
 

 

 

   

 

 

 نامه كارشناسي ارشد توسط داورفرم ارزيابي پايان

 همکار محترم 

  ها و محاتماا  الگو یتم  - مهد تم  اامیتورخ  رارشمووی    رامه آقای احسمان  یتن پتشمهر  مو ر پایانخواهشمند  اتمن ر خ خور  ا 

 اهدنای                 خاه ر  رما یمم                                                                                                       رحن یدوان

ا ائه خواه  ش ، با رکنتل این فمممخب بافاه ه پا اب بمممخرممملا ی ف سه رفایته ایاب فمممخمایت ـ م    امممل              آقای راتخ  

 .رمامه( متااش رارمشوو )ب ون احتساب رنمخه پمایان

 ی وب مهد ت  م اون رحصتا  رکنت   و پژوهش  رارشک ه 

 
 ماح ا   رنخه راو  ح ااثخ رنخه یدوان ا بیاب  
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   10 رحوه رد تم و ر وین مطالب و  یاین قوای  رگا ش   -1

   10 مدحدتها، شک ها و  وابط  یاض  اتفتن ف او ،   -2

   10 چگورگ  ر وین بخرامه رحقتق و حل مداتب مسئ ه   -3

   25 رذا ی آرها اتفتن رتایج، رولیه و رح تل و هحه  -4

   10 رحوه و متلان اتتفاره اب مدابع و به  وب بورن آرها   -5

اتفتن  

 رفاع 

   15 رحوه ا ائه پایان رامه ر  ف سه رفایته و  یاین بمان رفاع   -6

   20 متلان رس ط رارشوو به موضوع و روارائ  ر  پاتخ به تؤاال     -7

   100 رنممممممممممممممخه پممممممممایممممممممممان رممممممممممامه
 

 رامه ارواب شور:اهاحار  اه بای  ر  رسخه رهای  پایان

 راب و راب خاروارر  اتتار ا بیاب  ادد ه                                       

 را یخ و امضاء          

 ر  هو   ر  ر اتارت   اهدنا و مشاو ، متارگتن رنخا  ایشان مد و  خواه  ش ـ  *

 رارشک ه  رحصتا  رکنت   

 

 

 

 

 

 اسبات ها و مح الگوریتم  - علوم مهندسی

 

 



 

 

 

   

 

 

 

 هاي فنيتحصيالت تکميلي پرديس دانشکده 

 بخگ اطایا  پخراخن حق اللحنه راو ی پایان رامه و  تاله رحصتا  رکنت   

 رخوه آموبش   مخراه ی ن  )رارشگاه (  راب و راب خاروارر  

    

 های فد  رارشگاه رهخان رکنتل شور هتأ  ی ن  پخریا رارشک هف و  بیخ فقط روتط راو ان غتخ یضو 

 محل اشتغا : آخخین م  ک رحصت  :

 غتخ اب رارشگاه  راب رارشگاه  تا  اخذ  محل اخذ   شته 

 

 

    

 های راو ی ش ه ها و  تاله مشخصا  پایان رامه

 راب و راب خاروارر  رارشوو   ریف 

پایان رامه  

اا شدات   

 ا ش  

 تاله  

 راتخی
 را یخ رفاع  یدوان پایان رامه یا  تاله 

1         
      
      

 

 

 

 

 

 را یخ و امضاء اتتار م یو  

 
 ی وب مهد ت   را یخ و امضاء م اون رحصتا  رکنت   و پژوهش  رارشک ه 

 

 

 
آموبش   را یخ و امضاء م اون رحصتا  رکنت   و  ی وب مهد ت رارشک ه را یخ و امضاء  ئتا 

 های فد  پخریا رارشک ه
را یخ و امضاء م اون ارا ی و مال              

 های فد  پخریا رارشک ه

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 هاي فنيتحصيالت تکميلي پرديس دانشکده 

 بخگ اطایا  پخراخن حق اللحنه راو ی پایان رامه و  تاله رحصتا  رکنت   

 رخوه آموبش   )رارشگاه ( مخراه ی ن    راب و راب خاروارر  

   

