
با سالم و احترام ،خواهشمند است در جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد /دکترای حرفه ای دانشجو آقای /خانم  ...................................رشته  ،.................................طبق جدول
ذیل نمرات اعالم گردد.
امضاء رئیس اداره امور پایان نامه دانشکده

حداکثر

ردیف

عنوان

نمره

1
2
3
4
5

نحوه تنظیم و نگارش مطالب
محتوای پژوهشی و نوآوری پایان نامه
کیفیت و کمیت استفاده از منابع و به روز بودن آنها
چگونگی تحلیل مطالب و نتیجه گیری با توجه به هدف اولیه تعیین شده
به کارگیری مناسب جدول ها ،منحنی ها ،شکل ها و نقشه ها برای تشریح
مطالب به ویژه استفاده از نرم افزار در موارد فوق
ارائه نظرات جدید و پیشنهاد برای ادامه کار
مقایسه علمی نتایج با یافته های دیگران
چگونگی ارائه پایان نامه در جلسه دفاعیه (شامل استفاده از وسایل تکنولوژی
آموزشی)
توانایی دانشجو در پاسخگویی به پرسش ها

10

ارزیابی مدیریت پژوهش پایان نامه (طبق فرم شماره )1
نمره پایان نامه

6
7
8
9

نمره پیشنهادی
استاد راهنما

مالحظات

استاد مشاور/

استاد داور

داور داخلی

خارجی

2
3/5
2
2/5
1
1/5
1
1
1/5
1/99
17/99

*در صورت نیاز به اصالحات ،لطفاً موارد در پشت صفحه نگارش گردد.

فاقد مقاله

نمره ارزیابی دفاع
16 – 17/99
14 – 15/99
کمتر از 14

درجه ارزیابی
خوب ⃝
متوسط ⃝
مردود ⃝

استاد راهنما

استاد مشاور /داور داخلی

استاد داور خارجی

امضاء و تاریخ

امضاء و تاریخ

امضاء و تاریخ

با عنایت به عدم ارائه مقاله ،دفاع از پایان نامه با درجه  ............................................................................به تصویب رسید.

فرم ارزیابی پایان نامه کارشناسی ارشد /دکترای حرفه ای با ارائه مقاله (ورودی  1395و به بعد)

مدیر محترم امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه
مقاله آقای /خانم  ......................................................دانشجوی رشته  ...............................................گرایش  ...........................................به شماره دانشجویی ...........................................
در مجله  .............................................................................................................به شماره  ................................................. ISSNبا اعتبار:
شده است.
⃝
ارسال
⃝
پذیرش
⃝
چاپ
 ISI-WOS دارای IF
شده است.
⃝
ارسال
⃝
پذیرش
⃝
چاپ
 مجالت دانشگاه آزاد اسالمی با نمایه ESCI
شده است.
⃝
ارسال
⃝
پذیرش
⃝
چاپ
 مجالت  ISIبدون IF
شده است.
⃝
ارسال
⃝
پذیرش
⃝
چاپ
 مجالت نمایه شده در پایگاه های معتبر بین المللی ()SCOPUS, PUBMED
شده است.
⃝
ارسال
⃝
پذیرش
⃝
چاپ
 مجالت علمی پژوهشی وزارتین
همچنین موارد ذیل مورد تأیید می باشد:
نمی باشد⃝.

.1

مقاله /مقاالت مستخرج از پایان نامه دانشجوی مذکور می باشد⃝.

.2

مقاله /مقاالت با موضوع و اهداف ( )Scopeمجله هم راستا می باشد⃝.

.3

⃝
است.
ترتیب نویسندگان بر اساس بخشنامه دانشگاه آزاد اسالمی رعایت شده

.4

نویسنده مسئول ( )Corresponding Authorمقاله بر اساس بخشنامه دانشگاه آزاد اسالمی رعایت شده است⃝ .

.5

آدرس دهی ( )Affiliationدانشجو و استاد راهنما بر اساس بخشنامه دانشگاه آزاد اسالمی رعایت شده است⃝ .

نمی باشد⃝.
رعایت نشده است⃝.
رعایت نشده است⃝.
رعایت نشده است⃝.

استاد راهنما

مدیر گروه

نام و نام خانوادگی ،امضاء و تاریخ

نام و نام خانوادگی ،امضاء و تاریخ

مدیر محترم امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه
مقاله و مستندات ارایه شده بررسی و مورد تأیید قرار گرفت ⃝.نگرفت⃝.
دالیل عدم تأیید ........................................................................................................................................................................................................................ :
کارشناس علم سنجی واحد

نام و نام خانوادگی ،امضاء و تاریخ

پذیرش /چاپ مقاله در مجالت

درجه ارزیابی

پذیرش/چاپ مقاله در مجالت

پذیرش /چاپ مقاله در مجالت

ارسال مقاله

 WOSدارای IF

علمی پژوهشی وزارتین و بین

 WOSدارای IF

()submission

و مجالت دانشگاه آزاد با نمایه

المللی معتبر برای رشته های غیر

و مجالت دانشگاه آزاد با نمایه

مجالت معتبر

 ESCIبرای رشته های غیر علوم

علوم انسانی و هنر

 ESCIو علمی پژوهشی وزارتین
برای رشته های علوم انسانی و

انسانی و هنر

هنر

نمره ارزیابی دفاع

16 - 17/99
14 - 15/99
12 - 13/99
>12
استاد راهنما

نام و نام خانوادگی ،امضاء و تاریخ

 oعالی
 oبسیار خوب
 oخوب

 oبسیار خوب
 oخوب
 oمتوسط
رئیس دانشکده

نام و نام خانوادگی ،امضاء و تاریخ

 oعالی
 oبسیار خوب
 oخوب
غیرقابل قبول

 oبسیار خوب
 oخوب
 oمتوسط
مدیر امور پژوهشی واحد

نام و نام خانوادگی ،امضاء و تاریخ

