
 

 

 

  دکتریهای  رسالهشاخص های ارزشيابي بخش نظری -الف          

 (            تکویل ضَد -تِ طَر هطتزک –مشاور  ٍ راهنماایي جذٍل تَسط استاداى )               

 دانشجو:و نام خانوادگي نام 

حذاكثر  موضوعات ارزشيابي طبقه بنذي ردیف

 نمره

حذاكثر 

 نمره

 نمره دانشجو

 كیفیت ػلوي 1

 5/2 هیشاى ًَآٍری ٍ جذیذ تَدى 

5/01 

 
 0 تزرسي تاریخچِ ٍ جوغ آٍری اطالػات

 2 رسالِهیشاى تحقق اّذاف 

 2 تحث در ًتایج ٍ پیطٌْادّای آتي

 2 كیفیت تجشیة ٍ تحلیل هطالة

هیشاى تسلط داًطجَ تِ آخزیي یافتِ ّای ػلوي در 

 ی هزتَطسهیٌِ

0 

 كیفیت ًگارش 2

 2 رسالِضیَُ تٌظین ٍ تزتیة هطالة در 

5/4 

 
 0 هیشاى رػایت ًکات دستَر ستاى

 0 كیفیت جذٍل ّا ٍ ضکل ّا

 5/1 رسالِرػایت ضیَُ ًاهِ هصَب ًگارش 

3 
كیفیت دفاع 

 ضفاّي

 0 ضیَُ تٌظین، في تیاى ٍ ارائِ سویٌار
5/2 

 
 5/1 رػایت سهاًثٌذی

 0 ٍ سیثایي اسالیذّا در تفْین هطالةكیفیت 

  5/2 5/2 تَاًایي در پاسخ گَئي تِ سؤاالت سایز  4
  21 جمع

 

. ًوزُ ًْایي ِ ضَدداًطجَ دارای تخص ػولي ًیش تاضذ السم است تزای ارسضیاتي آى ضاخص ّای سیز در ًظز گزفت رسالِدر صَرتي كِ 

 . استیاتي ضذُ هیاًگیي هَسٍى دٍ ًوزُ تخص ًظزی ٍ ػولي ارسض

 به نام ایسد دانا

 بيست -جی کاربرگ شماره
 

 

 دانشگاه هنر اصفهان    

 
 مدیر تحصیالت تکمیلی

 ............................ تاریخ:

 ........................... ضوارُ:

 پیَست: .........................



 

 

 های دکتری رسالهشاخص های ارزشيابي بخش نظری -الف

              تکویل ضَد( داخلداور )ایي جذٍل تَسط استاد 

 دانشجو:و نام خانوادگي نام  

 نمره دانشجو حذاكثر نمره حذاكثر نمره موضوعات ارزشيابي طبقه بنذي ردیف

1 
كیفیت 

 ػلوي

 5/2 تَدى هیشاى ًَآٍری ٍ جذیذ 

5/01 

 
 0 تزرسي تاریخچِ ٍ جوغ آٍری اطالػات

 2 رسالِهیشاى تحقق اّذاف 

 2 تحث در ًتایج ٍ پیطٌْادّای آتي

 2 كیفیت تجشیة ٍ تحلیل هطالة

هیشاى تسلط داًطجَ تِ آخزیي یافتِ ّای ػلوي در 

 ی هزتَطسهیٌِ

0 

2 
كیفیت 

 ًگارش

 2 رسالِهطالة در ضیَُ تٌظین ٍ تزتیة 

5/4 

 
 0 هیشاى رػایت ًکات دستَر ستاى

 0 كیفیت جذٍل ّا ٍ ضکل ّا

 5/1 رسالِرػایت ضیَُ ًاهِ هصَب ًگارش 

3 
كیفیت دفاع 

 ضفاّي

 0 ضیَُ تٌظین، في تیاى ٍ ارائِ سویٌار
5/2 

 
 5/1 رػایت سهاًثٌذی

 0 كیفیت ٍ سیثایي اسالیذّا در تفْین هطالة

  5/2 5/2 تَاًایي در پاسخ گَئي تِ سؤاالت سایز  4
  21 جمع

 

