
 

 

 

 

  

 

...............شماره : .....  

......................تاریخ :   

...................پیوست :   

  73 کاربرگ شماره 

 توسط استادان ارزیابی رساله دکتري

از دانشجو جهت ارائه توضیحات بیشتر دعوت نمایید. دانشکده از این توانید ي رساله دکتري پیوست به سواالت زیر پاسخ دهید. در صورت نیاز میبا مطالعه "همکار گرامی، لطفا

که  کنیم. حداقل سه پاسخ مثبت از داوراناز همکاري جنابعالی صمیمانه تشکر می "اطالعات جهت ارزیابی اولیه رساله دکتري دانشجو و صدور مجوز دفاع استفاده خواهد کرد. قبال
 حداقل یکی از آنان داور خارجی باشد.

  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ :رساله عنوان

  
  نام و نام خانوادگی داور: ....................................................                      نام و نام خانوادگی دانشجو: ..................................................        

  تاریخ و امضاء : .............................................                                     تاریخ و امضاء : .............................................           
 

  سطح کلی رساله: 

 خیر  �بله         �موضوع و محتواي کار انجام شده در حد یک رساله دکتري است.  

توضیح بیشتر: 

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

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

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

  

  عنوان رساله: 

 نامه است.عنوان رساله دقیق و دربرگیرنده هدف اصلی پایان �

 تر از گستره کار انجام شده است.عنوان رساله کلی و بسیار بزرگ �

 م شده منطبق نیست و بهتر است تغییر کند.بر کار انجا "عنوان رساله دقیقا �

  

 عنوان پیشنهادي:

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

  

  چکیده:

 خیر  �بله         �چکیده فارسی دارد. 

 خیر  �بله         �چکیده فارسی گویاي نتیجه کار انجام شده است. 

 خیر  �بله         �چکیده انگلیسی دارد. 

 



 

  

 خیر  �بله         �چکیده انگلیسی با چکیده فارسی هم بیان است. 

  خیر  �بله         �ر نگارشی قابل قبول است. چکیده انگلیسی از نظ

  خیر  �بله         �هاي فارسی و انگلیسی آمده است.  کلمات کلیدي در انتهاي چکیده

توضیح بیشتر: 

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

  

  محتوا:

 رساله در راستاي حل یک سوال مشخص است. �

 دار نیست.یا محاسبات است و شامل یک مطالعه منظم و هدف ها، مشاهداتاي از دادهرساله مجموعه پراکنده �

  هاي روتین است و نوآوري خاصی ندارد.رساله شامل انجام یک سري محاسبات یا آزمایش �

توضیح بیشتر: 

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

  

  ها و جداول:شکل

 خیر  �بله         �ها درست است. شماره گذاري

 خیر  �بله         �داده شده است.   در متن ارجاع مناسب

 خیر  �بله         �ها گویا هستند.  ها و عنوانزیرنویس

  خیر  �بله         �ارجاع مناسب به مراجع اصلی داده شده است.  

توضیح بیشتر: 

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

  

  ها و روابط ریاضی:فرمول

 خیر  �بله         �هاي برداري و اسکالر) از قلم و نمایش مناسب استفاده شده است. (براي مثال نمایش مناسب براي تفکیک کمیت

 خیر  �بله         �خوانا هستند. 

  خیر  �بله         �شماره گذاري مناسب انجام شده است. 

توضیح بیشتر: 

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

  

  مقاالت چاپ شده:

 شده مرتبط با پایان نامه هستند.مقاالت چاپ �

توضیح بیشتر: 

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

  



 

 

 

 

 

  

  مراجع:

  خیر  �بله         �داراي ساختار  یکسان و استاندارد هستند. 

  خیر  �بله         �ها) در بخش مراجع آورده شده است. نامهایانها و پها، کتابعنوان (مقاله

توضیح بیشتر: 

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

  

  ساختار رساله:

  خیر  �بله         �دهد.  رساله حاوي پیش گفتار یا بخشی است که هدفمندي و نیز ساختار رساله را توضیح می

  خیر  �بله         �رساله به کار پژوهشی خود دانشجو مربوط است.   %50بیش از 

  خیر  �بله         �رساله حاوي فصلی جهت مرور مقاالت و کارهاي قبلی است.  

  تا حدودي  �خیر        �بله         �فصل مرور مقاالت مرتبط با هدف رساله است.  

  تا حدودي  �خیر        �بله         �نوشتار رساله روان و کم ایراد است.  

  تا حدودي  �خیر        �بله         �گیري و پیشنهادهاست.  دي، نتیجهبنرساله داراي بخش پایانی براي جمع

توضیح بیشتر: 

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

  هر نظر کلی دیگر در مورد رساله:

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

  

          �مایل به داوري این رساله نیستم. 
  نمایم........ را براي داوري این رساله توصیه می.........................با توجه به موضوع رساله، خانم/ آقاي دکتر ....................................................... و ...........................

  
  

  تاریخ ارزیابی:

  نام و امضاء:

  


