باسمه تعالی

فرم ارزشیابی دفاع از رساله دکترای تخصصی پژوهش محور
فرم شماره 6
همکار محترم  .................................................عضو هیأت داوران جلسه دفاعیه رساله دکترای تخصصی پژوهش محور خانم /آقای  ............................................دانشجوی رشته
 ...........................گرایش  ................................خواهشمند است بر مبنای جدول زیر نظر خود را اعالم فرمایید.
ردیف

حداکثر

عنوان

نمره پیشنهادی

مالحظات

نمره
.1

چگونگی تنظیم و نگارش مطالب

2

.2

محتوای پژوهشی و نوآوری رساله

3/5

.3

کیفیت و کمیت استفاده از منابع و به روز بودن آنها

2

.4

چگونگی تحلیل مطالب و نتیجه گیری با توجه به هدف اولیه تعیین شده

3

.5

به کارگیری مناسب جدولها ،منحنیها ،شکلها و نقشهها برای تشریح مطالب به ویژه استفاده از نرم افزار

1

در موارد فوق
1/5

.6

ارائه نظرات جدید و پیشنهاد برای ادامه کار

.7

مقایسه علمی نتایج با یافتههای دیگران

.8

چگونگی ارائه رساله در جلسه دفاعیه (شامل استفاده از وسایل تکنولوژی آموزشی)

1/5

.9

توانایی دانشجو در پاسخگویی به پرسشها

1/5

.11

ارزیابی مدیریت پژوهش رساله دکتری (مطابق فرم شماره )5

2

.11

مقاله علمی -پژوهشی وزارتین یا ثبت اختراع یا اثر بدیع هنری دوم مستخرج از رساله

1

1

21

نمره رساله
نمره تشویقی(حداکثر یک نمره)

*

*1نمره تشویقی (حداکثر یک نمره) به شرح زیر با تشخیص هیأت داوران به نمره رساله اضافه میشود.

 -2اثر بدیع هنری تا سقف  1نمره

 -1مقاله علمی -پژوهشی وزارتین سوم و بیشتر تا سقف  1نمره
 -3ثبت اختراعی که به تایید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران رسیده باشد تا سقف  1نمره

*

 -4کاربردی بودن مقاله تا سقف  1نمره

دانشجو میتواند با یک مقاله هم مجوز دفاع و هم نمره دریافت نماید به شرط این که شرایط زیر را دارا باشد:
در صورتی که مقاله در  %51فهرست  JCRباشد ،امتیاز دهی بدین شرح محاسبه میشود:
الف) اگر مقاله جزء  %21اول  JCRباشد ،امتیاز 1/5

ب) اگر مقاله جزء %21تا  %31اول  JCRباشد ،امتیاز 1/25

ج) اگر مقاله جزء  %31تا %41اول  JCRباشد ،امتیاز 1/15

د) اگر مقاله جزء  %41تا %51اول  JCRباشد ،امتیاز 1/11

اصالحاتی که باید در رساله انجام شود:

نام و نام خانوادگی:

سمت:

تاریخ:

امضاء:

* مالک کاربردی بودن رساله ،ارائه گواهی از گروه آموزشی است و منظور از کاربری بودن ،تحقیقی است که منجربه گرهگشایی از مشکالت و معضالت کشور در سطح منطقهای ،ملی
یا بینالمللی شود .ارائه گواهی از گروه آموزشی الزامی است.

