
 

 EP/F042 :مدرک شناسه

 (1931تابستان ) 1 ویرایش:

 1 از 1صفحه: 

 

 باسمه تعالی
 

  ارشد نامه کارشناسیپایان داوران از ارزشیابیکاربرگ 

 و بعد از آن( 1931ورودی مخصوص دانشجویان هنر و معماری )
 

 مشخصات دانشجو 

 

 

 
  

 ارزشیابی داور 

 نمره دانشجو سقف نمره شاخص ها موضوع ارزشیابی ردیف

 طراحی 1

 ایده کلی طرح و رابطه آن با مبانی نظری طراح  -1

 طراحی تفصیلی معماری )پرورش ایده(   -2

 رعایت و توجه به مباحث فنی طرح -9
9 

 

 

 

 مطالعات و تدوین پروژه 2

 ها و...تهیه مدارک، نقشه  -1

 نگی تجزیه و تحلیلچگو  -2

 نگارش صحیح علمی ۀانسجام و شیــو  -9

 آراییصفحهو  نگارشاصول درتکمیلیتحصیالت ۀرعایت شیوه نام -4
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 پایان نامهدفاع از کیفیت 

 نامه و دستاوردهای علمی آنچگونگی معرفی پایان -1

 االتؤنحوه پاسخگویی به س -2

 ن نامه و میزان تسلط بر مطالبرعایت زمان بندی ارائه پایا -9
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 استمرار در تحقیق 4
)با توجه به نظم در تحقیقات و حضور فیزیکی دانشجو در طول تحصیل  پیگیری،

 ای پیشرفت تکمیل شده(هگزارش
1  

 مستقل / گروه محصوالت با تایید معاونت دانشکده

تعداد 

دستاوردها و 

 مقاالت

 (3)سقف نمره: 
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دستاوردهای محصوالت و 

 علمی

 اختراع یا ابداع مستخرج از پایان نامهعلمی اخذ تاییدیه 

های بین المللی خوارزمی، رازی و فارابی مرتبط با پایان کسب عنوان در جشنواره

 نامه

 ساخت دستگاه، تولید بسته نرم افزاری یا محصول جدید

 قرارداد حمایت پایان نامه برون دانشگاهی در سطح ملی

 حمایت پایان نامه برون دانشگاهی در سطح استانیقرارداد 

 )حداکثر یک مقاله( و بین المللی های معتبر ملیدر همایش یا ارائه چاپ مقاله

پژوهشی  -علمیعلمی و ترویجی،  پذیرش قطعی یا چاپ هر مقاله در مجالت معتبر

 (و نمایه های تخصصی ISC ،Scopus مجالت)

علمی پژوهشی مورد و  ISIمجالت نمایه دار پذیرش قطعی یا چاپ هر مقاله در 

 تایید وزارتین 

 مقاالت منتشر شده در نشریه معماری اقلیم گرم و خشک دانشگاه یزد
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  0 -5/1  پایان نامه پیشنهادیه و تالش و کارایی دانشجو برای اتمام به موقع نمره تشویقی 6

 20جمع امتیازات پایان نامه از 19-20 عالی: 11-99/11 خیلی خوب: 16-99/15 خوب: 14-99/15 متوسط: 14کمتر از  د:مردو
 عدد و حروف

 

 اصالحات مورد نیاز:

 

 
 

 

 

 استاد داور استاد مشاور سمت: استاد راهنما :نام خانوادگی نام و
 دانشگاه:

 مرتبه علمی:

 تاریخ و امضا:
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 مقررات:تعاریف و 

نمره به تصویب بدون تاخیر پیشنهادیه )تا پایان هفته چهاردهم نیمسال سوم در گروه مستقل /  5/0)نمره تشویقی(  6نمره بند  5/1ـ از سقف 1

 کند: بندی دفاع، به صورت زیر اختصاص پیدا میگیرد. یک نمره باقیمانده مربوط به رعایت زماندانشکده( تعلق می

نمره، تا پایان 1/0اسفند )نیمسال چهارم(  15نمره، تا پایان مهر /  1بهمن )نیمسال چهارم(  15نامه تا پایان شهریور / از پایانبه دفاع دانشجو 

اسفند / از ابتدای  15نمره و از ابتدای دی تا  6/0نمره، تا پایان آذر / پایان اردیبهشت )نیمسال پنجم( 5/0پایان فروردین )نیمسال پنجم( / آبان 

 گیرد. نمره تشویقی تعلق می 5/0خرداد تا پایان مهر )نیمسال پنجم( 
کنند در صورت عدم منع نظام وظیفه و عدم منع طوالنی شدن روند فراغت نامه خود دفاع می: دانشجویانی که از نیمسال ششم به بعد از پایان1تبصره 

( 6نمره مربوط به تصویب به موقع پیشنهادیه )بند  5/0( و 5ستاوردهای علمی )بند نمره مربوط به محصوالت و د 3از تحصیل تنها می توانند از سقف 

 برخوردار شوند. 

