به نام خدا

معاونت پژوهش و فناوري
مديريت امور پژوهشي

كاربرگ شماره 1
تعيين استاد راهنما
مشخصات دانشجو :
نام و نام خانوادگي:

شمارهي دانشجويي:

رشته تحصيلي:

گرايش:

مشخصات استاد(ان) راهنما:
رديف

نام و نام خانوادگي :

مرتبهي علمي:

گروه

دانشكده

دانشگاه محل خدمت

1
2

عنوان اوليه يا موضوع كلي رساله دكتري:

امضاي دانشجو:

امضاي استاد راهنما:

امضايمدير گروه:

تاريخ ........../......./........ :

تاريخ ........../......./........ :

تاريخ ........../......./........ :

به نام خدا

معاونت پژوهش و فناوري
مديريت امور پژوهشي

كاربرگ شماره 2
درخواست تصويب طرح پيشنهاديه رساله
 .1مشخصات دانشجو:
نام و نام خانوادگي

شماره دانشجويي

گروه آموزشي

دانشكده

ايميل

امضا ء

شماره تماس

 .2مشخصات استاد /استادان راهنما :
رديف

نام و نام خانوادگي

گروه

دانشگاه

آموزشي

محل خدمت

مرتبه

تخصص

نوع استخدام
( رسمي/پيماني)

رساله هاي تحت راهنمايي

تعداد

 .3مشخصات استاد /استادان مشاور :
رديف

نام و نام خانوادگي

گروه

دانشگاه

آموزشي

محل خدمت

مرتبه

تخصص

مالحظات

مقطع

به نام خدا

معاونت پژوهش و فناوري
مديريت امور پژوهشي

كاربرگ شماره 3
درخواست برگزاري جلسه دفاع پيشنهاديه رساله دكتري
جناب آقاي دكتر/سركار خانم دكتر .....
مدير محترم گروه ...
با سالم و احترام،
بدينوسيله تائيد مي شود كه پيشنهاديه رساله دكتري آقاي/خانم ...............................دانشجوي رشته  ................گرايش  ..................به
شماره دانشجوئي  .....................با عنوان ......................................................
.........................................................................................................................................................................
آماده دفاع مي باشد .مشخصات داوران داخلي و خارجي پيشنهادي به ترتيب اولويت به شرح زير تقديم مي گردد:
داوران داخلي
شماره

نام و نام و خانوادگي

مرتبه علمي

داوران مدعو
شماره

محل خدمت

1

1

2

2

3

3

نام و نام و خانوادگي

مرتبه علمي

محل خدمت

مستدعي است ضمن انتخاب داوران داخلي و مدعو برنامه ريزي الزم جهت برگزاري جلسه دفاع از پيشنهاديه فوق الذكر صورت گيرد.

نام و نام خانوادگي استاد(ان) راهنما:

تاريخ و امضاء :

3

به نام خدا

معاونت پژوهش و فناوري
مديريت امور پژوهشي

كاربرگ شماره 4
صورتجلسه تائيد پيشنهاديه رساله دكتري
جناب آقاي دكتر/سركار خانم دكتر .....
معاون محترم و تحصيالت تكميلي دانشكده ...
با سالم و احترام،
بدينوسيله اعالم مي شود كه پيشنهاديه رساله دكتري آقاي/خانم ...............................دانشجوي رشته  ................گرايش  ..................به
شماره دانشجوئي  .....................با عنوان ......................................................
.........................................................................................................................................................................
در تاريخ  ........../...../.....با حضور كميته تخصصي رساله دكتري دفاع و به تصويب اين كميته رسيد.

