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  سمه تعالیاب
  رساله دکتراي تخصصی  از مدیریت پژوهشفرم ارزیابی 

  
  

  نماینده محترم تحصیالت تکمیلی

  

  با سالم و احترام

به شماره دانشجویی ..................................................... آقاي / بدین وسیله امتیازات مدیریت پژوهش مربوط به خانم
فرم ارزشیابی  9 ه کسب شده را در بندخواهشمند است جمع نمر. شودبر اساس جدول زیر اعالم می .......................................

با تکمیل فرم مستندات مربوط . منظور فرمایید) 3فرم شماره ( رساله دکتراي تخصصیاز  کفایت دستاوردهاي علمی حاصل
  .ارائه می گردد 2شماره 

  
  

  امتیاز کسب شده  حداکثر امتیاز  شاخص  ردیف

    1   ماهه شش هايگزارش مراحل انجام فرآیند پژوهش به صورت ارائه   1

    5/0  یند پژوهش و گزارش هاي مربوطهآکیفی فرارزیابی   2

    5/0  در انجام فرآیند پژوهش و مشاور راهنما )ان(تعامل مستمر با استاد  3

    2  جمع

  
  
  
  

  معاون علمی واحد/ معاون پژوهش و فناوري                                         فناوريرئیس اداره پژوهش و 
  
  
 

 1فرم شماره 
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 باسمه تعالی

 
 

 2فرم شماره 

  ماهه ششدر گزارش  یتخصصدکتراي رساله  از متمم فرم ارزیابی مدیریت پژوهش
  

  ....../...../....  :تا تاریخ  :   ....../...../....از تاریخ  :شماره گزارش
 

 ....../...../....: رساله شروع تصویب پیشنهادتاریخ 

  
  ..........................:تخصصی گروه   : شماره دانشجویی  : نام و نام خانوادگی دانشجو

  : راهنما) ان(و نام خانوادگی استاد نام
  
  

  

         

  :           فارسی                       
 عنوان رساله 

  :التین                       
  

  : گزارش کار 
  

 : ماهه گذشته ششالیت هاي انجام شده در عخالصه اي از ف -1

  
  
  
  
  
  
  
 : عناوین فعالیت هاي پیش بینی شده براي ادامه تحقیق -2

  
  
  
  
 : مشکالت موجود و درخواست هاي مربوطه -3

  
  

                                                                                                                                                                                               
 :امضاي دانشجو                                                                                                                                     

..../...../......        تاریخ                                                                                                                                                                         
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 :ارزیابی داور داخلی اول

  

  

 ؟را پوشش خواهد داد رساله اهداف پیشنهاد ،آیا مسیر و روش تحقیق. 1
  

                 بلی              خیر با اصالحات 

  

  مصوبرساله  کمیت و کیفیت پیشرفت بر اساس پیشنهاد. 2
  

          بسیار خوب        خوب         متوسط  ضعیف 

  :اصالحاتی که باید در گزارش لحاظ گردد
  
  
 

                                                  

  :داور داخلی اولامضاي نام و                        
  :  ..../...../......تاریخ             

 :ارزیابی داور داخلی دوم
  

  

  ؟را پوشش خواهد دادرساله اهداف پیشنهاد ،آیا مسیر و روش تحقیق. 1
  

                 بلی              خیر با اصالحات 

  

  مصوبرساله  کمیت و کیفیت پیشرفت بر اساس پیشنهاد. 2
  

          بسیار خوب        خوب         متوسط  ضعیف 

  :اصالحاتی که باید در گزارش لحاظ گردد
  
  
 

                                     

  :داخلی دومامضاي داور نام و                        
  :  ..../...../......تاریخ             

  آموزشی گروه مدیر اظهار نظر نهایی
  

  

  در مجموع پیشرفت کمی و کیفی رساله چگونه است؟ 
  

  

  خوببسیار      خوب       متوسط            ضعیف  
  

  :توضیحات 
  
 

  :امضاي مدیر گروهنام و                             
  :  ..../...../......تاریخ                    

  

  

  

  : راهنما) ان(نظر استاد
  
 
 
   

  :راهنما) ان(استادامضاي                                                                                                                                  
  ..../...../......تاریخ                                                                                                                                 
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 باسمه تعالی

  تخصصیاز رساله دکتراي دفاع فرم ارزشیابی 

  

  
................................ .................آقاي / خانم یه رساله دکتراي تخصصیاععضو هیأت داوران جلسه دف...... ...........................آقاي /خانم همکار محترم

