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  ارشد های کارشناسیپایان نامه از ارزشیابی داوران کاربرگ

 (7931پاییز )ویرایش  

 )مخصوص دانشجویان هنر و معماری(
 

 تحصیالت تکمیلی

 :تذکرات مهم

هیأت داوران به بحث و بررسی دربارۀ نقاط قوت و ضعف  و خارج شدن دانشجویان از جلسه، در صورت نیاز، «نامهاز پایان دفاع» با پایان یافتن مذاکرات جلسۀ

ماینده  تحصیالت تکمیلی دانشگاه آن را به ن و نمودهنمره دانشجو را مشخص ، صورت محرمانهه ببا تکمیل جدول زیر نامه خواهند پرداخت و پس از آن پایان

را پس از  نمره نهایی را محاسبه و هانمرهمیانگین  ،برای دیگر اعضا 1اهنما و ضریب برای استاد ر 2با احتساب ضریب باید . ناظر دهندمی)ناظر جلسه( تحویل 

استاد  یکد. در صورت وجود بیش ازلحاظ شو 1ی هر کدام ضریب برا داشته باشد بایدنامه دو استاد راهنما پایان چنانچهنماید. اعالم  یان به جلسهدانشجو ورود

ت أهی یای به امضاطی صورتجلسهنیز باید نهایی  ۀنمر ثیر داده شود. أدر نمره کل ت 1به عنوان یک نمره با ضریب  باید مشاور استادان ۀمشاور، میانگین نمر

 .رسانده شودداوران 
      داور استاد         استاد مشاور      سمت:  استاد راهنما   ................................:..............نام ونام خانوادگی عضو هیأت داوران

 ....................تاریخ دفاع:   ....................: . ....دانشکده/ تاریخ تصویب پیشنهادیه در گروه ............................شماره دانشجویی: ....................................نام ونام خانوادگی دانشجو:
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 جریمه عدم تصویب به موقع پیشنهادیه  و تشویق طول مدت طول مدت تحصیل یت زمان بندیرعا

 طبق توضیح

 7شماره 

 

 

   نامهدستاورد  علمی پایان بدون در نظر گرفتن نمرهنامه نمره پایان

 

  (:5الی  1توضیحات نمرۀ دستاوردهای علمی ارائه شده توسط دانشجو در جلسۀ دفاع )براساس        
 

 مورد تأیید است.  .................به عدد..................... به حروف................با / بدون دستاورد علمی دانشجو نامه جمع نمره پایان* 
 است.  22شود نامه همراه با دستاورد علمی که توسط اعضای هیأت داوران داده میسقف نمره پایان*

 انعضو هیات داور امضای
 

 . شودتعیین می زیره شرح بزمان تصویب پیشنهادیه و طول مدت تحصیل منفی مربوط به  یا مثبت و هایهبر اساس نمر 4بند  نمره: 7وضیح ت

علق نمره تشویقی تزیر ا فرد باشد به شرح ینیمسال زوج آن بر حسب اینکه  نامۀ خود دفاع نماینددر نیمسال چهارم از پایانبرای دانشجویانی که الف( 

 15مهر ماه یا  02نمره تشویقی و در صورتی که دانشجو تا تاریخ  5/2ماه دفاع نماید بهمن 02مهرماه یا  15نامه خود تا تاریخ اگر دانشجو از پایان :گیردمی

 شود.نمره تشویقی در نظر گرفته می 25/2اسفند ماه دفاع کند 

  .گرددنمره منفی منظور می 5/2  ،نرسیده باشدبه تصویب  مستقل گروهبخش /نیمسال سوم در  دهمچهار نامه تا پایان هفتهپایان یۀدر صورتی که پیشنهادب( 

 شود.جدول فوق در جلسۀ دفاع توسط هیأت داوران مشخص می 0 ات 1ردیف نامه کارشناسی ارشد بر اساس مفاد نمره پایان 22نمره از  11 :2توضیح

