
 

 دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

 گرایش: :دانشجو نام و نام خانوادگی

 : سال ورود نوبت دوم     نوبت اول دانشجوی   

 تاریخ تصویب پروژه: استاد )استادان( راهنما:

 سال تحصیلی:  ■دوم   اول ......  مربوط به نیمسال .2گزارش شماره.....

 

 ارزشیابی استاد راهنما

 عاتموضو

 بزنید (√فقط در یکی از ستونها عالمت )

عالی 

(0.25) 

خوب 

(0.2) 

متوسط 

(0.15) 

ضعیف 

(0.1) 

غیر قابل 

 (0قبول )

      رعایت زمان بندی در ارایه گزارشهای شفاهی و کتبی

      ()مطالعه، گزارش نویسی، انجام آزمایش، ...کیفیت انجام فعالیتها 

      راهنماحضور فیزیکی مورد نظر استاد 

      انجام پیگیریهای مؤثر برای اجرای به موقع فعالیتها

      جمع نمرات هر ستون

 به عدد و حروف: (1جمع کل )نمره از 

 تاریخ:                             امضا نام و نام خانوادگی استاد راهنما:

 

 اد راهنما تحویل تحصیالت تکمیلی دانشکده گردد.این فرم پس از تکمیل و امضا باید بصورت محرمانه توسط است .1

 گردد، معذور است.تحصیالت تکمیلی دانشکده از دریافت فرمهایی که توسط دانشجو تحویل می .2

 این نمره در بند استمرار تحقیق در فرم ارزشیابی نهایی پروژه دانشجو درج شده و پس از درج غیر قابل تغییر است. .3

 گردد.تعیین شده توسط تحصیالت تکمیلی دانشکده منجر به درج نمره صفر میعدم دریافت نمره در مهلت  .4

( توسط استاد راهنما تعیین و اعالم گردد. یک گزارش در  1برای هر دانشجو باید دو نمره ارزشیابی )هر یک از  .5

 پایان نیمسال سوم و گزارش دیگر در پایان نیمسال چهارم.

هنما دارند، باید توسط هر یک از اساتید یک نمره اعالم گردد که در اینصورت برای دانشجویانی که دو نفر استاد را .6

 میانگین نمرات اساتید برای دانشجو منظور خواهد شد.

 

 دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

 گرایش: :دانشجو نام و نام خانوادگی

  :سال ورود نوبت دوم     نوبت اول دانشجوی   

 تاریخ تصویب پروژه: استاد )استادان( راهنما:

  سال تحصیلی: دوم   ■اول مربوط به نیمسال .......  1.....گزارش شماره

 

 ارزشیابی استاد راهنما

 موضوعات

 بزنید (√فقط در یکی از ستونها عالمت )

عالی 

(0.25) 

خوب 

(0.2) 

متوسط 

(0.15) 

ضعیف 

(0.1) 

غیر قابل 

 (0قبول )

      ان بندی در ارایه گزارشهای شفاهی و کتبیرعایت زم

      )مطالعه، گزارش نویسی، انجام آزمایش، ...(کیفیت انجام فعالیتها 

      حضور فیزیکی مورد نظر استاد راهنما

      انجام پیگیریهای مؤثر برای اجرای به موقع فعالیتها

      جمع نمرات هر ستون

 د و حروف:به عد (1جمع کل )نمره از 

 تاریخ:                             امضا نام و نام خانوادگی استاد راهنما:

 

 این فرم پس از تکمیل و امضا باید بصورت محرمانه توسط استاد راهنما تحویل تحصیالت تکمیلی دانشکده گردد. .1

 معذور است.گردد، تحصیالت تکمیلی دانشکده از دریافت فرمهایی که توسط دانشجو تحویل می .2

 این نمره در بند استمرار تحقیق در فرم ارزشیابی نهایی پروژه دانشجو درج شده و پس از درج غیر قابل تغییر است. .3

 گردد.عدم دریافت نمره در مهلت تعیین شده توسط تحصیالت تکمیلی دانشکده منجر به درج نمره صفر می .4

( توسط استاد راهنما تعیین و اعالم گردد. یک گزارش در  1برای هر دانشجو باید دو نمره ارزشیابی )هر یک از  .5

 پایان نیمسال سوم و گزارش دیگر در پایان نیمسال چهارم.

برای دانشجویانی که دو نفر استاد راهنما دارند، باید توسط هر یک از اساتید یک نمره اعالم گردد که در اینصورت  .6

 شد.میانگین نمرات اساتید برای دانشجو منظور خواهد 
 

 فرم ارزشیابی استاد راهنما از نحوه فعالیت دانشجوی کارشناسی ارشد در طول تحقیق فرم ارزشیابی استاد راهنما از نحوه فعالیت دانشجوی کارشناسی ارشد در طول تحقیق