 . شودچهارم شامل نمره تشویقی نمی : تصویب پیشنهادیه از هفته پانزدهم نیمسال سوم تا پایان نیمسال2تبصره

 است.  3نامه سقف نمره محصوالت و دستاوردهای پایان-2

های دانشجویان تحصیالت تکمیلی متعلق به دانشگاه یزد است، دستاورد نامهمقررات و با عنایت به اینکه مالکیت معنوی پایانبا توجه به  -3

نامه تاثیرگزار است که در رابطه با وابستگی )نشانی( نویسندگان مقاالت مستخرج از پایان نامه، ترتیب نویسندگان مقاله و ای بر نمره پایانعلمی

 شود رعایت شود.نوع مجالتی که مقاله در آن چاپ می
الملل ن: وابستگی )نشانی( دانشجو، استاد/استادان راهنما و استاد/استادان مشاور صرفا باید دانشگاه یزد )بر اساس ساختار ارسالی از روابط بی1تبصره

  دانشگاه( باشد.

 باشد. مقاله چاپ یا پذیرش قطعی شده در مجالت Corresponding Author): استاد راهنما باید نویسنده مسئول )2تبصره

نامه کارشناسی ارشد و شامل نام استاد راهنما و دانشگاه یزد باشد. در صورتی که بیش از یک دانشجو در تألیف : مقاالت باید مستخرج از پایان3تبصره

 مقاله شرکت داشته باشد امتیاز مربوط به اولین دانشجو تعلق می گیرد. 

برای مقاالت مورد پذیرش قطعی و یا  Gallery Proofو یا نسخه  DOIجالت، ارائه : معیار تخصیص امتیاز به مقاالت پذیرفته شده در م4تبصره

 المللی با تایید استاد راهنما است. تصویر نامه پذیرش قطعی مقاله در مجالت داخلی و بین

رت بهداشت، درمان و آموزش وزا"یا  "وزارت علوم، تحقیقات و فناوری"باید مورد تائید  "ترویجی-علمی"و  "پژوهشی -علمی": مجالت 5تبصره

  باشند. "پزشکی

 : اگر یک مقاله به کنفرانس و مجله ارسال شود فقط امتیاز مربوط به یک مقاله محاسبه خواهد شد. 6تبصره

 ها ارائه گردد. : الزم است مستندات مربوط به اعتبار مقاالت و همایش5تبصره

 گیرد.ای تعلق نمی، کنفرانس( غیر معتبر یا دانشجویی و به مجالت غیر معتبر نمرههای )سمینار: به مقاالت ارائه شده در همایش1تبصره

 شود. محاسبه می 0 – 55/0و مقاله کامل  0 – 25/0)محصوالت و دستاوردها( برای چکیده مقاله  6: نمره مربوط به ردیف 9تبصره

در اخذ تأییدیه و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل قبول است. های مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات کسب عنوان تنها در جشنوارهـ 4

گروه ها و ثبت اختراع به هر کدام از اعضای . نمره مربوط به جشنوارهها بایستی نام استاد راهنما ذکر شده باشدعلمی اختراع و کسب عنوان در جشنواره

 گیرد.تحقیقاتی به طور کامل تعلق می

نامه مصوب شورای پژوهش و فناوری دانشگاه تعیین و مستندات قسمت محصوالت و دستاوردهای علمی براساس شیوه 5و  4های ره ردیفنم -5 

  آن بایستی قبل از جلسه دفاع به اداره آموزش پردیس/ دانشکده مستقل تحویل داده شود.

 0-1هنما )خوب، متوسط، ضعیف( پس از مشورت با اعضای هیأت داوری بین )استمرار در تحقیق( با توجه به ارزیابی استاد را 4ـ نمره بند 6

 شود. تعیین می

 کنند. دریافت می کنند، سقف نمره استمرار در تحقیق رادانشجویانی که قبل از زمان ارائه اولین گزارش پیشرفت دفاع میتبصره: 

شود و پس از آن غیر ه در این کاربرگ ثبت و به صورت قطعی تعیین مینمره دانشجو توسط هیأت داوران در جلسه دفاع به صورت محرمان -5

 قابل تغییر خواهد بود.