شورای هیأت داوران در جلسۀ دفاعیه یا نامه توسط پایانمه کارشناسی ارشد بر اساس دستاوردهای علمی مستخرج از نانمره پایان 22نمره از  2: 9توضیح 

تواند تا نمره دانشجو بدون دستاورد می مدت زمان تحصیل را کسب نمایدی در صورتی که دانشجو نمره تشویق .گرددتعیین می ذیربط دانشکده /گروه مستقل

 .ثیرگذار باشندأنامه تتوانند بر نمره پایاننمره می 5نامه حداکثر تا دستاوردهای پایان .افزایش یابد 5/11

شده تا تاریخ  ارائهعالوه بر نمره دستاوردهای نداشته باشند،  یل منعیشدن روند فراغت از تحص یفه و طوالنیکه از نظر نظام وظ یانیه دانشجویکل :4توضیح 

نهایی دانشجو اضافه شود. ۀ تواند به نمرنیز میدانشجو  دفاعاز تاریخ  پس ماه 11تا  6دست آمده در فاصله زمانی ه تاوردهای علمی بدس ۀنمر ،نامهدفاع از پایان

تواند اضافه میفقط نمره دستاوردهای علمی ارائه شده تا روز دفاع دانشجو  ها ارزیابی شود به نمره نهایی آن 14ها کمتر از نامه آندانشجویانی که نمره پایان

 شود.

 باسمه تعالی



 

 

 :به شرح زیر است نامهامتیاز مقاله و سایر دستاوردهای علمی پایان: 5توضیح 

 نامه: امتیاز مقاالت مستخرج از پایان1جدول 

 
 موضوع

 مجله کنفرانس

 کامل چکیده
 (ISIمعتبر خارجی و داخلی )غیر
 علمی ترویجی داخلی

یید وزارتین یا أعلمی پژوهشی داخلی مورد ت
 ISIدارای نمایه 

مقاله در مجله یا یا چاپ گواهی پذیرش قطعی 
 ه مقاله در کنفرانسئاراچاپ یا گواهی 

55/2 - 2 1- 2 5/1 -2 0-2  

 5 5/1 حداکثر نمره دستاورد

 نامه: امتیاز سایر دستاوردهای علمی پایان2جدول 

 نمره هر مورد موضوع

2-0 نامهمستخرج از پایان اختراع یا ابداعییدیه أاخذ ت  

2-0 نامهالمللی خوارزمی، رازی و فارابی مرتبط با پایانهای بینکسب عنوان در جشنواره  

2-0 ساخت دستگاه یا تولید محصول جدید  

2-0 اثر بدیع و ارزنده هنری  

2-2 و خشک دانشگاه یزد  مقاالت منتشر شده در نشریه معماری اقلیم گرم  

 * های اجرایی در سطح استانیمالی از صنایع، بخش خصوصی، سازمانها و دستگاه قرارداد حمایت

 * ای و ملیهای اجرایی در سطح  منطقهقرارداد حمایت مالی از صنایع، بخش خصوصی، سازمانها و دستگاه

 * ایی در سطح استانیهای اجرقرارداد حمایت مالی در قالب طرح پژوهشی با صنایع، بخش خصوصی، سازمانها و دستگاه

 * ای و ملیهای اجرایی در سطح منطقهقرارداد حمایت مالی در قالب طرح پژوهشی با صنایع، بخش خصوصی، سازمانها و دستگاه

 گردد. می های ارزشیابی اعمالدر فرم ،مستندات مربوطو  ره مربوط به بندهای پنج تا هشت بر اساس تأییدیه معاونت پژوهشی دانشگاهنم *                 
 

بر نمرۀ  ایاست، دستاورد علمیدانشجویان تحصیالت تکمیلی متعلق به دانشگاه یزد  یهانامهبا توجه به مقررات و با عنایت به اینکه مالکیت معنوی پایان (الف
، ترتیب نویسندگان مقاله و نوع مجالتی که مقاله در آن نامهپایانتأثیرگذار است که در رابطه با وابستگی )نشانی( نویسندگان مقاالت مستخرج از  نامهپایان

