
 

 

 دانشگاه  یلیالت تکمیر محترم تحصیمد

 يدکترمقطع .... ........................ش .یگرا .................................نشجوي رشتــه..... دا......................آقاي/ خانم............ جلسه دفاعرساند یبه استحضار م اًاحترام، سالم با

در ........................................................................................................................ ............................................................:.................................................................با عنوان ....................يرودو

رساله با  یابیجه ارزشی. نتدیبرگزار نگرد دیگردبرگزار ....... ...................در محل یپژوهش -یآموزش يهانامهوهیشن و یبر اساس مواز ....................مورخساعت .......... 

 قرار گرفت.   يات داوریه ياد اعضییر مورد تایرح زاخذ نمره به عدد ......................... به حروف ..................................... و با درجه .................... و به ش

  (داورانأت یل شده توسط هیتکم یابیشزار یها)بر اساس فرم *رساله یابیارزش

نمره با اعمال  ضریب نمره دانشگاه محل خدمت یمرتبه علم ینام و نام خانوادگ سمت ردیف
 ضریب

       اول ياستاد راهنما 1

       دوم  ياستاد راهنما 2

       استاد مشاور اول 3

      استاد مشاور دوم  4

       داور اول  5

       داور دوم  6

       داور سوم 7
 رسالهب نمره استاد مشاور یضر .گرددیلحاظ م 1ب یهر کدام ضر يکه دانشجو دو استاد راهنما دارد برا ياست و در موارد 2ب نمره استاد راهنما یضر يدکتر رساله یابیدر ارزش*

 شود.یر داده میثدر نمره کل تأ 1ب یک نمره با ضرین نمره آنها به عنوان یانگیک استاد مشاور، میش از یود بجدر صورت و است و 1
  

 مه است( یضم )مدارک مربوط **رسالهموثر بر نمره  یعلم یو دستاوردها  محصوالت

 حات یتوض نمره  تعداد سقف نمره تیوضع عنوان فیرد

1 
ن یا ید وزارتییاخلی مورد تامقاله علمی پژوهشی د

  ISIه ینما يدارا

        رش یپذ یگواه يدارا

  چاپ شده        
3    

2 
 یمقاالت چاپ شده در مجالت معتبر خارجی و داخل

 (ISI)غیر

        رش یپذ یگواه يدارا

  چاپ شده        
5/0    

 مقاله علمی ترویجی داخلی 3
        رش یپذ یگواه يدارا

 چاپ شده        
75/0    

 ده و کامل(یش )چکیماا هیمقاالت کنفرانس  4
   ارائه  یگواه يدارا

       چاپ شده        

 25/0ده: یچک
   

 75/0کامل: 

      نامه(وهیر دستاوردها )با ذکر مورد و بر اساس شیسا 5

    3 موثر بر نمره رساله  یعلم يجمع نمره محصوالت و دستاوردها

 است. 75/0در مجموع برابر  4و  3 ،2 يهافیردرد. سقف نمره یگیتعلق نم ياها نمرهشیرش مقاله در هماید ارسال مقاله به مجالت و پذیرس به**
                 دارد.  یاج به اصالحات کلیرساله احت                    دارد.   یاج به اصالحات جزئیرساله احتـ            
 رساله مردود شناخته شد.                  اج به دفاع مجدد دارد. یر قابل قبول و احتیرساله غـ            

 (91کمتراز  :) مردود (91- 11/91 :خوب) (91-11/91: خوب یلی)خ (91-02 :یعال ) :یدکتر یهارسالهت یفیک یمحدوده درجه بند

 

 

 

 

 

 
 

 :یلیالت تکمیتحص ف ناظریشرح وظااز  یاخالصه  

ت یکنترل حضور تمامی داوران، استادان راهنما و مشاور و رعاکند، میپیدا رسمیت داوران و راهنما استاد)ان(  دانشگاه،تکمیلی یالت تحصحضور ناظر باجلسة دفاع * 

د یبا یلیالت تکمیتحص جلسه دفاع لغو شده و ناظردر صورت عدم حضور هر کدام از استادان راهنما و داور، است.  یلیالت تکمیعهده ناظر تحصت جلسه بهیضوابط رسم

