
 

 

  EP/F109شناسه مدرک:

 8931بهار ویرایش: 

 2از  8شماره صفحات: 

 باسمه تعالی

 رساله دکتری از ارزشیابی داوران کاربرگ

 و قبل از آن( 39)دانشجویان ورودی 
 

 :تذکرات مهم

و خارج شدن دانشجویان از جلسه، در صورت نیاز، هیأت داوران به بحث و بررسی دربارۀ نقاط قوت و ضعف  «رسالهاز  دفاع» با پایان یافتن مذاکرات جلسۀ

تحصیالت تکمیلی ماینده به نآن را  نموده،نمره دانشجو را مشخص ، محرمانه ترجیحاً به صورتبا تکمیل جدول زیر خواهند پرداخت و پس از آن رساله 

را  نمره نهایی را محاسبه و هانمرهمیانگین  ،برای دیگر اعضا 1برای استاد راهنما و ضریب  2با احتساب ضریب باید . ناظر دهندمی)ناظر جلسه( تحویل دانشگاه 

 یکد. در صورت وجود بیش ازلحاظ شو 1ی هر کدام ضریب برا ایدداشته باشد بدو استاد راهنما رساله  چنانچهنماید. اعالم  یان به جلسهدانشجو پس از ورود

 یای به امضاطی صورتجلسه نیز باید نهایی ۀنمر شود.ثیر داده أدر نمره کل ت 1به عنوان یک نمره با ضریب  باید مشاور استادان ۀاستاد مشاور، میانگین نمر

 .رسانده شودت داوران أهی
 

 استاد داور خارج از دانشگاه     داخل دانشگاهداور  استاد   استاد مشاور   استاد راهنما  سمت: ................................:..............اننام ونام خانوادگی عضو هیأت داور

 ....................تاریخ دفاع:  ................:  ......./دانشکدهمستقل یشنهادیه در گروهتاریخ تصویب پ .......................شماره دانشجویی: ..................................نام ونام خانوادگی دانشجو:

 

 نمره دانشجو سقف نمره شاخص ها موضوع ارزشیابی ردیف

 

 ت علمی پایان نامه کیف 8

 کاربردی موضوع و یا ایاهمیت نظری، توسعه -8

 بدیع بودن و نوآوری -2

 با موضوعله رسای میزان انطباق محتوا-9

 و به روز معتبر خذآاستفاده از منابع و م -9
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 کیفیت نوشتاری پایان نامه

 و انسجام مطالب نگارششیوۀ  -8

 های امالیی و تایپی پیراسته بودن متن از غلط -2

 گیریرعایت اصول مربوط به چکیده نویسی، مقدمه و نتیجه -9

 آراییصفحه و نگارشاصول ردتکمیلیتحصیالت ۀرعایت شیوه نام -9
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 پایان نامهدفاع از کیفیت 

 و دستاوردهای علمی آن رساله فیچگونگی معر -8

 االتؤپاسخگویی به سنحوه  -2

 و میزان تسلط بر مطالبرساله ارائه بندی  رعایت زمان -9

9 

 

 

9 
  رساله دستاوردهای علمی 

9 
 (*)طبق توضیح

 

   **نمره جمع             

 یه باید براساس دستورالعمل پشت برگه محاسبه شود.نمرۀ دستاوردهای علمی ارائه شده توسط دانشجو در جلسۀ دفاع *   

 است.  22ۀ رساله که توسط اعضای هیأت داوران داده می شود رسقف نم  **   

 انامضاء عضو هیات داور

 
 

تعیین هیأت داوران در جلسۀ دفاعیه توسط و رساله دستاوردهای علمی مستخرج از  بر اساس رساله دکترینمره  22نمره از  2حداقل  :توضیح
  .گرددمی

: حداکثر نمره مقاالت مستخرج از رساله1جدول   

 موضوع
 همجل مقاله همایش

 لکام چکيده
معتبر خارجي و داخلي 

 (ISI)غير
 علمي ترویجي داخلي

علمي پژوهشي داخلي مورد تأیيد وزارتين یا 

 ISIمایه دارای ن
چاپ مقاله یا گواهي پذیرش قطعي آن در مجله 

 ارائه مقاله در همایش چاپ یا همچنين گواهي 
5/0- 0 55/0- 0 5/0 -0 55/0 -0 2-0 

 نمره 4تا سقف  نمره 55/0تا سقف  

 

