
١ 
 

  به نام خدا

 راهنما استاد تعیین –  1فرم شماره 

  

  ................مدیر محترم تحصیالت تکمیلی دانشکده معاون/
  

  با سالم 
ــرکار خانم / جناب آقاي     ــاند س ــار می رس ــتحض ــتاد راهنماي  .............................................احتراماً به اس  به عنوان اس

  معرفی می گردد. .................شماره دانشجویی به.................رشته  کارشناسی ارشد دانشجوي مقطع.......................آقاي خانم/
  

    مدیر گروه -3                                       استاد راهنما -2         دانشجو     -1
  نام و نام خانوادگی                                    نام و نام خانوادگی                 نام و نام خانوادگی                        

  
  امضاء        امضاء                   امضاء 

                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  می گردد.نسخه با رونوشت به استاد راهنما، مدیر گروه ودانشجو تنظیم  4*این فرم در 
 



٢ 
 

  به نام خدا

  تصویب عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد صورتجلسه  –2فرم شماره 
 امضاء و تاریخ محل خدمت رتبه دانشگاهی نام و نام خانوادگی مشخصات اساتید راهنما و مشاور

     راهنماي اصلی استاد

استاد راهنماي دوم (درصورت 
 ضرورت به تشخیص گروه)

    

     استاد مشاور اول 

     استاد مشاور دوم 

  
  ................................................................................................................................................ عنوان :

Title:  ................................................................................................................................................  
 ....................:دانشکده  .......... یلیرشته تحص ..............شماره دانشجویی  .........................:نام و نام خانوادگی دانشجو

  اعضاي حاضر:
  

  نام ونام خانوادگی      نام ونام خانوادگی      نام ونام خانوادگی
  امضاء                     امضاء                                              امضاء                                                          

  
  

  نام ونام خانوادگی      ونام خانوادگینام       نام ونام خانوادگی
  امضاء                                                             امضاء      امضاء                                                          

  
  
  

عداد        به ت جه  کل     ...............با تو عداد  بت از ت قاي           ر........راي مث خانم / آ مه  نا یان  پا ماره    هب ......................اي،   ــ شـ
          مورد تصویب گروه قرار گرفت.......................دانشجویی

  
  مدیر گروه /  تاریخ نام و امضاي 

  
.ارسال می گرددمشاور و مدیر تحصیالت تکمیلی و استاد/ اساتید  استاد/اساتید راهنما *این صورتجلسه به



٣ 
 

 به نام خدا

  پایان نامه کارشناسی ارشدوضعیت پیشرفت گزارش سه ماهه  –3فرم شماره 
 

  از تاریخ:     /    /      تا تاریخ:     /    /     .........   □سوم       □دوم        □اول   شماره گزارش:
    .................. گروه :  ..................دانشکده :  ........................ شماره دانشجویی:  .........................نام و نام خانوادگی دانشجو:  

  /    /                        :تصویب در کمیته اخالق دانشگاه)  تاریخ شروع پژوهش (تاریخ
    ............................... نام و نام خانوادگی استاد راهنما:

  
  ................................................................................................................................................................... عنوان پایان نامه :

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

  گزارش کار :
 .................................در سه ماهه گذشته :  -1

  
  
 
 

 .................................برنامه کار براي سه ماهه آینده :  -2

  
 

 .................................مشکالت حین انجام کار و ارائه پیشنهاد :  -3

  
 

  ................................. امضاء دانشجو:               .................................تاریخ : 
  

                                              □ضعیف            □ متوسط      □خوب       □بسیار خوب    ارزیابی استاد راهنما:  
 امضاء                ................................................................................................ توضیحات در صورت نیاز:

         تاریخ                 .....................................................................................................................................

   .................................................................................................................................  نظر مدیر گروه آموزشی : 
  امضاء         .................................................................................................................................       
   تاریخ           .................................................................................................................................      
         

