
 

 

 بسمه تعالی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 توزیع نسخ مدرك

  مسئول دریافت کننده  نام واحد  شماره نسخه

  معاون پژوهشی  معاونت پژوهشی  1

       

  

  تصویب کننده  تأیید کننده  تهیه کننده  

        نام و نام خانوادگی

        تاریخ

        امضاء

 ي برترروش اجرایی انتخاب پایان نامه ها

RP0٧-1 

 



 
  3از  1صفحه  1-RP0٧   روش اجرایی انتخاب پایان نامه هاي برتر

 

 

   هدف) 1

   .پایان نامه ها ح کیفیو ارتقاء سط تحقیق پژوهش،ترغیب و تشویق دانشجویان به  

   دامنه کاربرد) 2

  .پایان نامه هاي دانشگاه علم و فرهنگکلیه  

  تعاریف ) 3

  .پایان نامه برتر عبارت است از پایان نامه اي که بیشترین امتیاز مصوب شوراي پژوهشی را کسب کرده باشد :پایان نامه برتر

پژوهشی، چهار نفر نماینده از هر دانشکده و نماینده اعضاي  شوراي پژوهشی، گروهی متشکل از معاونت :شوراي پژوهشی

  .هیئت علمی می باشد

  

   کار شرح) 4

 و معاونت پژوهشی جهت ارزیابی پایان نامه هاي دانشجویی، فایل و یا یک نسخه از آن ها را از کتابخانه دانشگاه دریافت می کند
سپس . نمایدنامه را مشخص میداوران مربوط به هر پایان ،د به آنو تخصیص ک ي کلی پایان نامهاپس از بررسی موضوع و محتو

اي نامهرا به همراه ) RF06-1به کد ( هاي برتر پایان نامه و انتخاب و فرم ارزیابی )و دانشجو راهنما بدون نام استاد( هانامهپایان
 ).خواهد بودرد و نمره ارزیابی میانگین نمرات داوران ونت پژوهش بستگی دااتعداد داوران به نظر مع( نمایدارسال می و داوربراي د

داوران پس از مطالعه کامل پایان نامه ارسالی، فرم مذکور را براي آن تکمیل کرده و این فرم را به صورت محرمانه به معاون 
نت پژوهشی نتیجه امتیاز دهی را بررسی کرده و در شوراي پژوهشی امتیاز نهایی تصویب معاو. پژوهشی دانشگاه ارسال می شود

  :پایان نامه هاي برتر به شرح زیر انتخاب می شوند ،هاکلیه پایان نامه امتیاز پژوهشیصویب پس از ت. خواهد شد

  مقطع کارشناسی ارشد  مقطع کارشناسی  شرح  ردیف
    نامه برتر دانشگاهپایان  1

    هاي برتر در هر دانشکدهنامهپایان  2

    هاي برتر در هر گروهنامهپایان  3

  

   .مستندات بایگانی می شوددر پایان تمامی 

  .آورده شده است فلوچارتروش اجرایی انتخاب پایان نامه برتر در قالب  در انتها

  



 
  3از  2صفحه  1-RP0٧   روش اجرایی انتخاب پایان نامه هاي برتر

 

 

  مسئولیت ها) 5

  

  سوابق) 6

  

  مراجع) 7

  .ندارد

  مرجوع) 8

  .ندارد

  ضمائم) 9

  

  مسئولیت  مسئول  ردیف

  معاون پژوهشی  1
دریافت فایل و یا یک نسخه از پایان نامه ها از کتابخانه، بررسی موضوع و 

، دریافت ها و فرم ارزیابی براي داورانمحتوي پایان نامه ها، ارسال پایان نامه 
  و بررسی آن نتایج داوري

  تصویب امتیاز نهایی  شوراي پژوهشی  2

تعداد   کد سابقه  نام سابقه  ردیف
  سابقه

  توضیحات  توزیع نسخ

  کد توزیع  محل توزیع

1  
 و انتخاب فرم ارزیابی
      معاونت پژوهشی   RF06-1  هاي برتر پایان نامه

  شماره ویرایش  کد مدرك  نام مدرك  ردیف
  - RF06-1  فرم ارزیابی پایان نامه   1



 



  

  برتر يها نامه انیپا انتخاب و یابیارز فرم
RF06-1  

  :کد سند
  2 از 1صفحه

 

  ):معاون پژوهشی دانشگاه(نظر نهایی 
  

  .باشدمورد تایید نمی .       باشدمورد تایید می ارزیابی صورت گرفته و امتیاز داده شده        
  تاریخ و امضاء

 

  :نامهکد پایان
  :نامهعنوان پایان

    
 امتیاز دانشجو امتیاز حداکثر معیارهاي ارزشیابی ردیف

   5  ها، نتایج عمده و روش تحقیقاهمیت، یافته: چکیده شیوا، جامع و دربرگیرنده 1

  10 در موضوع و مسئله تحقیقنوآوري ارزشمندي، اهمیت و  2
  5 هاي ارائه شده با موضوع و ماهیت موضوع میزان تطابق سرفصل 3

   15  هاي منطقی مبتنی بر آنگیريها و نتیجهجامعیت مرور پیشینه تحقیق و استدالل 4

   10  روش بیان موضوع و مسئله تحقیق  5

   10  میزان تطابق مراحل اجرا با آنتشریح کامل، شیوا و قابل فهم روش تحقیق و  6

   5  ثابتالگوي یک ارجاع دهی مناسب و بر اساس  7

   10  گیريها، بحث و نتیجهچگونگی تحلیل داده 8

9 
گیري از منابع بهره ،فقدان اشکاالت تایپی، رعایت اصول علمی نگارشی و ویرایشی

 کافی و معتبر 
5  

  5 کلیدي پایان نامهتعریف علمی واژه ها و اصطالحات  10

   20  سازي براي تحقیقات آتیزمینه 11

  20 )در صورتی که شامل مطالعه موردي است امتیازدهی شود(میزان کابردي بودن  12

  نامههاي منتشر شده از پایانمقاله 13
)ISI 202، کنفرانس داخلی 5المللی ، کنفرانس بین10پژوهشی -، علمی( 

20  

  140 امتیازاتجمع حداکثر 
  

  :سایر مالحظات
  

  
  
  
 

  

 مشخصات ارزیاب
  ................................................... :پست الکترونیکی ....................................: مرتبه علمی................. ..........................:خانوادگی نام و نام

  ..................................................تلفن تماس ............................................................................................................................ : آدرس 
 
      تاریخ و امضاء

 



  

  برتر يها نامه انیپا انتخاب و یابیارز فرم
RF06-1  

  :کد سند
  2 از 2صفحه

 

  ):معاون پژوهشی دانشگاه(نظر نهایی 
  

  .باشدمورد تایید نمی .       باشدمورد تایید می ارزیابی صورت گرفته و امتیاز داده شده        
  تاریخ و امضاء

 

  


