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 آبادان
دانشکده پزشکی
فرم دعوت از هيأت داوران

استاد ارجمند ............................
سالم علیکم؛
با احترام ضمن تشکر و قدردانی از همکاري جناب عالی با این دانشکده از شما دعوت می
شود در جلسه دفاعیه پایاان ناماه ناانم ق يقااي  .....................................دانشاشوي رشاته
 .......................بااااه شااااماره دانشااااشویی  ..............................تحاااات عنااااوان
 ......................................................... .............................................................................كااااه در
ساعت  .................روز  ...................در محل  ...................تشکیل می شود به عنوان داور شركت
فرمایید.
نواهشمند است بر اساس جدول پیوست ( جدول شماره  ) 10نظر نود را در مورد پایان ناماه
مذكور اعالم فرمایید.

معاون پژوهشی دانشکده پزشکی

قابل توجه داور گرامی  :لطفاً این برگه را جهت بایگانی فعالیتهاي پژوهشی نزد نود نگه دارید .

دانشکده علوم زپشکی وخدمات بهدا شتی ردمانی آبادان
دانشکده پزشکی
فرم شماره  -10جدول ارزشيابي پايان نامه دکترای حرفه ای
نام و نام خانوادگي دانشجو ................................................................ :مقطع ............................................................. :
عنوان............................................................ ...................................................................................................................... :
رديف

عنوان

حداکثر

1

چگونگي تنظيم و نگارش پايان نامه

2

2

خالقيت و نوآوری و اهميت موضوع مورد بررسي

2

3

کيفيت و کميت استفاده از منابع و به روز بودن آنها

1

4

روش اجرای پژوهش و حجم کارهای انجام شده

3

5

کيفيت ارايه يافته ها و بهره گيری مناسب از جداول ،
نمودارها ،منحني ها ،شكل ها و نقشه ها برای تشريح مطالب
به ويژه استفاده از نرم افزار

2

6

چگونگي بحث و تحليل مطالب بر اساس اهداف تعيين شده
اوليه

2

7

ارايه نظرات جديد و پيشنهاد برای ادامه کار

1

8

چگونگي ارايه مطالب در جلسه دفاعيه ( شامل استفاده از
وسايل تكنولوژی آموزشي )

1

9

توانايي دانشجو در پاسخگوئي به مطالب

1

10

ارائه مقاله  submitشده به انضمام نامه submission

2

11

چاپ مقاله از پايان نامه يا پذيرش آن در نشريات علمي -
پژوهشي

3

نمره پايان نامه

20

نمره پيشنهادی

لطفًا اصالحاتي كه بايد در پايان نامه انجام شوند مرقوم فرماييد :

نام و نام خانوادگي داور
امضاء

مالحظات

