این قسمت را جهت دعوت از داور محترم  ،تکمیل نموده و قبل از تاریخ دفاع به ایشان تحویل نمائید .

دانشکده علوم زپشکی وخدمات بهدا شتی ردمانی آباد
دانشكده پزشكی

فرم دعوت از هيأت داوران

استاد ارجمند ............................
سالم علیکم؛
با احترام ضمن تشکر و قدرداني از همکاري جناب عالي با این دانشکده از شما دعوت ميي شيود در
جلسه دفاعیه پایان نامه خانم  /آقاي  .....................................دانشجوي رشيته  .......................بيه شيماره
دانشييييجویي  ..............................تحييييت عنييييوان .............................................................................
 .........................................................كه در ساعت  .................روز  ...................تياریخ  .........../......../........در
محل  ...................تشکیل میشود به عنوان داور شركت فرمایید.
خواهشمند است بر اساس جدول پیوست ( جدول شماره  ) 10نظر خود را در مورد پایان نامه مذكور اعالم
فرمایید.

معاون پژوهشي دانشکده پزشکي

قابل توجه داور گرامي  :لطفاً این برگه را جهت بایگاني فعالیتهاي پژوهشي نزد خود نگه دارید .

این قسمت را جهت نمره دادن داور محترم در روز دفاع به ایشان تحویل داده و پس از دفاع به معاونت پژوهشی برگردانيد .

دانشکده علوم زپشکی وخدمات بهدا شتی ردمانی آباد
دانشکده پزشکي

فرم شماره  :10جدول ارزشيابی پایان نامه

آقاي/خانم  .....................................دانشجوي رشته  .......................به شماره دانشجویي  ..........................موضوع تحت

ردیف

عنوان .............................................................................
عنوان

حداكثر

1

چگونگي تنظیم و نگارش پایان نامه

2

2

خالقیت و نوآوري و اهمیت موضوع مورد بررسي

2

3

كیفیت و كمیت استفاده از منابع و به روز بودن آنها

2

4

روش اجراي پژوهش و حجم كارهاي انجام شده

4

5

كیفیت ارایه یافته ها و بهره گیري مناسب از جداول  ،نمودارها ،منحني ها ،شکل
ها و نقشه ها براي تشریح مطالب به ویژه استفاده از نرم افزار

2

6

چگونگي بحث و تحلیل مطالب بر اساس اهداف تعیین شده اولیه

3

7

ارایه نظرات جدید و پیشنهاد براي ادامه كار

1

8

چگونگي ارایه مطالب در جلسه دفاعیه ( شامل استفاده از وسایل تکنولوژي
آموزشي )

نمره پیشنهادي

1

9

توانایي دانشجو در پاسخگوئي به مطالب

1

10

چاپ یا پذیرش مقاله از پایان نامه در نشریات علمي – پژوهشي

2

نمره پایان نامه

20

نظرات اصالحي داور در خصوص پایان نامه بدین شرح مي باشد.
)1
)2
)3
)4
)5
)6

نام و نام خانوادگي داور
امضاء