 د.یدر فرم گزارش محرمانه ناظر موضوع را منعکس نما

 

 یباسمه تعال
 جلسه دفاع یاز برگزار یلیالت تکمیکاربرگ گزارش ناظر تحص

 و بعد از آن 19 یورود یدکتر یدانشجو رساله

  )محرمانه(

 

 EP/F108شناسه مدرک: 

 9311ز ییپا   ش:یرایو
 9 از 9صفحه: 

 دانشجو به سواالت،  ییپاسخگو ییتوانا ،در طول جلسه دفاع أت داورانیه يعضا، حضور ايا نمره مردودی یکل ياعالم مردود) جلسه دفاع يخود از برگزار یابیلطفا ارز
شنهادات در یبه همراه پ ( ان جلسه و...ی، زمان شروع و پافاعجلسه د یجو کل ،انیزان استقبال دانشجویمأت داوران در مباحث و سوال از دانشجو، یشرکت هزان یم

 د:ییبه اختصار ذکر نمارا  دفاع اتجهت بهتر برگزار شدن جلس
 

 

 

 

 
 امضاء:                                                  :یلیالت تکمیناظر تحص ینام خانوادگ نام و                                                                                

 



 

 

 ن و مقررات جلسه دفاعیقوان ي)عدم شرکت در فرآیند ارزشیابی علمی جلسه دفاع( مسئول نظارت بر حسن اجرا يبدون حق را یلیالت تکمیتحص ناظر*
جه ی، محاسبه نمره و اعالم نتيبندناظر در جلسه دفاع تا اتمام کامل جلسه از جمله جمع حضورنامه جلسات دفاع از رساله است. ینیو رعایت کلیه مفاد آ

 است.  یبه دانشجو الزام
کنترل حضور تمامی داوران، استادان راهنما و مشاور کند، میپیدا رسمیت داوران و راهنما استاد  دانشگاه،تکمیلی تحصیالت  ناظرحضور باه یجلسة دفاع* 

جلسه دفاع لغو شده و ناظر در صورت عدم حضور هر کدام از استادان راهنما و داور، است.  یلیالت تکمیعهده ناظر تحصت جلسه بهیت ضوابط رسمیو رعا
 د.ید در فرم گزارش محرمانه ناظر موضوع را منعکس نمایبا یلیالت تکمیتحص

هـا، نامـهانیـپا يب، امکان عدم حضور اسـتاد راهنمـا بـرایغا ياستاد راهنما یا موافقت کتباز استادان راهنما )در موارد خاص و ب یکیبت ی* در صورت غ
ب را مشخص و در فرم گـزارش محرمانـه یبت استاد غاید علت غیبا یلیالت تکمیا مشاور)ان(، ناظر تحصیکه دو استاد راهنما دارند وجود دارد(  ییهارساله

 .دیناظر ذکر نما
ت مقـررات مربـوط(، یـگـروه مسـتقل / دانشـکده و رعا يد شـورایین )به شرط تایبیبا هر کدام از غا یدئوکنفرانسیصورت وباط بهارت ي* در صورت برقرار

 ست.یر نیپذجلسه دفاع امکانن در صورتیبیا اسکن امضاء غای یاستفاده از کپ امضا پست گردد. يجلسه توسط استاد راهنما براصورت یستیبا
ن و مقررات مرتبط با جلسه دفاع را براي حاضران بیان و در ادامه اسـتاد یجلسه و قوان ياز روند اجرا يادهیچک یلیالت تکمیظر تحصجلسه نا يدر ابتدا* 

   .دینمایان مینامه / رساله را بانی، موضوع و اهداف پايات داوریدانشجو، ه یرجلسه، به اختصار مطالب الزم جهت معرفیراهنما به عنوان مد
( و يأت داوریـید هیجلسه دفاع، ثبت نمره دستاورد )درصورت ارائه دستاورد)ها( و تأثبت نمرات داوران و همچنین ثبت میانگین نمرات در صورت اخذ و* 

