
شتي ردمانيدااگشنه علوم زپشكي   قم و خدمات بهدا

شت   دادکشنه بهدا

   

 بسمه تعالي

ن  رب  وند و صلوات خدا  ردود   انشای   مطهرپاک و  محمد)ص( و خاندا
 

 یلیتکم التیتحص ندهیفرم نما
 

 ............................. حضور محترم
 

 سالم علیکم

 / آقا نامه انیدانشکده در جلسه دفاع پا یـلیتکم التـیتحص دهـنیوان نماـبه عن حضرتعالی نکهیبا توجه به ا احتراماً

خواهشمند است در اید ، انتخاب شده                        رشتهکارشناسی ارشد  مقطع یدانشجو                   خانم

،                   سالن  در محل       ساعت /       /        مورخ        که در روز  نامبرده نامه انیدفاع از پا جلسه

و به صورت محرمانه به  لیرا تکم لیجلسه جدول ذ انی. خواهشمند است در پادییفرما گردد، شرکت یبرگزار م

 .دییدانشکده عودت نما یلیتکم التیآموزش تحص
 دانشکده یلیتکم التیتحص مدیر

 امضاء                                                                                                                                
 

 پایان نامهگزارش برگزاری جلسه دفاع از  

 امتیـاز معیـار الف
 خیر بلی  حضور استاد راهنما در جلسه 1

 خیر بلی  مشاور در جلسه حضور استاد 2
 خیر بلی  حضور داور داخلی در جلسه 3

   ب
 ضعیف      عالی        بسیارخوب      خوب       متوسط حضور مطلوب استادان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در جلسه 1
 عالی        بسیارخوب      خوب       متوسط      ضعیف کیفیت برگزاری جلسه 2

 عالی        بسیارخوب      خوب       متوسط      ضعیف رعایت زمان بندی جلسه 3
 ضعیفعالی        بسیارخوب      خوب       متوسط       کیفیت ارائه مطالب توسط دانشجو 4

 عالی        بسیارخوب      خوب       متوسط      ضعیف تالش در رسیدن دانشجو به اهداف پایان نامه 5
 عالی        بسیارخوب      خوب       متوسط      ضعیف میزان مشارکت و جدیت افراد در پرسش و بحث 6
 خیر  بلی  آیا پرسش ها در راستای ارزیابی دقیق دانشجو بود؟ 7
 عالی        بسیارخوب      خوب       متوسط      ضعیف نحوه پاسخ دهی دانشجو به سؤاالت 8

جلستات   یبرگتاار  یفت یک یابیت قستمت ب جهتت ارا   یارهتا یاستت  مع  ینامتد ضترور   انیت شتااخت  جلستد دعتاز اا  ا    تیقسمت الف جهتت رستم   یارهای*وجود مع
 انشتوو د ی نامتد  انیت  ا یینمتره نهتا   یابیت جلستات توستط دانشتکده متورد استتفاده قترار گرعتتد و در ارا         یت ا جینتتا  یینهتا  ایو آنتال  باشتد  ینامتد مت   انیدعاز اا  ا

  ردگی یمالک قرار نم
 

 :حاتیتوض
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ینام خانوادگ نام و
 امضاء    

 رمفـ

 5 شماره


