
 

 

 یس آزادیس محترم پردی/ رئس یپردمعاون محترم دانشکده مستقل/ معاون محترم 

ارشد  یمقطع کارشناس.... ........................ش .یگرا ............................نشجوي رشتــه ..... دا.................آقاي/ خانم ...............ه یجلسه دفاعرساند یبه استحضار ما احترام، سالم با

 .......................................................................................................................................................:.................................................................با عنوان ....................سال يرودو
  :گرددیاعالم مل یذبه شرح  هیدفاع جه جلسهینتد. یگردبرگزار ............ ............................... خیدر تار

  (یعلم دبدون دستاور داورانأت یل شده توسط هیتکم یابیشزار یها)بر اساس فرم *نامهانیپا یابی( ارزشالف

 ینام و نام خانوادگ سمت ردیف
مرتبه 

 یعلم
 ضریب نمره دانشگاه محل خدمت

نمره با اعمال 

 ضریب
 حاتیتوض

        اول ياستاد راهنما 1

        دوم )در صورت وجود( ياستاد راهنما 2

        استاد مشاور اول 3

       (وجوداستاد مشاور دوم )در صورت  4

        داور اول  5

        داور دوم  6

 جمع 

 ه حروف: ...................................................................به عدد: ......................................... ب : یدر نظر گرفتن دستاورد علم بدون هانمره ین وزنیانگیم

 د. یآیأت داوران به دست میب هیب بر مجموع ضرایها با اعمال ضرهم جمع نمریها از تقسنمره ینزن ویانگیم *

امه در نظر گرفته میندر ارزشیابی پایان 1ما در جلسه دفاعیه براي هر کدام یک نمره با ضریب ایی که داراي دو استاد راهنما هستند، در صورت حضور هر دو استاد راهنهامهنایانپ

 ک استاد مشاور،یش از یوجود بصورت  ن دریهمچن ود.شیدر نظر گرفته م 2ب یحاضر ضر ينمره استاد راهنما يب باشد، برایاز استادان راهنما غا یکیکه  یود و درصورتش

 شود. یر داده مینمره کل تاثدر  1به عنوان یک نمره با ضریب  ان مشاوراستادمیانگین نمره 

 مه است( یضم )مدارک مربوط **نامهانیموثر بر نمره پا یعلم یب( دستاوردها

 حات یتوض نمره  تیوضع عنوان فیرد

1 
د ییمقاله علمی پژوهشی داخلی مورد تا

  ISIه ینما يا داران ییوزارت

        رش یپذ یگواه يدارا

  چاپ شده        
  

 ه علمی ترویجی داخلیقالم 2
        رش یپذ یگواه يدارا

  چاپ شده        
  

3 
مجالت معتبر ت چاپ شده در مقاال

 (ISI)غیر یخارجی و داخل

        رش یپذ یگواه يدارا

 چاپ شده        
  

 شیا همایمقاالت کنفرانس  4
   ارائه  یگواه يدارا 

       چاپ شده        
  

5 
  ر دستاوردها )با ذکر مورد(یسا

 ( (4داوران )ک/ یابیارزش کاربرگ 2)جدول 
   

   نامه انیموثر بر نمره پا یعلم يجمع نمره دستاوردها

 است.  5برابر  5تا  1و سقف نمره موارد  5/1برابر  4تا  2. سقف نمره موارد ردیگیتعلق نم ياها نمرهشیله در همارش مقاید ارسال مقاله به مجالت و پذیرس به**

 

 ضمن دانشجو . در..................................... است ......................... به حروف به عدد یدستاورد علم ۀنامه بدون احتساب / با احتساب نمرانیپا ۀج( نمر

 .ل نکرده استی.  تکمل کرده استیتکمنامه را انیپا ۀر نمریثبت باتأخ یکاربرگ تقاضا

نامه به انیل و همراه با پاینامه را تکمانیمره پار نی، کاربرگ ثبت با تاخجلسه دفاع ید قبل از برگزاریاستفاده از فرصت شش ماهه دانشجو با یبراتذکر: 

 ل دهد. یتحوس یدانشکده مستقل / پرد اداره آموزش

 :ناظرـ امضا 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

 
 یلیالت تکمیتحص

  یلیالت تکمیگزارش ناظر تحصکاربرگ 
 ارشد یکارشناس ینامه دانشجوانیه پایجلسه دفاع یاز برگزار

 (6931بهار ش یرایو) 

)محرمانه( 

 1/کشناسه: 



 

 

 ازه یدفاع ۀو صورتجلس س راهنما و مشاوریالتدرحقفرم  ،یابیارزش يهافرمفرم گزارش محرمانه ناظر،  دانشجو: ۀنامانیپا جلسه دفاع ازدر افت مستندات الزم یدرـ 1
 ل گرفته شود. یگروه مربوط تحوبخش/رج از دانشگاه و داور خارج از دانشگاه از مشاور خا، س راهنمایمربوط به قرارداد حق التدر يهاو فرم یلیالت تکمیکارشناس تحص

 در روز دفاع تغییر داور  ابد.ییت میرسم هیجلسه دفاع یلیالت تکمیو ناظر تحص انداور تمامبا حضور استاد راهنما،  :أت داوران جلسهیه ينظارت بر حضور اعضاـ 2
س و اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه یگروه مستقل/دانشکده، پردتواند بر اساس دالیل متقن و طبق مقررات با هماهنگی شوراي فقط میداور پذیر نیست. تغییر امکان

 انجام گیرد.
فقط  هیرگزاري جلسه دفاعپذیر نیست. تغییر زمان بامکاننامه انیپااز  عدر روز دفا هیتغییر زمان برگزاري جلسه دفاع :در زمان مقرر هیدفاع ۀجلس ينظارت بر برگزارـ 3

هاي زمانی مقرر انجام با رعایت مهلت دانشگاه یلیالت تکمیاداره تحص و سیپرد ،/دانشکدهگروه مستقلتواند بر اساس دالیل متقن و طبق مقررات با هماهنگی شوراي می
 122و حداکثر 62حداقل نامه )انیجلسه دفاع از پا يمدت زمان برگزار و ه(قیدق 32و حداکثر 22حداقل توسط دانشجو )نامه انیپامدت زمان ارائه  ،در صورت لزوم گیرد.

  .شود يادآوری قه(یدق
 ينه الزم برایبه منظور فراهم نمودن فضا و زم. شود يادآورینامه انیپا یراهنما و مشاور در روشن کردن شبهات احتمال استاداننحوه مشارکت  ،صورت لزومدر ـ 4

دانشجو  یعلم ییتوانا یابیباشد که امکان ارز یصورت هد بیاشده باالت مطرح سؤبه  راهنما و مشاور در پاسخ استاداندانشجو، مشارکت  یلمت عیوضعمناسب  یابیارز
 سر گردد.یم
 . هیجلسه دفاعأت داوران پس از اتمام یه يبه اعضا یابیارز يهال برگهیتحوـ 5

ل یتحو یلیالت تکمید به ناظر تحصیمجله با ۀرتب ۀیدییأو تنامه انیپا یعلم يمستندات مربوط به دستاوردها :نامهانیپا یعلم ينظارت بر نمره داده شده به دستاوردهاـ 6
 ذکر شده است. یابیدر فرم ارزش یعلم يدستاوردها یدهازیوه امتیشود. ش

 أت داوران. یتوسط ه یابیبودن ارز ینظارت بر مخفـ 7
 ۀر نمریکاربرگ درخواست ثبت با تأخو  فرم گزارش ناظرو ثبت آن در برگه  نیانگی، اعالم نمره مداورانأتیه ياعضا یابیره ارزنم ین وزنیانگیم محرمانه محاسبهـ 8

 ل کاربرگ مذکور توسط دانشجو.یه در صورت تکمنامانیپا یینها

 يبرا توسط دانشجو یلیل امور مربوط به فارغ التحصیتکم يماه برا 3مهلت  توسط استاد راهنما و حداکثر نامهانیپاقفل نمره  يروزه برا 12مهلت حداکثر  يادآوریـ 9
 که دانشجو درخواست فرصت شش ماهه نداده است.  يموارد

 .شود یشدن نمره ثبت م یین مدت و نهایا ینامه پس از طانیاند نمره پانموده یارائه دستاورد علم يماهه برا 11تا  6که درخواست فرصت  یانیـ دانشجو12

، ینسخه اصل يو از رو امضا یلیالت تکمیتحصراهنما، مشاور، داوران و ناظر  استادانتوسط  ،ل شدنیاز تکمپس  هیدفاع ۀفرم صورتجلس :هیدفاع ۀصورتجلس میتنظـ 11
د از فرم ین بایهمچن گردد.یمارسال س ی/ پرددانشکده مستقلآموزش اداره به توسط ناظر محترم  یکپ نسخه 3 ابهمراه  ینسخه اصل 2گرفته شده و  یکپبه تعداد الزم 

 .ارسال گرددس یاداره آموزش دانشکده مستقل/ پردگر مستندات به یه شده و همراه با دیته یکپک نسخه یز ین یلیالت تکمیل شده گزارش ناظر تحصیتکم
گروه توسط د یبازد یخارج از دانشگاه راهنما و مشاور  استادانس یالتدرقفرم گزارش حه: س راهنما و مشاور داخل و خارج از دانشگایالتدرل فرم گزارش حقیتکمـ 12

ذکر  .ارسال گرددس یاداره آموزش دانشکده مستقل/ پردبه ل شده یتکم يهاگر فرمیدستاد و ا ینین حکم کارگزیآخر، همراه با امضاپس از و  لیتکم /دانشکدهمستقل
 است. یالزام ینیحکم کارگز يبر روزد یاه از دانشگخارج  استادان بانک تجارت شماره 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 13
 د در صورتجلسه علت آن ذکر گردد. یأت داوران نرسد بایب هیبه تصو هیدفاع ۀدر جلس نامهانیپاه ک يرد و مواردیگید قرار میال و تردؤمورد سنامه انیپاداوران اصالت 

گروه ، به دفتر سیاداره آموزش دانشکده مستقل/ پردبه قرار داده شده و جهت ارسال در پاکت دربسته ل شدن ید پس از تکمینامه باانیتمام مستندات دفاع از پاـ 14
ل داده یتحو/ دانشکده ن فرصت مدارک دفاع به دفتر گروه یگردد، در اولیبرگزار م يکه جلسه دفاع خارج از ساعت ادار يل داده شود. در مواردیتحو/ دانشکده  مستقل
 رد. یگار دانشجو قرار ید در اختینباوجه چیبه ه ارسال گردد. مدارک دفاعس یاداره آموزش دانشکده مستقل/ پرد هشود تا ب

 

 و دستور اقدام الزم دانشگاه جهت استحضار یابیر محترم نظارت و ارزیرونوشت: مد

ات یه یابی، نحوه ارائه، نحوه ارزی، مشاوره، داوریی)راهنما................ .....................یخانم / آقا هیجلسه دفاع یاز برگزاررا  خود یابیارز لطفا

 .دییذکر نمااختصار داوران( به

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 یلیالت تکمینام و امضاء ناظر تحص                                                                                                                      


