
  
  

  

  بسمه تعالی
  

  
                                                                         گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  درمانی آذربایجان غربیدانش 
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  تاریخ : ....................

  شماره : ...................
  پیوست : ..................
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   ۱فرم شماره  ۰
  

  دبير محترم کميته تحصيالت تکميلي دانشکده پرستاري و مامايي اروميه
  با سالم و احترام ؛

جام و نگارش پايان ....................... درصدد اناينجانب .......................................... به شماره دانشجويي ................................... دانشجوي رشته .......
د در اين مورد اقدامات نامه به راهنمايي استاد محترم سرکار خانم / جناب آقاي ..................................... مي باشم . خواهشمند است دستور فرمايي

  قانوني به عمل آورند . 
  امضاء دانشجو 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .....................استاد محترم جناب آقاي / سرکار خانم .....
  ؛با سالم 

  به اين واحد اعالم نماييد ............................... خواهشمند است نظريه خود را در خصوص تقبل راهنماي پايان نامه فوق الذکر را حداکثر تا تاريخ 
  

  دبير کميته تحصيالت تکميلي
  دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

  دانشجو : نظريه استاد راهنماي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   PhD         : کارشناسي ارشد نوع پايان نامه 

  ...............................................................................................................................................................................................................عنوان طرح به فارسي : 

  ............................................................................................................................................................................................................عنوان طرح به انگليسي : 

  ........................................................................رح : ........................................................................................................................محل اجراي پايان نامه يا ط

 ................................................................................................................................................................................................................آدرس و تلفن تماس : 

ريه اينجانب ..................................... عضو هيأت علمي گـروه  به دبير محترم کميته تحصيالت تکميلي دانشکده پرستاري و مامايي : احتراماً ، بدينوسيله نظ

  اعالم مي گردد :  ................. در خصوص عنوان پايان نامه دانشجوي کارشناسي ارشد خانم / آقاي .................................... به شرح ذيل 

  موافقت خود را اعالم مي کنم  

  راي اينجانب مقدور نيست  در شرايط فعلي ب

 استاد راهنما
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  ( الف ) ۴فرم شماره  

 فرم گزارش جلسات مشاوره با استاد راهنماي پایان نامه
  گزارش شماره :                           از تاريخ ..../..../...... تا تاريخ ..../..../...... 

  گرايش                                          شماره دانشجويي                    رشته                   نام و نام خانوادگي :                     
  عنوان پايان نامه : 

   نام و نام خانوادگي استاد راهنما :

  

تاريخ مراجعه   موارد قابل پيگيري جهت جلسه بعد  موارد مورد بحث  تاريخ / ساعت
  بعدي

امضاء استاد 
  راهنما

..../..../....  
.... تا .....  از ساعت

  ساعت

        

..../..../....  
از ساعت .... تا ..... 

  ساعت

        

..../..../....  
از ساعت .... تا ..... 

  ساعت

        

..../..../....  
از ساعت .... تا ..... 

  ساعت

        

..../..../....  
از ساعت .... تا ..... 

  ساعت

        

..../..../....  
از ساعت .... تا ..... 

  ساعت

        

..../..../....  
از ساعت .... تا ..... 

  ساعت

        

  واحد تحصیالت تکمیلی دانشکده 
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      جناب آقاي / سرکار خانم

  با سالم ؛

دانشجوي  .................................استاد راهنماي خانم / آقاي  .......................................احتراماً ، برابر درخواست جناب آقاي / سرکار خانم 

 ............................................................................................................کارشناسي ارشد اين دانشکده در خصوص عنوان پايان نامه به شرح 

  وافقت يا عدم موافقت خود را به شرح جدول زير اعالم فرماييد . حضرتعالي به عنوان استاد مشاور معرفي ، خواهشمند است مراتب م

  دبير کميته تحصيالت تکميلي
  دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  
  

  دبير محترم کميته تحصيالت تکميلي دانشکده پرستاري و مامايي

  خـود را جهت مشاوره پايان نامـه فـوق اعالم مي دارم.                          ...........................................احتراماً ، بدينوسيله اينجانب 

  

  ء مشاورنام و امضا
  

          موافقت

   عدم موافقت
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  » فرم اظهار نظر داور « 
  

  ............. ..............................................................................................................عنوان پايان نامه ..................................................
............................................................................................................................................................................................................  

  
  نام دانشجو :                                       رشته :                                            گرايش : 

  
  با توجه به مطالعه متن نهايي پايان نامه فوق باطالع مي رساند  

     . الف : قابل دفاع است  
     . ب : با انجام اصالحات ذيل قابل دفاع است  
    ه داليل ذيل قابل دفاع نيست . ج : ب  
  

  ....................................................................................توضيحات : ..................................................................................................
.............................................................................................................................................................. ..............................................  