 

 



 

 

  EP/F109شناسه مدرک:

 8931بهار ویرایش: 

 2از  2شماره صفحات: 

 باسمه تعالی

 رساله دکتری از ارزشیابی داوران کاربرگ

 و قبل از آن( 39)دانشجویان ورودی 
 

 

: حداکثر نمره سایر دستاوردهای علمی رساله 2جدول   

 نمره هر مورد موضوع

 0-2 داع مستخرج از رسالهاختراع یا ابه یاخذ تأیيد

 0-2 المللي خوارزمي، رازی و فارابي مرتبط با رسالههای بينکسب عنوان در جشنواره

 0-2 ساخت دستگاه یا توليد محصول جدید

 0-2 و ارزنده هنری عاثر بدی

0 -5/1 مقاالت منتشر شده در نشریه معماری اقليم گرم و خشک دانشگاه یزد   

 * های اجرایي در سطح استانيي از صنایع، بخش خصوصي، سازمانها و دستگاهقرارداد حمایت مال

 * ای و مليهای اجرایي در سطح  منطقهقرارداد حمایت مالي از صنایع، بخش خصوصي، سازمانها و دستگاه

 * طح استانيهای اجرایي در سطرح پژوهشي با صنایع، بخش خصوصي، سازمانها و دستگاه بقرارداد حمایت مالي در قال

 * ای و مليهای اجرایي در سطح منطقهقرارداد حمایت مالي در قالب طرح پژوهشي با صنایع، بخش خصوصي، سازمانها و دستگاه
 

 گردد. مال میهای ارزشیابی اعنمره مربوط به بندهای پنج تا هشت بر اساس تأییدیه معاونت پژوهشی دانشگاه و مستندات مربوط، در فرم *                 

طور اجباری به دستاوردهای نمره رساله به 22نمره از  2رساله دانشجوست. به طوری که  ۀدستاوردهای علمی رساله دارای تأثیر اجباری و تشویقی بر نمر -1
و پژوهشی چاپ یا ارائه پذیرش قطعی بهپژوهشی -علمی مستخرج از رساله که اضافه بر دستاورد الزم برای انجام دفاع است، اختصاص دارد. در شیوه آموزشی

پژوهشی داخلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت و -ک و دو مقاله صددرصد مستخرج از رساله در مجالت علمییترتیب حداقل 
 ۀگیرد. در صورتی که تا زمان برگزاری جلسای تعلق نمیضروری است و به این مقاله نمره ISIپژوهشی معتبر دارای نمایه -ن( و یا مجالت علمییدرمان )وزارت

دستاورد علمی مشخص  ۀنمر 2و  1دفاع از رساله عالوه بر مقاالت الزم برای انجام دفاع، دستاورد علمی دیگری از رساله دانشجو منتشر شود مطابق با جداول 
 شود.می
زد است، دستاورد یمتعلق به دانشگاه  یلیالت تکمیان تحصیدانشجو یدکتر یهاها و رسالهنامهانیپا یت معنوینکه مالکیت به ایعنا با توجه به مقررات و با -2

مقاله در که  یسندگان مقاله و نوع مجالتیب نویسندگان مقاالت مستخرج از رساله، ترتی( نوی)نشان یرگذار است که در رابطه با وابستگیبر نمرۀ رساله تأث یعلم
 ت شود: یرعاباید ر یشود، موارد زیآن چاپ م

الملل نیاز روابط ب یزد )بر اساس ساختار ارسالی( دانشجو، استاد / استادان راهنما و استاد / استادان مشاور در مقاله صرفاً دانشگاه ی)نشان یوابستگ الف(
 یعلم یها، قطبیها و مراکز پژوهشزد )پژوهشکدهیوابسته به دانشگاه  یو پژوهش یمراکز آموزش یأت علمیه یاست اعضا یهیباشد. بدذکر شده دانشگاه( 
دارند، در  یر دولتیو غ یدولت یها و نهادهاها، دستگاهر دانشگاهیبه سا یسازمان یکه وابستگ یانیز دانشجویزد و نیبازنشسته دانشگاه  یأت علمیه یو...(، اعضا
 ن مصوبه هستند. یل مشمول ایحصا بعد از فراغت از تیل و یزمان تحص

