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 1صفحه  – ارشد فرم ارزيابي پايان نامه هاي مقطع كارشناسي 

 

 IEEEبخش ايران  ارشد هاي برتر دانشجويي مقطع كارشناسي نامهفرم نامزدي پايان

 

 مشخصات اصلي نامزد
نام و نام خانوادگي

مقطع تحصيلي مورد نظر

شماره دانشجويي حين تحصيل در مقطع مربوطه

نام دانشگاه يا موسسه مربوطه

  IEEE شماره عضويت در

شماره تماس

ايميل

 كپي جلد پايان نامه را پيوست فرماييد) وپايان نامه (لطفا فايل  مشخصات

نامه به فارسيعنوان پايان

نامه به انگليسيعنوان پايان

مشخصات استاد راهنما

مشخصات استاد مشاور

تاريخ دفاع

نامه اعطا شده از طرف نمره پايان
 دانشگاه/موسسه

توضيحات احتمالي

  

  

 

 

 

 

 

  گردد.  ارسال مي IEEEنامه و مدارك دانشجوي فوق مورد تاييد است و براي داوري به كميته دانشجويي بخش ايران صحت پايان

  امضا:              نام و نام خانوادگي مشاور شاخه دانشجويي: 



 
 2صفحه  – ارشد فرم ارزيابي پايان نامه هاي مقطع كارشناسي 

 

  :(تكميل توسط دانشجو)نامه  سواالت ارزيابي مفهومي پايانبخش اول 

         نام شركت كننده:

   :عنوان پروژه
ي انجام شده توضيحي ارائه دهد. ارزيابي و امتيازدهي با توجه دانشجو بايستي به صورت مختصر و صريح در مورد هر يك از سواالت زير در رابطه با پروژه

  پذيرد.ها صورت ميبه پاسخ
 

 مسئله چيست و چرا اين موضوع حائز اهميت است؟ .1

  
  
  
  
  
  

 دهد؟ همراه با ذكر منابع شرح دهيد.آيا كار شما كارهاي قبلي را توسعه مي .2

  
  
  
  
  
  
  

 هايي در اين تحقيق نسبت به كارهاي پيشين وجود دارد؟چه برتري و نوآوري .3

  
  
  
  
  
  
  

 ي مسئله در راستاي رفع يك نياز روز وجود دارد؟چه ميزان امكان توسعه .4

  
  
  
  
  
 
  



 
 3صفحه  – ارشد فرم ارزيابي پايان نامه هاي مقطع كارشناسي 

 

  :امتيازات داوران به سواالت مفهومي دانشجوبخش دوم 

                نام شركت كننده:

  :عنوان پروژه

  3داور   2داور   1داور   ليست سواالت

        اول سوال

        سوال دوم

        سوال سوم

        سوال چهارم

        مجموع امتيازات

   ميانگين امتيازات كسب شده بخش اول

  20از  نامه انيپا ي نمره
  )ازيامت 15خوب =  اريبس  از،يامت 20=  يبه عدد:  عال نامه پايان يحروف ي نمره لي(تبد 

 

   40نمره نهايي بخش دوم از 

  

  :2امضاي داور              : 1امضاي داور

  

  :3امضاي داور

   



 
 4صفحه  – ارشد فرم ارزيابي پايان نامه هاي مقطع كارشناسي 

 

 بندي نامه و جمعزيابي دستاوردهاي منسوب به پايانبخش سوم: ار 

  گيرد. هاي دانشجويي قرار مياين بخش فقط در اختيار نماينده كميته داوري و مسئول كميته فعاليت
  كننده:نام شركت 
    :عنوان پروژه

  شماره عضويت:  
  

 امتياز نهايي كسب شده از بخش دوم:  -

  

  شود. امتياز ثبت اختراعات مطابق جدول زير محاسبه مي اختراعات ثبت شده و جوايز: -

  امتياز  توضيحات شناسايي  سطح اختراع

 يهـا  معتبر ماننـد: جشـنواره   يدادهايرو يبرگزار رياز مسيا  و يرسم ثبت ي كهيها اختراع  : نوپديد3سطح 
  5  شناسايي شده باشند. مختلف ابداعات، اختراعات و ابتكارات

اختـراع   نـه يدر زم» نوپـا  يشـركت  سيتأس«كه صاحبان آنها موفق به  3سطح  يها اختراع  : نورست2سطح 
  7  .باشند ي كردهط تيرا با موفق يتوانمندساز ريمورد نظرشده و مس

 ريشـده و مسـ   انبنيـ ‐شركت دانش سيكه صاحبان آنها موفق به تأس  2سطح  يها اختراع  : نوشكفت1سطح 
  10  .باشند كرده يط تيرا با موفق يتوانمندساز

  
  ها همراه با درصد مشاركت دانشجو:ليست اختراعات ثبت شده و سطح آن

  

  

  مجموع امتياز كسب شده از اختراعات:

  

 جوايز دريافتي: -

  

  

  
  :جوايز دريافتيامتياز كسب شده از مجموع 



 
 5صفحه  – ارشد فرم ارزيابي پايان نامه هاي مقطع كارشناسي 

 

  نامه هاي مستخرج از پايانمقاله -
  مشخصات مقاله

  دهيامتياز  خير بله     نامهمستخرج از پايان
  (فقط براي استفاده بخش ايران)

    عنوان

وجود فايل مقاله با 
  مشخصات ناشر

  

نامه مستخرج از پايان
  (درصد)

  

    امتياز اولويت    نام ناشر/همايش

 مشخصات كامل

شماره، سال و 
  صفحات

  قابل امتيازدهي  
  

SJR Rank:                                   Q1  
Q2 

Impact Factor: IEEE/IET    

  15امتياز نهايي از 
  

  دوم اول   اولويت نويسنده: 
   سوم 

ISSN: 

  
  مشخصات مقاله

  امتيازدهي  خير بله     نامهمستخرج از پايان
  بخش ايران) (فقط براي استفاده

    عنوان

وجود فايل مقاله با 
  مشخصات ناشر

  

نامه مستخرج از پايان
  (درصد)

  

    امتياز اولويت    نام ناشر/همايش

 مشخصات كامل

شماره، سال و 
  صفحات

  قابل امتيازدهي  
  

SJR Rank:                                   Q1  
Q2 

Impact Factor: IEEE/IET    

  15امتياز نهايي از 
  

  دوم اول   اولويت نويسنده: 
   سوم 

ISSN: 

  

  



 
 6صفحه  – ارشد فرم ارزيابي پايان نامه هاي مقطع كارشناسي 

 

  
  مشخصات مقاله

  دهيامتياز  خير بله     نامهمستخرج از پايان
  (فقط براي استفاده بخش ايران)

    عنوان

وجود فايل مقاله با 
  مشخصات ناشر

  

نامه مستخرج از پايان
  (درصد)

  

    امتياز اولويت    نام ناشر/همايش

 مشخصات كامل

شماره، سال و 
  صفحات

  قابل امتيازدهي  
  

SJR Rank:                                   Q1  
Q2 

Impact Factor: IEEE/IET    

  15امتياز نهايي از 
  

  دوم اول   اولويت نويسنده: 
   سوم 

ISSN: 

  

  

  

  

  بندي امتيازات:   جمع
    

   40از  (بخش دوم)  نامهامتياز پايان
    30امتياز كل مقاالت از 
   10امتياز ثبت اختراع از 

    20امتياز جوايز از 
  100ازارشدنامه كارشناسيمحاسبه امتياز نهايي پايان

  
                                                    :وايزجكميته  رئيسامضاي 