اعضاي كميته تخصصي رساله
شماره
نام و نام و خانوادگي

مرتبه علمي

محل خدمت

امضا

1
2
3
4
5

نام و نام خانوادگي مدير گروه:

تاريخ و امضاء :

به نام خدا

معاونت پژوهش و فناوري
مديريت امور پژوهشي

كاربرگ شماره 5
ارزيابي گزارش پيشرفت شش ماهه رساله دكتري
شماره ي گزارش:

از تاريخ..../...../...... :

تا تاريخ..../...../...... :

نام و نام خانوادگي دانشجو :

گروه:

دانشكده:

تاريخ شروع پژوهش ..../...../...... :
نام و نام خانوادگي استاد(ان) راهنما:

عنوان رساله :

گزارش كار:
 .1خالصه اي از فعّاليت هاي انجام شده در شش ماهه گذشته:

 .2عناوين فعاليت هاي پيش بيني شده براي ادامه تحقيق:

 .3مشكالت موجود و درخواست هاي مربوطه:

امضاي دانشجو
تاريخ ....../...../....

5

به نام خدا

معاونت پژوهش و فناوري
مديريت امور پژوهشي

( ادامه كاربرگ شماره ) 5

ارزيابي داور داخلي اول
 .1آيا مسير و روش تحقيق اهداف
پيشنهاديه را پوشش خواهد داد
 .2كميت و كيفيت پيشرفت بر اساس
پيشنهاديه مصوب

 بلي
 بسيار خوب

 خير
 خوب

 با اصالحات
 متوسط

 ضعيف

ارزيابي داور داخلي دوم
 .1آيا مسير و روش تحقيق اهداف
پيشنهاديه را پوشش خواهد داد
 .2كميت و كيفيت پيشرفت بر اساس
پيشنهاديه مصوب

 بلي
 بسيار خوب

 خير
 خوب

 با اصالحات
 متوسط

 ضعيف

اظهار نظر نهايي
مدير/معاون پژوهشي و تحصيالت تكميلي گروه
در مجموع پيشرفت كمي و كيفي رساله چگونه است؟

بسيار خوب

خوب

متوسط

ضعيف

توضيحات :

امضاي مدير/معاون پژوهشي و تحصيالت تكميلي گروه :
تاريخ ....../...../.... :

تاريخ تحويل به معاونت پژوهشي و تحصيالت تكميلي دانشكده....../...../.... :
امضاي كارشناس تحصيالت تكميلي دانشكده :

به نام خدا

معاونت پژوهش و فناوري
مديريت امور پژوهشي

كاربرگ شماره 6
درخواست برگزاري جلسه ارزيابي پژوهشي
جناب آقاي دكتر /سركار خانم دكتر ..............
مدير/معاون محترم پژوهشي و تحصيالت تكميلي گروه ...........
با سالم و احترام،
با عنايت به گذشت  .......ماه از زمان تصويب پيشنهاديه رساله دكتري آقاي/خانم ...............................دانشجوي رشته  ................گرايش
 .....................به شماره دانشجوئي  .....................با عنوان ......................................................
.........................................................................................................................................................................
و با توجه به پيشرفت مراحل رساله مستدعي است دستور فرمائيد مقدمات برگزاري جلسه ارزيابي پژوهشي نامبرده فراهم گردد.

نام و نام خانوادگي استاد(ان) راهنما:
تاريخ و امضا :
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به نام خدا

معاونت پژوهش و فناوري
مديريت امور پژوهشي

كاربرگ شماره 7
نتيجه ارزيابي پژوهشي رساله دكتري
مشخصات دانشجو:
نام و نام خانوادگي:

شماره ي دانشجويي:

تاريخ ارائه:

عنوان رساله:

گروه /دانشكده:

مشخصات تيم راهنمائي:
استاد راهنماي اول:

دانشكده/گروه:

استاد راهنماي دوم:

دانشكده/گروه:

استاد مشاور اول:

دانشكده/گروه:

استاد مشاور دوم :

دانشكده/گروه:

سواالت ارزيابي گزارش:
 .1پيشرفت كار دانشجو در گزارش ارائه شده به چه ميزان با پروپوزال مصوب دانشجو تطابق دارد؟

