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  :گرددیاعالم مل یذبه شرح  هیدفاع

 داوران( أت یل شده توسط هیتکم یابیاررش یها)بر اساس فرم *رساله  یابیالف( ارزش

 یمرتبه علم ینام و نام خانوادگ سمت ردیف
دانشگاه 

 محل خدمت
 حاتیوضت نمره با اعمال ضریب ضریب نمره

        اول ياستاد راهنما 1

        دوم ياستادراهنما 2

        استاد مشاور اول 3

        استاد مشاور دوم 4

        داور اول  5

        داور دوم  6

        داور سوم 7

 نمره با اعمال ضریبجمع 

 .به عدد: ......................................... به حروف: .................................................................. ها: نمره ین وزنیانگیم
 آید. ها با اعمال ضریب بر مجموع ضرایب هیأت داوران به دست میها از تقسیم جمع نمرهمیانگین وزنی نمره

شـود در ارزشیابی رساله در نظر گرفتـه مـی 1دفاعیه براي هر کدام یک نمره با ضریب  ۀد راهنما در جلسکه داراي دو استاد راهنما هستند، در صورت حضور هر دو استا يهاي دکتررساله

 ۀن نمـریانگیـک اسـتاد مشـاور، میـش از ین در صورت وجود بیشود. همچنیدر نظر گرفته م 2ب یحاضر، ضر ياستاد راهنما ۀنمر يب باشد، برایاز استادان راهنما غا یکیکه  یو درصورت

 شود.یر داده میکل تأث ۀدر نمر 1ب یک نمره با ضریادان مشاور به عنوان است

 مه است( ی)مدارک مربوطه ضم *رساله موثر بر نمره  یعلم یب( دستاوردها

 حات یتوض نمره  تیوضع عنوان فیرد

1 
مقاله علمی پژوهشی داخلی مورد 

  ISIه ینما ين یا داراید وزارتییتا

        رش یپذ یگواه يدارا

  چاپ شده        
  

 علمی ترویجی داخلیه قالم 2
        رش یپذ یگواه يدارا

  چاپ شده        
  

3 
معتبر مجالت در  ت چاپ شدهمقاال

 (ISI)غیر یخارجی و داخل

        رش یپذ یگواه يدارا

 چاپ شده        
  

4 
نار ـ ی)سم شیمقاالت هما

 کنفرانس(
            ارائه یگواه يدارا 

 ر دستاوردها )با ذکر مورد(یاس 
  ((11داوران )د/ یابیکاربرگ ارزش 2)جدول

   

   رساله موثر بر نمره  یعلم يجمع نمره دستاوردها

 رد. یگیتعلق نم ياشها نمرهیرش مقاله در همایبه مجالت و پذد ارسال مقاله یرسبه  *
 

 

 ناظرـ امضاء: ینام و نام خانوادگ
 

ف ناظر یوظاخالصه ابد. ییتحقق م یلیالت تکمیبا حضور ناظر تحص هیدفاع هدر جلس یلیالت تکمیتحص یمصوبات شورا یق بر اجراینظارت دقد( 

 :ر استیزبه شرح  یلیالت تکمیتحص
 ازه یدفاع ۀو صورتجلس اورس راهنما و مشیالتدرحقفرم  ،یابیارزش يهافرمفرم گزارش محرمانه ناظر،  دانشجو: رسالۀ جلسه دفاع ازدر افت مستندات الزم یدرـ 1

ل یمربوط تحو/ دانشکده مستقلمشاور خارج از دانشگاه و داور خارج از دانشگاه از گروه ، س راهنمایمربوط به قرارداد حق التدر يهاو فرم یلیالت تکمیکارشناس تحص

 گرفته شود. 

 
 یلیالت تکمیتحص  

 ه یجلسه دفاع یاز برگزار یلیالت تکمیگزارش ناظر تحصکاربرگ 

 یدکتر یدانشجورساله 

 (6931بهار ش یرایو) 

)محرمانه( 

 

 66/دشناسه: 



در روز دفاع امکانتغییر داور  ابد.ییت میرسم هیجلسه دفاع یلیالت تکمیو ناظر تحص انوردا تمامبا حضور استاد راهنما،  :أت داوران جلسهیه ينظارت بر حضور اعضاـ 2

و اداره  سیپرد یو پژوهش یمعاون آموزش/دانشکده و مستقل تواند بر اساس دالیل متقن و طبق مقررات با هماهنگی شوراي گروهفقط میداور پذیر نیست. تغییر 

 د.انجام گیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه

 هیپذیر نیست. تغییر در زمان برگزاري جلسه دفاعامکانرساله از  عدر روز دفا هیتغییر در زمان برگزاري جلسه دفاع :در زمان مقرر هیدفاع ۀجلس ينظارت بر برگزارـ 3

هاي زمانی مقرر انجام ی دانشگاه و با رعایت مهلتتحصیالت تکمیلحوزه /دانشکده و مستقل تواند بر اساس دالیل متقن و طبق مقررات با هماهنگی شوراي گروهفقط می

 يادآوری قه(یدق 181و حداکثر 121حداقل ) هیدفاع ۀجلس يقه( و مدت زمان برگزاریدق 51و حداکثر 31حداقل توسط دانشجو )مدت زمان ارائه  در صورت لزوم  گیرد.