. ًوزُ ًْایي ِ ضَددر ًظز گزفت داًطجَ دارای تخص ػولي ًیش تاضذ السم است تزای ارسضیاتي آى ضاخص ّای سیز رسالِدر صَرتي كِ 

 . استهیاًگیي هَسٍى دٍ ًوزُ تخص ًظزی ٍ ػولي ارسضیاتي ضذُ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ه نام ایسد داناب

 بيست و یک -جی شماره کاربرگ
 

 

 دانشگاه هنر اصفهان

 
 مدیر تحصیالت تکمیلی     

 ............................ تاریخ:

 ........................... ضوارُ:

 پیَست: .........................



 

 
 
 

 
 

 های دکتری رسالهشاخص های ارزشيابي بخش نظری -الف

 (تکویل ضَدخارج داور )ایي جذٍل تَسط استاد 

 دانشجو:و نام خانوادگي نام 

 نمره دانشجو حذاكثر نمره حذاكثر نمره موضوعات ارزشيابي طبقه بنذي ردیف

1 
كیفیت 

 ػلوي

 5/2 هیشاى ًَآٍری ٍ جذیذ تَدى 

5/01 

 
 0 جوغ آٍری اطالػاتتزرسي تاریخچِ ٍ 

 2 رسالِهیشاى تحقق اّذاف 

 2 تحث در ًتایج ٍ پیطٌْادّای آتي

 2 كیفیت تجشیة ٍ تحلیل هطالة

هیشاى تسلط داًطجَ تِ آخزیي یافتِ ّای ػلوي 

 ی هزتَطدر سهیٌِ

0 

2 
كیفیت 

 ًگارش

 2 رسالِضیَُ تٌظین ٍ تزتیة هطالة در 

5/4 

 
 0 ت ًکات دستَر ستاىهیشاى رػای

 0 كیفیت جذٍل ّا ٍ ضکل ّا

 5/1 رسالِرػایت ضیَُ ًاهِ هصَب ًگارش 

3 
كیفیت دفاع 

 ضفاّي

 0 ضیَُ تٌظین، في تیاى ٍ ارائِ سویٌار
5/2 

 
 5/1 رػایت سهاًثٌذی

 0 كیفیت ٍ سیثایي اسالیذّا در تفْین هطالة

  5/2 5/2 تِ سؤاالتتَاًایي در پاسخ گَئي  سایز  4
  21 جمع

. ًوزُ ًْایي ِ ضَددر ًظز گزفت داًطجَ دارای تخص ػولي ًیش تاضذ السم است تزای ارسضیاتي آى ضاخص ّای سیز رسالِدر صَرتي كِ 

 . استهیاًگیي هَسٍى دٍ ًوزُ تخص ًظزی ٍ ػولي ارسضیاتي ضذُ 

 به نام ایسد دانا

 بيست و دو -جی شماره کاربرگ

 

 

 دانشگاه هنر اصفهان          

 

 مدیر تحصیالت تکمیلی           

 ............................ تاریخ:

 ........................... ضوارُ:

 پیَست: .........................



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي محترم تحصيالت تکميلينماينذه

 ..................................................آقاي / خانم

 ام؛با سالم و احتر

 .............................................................. ي آقاي / خانمرسالهبه آگاهي مي رساند تمام اصالحات زیر که در 

 ...................................................... .گرایش......................................................  ي/ رشته دکتريدانشجوي 

 ........................................................... دانشکده............................................................به شماره دانشجویي 

 یيد أمورد تنجام شده است و اوجود داشت ................................................................ به راهنمایي آقاي/ خانم

 است.جانب  این

1-    

2-     

3-    

4-    

5-   

6-     

 

 

 نام و نام خانوادگي استاد داور داخل گروه

 امضاء و تاريخ

 

 توسط  استاد داور داخلدکتری دانشجویان رساله یيذ اصالحات أت کاربرگ

 به نام ایسد دانا

 بيست و چهار -جی مارهش کاربرگ

 

 

 دانشگاه هنر اصفهان           

 

 تحصیالت تکمیلی مدیر       

 ............................ تاریخ:

 ........................... ضوارُ:

 پیَست: .........................