 است. یلیالت تکمیف مهم ناظر تحصیگر وظایثبت نمره گزارشات شش ماهه از د
 یلیالتحص فارغ به مربوط امور لیتکم براي ماه 3 مهلت حداکثر و راهنما استاد توسط لهرسا/  نامهانیپا نمره قفل برايروزه 10ادآوري حداکثر مهلت ی* 

 .است یلیتکم التیتحص ناظر فیوظا گرید از دفاع درجلسه دانشجو توسط

د. درصورت یزارش نمارا تذکر و در فرم محرمانه ناظرگن دستورالعمل، آن یموظف است در صورت مشاهده هرگونه انحراف از ا یلیتکم التیتحص ناظر* 
 يأت داورید هیینامه / رساله در جلسه دفاع به تاانیا مواردي که پایگردد،  ییري نهایگمیا تصمیا لغو جلسه دفاع یبروز هر گونه مشکل که موجب توقف 

 یلیالت تکمین حوزه تحصیو همچن سیعلت آن ذکر گردد و مراتب سریعاً به معاونت آموزشی دانشکده مستقل/ پرد ناظرد در فرم محرمانه ینرسد با
 دانشگاه گزارش گردد.

گر یرا به صورت مکتوب و محرمانه و بدون اتالف وقت به همراه د یزنیجه رایو نت يبندرا جمع يات داوریه يدگاههایان جلسه دفاع دی* ناظر در پا
 .دینمایل میس/ دانشکده مستقل تحویپرد یلیالت تکمیمستندات به کارشناس تحص

گروه مستقل / دانشکده رسانده شود و در جلسه دفاع توسط  يد شوراییاختراع، ساخت  دستگاه و... الزم است به تا یه علمیدییتندات مربوط به تامس*
 ل داده شود. یز ارائه و به ناظر تحویاستاد راهنما ن

هـا، رسـالهرسـاله يب، امکان عدم حضور استاد راهنما برایغا يهنمااستاد را یاز استادان راهنما )در موارد خاص و با موافقت کتب یکیبت ی* در صورت غ
ب را مشخص و در فرم گـزارش محرمانـه نـاظر یبت استاد غاید علت غیبا یلیالت تکمیا مشاور)ان(، ناظر تحصیکه دو استاد راهنما دارند وجود دارد(  ییها

 .دیذکر نما
ین ثبت میانگین نمرات در صورتجلسه دفاع، ثبت نمـره دسـتاورد )درصـورت ارائـه دسـتاورد)ها( و اخذ و ثبت نمرات داوران و همچنها، ل کاربرگیتکم* 
 است. یلیالت تکمیف مهم ناظر تحصیگر وظایشرفت از دی( و ثبت نمره گزارشات پيأت داوریید هیتأ

د. درصورت یتذکر و در فرم محرمانه ناظر گزارش نما ران دستورالعمل، آن یموظف است در صورت مشاهده هرگونه انحراف از ا یلیالت تکمیناظر تحص *
 يأت داورید هیینامه / رساله در جلسه دفاع به تاانیا مواردي که پایگردد،  ییري نهایگمیا تصمیا لغو جلسه دفاع یبروز هر گونه مشکل که موجب توقف 

 یلیالت تکمین حوزه تحصیس و همچنیت آموزشی دانشکده مستقل/ پردد در فرم محرمانه ناظر علت آن ذکر گردد و مراتب سریعاً به معاونینرسد با
 دانشگاه گزارش گردد.

گر یبدون اتالف وقت به همراه د ،را به صورت مکتوب یزنیجه رایو نت يبندرا جمع يات داوریه يهادگاهیان جلسه دفاع دیدر پا یلیالت تکمی* ناظر تحص
 .دینمایل می/ دانشکده مستقل تحوسیپرد یلیالت تکمیمستندات به کارشناس تحص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن کاربرگ فاقد اعتبار است. یا ی*توجه: در صورت خط خوردگ  
 و دستور اقدام الزم دانشگاه جهت استحضار تیفیو کنترل ک یابیارز ،نظارتدفتر ر محترم یمدرونوشت: 