  .ول زیر نظر خود را اعالم فرماییداخواهشمند است بر مبناي جد................... گرایش ....................... دانشجوي رشته
  

  کیفیت ارائه، محتواي نوشتاري و علمی رساله :کفایت دستاوردهاي علمی شامل  -1 جدول
  مالحظات  نمره پیشنهادي  حداکثر نمره  عنوان  ردیف

      5/1  تنظیم و نگارش مطالب کیفیت  1
      3  و ارائه نظرات جدید ژوهشی و نوآوري رسالهمحتواي پ  2
      5/1  هاآن بودنروز آمد کیفیت و کمیت استفاده از منابع و   3
      5/2  پیشنهاد رسالهتوجه به هدف  تحلیل مطالب و نتیجه گیري با کیفیت  4

ها براي تشریح ها و نقشه شکل ها،ها، منحنی یري مناسب جدولگبه کار  5
      5/1  از نرم افزاراستفاده  ومطالب 

      5/1  مقایسه علمی نتایج با یافته هاي دیگران و پیشنهاد براي کارهاي آینده  6
      5/2  ارائه رساله در جلسه دفاعیه کیفیت  7
      2  هاتوانایی دانشجو در پاسخگویی به پرسش  8
      2  )1مطابق فرم شماره (رساله دکتري  از ارزیابی مدیریت پژوهش  9
      1  آزاد سامانه پایش از وضوع پایان نامهانتخاب م  10
      1  چاپ مقاله پذیرفته شده در جلسه پیش دفاع  11
    نمره 20نمره کسب شده از جمع   12

  

  مستخرج از رساله پژوهشیمستندات   -2جدول 

  پژوهشی عنوان دستاورد  ردیف
 دستاوردامتیاز حداکثر 

 پژوهشی

  

1  
  )100تا  90امتیاز ( +A امتیازو یا با ) و پژوهشی وزارتین علمی(نشریه علمی دانشگاه آزاد اسالمی

  )IFبدون  ISI(دانشگاه آزاد اسالمی علمی نشریه  5/2
  )یا حوزة علمیه علمی پژوهشی وزارتین( هو حوزة علمی دولتیعلمی دانشگاه هاي  نشریه

  SJR  5/2 در  Q2یا  )JCRبراساس پایگاه استنادي ( Q4در فهرست علمی نشریه   2
  SJR   5/3در  Q1یا  )JCRبراساس پایگاه استنادي ( Q3در فهرست  علمی نشریه  3
  JCR(  5براساس پایگاه استنادي ( Q2در فهرست علمی نشریه   4
  JCR(  7براساس پایگاه استنادي ( Q1در فهرست  علمی نشریه  5

6  
  )IFبدون (ISI جزو فهرست  علمی نشریه

2  
  )90تا  80امتیاز ( A امتیازدانشگاه آزاد اسالمی با  نشریه

  5/1  )80تا  65امتیاز ( B امتیازدانشگاه آزاد اسالمی با  نشریه  7
  1  )64تا  40امتیاز ( C امتیازدانشگاه آزاد اسالمی با  نشریه  8
  5/0  )امتیاز 40کمتر از ( C امتیازدانشگاه آزاد اسالمی با نشریه   9

  و هاي علمی و صنعتی کشور سازمان پژوهش گواهی ارائه تولید محصول دانش بنیان با /یمل پتنتثبت   10
  تایید پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی 

4  

3فرم شماره   

https://isi-isc.com


 

11  
  معتبر و تایید پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی گواهی ارائه پتنت بین المللی با ثبت

  دانشگاه نوآوري و فناوري تحقیقات، تتولید محصول دانش بنیان منجر به تجاري سازي با تائید معاون  7
  گواهی معتبر و تایید معاونت علوم انسانی و هنر ارائهبا  )نظریه پردازي(هاي تخصصی  کرسی  12
  6  گواهی معتبر و تایید معاونت علوم انسانی و هنر ارائه با )نوآوري(هاي تخصصی  کرسی  13
  4  تایید معاونت علوم انسانی و هنر گواهی معتبر و ارائه با )نقد(هاي تخصصی  کرسی  14
  2  گواهی معتبر و تایید معاونت علوم انسانی و هنر ارائه با کرسی ترویجی  15

16  
  ی تایید شوراي پژوهش و فناوري استانچاپ یک کتاب تخصصی مستخرج از رساله توسط انتشارات دانشگاه