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي محترم تحصيالت تکميلينماينذه

 .................................................. آقاي / خانم

 با سالم و احترام؛

 ......................................................................... ي آقاي / خانمرسالهي مي رساند تمام اصالحات زیر که در به آگاه

 ................................................................... گرایش....................................................... ي/ رشته دکتريدانشجوي 

 ....................................................................... دانشکده............................................................به شماره دانشجویي 

 یيد أمورد تانجام شده است و وجود داشت  .................................................................. به راهنمایي آقاي/ خانم

 .استاینجانب 

1-    

2-     

3-    

4-  

 نام و نام خانوادگي استاد خارج از گروه

 امضاء و تاريخ

 

 .......... ي.دانشکده.............روه.........گ ..عضو محترم.............................به دليل عدم حضور اينجانب آقاي/ خانم ...

 اقدام نمايند. رسالهنسبت به اصالحات  ،اختيار دارند

 امضاء و تاريخ                                        

 خارجتوسط  استاد داور دکتری دانشجویان رساله یيذ اصالحات أت کاربرگ

 

 به نام ایسد دانا

 بيست و  پنج -جی شماره کاربرگ

 

 

 دانشگاه هنر اصفهان

 
 تحصیالت تکمیلی مدیر        

 ............................ تاریخ:

 ........................... ضوارُ:

 پیَست: .........................



 

 

    )ایي كارتزگ تَسط ًوایٌذُ تحصیالت تکویلي تٌظین ضَد( مشخصات دانشجو: -الفج

 :(كوثَدكل )تذٍى درٍس  هؼذل ضوارُ داًطجَیي: ًام ٍ ًام خاًَادگي:

 :رسالِضوارُ  رضتِ: گزٍُ:                      داًطکذُ:

 تاریخ دفاع :                                تؼذاد ٍاحذ گذراًذُ :      :ارضذ هذرک كارضٌاسي

 : رسالِػٌَاى 

 رسالهي نهايي نمره -ب    

 ارجٍ داٍراى داخل ٍ خ هطاٍر ،ى راٌّوااستاداًوزات هیاًگیي  هَضَػات ارسضیاتي ردیف

 ................................................. به حروف ................ به عذد    (21نمره نهايي )از 

 

 امضاء مرتبه نام و نام خانوادگي سمت رديف

    استاد راٌّوای اٍل 1

    استاد راٌّوای دٍم 2

    استاد هطاٍر اٍل 3

    استاد هطاٍر دٍم 4

    استاد داٍر داخل 5

    داخلاستاد داٍر  6

    استاد داٍر خارج 7

    استاد داٍر خارج 8

    ًوایٌذُ تحصیالت تکویلي 9

 تأييذ نهايي:

                   :داًطکذُ هذیز تحصیالت تکویلي                                تحصیالت تکویلي داًطکذُ:    هؼاٍى آهَسضي ٍ

 :گاُتحصیالت تکویلي داًط ذیزه                                                                   

 دکتری دانشجویانهای  رساله ی ارزشيابيصورتجلسه

 دکتری

 ه نام ایسد داناب

 بيست و  شش -جی شماره کاربرگ

 

 

 

 .تَجِ: اس ایي كارتزگ چْار ًسخِ تْیِ گزدد

 تحصیالت تکمیلی  مدیر       

 نر اصفهاندانشگاه ه    

 

 ............................ تاریخ:

 ........................... ضوارُ:

 پیَست: .........................


