
 فرم ارزیابی پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

  دانشکده پیراپزشکی 

                             

 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته                           : نام ونام خانوادگی دانشجو   

 

  "                                                                               "  عنوان پایان نامه       

ساعت          تاریخ جلسه دفاع                         

 :توجه به نکات زیر ضروری است 

 ارائه گواهی ارسال مقاله ی منتج از پایان نامه به یک مجله به همراه اصل نسخه ارسالی شرط برگزاری جلسه دفاع دانشجو می باشد      -

خارج از موضوع پایان نامه با آدرس دانشکده یا گروه  Pubmedو یا ISI دانشجویانی که در طول دوره تحصیل یک مقاله نمایه شده در    -

 .باشد ، حائز دریافت یک نمره )امتیاز ( تشویقی هستند  آموزشی منتشرکرده

 ارزیابی میگردد. خوب  =5/15 – 99/16و  بسیار خوب  = 17 -49/18،  نمره  عالی = 5/18 -20نمره   :رتبه پایان نامه به صورت 

( و در 99/16)حداکثر نمره  17صورت کسب نمره در  خوبالزم به ذکر است در صورت عدم ارائه گواهی پذیرش یا چاپ مقاله رتبه دانشجو ،    - 

 .  ( می باشد49/18)حداکثر نمره  بسیار خوبصورت پذیرش  مقاله در مجالت نمایه شده در سایر پایگاهها رتبه وی 

 

 ءامضا                                                   نام ونام خانوادگی :   استاد                                              :             

 

حداکثر  اجزاء مورد ارزشیابی ردیف

 امتیاز

امتیاز 

 کسب شده

چگونگی تدوین و نگارش علمی پایان نامه شامل خالصه،مقدمه و معرفی روش کار و وسائل ، نتایج  1

 ، منابع، نکات اخالقی پژوهش و مدت زمان تحصیل و تحلیل اطالعات، بحث ، یشنهادات

5  

  4 چگونگی ارائه پایان نامه ، تسلط به مطالب و نحوه بیان 2

  3 چگونگی پاسخ به سواالت و ارائه توضیحات الزم 3

  3 میزان حصول به نتایج پیش بینی شده در اهداف  انتخاب شده از موضوع پایان نامه 4

  2 چگونگی استفاده از روشهای آماری ، جداول و تصاویر مربوطه  5

6 
 

 انتشار مقاله 

پذیرش و یا چاپ مرتبط با موضوع پایان نامه در  مجالت نمایه شده درپایگاههای    بین  -الف 

 ( Pubmed ,Scopusو  ISIالمللی  )

 پذیرش و یا چاپ مرتبط با موضوع پایان نامه در  مجالت نمایه شده  در سایر پایگاهها  -ب 
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  20 جمع امتیاز 