3  
  هاي موضوعی	لی و بین المللی با تائید معاونتهاي معتبر م هاثر مستخرج از رساله برگزیده شده در جشنوار رساله و یا

  5  صالح ذي رساله با تائید مرجعمستخرج از  تولید اثر هنري بدیع و نوآورانه  17
    جمع امتیاز پژوهشی کسب شده  18
  
  

  :اصالحاتی که باید در رساله انجام شود 

  

 :ءامضا                                      :تاریخ:                                سمت         :                               نام و نام خانوادگی
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  باسمه تعالی                                                        

  

  4فرم شماره 
  

  ................................... ریاست محترم دانشکده

  

دکتراي تخصصی رشته  مقطع......................... دانشجوي ورودي  ....................................................احتراماً اینجانب 

 .......................................:از رساله خود تحت عنوان...................................................که در تاریخ  ...................................

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

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

) بجز مقاله هاي موظفی(مستخرج از رساله  مستندات علمیسایر  دفاع نموده ام، با توجه به اینکه امکان ارائه

نمره درجه توصیفی رساله اینجانب بر اساس دستور فرمایید  است براي اینجانب وجود ندارد، خواهشمند

بدیهی است پس از امضا  ،و نهایی شودتعیین  انتوسط اعضاي هیأت داورو امتیاز پژوهشی کسب شده فاع د

حتی در صورت ارائه (این تعهدنامه حق هیچ گونه اعتراض یا درخواست در مورد تغییر درجه کیفی 

  .نخواهم داشترا ) مستندات علمی مستخرج از رساله

  
  امضا دانشجو                                                                                         

   
  تاریخ                                                                                                           
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   معاونت علمی

             

            

             

   

 ..........................................: دانشجوي رشته ..................................
....................................................................................................................................................................  

در این . تشکیل گردید ...............ساعت  .................. در تاریخ .....................
 .ایشان به شرح ذیل به تصویب رسید

             

             

  

   قابل قبول غیر ،توصیفی رساله درجهو  16کمتر از  3فرم شماره 

   .)نمره 17تا (خوب  ،توصیفی رساله درجه 3فرم شماره 

  امضاء  هپای

    

    

    

    

    

    

    

  
             

             

             

    

  معاون علمی      /ري اومعاون پژوهش و فن

  :تاریخ

 :شماره

 1-5فرم شماره 

 رساله دکتري تخصصیصورتجلسه دفاع از  

سمه تعالیاب  
 

      

معاونت علمی/فناوري و پژوهش معاونت وزهح ................ واحد اسالمی 
                                    

 "خوبتا درجه توصیفی رساله "                            
      

      

........................آقاي /خانم دکتري تخصصی رسالهدفاع از  ۀجلس) عج(با تأییدات خداوند متعال و با استعانت از حضرت ولی عصر
.........................................................................................  :تحت عنوان........................... 

.....................ت داوران در دانشگاه آزاد اسالمی أراهنما، مشاور و هی )ان(د
ایشان به شرح ذیل به تصویب رسید و درجه کیفی رساله دفاعیه ةارزیابی و نمر ،راهنما و مشاور )ان(

      

      

  :، امتیاز کسب شده نهایی بشرح ذیل استرساله
فرم شماره  1جدول بر اساس   کیفیت ارائه، محتواي نوشتاري و علمی رساله :دستاوردهاي علمی شامل

  .)امتیاز 5(خوب ، 3فرم شماره  2جدول  بر اساس  پژوهشی
فرم شماره  1جدول بر اساس   کیفیت ارائه، محتواي نوشتاري و علمی رساله :دستاوردهاي علمی شامل

  . داوران رسید تیأ

 علمی ۀمرتب  رشته تخصصی  نام و نام خانوادگی

    

    

    

    

    

    

    

    
      

    

     

     .گردد اعالم می..................................... الذکر در مجموع درجه نهایی رساله ایشان 

معاون پژوهش و فن                 رییس دانشکده                                    مدیرگروه         

 

  

 
 

 
           

 

  

 آزاد دانشگاه
                                  

                            

 

         

                        

 
        

                        

با تأییدات خداوند متعال و با استعانت از حضرت ولی عصر
........................... : به شماره دانشجویی ..: .................گرایش

داتور اسحض با ..............................با کد شناسایی 
(داتت داوران، اسأارائه شده توسط هی هرسالجلسه    

                        

                        