 .2وضعيت نگارش گزارش ارائه شده از نقطه نظرانشاء جمالت و تايپ چگونه ارزيابي مي كنيد؟
قابل قبول

بدون اصالحات

با اصالحات جزئي

با اصالحات بنيادي 

توضيحات:
غير قابل قبول 

 .3محتوي بخش اصلي گزارش شامل نتايج و بحث و ارائه برنامه هاي آتي انجام پژوهش و تكميل ُرساله دكتري را چگونه ارزيابي
مي كنيد؟

به نام خدا

معاونت پژوهش و فناوري
مديريت امور پژوهشي

الف) نتايج و بحث:


ازنقطه نظر علمي و بحث هاي ارائه شده و تطبيق با مطالعات ديگران ،بخش"نتايج و بحث" قابل قبول است.






نتايج و استنتاجات حاصل شده با توجه به حجم آزمايشات و فعاليتها (از نظر كمي و كيفي)با توجه به موارد زير قابل قبول نيست.



حجم آزمايشات و فعاليتهاي پژوهشي انجام شده براي استنتاج نتايج مورد نظر كافي نيست.



توضيحات :



عليرغم حجم قابل قبول فعاليتهاي پژوهشي صورت گرفته نتيجهگيري و بحث انجام شده نياز به
اصالحات دارد.



توضيحات :




روند انجام آزمايشات و فعاليتهاي پژوهشي جهت نيل به اهداف پروژه مناسب نيست.

توضيحات:

ب) برنامه هاي آتي پژوهش:
 -برنامه هاي پيشنهادي براي تكميل رساله دكتري قابل قبول است



-برنامه هاي پيشنهادي براي حصول به يك رساله قابل قبول دكتري به داليل زير قابل قبول نيست.



توضيحات:

 ارزيابي كلي شما در رابطه با گزارش پژوهشي شامل ارائه شفاهي و متن گزارش و برنامه ريزي آينده چيست؟-

قابل قبول

-

قابل قبول با انجام اصالحات از نقطه نظر:




الف) نوشتار و ساختار



ب) نتايج بدست آمده و استنتاجات و بحث هاي ارائه شده



ج) برنامههاي آتي پژوهش براي حصول به يك رساله قابل قبول دكتري



توضيحات:


 غيرقابل قبولتوضيحات:
.4

با توجه به ارزيابي انجام شده ،دانشجو جهت انجام دفاع از رساله خود نياز به پيش دفاع دارد 

9

ندارد 

به نام خدا

معاونت پژوهش و فناوري
مديريت امور پژوهشي

كاربرگ شماره 8
گواهي اعالم كفايت و تائيد رساله دكتري
جناب آقاي دكتر/سركار خانم دكتر .....
مدير/معاون محترم پژوهشي و تحصيالت تكميلي گروه ......
با سالم و احترام،
با توجه به اينكه اهداف پيش بيني شده و مراحل انجام رسااله دكتاري آقاي/خاانم ...............................دانشاجوي رشاته .....................
گرايش  .................................................بهشمارهدانشجوئي  ................................................بهارزش …………..........واحد باعنوان
.....................................................................................................................................................................پوشاااش داده شاااده اسااات.
خواهشمنداست نسبت به برنامه ريزي الزم براي دفاع دانشجوي ياد شده اقدام مقتضي صورت گيرد.
همچنين به پيوست نسخه اي از رساله همراه با پرينت كاربرگ مربوط به بروندادهاي علمي مربوطه جهت استحضار و بررساي هااي الزم
تقديم مي گردد.