  

  اداره تحصیالت تکمیلی دانشکده جهت درج در پرونده دانشجو*رونوشت: 



٤ 
 

  به نام خدا

  کارشناسی ارشدارائه شفاهی گزارش پایان نامه نحوه  صورتجلسه –4فرم شماره 
 

  .................... ارائه:تاریخ   ......................آموزشی  روهگ   .....................شماره دانشجوئی   ............................نام دانشجو 
  ........................................................................................................................................................................ عنوان پایان نامه :

 

  اعضاي کمیته تخصصی گروه  ارزیابیجمع بندي کلی 

 

  
 استاد یا اساتید مشاور:           استاد یا اساتید راهنما:

 

  نام و نام خانوادگی          نام و نام خانوادگی 
  امضاء                امضاء     

                     
  اعضاي حاضر گروه:
        نام و نام خانوادگی 

    امضاء     
            

  
  :امضاء مدیر گروه               

   :دانشکده تحصیالت تکمیلیتحویل به           
  تحصیالت تکمیلی امضاء کارشناس و تاریخ      

   

 

 ضعیف        متوسط        خوب        بسیار خوب           :تسلط بر موضوع تحقیق .1

 ضعیف        متوسط        خوب        بسیار خوب :          چگونگی پیشرفت تحقیق .2

  ضعیف        متوسط        خوب        بسیار خوب       :کیفیت ارائه گزارش شفاهی .3

 :اعضاي کمیته تخصصی گروه ات و نظر اتپیشنهادجمع بندي 
 

 

 

 

 

 

 



٥ 
 

  به نام خدا

  آمادگی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشداعالم   –5فرم شماره 
  

 گروه .................................  شماره دانشجویی: ................................. و نام خانوادگی:نام 
  ................................. آموزشی:

 اساتید استاد /       .......................   :استاد راهنماي دوم  ............................  : استاد راهنما
  ................................. :مشاور

 ................................................................................................................................................................... عنوان پایان نامه :

 
 

  محترم تحصیالت تکمیلی دانشکده  معاون/مدیر
  با سالم  

.................................                   موضوع در جلسه مورخه ،با توجه به پیشنهاد استاد راهنما در مورد داوري پایان نامه فوق
ه و اجازه انجام مراحل الزم براي دفاع از پایان مورد تصویب قرار گرفت اتمام کار پایان نامه گروه مطرح، بررسی و 

 امضاء مدیر گروه               .نامه داده شد

  هیات داورانتایید دریافت مستندات پایان نامه توسط 

  محل امضاء  مقاله یا تاریخ دریافت پایان نامه و  نام و نام خانوادگی  سمت

    راهنماي اصلی  استاد

     دوماستاد راهنماي 

     استاد مشاور

     استاد مشاور

     داور استاد 

     داور استاد 

     نماینده تحصیالت تکمیلی

 

 امضاء مدیر گروه

  تاریخ
  



٦ 
 

  به نام خدا

  دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد توسط هیات داوران یتقابلنتیجه بررسی  اعالم –6فرم شماره 
  

  محترم تحصیالت تکمیلی دانشکده /مدیرمعاون
  ........................  به شماره دانشجویی:..................................... با سالم،  پایان نامه خانم / آقاي         

..................   ....................................................................................تحت عنوان  ..................... .شته ر دانشجوي کارشناسی ارشد
  غیر قابل می باشد. و از نظر اینجانب  قابل دفاع /  مورد مطالعه قرار گرفته

 اصلیفاع بودن پیشنهادات رت غیر قابل ددر صو: .............................................................................................................................  
...................................................................................................................................... ............................................................................
...................................................................................................................................... ............................................................................
................................................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................................................

    

  :استادزمان پیشنهادي در صورت قابل دفاع بودن 
  15-17  13-15  10-12  8-10  روز / ساعت

          شنبه 

          یکشنبه 

          دوشنبه

          سه شنبه

          چهارشنبه

          پنج شنبه

  
  سمت:  

  خارجیداور                            داخلیداور            استاد مشاور              استاد راهنما 
  نام و نام خانوادگی    نام و نام خانوادگی     نام و نام خانوادگی             نام و نام خانوادگی

  امضا                                  امضاء                                 امضاء             امضا                                 
  

  تکمیل و به امضاي ایشان برسد.  6شماره جداگانه * براي هر یک از اساتید محترم راهنما، مشاور، و یا داور، باید یک فرم 
  جدول فوق عالمت زده شود.در استاد محترم در خانه مربوطه  ، توسطلطفاً زمان مورد نظر ،درصورت قبول صالحیت دفاع *