  
رسالهدرجه توصیفی  ارزیابی نحوه ) الف

دستاوردهاي علمی شاملنمره کسب شده از   □ -       
پژوهشی دستاوردهايکسب شده از  امتیاز □ -
دستاوردهاي علمی شاملنمره کسب شده از  □ -
  

  :داوران در جلسه دفاع تیأنظر ه) ب 
یأه دأییبه ت.............................. با درجه  رساله نیا

نام و نام خانوادگی  عنوان

    استاد راهنما

    استاد راهنما

    استاد مشاور

    استاد مشاور

    استاد داور داخلی

    استاد داور خارجی

    استاد داور خارجی

    استاد ناظر
   

                        

                        

                        

        

الذکر در مجموع درجه نهایی رساله ایشان  با توجه به موارد فوق    
  

مدیرگروه                              نماینده تحصیالت تکمیلی       
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   معاونت علمی

             

            

             

   

   ..........................................: دانشجوي رشته ..................................
....................................................................................................................................................................  

در . تشکیل گردید ...............ساعت  .................. در تاریخ 
 .ایشان به شرح ذیل به تصویب رسید

             

             

  

  غیر قابل قبول ،و درجه توصیفی رساله 16کمتر از  3فرم شماره 
(.  

   .)نمره 17تا (خوب  ،توصیفی رساله درجه 3فرم شماره 
 19تا  17باالتر از (بسیار خوب  ،توصیفی رساله درجه 3فرم شماره 

  امضاء  هپای

    

    

    

    

    

    

    

  
             

             

             

 

  معاون علمی     /وري امعاون پژوهش و فن

  :تاریخ

 :شماره

 2-5فرم شماره 

 رساله دکتري تخصصیصورتجلسه دفاع از  

سمه تعالیاب  
 

معاونت علمی/فناوري و پژوهش معاونت حوزه ................ واحد اسالمی آزاد

 "خوب بسیارتا  درجه توصیفی رساله"                       

........................آقاي /خانم دکتري تخصصی رسالهدفاع از  ۀجلس) عج(با تأییدات خداوند متعال و با استعانت از حضرت ولی عصر
.........................................................................................  :تحت عنوان........................... 

 .....................ت داوران در دانشگاه آزاد اسالمی أراهنما، مشاور و هی )ان(استاد
ایشان به شرح ذیل به تصویب رسید و درجه کیفی رساله دفاعیه ةارزیابی و نمر ،راهنما و مشاور )ان(استاد

  :امتیاز کسب شده نهایی بشرح ذیل است، رساله
فرم شماره  1بر اساس جدول   کیفیت ارائه، محتواي نوشتاري و علمی رساله :دستاوردهاي علمی شامل

)امتیاز 7تا  5از باالتر (بسیار خوب  ، 3فرم شماره  2جدول  بر اساس  پژوهشی
فرم شماره  1جدول بر اساس   کیفیت ارائه، محتواي نوشتاري و علمی رساله :دستاوردهاي علمی شامل
فرم شماره  1جدول بر اساس   کیفیت ارائه، محتواي نوشتاري و علمی رساله :دستاوردهاي علمی شامل

  . داوران رسید تیأ

 علمی ۀمرتب  رشته تخصصی  نام و نام خانوادگی

    

    

    

    

    

    

    

    

     .گردد اعالم می..................................... الذکر در مجموع درجه نهایی رساله ایشان 

معاون پژوهش و فن                 رییس دانشکده                                    مدیرگروه         

 

        

 
 

 
           

 

  

آزاد دانشگاه
  

                       

 

         

                              

 
        

                              

با تأییدات خداوند متعال و با استعانت از حضرت ولی عصر  
........................... : به شماره دانشجویی ..: .................گرایش

استاد ورحض با ..............................با کد شناسایی 
استادت داوران، أارائه شده توسط هی هرسالاین جلسه 

  
                              

                              

رسالهدرجه توصیفی   ارزیابینحوه ) الف
دستاوردهاي علمی شاملنمره کسب شده از   □ -
پژوهشی دستاوردهايکسب شده از  امتیاز □ -
دستاوردهاي علمی شاملنمره کسب شده از  □ -
دستاوردهاي علمی شاملنمره کسب شده از  □-

  .)نمره
  :داوران در جلسه دفاع تیأنظر ه) ب 
یأه دأییبه ت.............................. با درجه  رساله نیا

نام و نام خانوادگی  عنوان

    استاد راهنما

    استاد راهنما

    استاد مشاور

    استاد مشاور

    استاد داور داخلی

    استاد داور خارجی

    استاد داور خارجی

    استاد ناظر
   

                              

                            

                             

         

الذکر در مجموع درجه نهایی رساله ایشان  با توجه به موارد فوق     

  

مدیرگروه                              نماینده تحصیالت تکمیلی       
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   معاونت علمی

             

            

             

   

 ..........................................: دانشجوي رشته ..................................
با   ....................................................................................................................................................................