  .شود

 یابیارز ينه الزم برایبه منظور فراهم نمودن فضا و زم. شود يادآوریرساله  یکردن شبهات احتمالراهنما و مشاور در روشن  استادانصورت لزوم نحوه مشارکت در ـ 4

سر یمدانشجو  یعلم ییتوانا یابیباشد که امکان ارز یصورت هد بیاشده باالت مطرح سؤبه  راهنما و مشاور در پاسخ استاداندانشجو، مشارکت  یت علمیوضعمناسب 

 گردد.

 . هیجلسه دفاعأت داوران پس از اتمام یه يبه اعضا یابیارز يهال برگهیتحوـ 5

شود. ل یتحو یلیالت تکمید به ناظر تحصیمجله با ۀرتب ۀیدییأو ترساله  یعلم يمستندات مربوط به دستاوردها :رساله یعلم ينظارت بر نمره داده شده به دستاوردهاـ 6

 شده است. ذکر یابیدر فرم ارزش یعلم يدستاوردها یدهازیوه امتیش

 أت داوران. یتوسط ه یابیبودن ارز ینظارت بر مخفـ 7

 . یینها یابیداوران و ثبت آن در برگه ارزش أتیه ياعضا یابینمره ارز ین وزنیانگیم محاسبهـ 8

 توسط دانشجو. یلیبوط به فارغ التحصل امور مریتکم يماه برا 3توسط استاد راهنما و حداکثر مهلت رساله قفل نمره  يروزه برا 11مهلت حداکثر  يادآوریـ 9

 يامضاء و از رو یلیالت تکمیتحصراهنما، مشاور، داوران و ناظر  استادانتوسط  وارد شدن نمره،پس  هیدفاع ۀفرم صورتجلس :هیدفاع ۀصورتجلس ۀمحرمان میتنظـ 11

 گردد.یمارسال  یلیالت تکمیتحصکارشناس  يبراتوسط ناظر محترم ر یتصونسخه 5 ابهمراه  ینسخه اصل 2ر گرفته شده و ی، به تعداد الزم تصوینسخه اصل

 توسط گروهد یبازد یخارج از دانشگاه راهنما و مشاور  استادانس یالتدرفرم گزارش حقه: س راهنما و مشاور داخل و خارج از دانشگایالتدرل فرم گزارش حقیتکمـ 11

شماره ذکر  .ارسال گردد یلیالت تکمیتحصکارشناس  يبرال شده یتکم يهاگر فرمیدستاد و ا ینیحکم کارگز نیآخر، همراه با امضاپس از و  لیتکم /دانشکدهمستقل

 است. یالزام ینیحکم کارگز يبر روزد یاز دانشگاه خارج  استادان بانک تجارت حساب

با اظهار نظر مستدل  نامه،انیپابه  یرغم دادن نمره قبولیکه عل يموارد ایگردد،  یینها يریگمیا تصمی ه دانشجویدرصورت بروز هر گونه مشکل که موجب توقف دفاعـ 12

 د در صورتجلسه علت آن ذکر گردد. یأت داوران نرسد بایب هیبه تصو هیدفاع ۀدر جلسرساله که  يرد و مواردیگید قرار میال و تردؤمورد سرساله داوران اصالت 

که جلسه دفاع خارج از ساعت  يل داده شود. در مواردیتحو یلیالت تکمیبه کارشناس تحصدر پاکت دربسته  هجلس يرـ الزم است مدارک دفاع بالفاصله بعد از برگزا13

به  ارسال گردد. مدارک دفاع یلیالت تکمیتحص کارشناس يبرال داده شود تا یتحو /دانشکدهمستقل ن فرصت مدارک دفاع به دفتر گروهیگردد، در اولیبرگزار م يادار

 رد. یگار دانشجو قرار ید در اختیبانوجه چیه

 

 دانشگاه جهت استحضار یابیر محترم نظارت و ارزیرونوشت: مد
 

الت یر آن به حوزه تحصیو تصو یگانیدر پرونده دانشجو با یلیالت تکمیناظر تحص : اصل کاربرگ گزارشیلیالت تکمیکارشناس محترم تحص

دانشگاه ارسال گردد.  یلیتکم

ت أیه یابی، نحوه ارائه، نحوه ارزی، مشاوره، داوریی)راهنما................ .....................یخانم / آقا هیجلسه دفاع یاز برگزاررا  خود یابیلطفا ارز

 .دییذکر نمااختصار داوران( به

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 یلیالت تکمینام و امضاء ناظر تحص                                                                                                                     