 های فد  رارشگاه رهخان رکنتل شور ف و  بیخ فقط روتط راو ان غتخ یضو هتأ  ی ن  پخریا رارشک ه

 محل اشتغا : راتخای آخخین م  ک رحصت  :

 غتخ اب رارشگاه  راب رارشگاه  تا  اخذ  محل اخذ   شته 

     

 های راو ی ش ه ها و  تاله مشخصا  پایان رامه

 راب و راب خاروارر  رارشوو   ریف 

پایان رامه  

اا شدات   

 ا ش  

 تاله  

 راتخی
 را یخ رفاع  یدوان پایان رامه یا  تاله 

1      
      
      
      

 

 

 

 را یخ و امضاء اتتار م یو  

 

 

 

 ی وب مهد ت رارشک ه را یخ و امضاء م اون رحصتا  رکنت   و پژوهش  

 

را یخ و امضاء م اون رحصتا  رکنت   و آموبش    ی وب مهد ت رارشک ه را یخ و امضاء  ئتا 

 های فد  پخریا رارشک ه
را یخ و امضاء م اون ارا ی و مال              

 های فد  پخریا رارشک ه

 
  

 



 

 

 

   

 

 

 نمره با توجه به مقاالت و تأخيرها فرم اعالم  

  

  ( 20رنخه اولته هتا  راو ان ب ون ر  ر خ رخفتن رنخا  رشویق  و راختخها  ) اب    

  نمرات تشويقي                                                                                                                       

 رنخه    ISI  ،4-2رنخه، و ر  موا     1-2پژوهش ،    -ارتشا  یا پذیخش مقاله ر  موا  م تاخ ی ن   -الف

 )ا ائه اهل مقاله چاپ ش ه و یا م ا ک مخبوط به پذیخش قط   آن اللام  اتن(ـ
 

 رنخه،    5/0چاپ ر  مونویه مقاال  و یا پذیخش قط   مقاله ر  ادفخارا های م تاخ م   ح ااثخ   -ب

 رنخه،    5/0-1چاپ ر  مونویه مقاال  و یا پذیخش قط   مقاله ر  ادفخارا های م تاخ بتن الن           

 رنخه  5/0رخویو  ح ااثخ    -چاپ و یا پذیخش قط   مقاله ر  موا  م تاخ ی ن       

 اللام  اتنـ  و پذیخش قط    ا ائه اهل مقالهو  رنخه    2امتتابا  بد  ب،    مونوعح ااثخ  

 

رامه روخب  با رأیت  م اون رحصمتا  رکنت    مد و  ارواب پایانتماخن و  اه ار ابی رتمتگاه آبمایب به   -ج

 رنخه  5/1  رارشک ه / رخوه مخبوطه، ح ااثخ
 

 كاهش سقف بابت تأخيرها 

 راختخ ر  رصویب موضوع پایان رامه )پا اب رتنسا  روب(،   -الف

 رنخه   2رنخه، ر  ط  بهنن    5/1رنخه، ر  طم  ری    1رنخه، ر  طم  آذ     5/0مهخ را پایان آبان    16اب    
 

 رنخه   25/0راختخ ر رفاع اب پایان رامه )پا اب رتنسا  چها ب(، هخ ماه    -ب

 )به ابای هخ ر س فاخار  یکناه مه ن اضاف  راره م  شور(   
 

  موا ر خاص )با مصوبه شو ای رحصتا  رکنت   رخوه/ رارشک ه/ پخریا(   -ج

 

  نمره نهايي  ) به حروف ( 

 

     

  ف و  رقستم امتتاب مقاال  بتن مولفتن )پا اب حذف اتارت  مولف مقاله(        

 رفخ پدوم رفخ چها ب  رفخ توب  رفخ روب  رفخ او  

100%     

85% 45%    

75% 40% 40%   

70% 35% 35% 35%  

60% 30% 30% 30% 30% 

 رفخ روب به ب   به رسان مساوی اب امتتاب باقتنار ه  50%

  رامه شورـ بای  ر  موقع رفایته رارشوو ضنتنه هو رو سه و رواه  رفاع اب پایان این فخب         
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