باسمه تعالي

فرم ارزيابي سمينار دوره كارشناسي ارشد
نام و نام خانوادگي دانشجو

شماره دانشجويي

استاد مشاور

استاد راهنما

استاد داور

تاريخ:

عنوان سمينار :

نظر استاد داور

نظر استاد راهنما
حداکثر
امتياز

 .1رعايت نگارش بر مبناي استانداردهاي موجود و قابل قبول

4

 .2مرور تخصصي مقاالت و تحليل مناسب آنها
(پوشش دادن همه مطالب مرتبط با موضوع تحقيق و اجتناب از طرح مطالبي در گزارش که در
راستاي هدف تحقيق نباشد 20 .درصد مراجع از  3سال اخير ،عمده مراجع از مجالت معتبر)

 .3طراحي مناسب اساليدها
(شماره اساليد ،ارايه مراجع ،بهرهگيري مناسب از شكل و نمودار در ارائه)... ،
 .4تسلط و مهارت در ارايه سمينار
(ارايه روشن و بيان قابل درك ،رعايت زمان بندي ( 15دقيقه))

حداکثر
امتياز

 .1رعايت نگارش بر مبناي استانداردهاي موجود و قابل قبول

4

 .2مرور تخصصي مقاالت و تحليل مناسب آنها
4

3
3

(پوشش دادن همه مطالب مرتبط با موضوع تحقيق و اجتناب از طرح مطالبي در گزارش که در
راستاي هدف تحقيق نباشد 20 .درصد مراجع از  3سال اخير ،عمده مراجع از مجالت معتبر)

 .3طراحي مناسب اساليدها
(شماره اساليد ،ارايه مراجع ،بهرهگيري مناسب از شكل و نمودار در ارائه)... ،
 .4تسلط و مهارت در ارايه سمينار
(ارايه روشن و بيان قابل درك ،رعايت زمان بندي ( 15دقيقه))

4

3
3

 .5تسلط در پاسخ به سواالت (بدون كمک استاد راهنما)
(درك مناسب سوال و پاسخ مناسب به آن ،توانايي استدالل و ارتباط دادن بين مطالب)

3

 .5تسلط در پاسخ به سواالت (بدون كمک استاد راهنما)
(درك مناسب سوال و پاسخ مناسب به آن ،توانايي استدالل و ارتباط دادن بين مطالب)

3

 .6نتيجه گيري مناسب و تعيين چالشها بر مبناي ايده تحقيقاتي

3

 .6نتيجه گيري مناسب و تعيين چالشها بر مبناي ايده تحقيقاتي

3

جمع نمره:

نمره سمينار (به عدد و حروف)

جمع نمره:

تاريخ و امضاي استاد راهنما

تاريخ و امضاي استاد داور

امضاي مدير گروه