٧ 
 

  م خدابه نا

  برگزاري جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد اعالم–7فرم شماره 
  

  محترم تحصیالت تکمیلی /مدیرمعاون
  

  با سالم 
ارشد دانشجوي کارشناسی  ..................................... آقايقابل دفاع بودن پایان نامه خانم/ با توجه به نظر داوران محترم و 

  .،....................................................................................   عنوانتحت  .............................به شماره دانشجوئی  رشته   .................. 
  اعالم می گردد.............................در محل ........................تاریخ...................  ساعت از پایان نامه فوق در دفاعزمان بدینوسیله 

  
  
  

  ...................مدیر گروه آموزشی 

  نام ونام خانوادگی

  ءامضا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رونوشت : 
  هاي الزم  جهت اقدام و پیگیري ..................................... خانم/آقاي دانشجو-



٨ 
 

  به نام خدا

  نامه پایان از دفاع ي جلسه برگزاري عمومی اعالم –8فرم شماره 
  

  
  

  مدیر گروه:نام و نام خانوادگی 
  امضا

  
  

  تایید روابط عمومی دانشکده:
  :روابط عمومی دانشکدهمسئول نام و نام خانوادگی 

  امضا
  
  
  
  
  ونوشت:ر

  کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده جهت اطالع و اقدام -
  مسئول روابط عمومی دانشکده جهت اطالع و انجام هماهنگی هاي مقتضی -
  وب سایتاز  اطالع رسانیمسئول اطالع رسانی دانشکده جهت  -

  

  

  .............................................................................................................................................................................: پایان نامه عنوان

  

             ............................مقطع تحصیلی:                                 ............................   : دانشجو نام و نام خانوادگی

               ............................گروه آموزشی:                                                                  ............................  دانشکده:

                                 ......................تاریخ  ...........................ساعت   :جلسه دفاع تاریخ                      ............................استاد راهنما:  نام 

  ............................مکان:    



٩ 
 

  به نام خدا

  دفاعیه کارشناسی ارشدجلسه  در شرکت حکم –9فرم شماره 
 

                                                                ............................استاد محترم سرکار خانم / جناب آقاي   
 

  و احترام با سالم 

بدینوسیله از جنابعالی دعوت می شود در جلسه دفاعیه از پایان نامه سرکار خانم / جناب  

........ .................................تحت عنوان...................رشته  دانشجوي کارشناسی ارشد................ .....................آقاي

  حضور به موقع موجب مزید امتنان خواهد بود.شرکت فرمائید.  ان استاد راهنما / مشاور / داوربعنو

  
  
  
  

                        

  ............. تحصیالت تکمیلی دانشکدهمدیر معاون/      

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

   



١٠ 
 

  ه نام خداب

  ارزیابی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدفرم  :10فرم شماره
  

                                 ............................شماره دانشجویی        ............................دانشجو نام و نام خانوادگی 

                                   ............................رشته تحصیلی 

             ............ .................................................................عنوان پایان نامه 
  

  امتیاز دانشجو  حداکثر امتیاز   عنوان   ردیف
   :میزان تسلط بر موضوع  1

 بیان ضرورت و توجیه انجام تحقیق .1

 رسی و جمع بندي سوابقبر .2

 علمی  بحث و استدالل .3

 یافته هاي دیگران مقایسه علمی نتایج با  .4

 کیفیت پیشنهادي هاي ارائه شده .5

  توان پاسخگوئی به پرسش هاي داوران .6

6    

  :کیفیت دفاع از پایان نامه  2
 )زمانتوزیع مناسب (رعایت زمان  .1

  ارائه (سمعی و بصري) وسایلاستفاده از نحوه  .2

5/3    

  :ابتکار در روش تحقیق  3
 استفاده از روش ها و ابزار نوین .1

 نوآوري در تحقیق .2

  تحقیقبودن کاربردي  میزان .3

4    

    5  نحوه ي نگارش پایان نامه   4
    5/1  *پژوهشی دستاورداز  هیات داورانارزشیابی   5

    20  حداکثر امتیاز   

  
  استاد داور              استاد مشاور        استاد راهنما   :  نماینده تحصیالت تکمیلیسمت

    نام و نام خانوادگی             نام و نام خانوادگی  نام و نام خانوادگی    نام و نام خانوادگی                 
 امضا                    امضا        امضا          امضا

 
 

 

 می گردد. آیین نامه محاسبه 7ماده  5طبق بند ردیف، * امتیاز این 