نام و نام خانوادگي استاد(ان) راهنما:
تاريخ و امضا:

نظر يك داور داخل و عضو كميته تخصصي در ارتباط با بروندادهاي رساله دكتري:
 .1آيا كميت و كيفيت بروندادهاي ارائه شده در انطباق با آئين نامه هاي موجود مورد تائيداست؟ بلي 

خير

توضيحات:

 .2آيا مقاالت ارائه شده مستخرج از محتواي رساله دكتري مي باشد؟

بلي 

خير

توضيحات:

نام و نام خانوادگي داور داخل:

به نام خدا

معاونت پژوهش و فناوري
مديريت امور پژوهشي

تاريخ و امضا:

11

به نام خدا

معاونت پژوهش و فناوري
مديريت امور پژوهشي

كاربرگ شماره 9
ارزيابي كمي و كيفي محتواي رساله و انطباق آن با پيشنهاديه توسط اعضاء كميته تخصصي رساله دكتري
نام و نام خانوانوادگي ارزياب:
گروه آموزشي:

موسسه محل خدمت:

لطفا" به سواالت زير پاسخ دهيد:
 .1آيا محتواي رساله از نظر علمي  ،روشهاي به كاربرده شده و
رويكرد حل مسئله تعريف شده مورد تائيد است؟
 .2ميزان انطباق حجم و محتواي رساله با محتوا و پيش بيني
هاي صورت گرفته در پيشنهاديه رساله دكتري به چه ميزان
است؟
 .3آيا در مجموع رساله را قابل دفاع مي دانيد.

بله

خير





بسيار زياد

زياد

متوسط

كم









بله

خير





لطفا نظرات تكميلي خود را در اين قسمت مرقوم فرمائيد:

نام و نام خانوادگي ارزياب:
تاريخ و امضا :

به نام خدا

معاونت پژوهش و فناوري
مديريت امور پژوهشي

كاربرگ شماره 10
مجوز نهايي دفاع رساله دكتري
فهرست و اطالعات بروندادهاي پژوهشي رساله
 .1مقاالت به زبان خارجي :
 ISSNمجله
عنوان مقاله

رديف

عنوان مجله

چاپي

نمايه مجله

برخط

ISI

SCO.

معيار كيفيت
IF/MIF

درجه اعتبار
عادي

مرتبه

سال

ممتاز

انتشار

كيفي

وضعيت مقاله
چاپ
شده

داراي پذيرش

1
2
3

 .2مقاالت به زبان فارسي
 ISSNمجله
عنوان مقاله

رديف

عنوان مجله

نوع اعتبار مجله
علمي

چاپي

برخط

پژوهشي

حوزه علميه

درجه اعتبار
محل
چاپ

عادي

ممتاز

سال
انتشار

وزارتين

1
2
3

.نظراستاد راهنما:
 . .1آيا كميت و كيفيت بروندادهاي ارائه شده در انطباق با آئين نامه هاي موجود مورد تائيداست؟

بلي 

خير

توضيحات:

نظر گروه آموزشي:
 . .1آيا كميت و كيفيت بروندادهاي ارائه شده در انطباق با آئين نامه هاي موجود مورد تائيداست؟ بلي 
توضيحات:

13

خير

وضعيت مقاله
چاپ

داراي

شده

پذيرش

به نام خدا

معاونت پژوهش و فناوري
مديريت امور پژوهشي

نظر داوران ارزيابي كننده:
 . .3آيا كميت و كيفيت بروندادهاي ارائه شده در انطباق با آئين نامه هاي موجود مورد تائيداست؟

بلي 

 .4آيا مقاالت ارائه شده مستخرج از محتواي رساله مي باشد؟

بلي 

خير

خير

 .5اظهار نظر در خصوص كيفيت و كميت بروندادها........................................................................................................................:

...................................................................................................................................................................................................