 شود، موارد زیر رعایت شود: چاپ می
الملل نیب روابط از یارسال ساختار اساس)بر  زدی دانشگاه دیبا صرفاً مقاله در مشاور استادان/  استاد و اراهنم استادان/  استاد دانشجو،( ی)نشان یـ وابستگ1

 دانشگاه( باشد. 
 ( مقاله باشد. Corresponding Author) مکاتبه مسئول دیـ استاد راهنما با2
( یپژوهش معاونت حوزه اعالم اساس)بر  معتبر ریغ مجالت در ایشوند و یم ارائه معتبر ریغ یهاکنفرانس/  نارهایکه در سم نامهپایانـ مقاالت مستخرج از 0

 . ستین یگونه اعتبارچیه یشوند، دارایم چاپ

وری نامه برای داوران ضردستاوردهای پایان دیگر گواهی مربوط به و گواهی پذیرش آنها، همچنیننامه برای داوران، ارسال کلیه مقاالت ( هنگام ارسال پایانب
توسط  و گردیده ثیر داشته باشند که قبل از جلسه دفاع به داوران تحویلأنامه تپایان ۀتوانند بر نمرمی اینامه، دستاوردهای علمیاست. در جلسه دفاع از پایان

 ها مورد ارزیابی قرار گرفته باشد.آن
ای تعلق تواند امتیاز جداگانهبه هرکدام می 2و  1کثرهای ذکر شده در جداول بر اساس حدا نامه چندین دستاورد علمی داشته باشد( در صورتی که پایانج

 گیرد. 
ها منوط به ارائه گواهی کسب عنوان جشنواره ۀگواهی از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، نمر ۀاختراع و یا ابداع، منوط به ارائعلمی  ۀییدیأت ۀ( نمرد

المللی داخلی و خارجی های کشوری و یا بیناثر بدیع و ارزنده هنری منوط به کسب عنوان اول تا سوم در نمایشگاه ۀنمراول تا سوم از دبیرخانه جشنواره، 
 است. مربوط دانشکده/ گروه مستقلساخت دستگاه یا تولید محصول جدید منوط به تایید شورای  ۀمورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نمر

دانشجو  ،معتبر در مجالت علمی پژوهشینامه در کنفرانس معتبر یا چاپ آن ماه جهت ارائه دستاورد علمی مستخرج از پایان 6از فرصت استفاده ( برای ـه
که در  یدر صورت نامه به اداره آموزش دانشکده مستقل / پردیس تحویل دهد.همراه با پایان باید درخواست کتبی خود را که به تأیید استاد راهنما رسیده است،

گروه نامه باعث کسب امتیاز جدید شود، پس از تایید استاد راهنما و شورای ، پذیرش و یا چاپ دستاوردهای مستخرج از پایانپس از دفاع ماه 6فاصله زمانی 
مربوط به  ۀبرای کسب نمر شود.کسب شده توسط استاد راهنما در سیستم گلستان ثبت می ۀجدید دانشجو با احتساب نمر ۀ، نمرمربوط دانشکده /مستقل

ید پذیرش وگواهی که م ارائهو مقاالت کنفرانسی، با  ISIنامه در مجالت علمی پژوهشی داخلی و یا دارای نمایه مقاله مستخرج از پایانیا چاپ پذیرش قطعی 
ماه افزایش یابد. در هر حال تاریخ  11تواند تا الذکر میقمقاله در یک کنفرانس معتبر باشد، فاصله زمانی فو ارائهچاپ یا ا یاحتمالی مقاله در مجالت مذکور 

 نامه است.از پایانموفقیت آمیز التحصیلی دانشجو، تاریخ دفاع فارغ
 :گرددمی پنج درجه به صورت زیر ارزشیابی در و نمرۀ دستاورد علمی هیات داوران براساس نمرۀکارشناسی ارشد  نامۀپایان (و
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