در این . تشکیل گردید ...............ساعت  .................. در تاریخ
  .ایشان به شرح ذیل به تصویب رسید

             

             

  

  غیر قابل قبول ،و درجه توصیفی رساله 16کمتر از  3فرم شماره 

   .)نمره 17تا (خوب  ،توصیفی رساله درجه 3فرم شماره 
تا  17باالتر از (بسیار خوب  ،توصیفی رساله درجه 3فرم شماره 

 20تا  19باالتر از (عالی  ،توصیفی رساله درجه 3فرم شماره 

  امضاء  هپای

    

    

    

    

    

    

    

  
             

             

             

    

  معاون علمی   /وري امعاون پژوهش و فن

  :تاریخ

 :شماره

 3- 5فرم شماره 

 رساله دکتري تخصصیصورتجلسه دفاع از  

سمه تعالیاب  
 

معاونت علمی/فناوري و پژوهش معاونت حوزه ................ واحد اسالمی آزاد

 "عالیتا درجه توصیفی رساله "                       

........................آقاي /خانم دکتري تخصصی رسالهدفاع از  ۀجلس) عج(با تأییدات خداوند متعال و با استعانت از حضرت ولی عصر
.........................................................................................  :تحت عنوان........................... 

در تاریخ .....................ت داوران در دانشگاه آزاد اسالمی أراهنما، مشاور و هی )ان
ایشان به شرح ذیل به تصویب رسید و درجه کیفی رساله دفاعیه ةارزیابی و نمر ،راهنما و مشاور )ان

  :امتیاز کسب شده نهایی بشرح ذیل است، رساله
فرم شماره  1بر اساس جدول   کیفیت ارائه، محتواي نوشتاري و علمی رساله :دستاوردهاي علمی شامل

  .)امتیاز 7باالي (عالی  ،3فرم شماره  2جدول  بر اساس  پژوهشی
فرم شماره  1جدول بر اساس   کیفیت ارائه، محتواي نوشتاري و علمی رساله :دستاوردهاي علمی شامل
فرم شماره  1جدول بر اساس   کیفیت ارائه، محتواي نوشتاري و علمی رساله :دستاوردهاي علمی شامل

فرم شماره  1جدول بر اساس   کیفیت ارائه، محتواي نوشتاري و علمی رساله :دستاوردهاي علمی شامل

  . داوران رسید تیأ

 علمی ۀمرتب  رشته تخصصی  نام و نام خانوادگی

    

    

    

    

    

    

    

    

     .گردد اعالم می..................................... الذکر در مجموع درجه نهایی رساله ایشان 

معاون پژوهش و فن                 رییس دانشکده                                    مدیرگروه         

 

        

 
 

 
           

 

  

آزاد دانشگاه
  

                       

 

         

                              

 
        

                              

با تأییدات خداوند متعال و با استعانت از حضرت ولی عصر  
........................... : به شماره دانشجویی ..: .................گرایش

ان(استاد ورحض با ..............................کد شناسایی 
ان(داتت داوران، اسأارائه شده توسط هی هرسالجلسه 

  
                              

                              

رسالهدرجه توصیفی   ارزیابینحوه ) الف
دستاوردهاي علمی شاملنمره کسب شده از   □ -
پژوهشی دستاوردهايکسب شده از  امتیاز □ -
دستاوردهاي علمی شاملنمره کسب شده از  □ -
دستاوردهاي علمی شاملنمره کسب شده از  □-

  .)نمره 19
دستاوردهاي علمی شاملنمره کسب شده از  □ -

  .)نمره
  :داوران در جلسه دفاع تیأنظر ه) ب 

یأه دأییبه ت.............................. با درجه  رساله نیا

نام و نام خانوادگی  عنوان

    استاد راهنما

    استاد راهنما

    استاد مشاور

    استاد مشاور

    استاد داور داخلی

    استاد داور خارجی

    استاد داور خارجی

    استاد ناظر
   

                              

                            

                             

الذکر در مجموع درجه نهایی رساله ایشان  با توجه به موارد فوق            
  

مدیرگروه                              نماینده تحصیالت تکمیلی       
 

https://isi-isc.com

