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   18 پایان نامهنمره پایان نامه بدون در نظر گرفتن نمره دستاورد  علمی 

 امتياز مقاالت مستخرج از پایان نامه 5

علمی پژوهشی داخلی گواهی پذیرش قطعی یا چاپ مقاله در مجالت 
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 0-3 اثر بدیع و ارزنده هنری
 

 0 -5/1 نامه پایان و پيشنهادیه موقع به اتمام برای دانشجو کارایی و تالش تشویقی نمره 7
  

 

 16-99/17خوب: نمره                    18-99/18خيلی خوب: نمره                           19-20عالی:  نمره 

 

 14مردود: نمره کمتر از                     14-99/15متوسط: نمره 
 

جمع نمرات 

پایان نامه از 

20 

نمره 

به 

 عدد

 

نمره 

به 

 حروف

 

 

 دانشگاه و مرتبه علمی:         استاد داور         استاد مشاور   سمت:  استاد راهنما :          عضو هيأت داوران نام ونام خانوادگی

 ........................                              امضا:                                                                                                ................................................                                                                                  



 

 

 :تذکرات مهم

و خارج شدن دانشجویان از جلسه، در صورت نیاز، هیأت داوران به بحث و بررسی دربارۀ نقاط « نامهدفاع از پایان»با پایان یافتن مذاکرات جلسۀ  -1

ه  آن را به نمایند و ، نمره دانشجو را مشخص نمودهبه صورت محرمانهنامه خواهند پرداخت و پس از آن با تکمیل جدول زیر قوت و ضعف پایان

، میانگین برای دیگر اعضا 1برای استاد راهنما و ضریب  2 ضریبدهند. ناظر باید با احتساب تحصیالت تکمیلی دانشگاه )ناظر جلسه( تحویل می

برای هر کدام  نامه دو استاد راهنما داشته باشد بایدچنانچه پایانها را محاسبه و نمره نهایی را پس از ورود دانشجویان به جلسه اعالم نماید. نمره

در نمره کل تأثیر  1لحاظ شود. در صورت وجود بیش از یک استاد مشاور، میانگین نمرۀ استادان مشاور باید به عنوان یک نمره با ضریب  1ضریب 

 ای به امضای هیأت داوران رسانده شود.نمرۀ نهایی نیز باید طی صورتجلسهداده شود. 

 بین داوری هیأت اعضای با مشورت از پس ضعیف( متوسط، )خوب، از دانشجو  راهنما استاد ارزیابی به توجه با تحقیق( در )استمرار 4بند نمره  -2

 .شودمی تعیین 1-0
 .کنندمی دریافت را تحقیق در استمرار نمره سقف کنند،می دفاع پیشرفت گزارش اولین ارائه زمان از قبل که دانشجویانی  :تبصره

  گیرد:)نمره تشویقی( بر مبنای مقررات زیر به دانشجو تعلق می 7نمره بند  -3
گیرد. می تعلق گروه/ دانشکده( در سوم نیمسال چهاردهم هفته پایان )تا  پیشنهادیه تاخیر بدون تصویب به نمره5/0، 6نمره تشویقی بند  5/1 سقف از

 :کندمی پیدا اختصاص زیر صورت به دفاع، بندیزمان رعایت به مربوط باقیمانده نمره یک

نمره، تا پایان  8/0چهارم(، یک نمره، تا پایان آبان/ پایان فروردین )نیمسال پنجم(،  اسفند )نیمسال 25/  مهر پایان تا نامهپایان از دانشجو دفاع به  *

 گیرد.نمره تعلق می 6/0یان مهر )نیمسال پنجم(، از ابتدای خرداد تا پااسفند/  25نمره، از ابتدای دی تا  7/0آذر/ پایان اردیبشهت )نیمسال پنجم(، 

 روند شدن طوالنی منع عدم و وظیفه نظام منع عدم صورت در ،کنندمی دفاع خود نامهپایان از بعد به ششم نیمسال از که دانشجویانی: 1 تبصره

 (7نمره مربوط به تصویب به موقع پیشنهادیه )بند  5/0 علمی و  دستاوردهای و مقاالت به مربوط نمره 3 سقف از توانند می تنها تحصیل از فراغت

 .شوند برخوردار
 .شودنمی تشویقی نمره شامل چهارم نیمسال پایان تا سوم نیمسال پانزدهم هفته از پیشنهادیه تصویب :2 تبصره

 شود.جدول فوق در جلسۀ دفاع توسط هیأت داوران مشخص می 4تا  1نامه کارشناسی ارشد بر اساس مفاد ردیف نمره پایان 20نمره از  18 -4

نامه توسط هیأت داوران در جلسۀ دفاعیه یا شورای نامه کارشناسی ارشد بر اساس دستاوردهای علمی مستخرج از پایاننمره پایان 20نمره از  2  -5

تواند مدت زمان تحصیل را کسب نماید نمره دانشجو بدون دستاورد میی گردد. در صورتی که دانشجو نمره تشویقگروه / دانشکده ذیربط تعیین می

 ثیرگذار باشند.أنامه تتوانند بر نمره پایاننمره می 3نامه حداکثر تا دستاوردهای پایانافزایش یابد.  5/18تا 

یخ ند، عالوه بر نمره دستاوردهای ارائه شده تا تارنداشته باش یل منعیشدن روند فراغت از تحص یفه و طوالنیکه از نظر نظام وظ یانیه دانشجویکل -6

نهایی ۀ تواند به نمرنیز میاز تاریخ دفاع دانشجو  پس ماه 11تا  6دست آمده در فاصله زمانی ه دستاوردهای علمی بمقاالت و  ۀنمر ،نامهدفاع از پایان

دستاوردهای علمی ارائه مقاالت و فقط نمره  ها ارزیابی شود به نمره نهایی آن 14ها کمتر از نامه آندانشجو اضافه شود. دانشجویانی که نمره پایان

 تواند اضافه شود.شده تا روز دفاع دانشجو می

 
 

 