در مواردی که دانشجو قسمتی از تحقیقات رسالۀ خود را به علت فرصت مطالعاتی در مقاله باشد. ( Corresponding Authorمسئول )نویسنده استاد راهنما  ب(
 ند نویسنده مسئول باشد. توادانشگاهی دیگر انجام دهد، استادی که دانشجو را جهت فرصت مطالعاتی پذیرش کرده است نیز می

( چاپ یر معتبر )بر اساس اعالم حوزه معاونت پژوهشیا در مجالت غیشوند و یر معتبر ارائه میغ یهانارها / کنفرانسیـ مقاالت مستخرج از رساله که در سم3
ها و مجالت نارها/ کنفرانسیاز سم یپس از شناخت کاف مختلف یهاان رشتهین الزم است استادان و دانشجویست. بنابراین یگونه اعتبارچیه یشوند، دارایم

 ارائه و چاپ مقاله در آنها به عمل آورند.  یدر راستا ی، اقدام مقتضیمعتبر رشته تخصص
مدارک دیگر  هنگام ارسال رساله برای داوران، ضمیمه کردن مستندات مربوط به تمام دستاوردهای رساله اعم از مقاالت و گواهی پذیرش آنها و همچنین -4

رساله تأثیر داشته باشند که قبل از جلسه دفاع به داوران  ۀتوانند بر نمرای میدفاع از رساله، دستاوردهای علمی ۀموجود، برای داوران ضروری است. در جلس
 ها مورد ارزیابی قرار گرفته باشند.تحویل گردیده، و توسط آن

 گیرد. ای تعلق میشته باشد به شرح زیر به هرکدام امتیاز جداگانهدر صورتی که رساله چندین دستاورد علمی دا -5
های ارائه مقاله در همایشچاپ یا ترویجی داخلی و گواهی  –و مجالت علمی  ISIا چاپ مقاله در مجالت خارجی بدون نمایه یگواهی پذیرش قطعی الف( 

ا پذیرش ینمره بر نمرۀ رساله تأثیر داشته باشند. چاپ مقاله  55/2توانند در مجموع حداکثر ی( م1المللی )بر اساس جدول ها( ملی و بین)سمینارها یا کنفرانس
علمی اختراع یا ابداع،  یۀ، تأییدISIقطعی در مجالت علمی پژوهشی داخلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، مجالت دارای نمایه 

 ۀتوانند بر نمرینمره م 4تا سقف  2و 1هنری و ساخت دستگاه یا تولید محصول جدید بر اساس جداول  ۀبر، اثر بدیع و ارزندهای معتکسب عنوان در جشنواره
 رساله تأثیر داشته باشند. 

گواهی کسب عنوان  ۀط به ارائها منوجشنواره ۀگواهی از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، نمر ۀعلمی اختراع و یا ابداع، منوط به ارائ یۀنمره تأییدب( 
المللی های کشوری و یا بیناثر بدیع و ارزنده هنری منوط به کسب عنوان اول تا سوم در نمایشگاه ۀهای معتبر علمی، نمراول تا سوم از دبیرخانه جشنواره

جدید، منوط به تأیید شورای گروه مستقل/ دانشکده  ساخت دستگاه یا تولید محصول ۀداخلی و خارجی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نمر
 ربط است.ذی
 توانند بر نمره رساله تأثیرگذار باشند.نمره می 4( حداکثر تا ذکر شدهدر مجموع، دستاوردهای رساله )با لحاظ شرایط  ج(
 دد:گربه صورت زیر ارزشیابی می و نمرۀ دستاورد علمی هیات داوران براساس نمرۀ دکتری رساله (6

 81ب( غیر قابل قبول با نمره کمتر از   33/81تا  81خوب: نمره        33/81تا  81بسیار خوب: نمره     21تا  83عالی: نمره :     الف( قبول با درجه
 