.............................................................................................................................................................. ..............................................  
.............................................................................................................................................................. ..............................................  
...................................................................................................................................................................................... ......................  
.............................................................................................................................................................. ..............................................  

.............................................................................................................................................................. ..............................................  
.............................................................................................................................................................. ..............................................  

  
 ...........)  ................ لغايت ..............زمان پيشنهادي براي تشکيل جلسه دفاعيه با توجه به محدوده اعالم شده ( ... -۱

  مورخ ........................... مي باشد        صبح          ۱۲-۱۰            صبح    ۱۰-۸ساعت 

 نام :                                رسال فرمائيد .             لطفاً تصوير آخرين حکم کارگزيني خود را ا -۲

  سمت :                 
  امضاء :                 
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  يان نامهپادفاع از صورتجلسه 
  

................................ .................. رشته .........به منظور بررسي و ارزشيابي پايان نامه ي خانم / آقاي .................
مقطع .............................. جلسه اي با حضور امضاء کنندگان ذيل به عنوان هيأت داوران در تاريخ .................. 
در محل دانشکده پرستاري و مامايي اروميه برگزار و با توجه به معيارهـاي ارزشـيابي ، پايـان نامـه ايشـان تحـت       

  .................................. ن ...........................................................................................................................عنوا
  .............................. مورد تائيد قرار گرفت . ..................................................................................... با درجه .

  
  هيأت داوران : 

  سرکار خانم / آقای ................................... ( استاد راهنما )  - ۱
 سرکار خانم / آقای .................................. ( استاد مشاور تخصصي )  - ۲

 ............... ( استاد مشاور آمار ) سرکار خانم / آقای ................... - ۳

 سرکار خانم / آقای .................................. ( استاد داور )  - ۴

 سرکار خانم / آقای .................................. ( استاد داور )  - ۵

 سرکار خانم / آقای .................................. ( استاد داور )  - ۶

 / آقای .................................. ( استاد داور ) سرکار خانم  - ۷

 سرکار خانم / آقای .................................. ( رئیس جلسه )  - ۸

 سرکار خانم / آقای .................................. ( مسئول تحصالت تکمیلی )  - ۹

 
 

   زاده حبیب حسین دکتر
   ارومیھ مامایی و پرستاری دانشکده رئیس
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 فرم ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد 
............................... و نام خانوادگي دانشـجو ............................................................. شـماره دانشـجويي ..........................   نام 

............ ........................... گـرايش ......................................................... تـاريخ ارائـه .....................   رشته تحصيلي .....................

ــه .....................................................................................................  ــان نام ــوان پاي ........................................................................ عن

.......................................................................................................................................................................................  .....................  

  نمره پيشنهادي  حداکثر امتياز  شاخص  رديف
    ۴  ارزش علمي و نو بودن موضوع   ۱
    ۸  نحوه گزارش بيان مسئله براي اثبات اهميت و ضرورت انجام پژوهش   ۲
    ۱۰  بيان دقيق عنوان اهداف /فرضيه /سؤال /واژه ها /پيش فرض/ محدوديتها   ۳
    ۵  م چهارچوب پنداشتي و حفظ ارتباطات آن گويايي و دقت در مفاهي  ۴
    ۸  دقت و وسعت مرور بر مطالعه و ارتباط آن با موضوع   ۵
    ۱۰  بيان دقيق متدولوژي تحقيق   ۶
    ۱۵  جداول و نمودار متن  –دقت در تجزيه و تحليل داده ها و ارائه نتايج   ۷
    ۸  دقت و کفايت بحث و نتيجه گيري و پيشنهادات   ۸
    ۵  سبک ، رعايت آيين نگارش و منابع نويسي  شيوايي  ۹

    ۸  چگونگي ارائه شفاهي پايان نامه و توانايي دانشجو در پاسخگويي به پرسشها   ۱۰
    ۴  کيفيت تنظيم چکيده فارسي و انگليسي   ۱۱
    ۱۰  پژوهشي  –اعالم وصول يا پذيرش و چاپ مقاله در مجالت معتبر علمي   ۱۲
    ۵  ماهه پيشرفت کار پايان نامه توسط دانشجو  کيفيت تکميل فرمهاي سه  ۱۳
    ۱۰۰  جمع   

  امضاء                                                                            نام و نام خانوادگي ارزشيابي کننده                                
  

  گروه داوران 
  استاد راهنما پايان نامه   -۱
 آمار پایان نامه  استاد مشاور  -۲

 استاد مشاور تخصصي پايان نامه   -۳

 استاد داور پایان نامه  -۴

 تحصیالت تکميلي دانشکده   مدیر -۵

  
 نمره به کـل نمـره پایـان نامـه      ۰.۵پژوهشی  -* توجه : به ازای پذیرش هر مقاله اضافه در مجالت معتبر علمی 

 اضافه خواهد شد.


