بسمه تعالي
کامال محرمانه

مورخ .............
فرم ارزشیابی از اساتید راهنماو مشاور پایان نامه و رساله تحصیالت تکمیلی

داوص آمًختٍ گرامی  :ثب سالم ي تجریک ثٍ مىبسجت مًفمیت جىبثؼبلی در کست داوص ي مؼرفت در ديرٌ تحػیالت تکمیلیی ،لطفیب ثیب تًجیٍ ثیٍ
امکبوبت در دسترس اسبتیذ راَىمبي مطبير خًد ،کیفیت فؼبلیت َب ي مُبرت َبی ایطبن در راَىمبیی پبیبن وبمٍ را ثب ػالمت × تؼییه فرمبییذ.ارزیبثی
ضمب ي سبیر داوطجًیبن ،پس ازتجسیٍ ي تحلیل در پبیبن سبل تحػیلی جمغ ثىذی می گردد.

ػبلی ثًد

خًة ثًد

تمریجب خًة ثًد

فعا ليت هاي مربوط به استاد راهنما

متًسط ػمل ضذ

نام استاد راهنما :
و

ضؼیف ػمل ضذ

نام استاد مشاور :

رشته:

مدیرگروه:

تالش ثرای ضىبخت زمیىٍ پژيَص مًرد ػاللٍ ضمب ي جُت دَی آن ثٍ سًی مًضًع َبی مىبست ي غیر تکراری

فؼبلیتُبی اغلی

ارائٍ راَىمبیی َبی الزم ثرای تذيیه ي اوجبم پیطىُبد ( )proposal
آضىبکردن ضمب ثب ضیًٌ َبی استفبدٌ از مىبثغ اغیل ي جذیذ اطالع رسبوی ي سبیتُبی ػلمی
ارائٍ چبرچًة مىبست ثرای تذيیه محتًای پبیبن وبمٍ ي راَىمبیی در ضیًٌ ريش تحمیك يتحلیل وتبیج
وظبرت ي رػبیت اغًل وگبرش پبیبن وبمٍ یب رسبلٍ
تطکیل جلسٍ تًجیُی ثرای آمبدٌ سبخته ضمب ثرای دفبع از پبیبن وبمٍ یب رسبلٍ
حمبیت مىطمی از پژيَص ضمب در جلسٍ دفبع از پبیبن وبمٍ یبرسبلٍ
راَىمبیی ثرای تذيیه ممبلٍ مرتجط ثب پبیبن وبمٍ ي تالش در پريرش داوطجًی پژيَطی

ػبلی ثًد

خًة ثًد

تمریجب خًة ثًد

متًسط ػمل ضذ

ويژگي هاي اخالقي و مهارتي استاد راهنما

ضؼیف ػمل ضذ

درمجمًع ،فؼبلیتُبی مًظف استبد راَىمب( لیذ ضذٌ در ثبال )را در مراحل مختلف پبیبن وبمٍ ثٍ غًرت درغذی ارزیبثی کىیذ.

چىذ درغذ رػبیت ضذٌ است:

فؼبلیتُبی مُبرتی ي اخاللی

ثرخًرداری از تًاوبیی ػلمی الزم در زمیىٍ مًضًع ي مؼرفی مىبثغ مرتجط پبیبن وبمٍ ي یب رسبلٍ
ػذم استفبدٌ از ارجبع مکلف داوطجً ثٍ ضخع ي مراکسخبظ ثرای استفبدٌ از اثسار ي ورم افسارَب ي يسبیل کمک رسبن میًرد
ویبز در تُیٍ پبیبن وبمٍ .
تالش ثرای ممبوؼت ازکپی ثرداری ي سرلت ػلمی در پبیبن وبمٍ يآگبٌ سبزی داوطجً از غیر اخاللی ثًدن ي ػًالت حمًلی آن
تالش ثرای َذفمىذ کردن مًضًع پبیبن وبمٍ در راستبی ویبزَبی جبمؼٍ ي طرحُبی ثرين داوطگبَی
َمبَىگی ي ارتجبط ثرای تجبدل وظر ثب استبد مطبير یب استبد راَىمبی دیگر ثرای رفغ ایرادات رسبلٍ (درغًرت يجًد)
اختػبظ يلت کبفی ثرای راَىمبیی پبیبن وبمٍ ي پبسخگًیی ثٍ مًلغ ثٍ ایرادات پژيَص
دسترسی آسبن ثٍ استبد راَىمب در سبػت َبی اػالم ضذٌ
داضته سؼٍ غذر کبلی ثرای ضىیذن وظرات ضمب ي ثرخًرد مىطمی ثب آن َب
رػبیت ضئًن استبدی در گفتبر ي کردار ي اخالق ي ضئًوبت اسالمی
داوطجًی محترم ثرای ارزیبثی از خًد در اوجبم ي تحًیل ثٍ مًلغ کبرَبی محًلٍ در پبیبن وبمیٍ ي َمچىییه ترغییت متمبثیل در اسیتبد
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راَىمبیتبن ثٍ سمت غىی ترضذن پژيَص اوجبم ضذٌ چٍ ومرٌ ای می دَیذ؟

آیب از پبیبن وبمٍ ضمب ممبلٍ ای چبح در مجلٍ یب در کىفراوسی ارایٍ ضذٌ است

بلی 

خیر 

داوطجًی محترم ایه فرم ارزضیبثی کبمال محرمبوٍ محفًظ می گردد مستذػی است  .فرمُب را يالغ ثیىبوٍ ي دير از خطب ي مىػفبوٍ پر ومبییذ ي ثؼذ از دفبع ثیٍ دفتیر
وظبرت ي ارزیبثی ارسبل ضًد .چىبوچٍ وظری ي یب پیطىُبدی راَجردی داریذ ثٍ غًرت چىذ خط در زیر لیذ ومبییذ:
***وظرات ي پیطىُبدات:

