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 آزادی پردیس محترم رئیس/  پردیس محترم معاون/ مستقل دانشکده محترم معاون

 ارشد کارشناسی مقطع.............................  گرایش............................... رشته دانشجوی.....................................  خانم/ آقای دفاعیه جلسه میرساند استحضار به احتراما سالم، با

....................................  تاریخ در.............................................................. .................................................................................................................................عنوان با.................... سال ورودی

 :میگردد اعالم ذیل شرح به دفاعیه جلسه نتیجه. گردید برگزار

 )علمی دستاورد بدون داوران هیأت توسط شده تکمیل ارزشیابی فرمهای اساس بر (*نامهپایان ارزشیابی )الف           

 توضیحات ضریب اعمال با نمره ضریب نمره خدمت محل دانشگاه مرتبه علمی نام و نام خانوادگی سمت ردیف

        استاد راهنمای اول 1

        استاد راهنمای دوم )در صورت وجود( 2

        استاد مشاور اول 3

       استاد مشاور دوم )در صورت وجود( 4

        داور اول 5

        داور دوم 6

   جمع

 : ...................................................................حروف به: ......................................... عدد به: علمی دستاورد گرفتن نظر در بدون ها نمره وزنی میانگین
 .آیدمی دست به داوران هیأت ضرایب مجموع بر ضریب اعمال با هانمره جمع تقسیم از هانمره وزنی میانگین*

 رفتهگ نظر در نامهپایان ارزشیابی در 1 ضریب با نمره یک کدام هر برای دفاعیه جلسه در راهنما استاد دو هر حضور صورت در هستند، راهنما استاد دو دارای که هایینامهپایان

 استاد یک از بیش وجود صورت در همچنین. شودمی گرفته نظر در 2 ضریب حاضر راهنمای استاد نمره برای باشد، غایب راهنما استادان از یکی که درصورتی و شودمی

 .شودمی داده تاثیر کل نمره در 1 ضریب با نمره یک عنوان به مشاور استادان نمره میانگین مشاور،

  (است ضمیمه مربوط مدارک) **نامهپایان نمره بر موثر علمی دستاوردهای (ب            
 توضیحات نمره وضعیت عنوان ردیف

1 
تایید  مورد داخلی پژوهشی علمی مقاله

 ISI نمایه دارای یا وزارتین

 پذیرش گواهی دارای

  شده چاپ
  

 داخلی ترویجی علمی مقاله 2
 پذیرش گواهی دارای

  شده چاپ
  

3 
 معتبر مجالت در شده چاپ مقاالت

 ( ISI داخلی )غیر و خارجی

 پذیرش گواهی دارای

  شده چاپ
  

 همایش یا کنفرانس مقاالت 4
 ارائه گواهی دارای

  شده چاپ
  

5 
سایر دستاورد ها )با ذکر مورد( )جدول 

 ((4یابی داوران )ک/کاربرگ ارزش 2
   

   نامهپایان نمره بر موثر علمی دستاوردهای نمره جمع
 است. 5برابر  5تا  1و سقف نمره موارد  5/1برابر  4تا  2گیرد. سقف نمره موارد ها نمره ای تعلق نمیبه رسید ارسال مقاله به مجالت و پذیرش مقاله در همایش **

  است ..................................... حروف به ......................... عدد به علمی دستاورد نمرۀ احتساب با / احتساب بدون نامهپایان نمرۀ )ج

 . است نکرده تکمیل . است کرده تکمیل را پایاننامه نمرۀ باتأخیر ثبت تقاضای کاربرگ دانشجو ضمن در

 آموزش اداره به نامهپایان با همراه و تکمیل را نامهپایان نمره تاخیر با ثبت کاربرگ دفاع، جلسه برگزاری از قبل باید دانشجو ماهه شش فرصت از استفاده برای تذکر:

 .دهد تحویل پردیس / مستقل دانشکده

 :امضا ناظر خانوادگی نام و نام                                                                                                                          
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 به تکمیلی تحصیالت ناظر وظایف خالصه .مییابد تحقق تکمیلی تحصیالت ناظر حضور با دفاعیه جلسه در تکمیلی تحصیالت شورای مصوبات اجرای بر دقیق نظارت د( 

 :است زیر شرح

 شناسکار از دفاعیه صورتجلسۀ و مشاور و راهنما حقالتدریس فرم ارزشیابی، فرمهای ناظر، محرمانه گزارش فرم: دانشجو پایاننامۀ از دفاع جلسه در الزم مستندات دریافت =1

 .شود گرفته تحویل مربوط گروه/بخش از دانشگاه از خارج داور و دانشگاه از خارج مشاور راهنما، التدریس حق قرارداد به مربوط فرمهای و تکمیلی تحصیالت

 پذیردفاعامکان روز در داور تغییر. مییابد رسمیت دفاعیه جلسه تکمیلی تحصیالت ناظر و داوران تمام راهنما، استاد حضور با: جلسه داوران هیأت اعضای حضور بر = نظارت2

 .یردگ دانشگاهانجام تکمیلی تحصیالت اداره و پردیس دانشکده،/مستقل گروه شورای هماهنگی با مقررات طبق و متقن دالیل اساس بر میتواند فقط داور تغییر. نیست

 تواندمی قطف دفاعیه جلسه برگزاری زمان تغییر. نیست امکانپذیر پایاننامه از دفاع روز در دفاعیه جلسه برگزاری زمان تغییر: مقرر زمان در دفاعیه جلسۀ برگزاری بر = نظارت3

 در. یردگ انجام مقرر زمانی مهلتهای رعایت با دانشگاه تکمیلی تحصیالت اداره و پردیس دانشکده،/مستقل گروه شورای هماهنگی با مقررات طبق و متقن دالیل اساس بر

 یادآوری دقیقه 122 حداکثر و 62 حداقل( نامهپایان از دفاع جلسه برگزاری زمان مدت و) دقیقه 32 حداکثر و 22 حداقل( دانشجو توسط پایاننامه ارائه زمان مدت لزوم، صورت

 .شود

 ارزیابی برای الزم زمینه و فضا نمودن فراهم منظور به. شود یادآوری پایاننامه احتمالی شبهات کردن روشن در مشاور و راهنما استادان مشارکت نحوه لزوم، صورت = در4

 .گردد میسر دانشجو علمی توانایی ارزیابی امکان که باشد صورتی به باید شده مطرح سؤاالت به پاسخ در مشاور و راهنما استادان مشارکت دانشجو، علمی وضعیت مناسب

 .دفاعیه جلسه اتمام از پس داوران هیأت اعضای به ارزیابی برگههای = تحویل5

. شود تحویل یتکمیل تحصیالت ناظر به باید مجله رتبۀ تأییدیۀ و پایاننامه علمی دستاوردهای به مربوط مستندات: پایاننامه علمی دستاوردهای به شده داده نمره بر = نظارت6

 .است شده ذکر ارزشیابی فرم در علمی دستاوردهای امتیازدهی شیوه

 .داوران هیأت توسط ارزیابی بودن مخفی بر = نظارت7

 نهایی نمرۀ تأخیر با ثبت درخواست کاربرگ و ناظر گزارش فرم برگه در آن ثبت و میانگین نمره اعالم هیأتداوران، اعضای ارزیابی نمره وزنی میانگین محرمانه = محاسبه8

 .دانشجو توسط مذکور کاربرگ تکمیل صورت در پایاننامه

 مواردی برای دانشجو توسط التحصیلی فارغ به مربوط امور تکمیل برای ماه 3 مهلت حداکثر و راهنما استاد توسط پایاننامه نمره قفل برای روزه 12 مهلت حداکثر = یادآوری9

 .است نداده ماهه شش فرصت درخواست دانشجو که

 .شود می ثبت نمره شدن نهایی و مدت این طی از پس پایاننامه نمره نمودهاند علمی دستاورد ارائه برای ماهه 11 تا 6 فرصت درخواست که = دانشجویانی10

 صلی،بها نسخه روی از و امضا تکمیلی تحصیالت ناظر و داوران مشاور، راهنما، استادان توسط شدن، تکمیل از پس دفاعیه صورتجلسۀ فرم: دفاعیه صورتجلسۀ = تنظیم11

 تکمیل فرم از باید همچنین. میگردد ارسال پردیس/ مستقل دانشکده آموزش اداره به محترم ناظر توسط کپی نسخه 3 با همراه اصلی نسخه 2 و شده گرفته کپی الزم تعداد

 .گردد ارسال پردیس/ مستقل دانشکده آموزش اداره به مستندات دیگر با همراه و شده تهیه کپی نسخه یک نیز تکمیلی تحصیالت ناظر گزارش شده

 گروه توسط باید یزد دانشگاه از خارج مشاور و راهنما استادان حقالتدریس گزارش فرم: دانشگاه از خارج و داخل مشاور و راهنما حقالتدریس گزارش فرم = تکمیل 12

 کرشمارهذ. گردد ارسال پردیس/ مستقل دانشکده آموزش اداره به شده تکمیل فرمهای دیگر و استاد کارگزینی حکم آخرین با همراه امضا، از پس و تکمیل دانشکده/مستقل

 .است الزامی کارگزینی حکم روی بر یزد دانشگاه از خارج استادان تجارت بانک حساب

 ستدلم نظر اظهار با پایاننامه، به قبولی نمره دادن علیرغم که مواردی یا گردد، نهایی تصمیمگیری یا دانشجو دفاعیه توقف موجب که مشکل گونه هر بروز = درصورت 13

 .گردد ذکر آن علت صورتجلسه در باید نرسد داوران هیأت تصویب به دفاعیه جلسۀ در پایاننامه که مواردی و میگیرد قرار تردید و سؤال مورد پایاننامه اصالت داوران

 مستقل وهگر دفتر به پردیس،/ مستقل دانشکده آموزش اداره به ارسال جهت و شده داده قرار دربسته پاکت در شدن تکمیل از پس باید پایاننامه از دفاع مستندات = تمام 14

 اداره به تا شود داده تحویل دانشکده/  گروه دفتر به دفاع مدارک فرصت اولین در میگردد، برگزار اداری ساعت از خارج دفاع جلسه که مواردی در. شود داده تحویل دانشکده/ 

 .گیرد قرار دانشجو اختیار در نباید وجه هیچ به دفاع مدارک. گردد ارسال پردیس/ مستقل دانشکده آموزش

 اختصار به ) داوران هیات ارزیابی نحوه ارائه، نحوه داوری، مشاوره، راهنمایی، ..................................... (آقای / خانم دفاعیه جلسه برگزاری از را خود ارزیابی لطفا

 .نمایید تشریح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الزم اقدام دستور و استحضار جهت دانشگاه ارزیابی و نظارت محترم مدیر :رونوشت