اعضاي كميته داوران رساله
شماره

نام و نام و

مرتبه علمي

خانوادگي

محل خدمت

شماره

1

5

2

6

3

7

4

8

نام و نام و
خانوادگي

مرتبه علمي

محل خدمت

نماينده تحصيالت تكميلي (ناظر)
نام و نام و خانوادگي

نام و نام خانوادگي مدير گروه:
تاريخ و امضاء:

مرتبه علمي

دانشكده محل خدمت

نام و نام خانوادگي معاون پژوهشي دانشكده:
تاريخ و امضاء:

به نام خدا

معاونت پژوهش و فناوري
مديريت امور پژوهشي

كاربرگ شماره 11
اعالم برگزاري جلسه ي دفاع از رساله دكتري

جلسه ي دفاع از رساله دكتري

عنوان................................................................................................................................ :

نام و نام خانوادگي دانشجو................................................................................................ :
دانشكده  /گروه ..................................................... :دانشكده.......................................... :
استاد راهنما ............................................................ :تاريخ.............................................. :
مكان ......................................................................... :زمان............................................... :
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به نام خدا

معاونت پژوهش و فناوري
مديريت امور پژوهشي

كاربرگ شماره 12
فرم ارزيابي دفاع از رساله دكتري
نام و نام خانوادگي دانشجو:
شماره دانشجويي:
رشتهي تحصيلي:
گرايش:
عنوان رساله:
تاريخ دفاع از رساله :
شاخص

نمره

1

ميزان نوآوري و اهميت نتايج بدست آمده

20 - 0

2

کيفيت تجزيه و تحليل و تفسير نتايج

20 - 0

3

کيفيت دفاع و چگونگي پاسخگويي به سواالت

20 - 0

4

نحوه ي نگارش و انسجام مطالب

20 - 0

5

ميزان تسلط دانشجو به آخرين يافته هاي علمي در زمينه ي مربوط

10 – 0

6

کيفيت بروندادهاي رساله

10 – 0

7

جمع كل

100-0

نمره داور

لطفا نظرات تكميلي خود را در اين قسمت مرقوم فرمائيد:

نام و نام خانوادگيعضو كميته داوران:
امضا و تاريخ:

به نام خدا

معاونت پژوهش و فناوري
مديريت امور پژوهشي

كاربرگ شماره 13
جمع بندي نهائي نمره داوران دفاعيه رساله دكتري
نام و نام خانوادگي دانشجو:
شماره دانشجويي:
رشتهي تحصيلي:
گرايش:
عنوان رساله:
تاريخ دفاع از رساله :
شاخص
1

ميزان نوآوري و اهميت نتايج بدست آمده

 2کيفيت تجزيه و تحليل و تفسير نتايج
3

کيفيت دفاع و چگونگي پاسخگويي به سواالت

حداكثر نمره

20 - 0
20 - 0

 4نحوهي نگارش و انسجام مطالب
 5ميزان تسلط دانشجو به آخرين يافتههاي علمي
در زمينهي مربوط

10 – 0

6

 7جمع كل

راهنما و مشاور

داوران داخل

داوران خارج

نمره كل

20 - 0

20 - 0

کيفيت بروندادهاي رساله

ميانگين نمره

ميانگين نمره

ميانگين نمره

ميانگين

10 – 0
100-0

اين رساله توسط كميته تخصصي هيات داوران بررسي و با درجه عالي  ،خيلي خوب  ،خوب  ،مردود  به تصويب
رسيد  ،نرسيد  .ميانگين نمره نهائي دانشجو(.................به عدد)(.............................................به حروف) مورد تائيد است.

نام و نام خانوادگينماينده تحصيالت تكميلي:
امضا و تاريخ:
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به نام خدا

معاونت پژوهش و فناوري
مديريت امور پژوهشي

كاربرگ شماره 14
تائيد اصالحات انجام شده رساله دكتري
توسط عضو هيات داوران

داور داخل:
استاد ناظر محترم تحصيالت تكميلي دانشگاه
جناب آقاي /سركار خانم ..............................
با سالم و احترام
به آگاهي مي رساند اصالحات الزم در رساله ي دكتري آقاي/خانم ...........................................دانشجوي دكتري
رشته ي ...........................................به شماره دانشجويي ....................................دانشكده ..........................به
راهنمائي آقاي /خانم  .............................انجام شده است و مورد تائيد اينجانب ........................................مي باشد.
نام و نام خانوادگي :
امضاء و تاريخ :

داور مدعو:

استاد ناظر محترم تحصيالت تكميلي دانشگاه
جناب آقاي /سركار خانم ..............................
با سالم و احترام
در خصوص انجام اصالحات رساله دكتري آقاي/خانم ....................................دانشجوي دكتري رشته ي...........
......................به شماره دانشجويي .......................دانشكده  ...................به راهنمائي آقاي /خانم دكتر....................
به استحضار مي رساند:
 اصالحات انجام شده مورد تائيد اينجانب  .....................................داور مدعو از  ...............................مي باشد.
 به دليل عدم حضور اينجانب ...........................................داور مدعو از .....................................بررسي انجام
اصالحات به استاد راهنماي دانشجو واگذار گرديده است.
نام و نام خانوادگي :
امضاء و تاريخ :

به نام خدا

معاونت پژوهش و فناوري
مديريت امور پژوهشي

كاربرگ شماره 15
دانشكده:
گروه آموزشي:
رساله دكتري آقاي/خانم  ...................................................دانشجوي رشته  ........................................گرايش .........................
تحت عنوان :
...........................................................................................................................................................................................................
در تاريخ  ....................................توسط هيات داوران زير بررسي و با درجه  ...................................به تصويب نهايي رسيد.
استاد/استادان راهنماي رساله
 دكتر  ..........................................با مرتبه علمي  ......................امضاء دكتر  ..........................................با مرتبه علمي  ......................امضاءاستاد/استادان مشاور رساله
 دكتر  ..........................................با مرتبه علمي  ......................امضاء دكتر  ..........................................با مرتبه علمي  ......................امضاءاستاد/استادان داور داخل گروه
 دكتر  ..........................................با مرتبه علمي  ......................امضاء دكتر  ..........................................با مرتبه علمي  ......................امضاءاستاد/استادان داور خارج گروه
 دكتر  ..........................................با مرتبه علمي  ......................امضاء -دكتر  ..........................................با مرتبه علمي  ......................امضاء

نام و نام خانوادگي مدير گروه :
امضاء و تاريخ :
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به نام خدا

معاونت پژوهش و فناوري
مديريت امور پژوهشي

كاربرگ شماره 16
گزارش دفاع رساله دانشجويان دكتري
توسط استاد ناظر تحصيالت تكميلي
مدير محترم امور آموزشي دانشگاه
جناب آقاي دكتر..........................
با سالم و احترام
به اطالع مي رساند دفاع از رساله آقاي /خانم  .........................................دانشجوي دكتري رشته ي ................................
گرايش ......................به شماره دانشجويي .....................................دانشكده  ...................................به راهنمايي آقاي/خانم دكتر ..........
....................................بر اساس موازين آئين نامه ي آموزشي انجام پذيرفت.


خالصه ارزيابي ناظر تحصيالت تكميلي از جلسه دفاع:

.1نام اعضاي هيات داوران غايب در جلسه:
.2نحوه ي ارائه  ،كيفيت دفاع و چگونگي پاسخگويي دانشجو به سوال ها:
. .3نحوه ارزيابي دفاع از رساله:
 .4چكيده نظريات هيات داوران:

 .5ميانگين نمره اعالم شده و نظر جنابعالي در مورد آن:
 دفاع ازرساله فوق براساس موازين آئين نامهي آموزشي :انجام پذيرفت نپذيرفت  و مورد تائيد اينجانب
مي باشد 


نمي باشد 

مدارك زير به پيوست ارسال مي گردد:

 .1فرم هاي نمرات اعضاي هيات داوران دفاع رساله
 .2فرم جمع بندي ارزيابي نهايي ميانگين نمرات اعضاي هيات داوران
 .3فرم هاي مربوط به اصالحيه ي اعضاي هيات داوران

نام و نام خانوادگي استاد ناظر تحصيالت تكميلي :
امضاء و تاريخ :

به نام خدا

معاونت پژوهش و فناوري
مديريت امور پژوهشي
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