
  تعالي بسمه

  هاي فني نامه كارشناسي ارشد در پرديس دانشكده دستورالعمل دفاع از پايان
  ــــــــــدفه

هـاي دانـشجويي و همچنـين برقـراري           نامـه   آوري زمينه مناسب براي تسهيل در برگزاري جلسات دفاع پايان           منظور فراهم    به
  .وين شده استها، دستورالعمل حاضر تد نامه موازنه منطقي در نمرات پايان

  ردـاربـنه كــدام
هاي فني مشمول دستورالعمل حاضر خواهنـد         هاي تحصيلي مقطع كارشناسي ارشد پرديس دانشكده        هاي دوره   نامه  كليه پايان 

 .بود

 مفاد دستورالعمل
نامـه،    پايـان نامه موظف است حداقل يك ماه قبـل از تـاريخ دفـاع                 پايان )و استاد مشاور برحسب مورد     (استاد راهنما  -1 ماده

ميلـي   بـه معاونـت تحـصيالت تك       "نامـه كارشناسـي ارشـد       گواهي اعالم كفايت و تأييد پايان     "نامه را با تكميل فرم        اتمام پايان 
  ).1فرم  (كندگروه اعالم / دانشكده 

 مـدعو را    وران داخلي و   روز قبل از تاريخ دفاع، دا      15گروه موظف است حداقل     / معاون تحصيالت تكميلي دانشكده      -2 ماده
و مربوطه  تحصيالت تكميلي يشورا تأييد  با و)و استاد مشاور برحسب مورد (استاد راهنماشده بوسيله يشنهاد  پاز ميان افراد

  .ندكتعيين و نسبت به تطبيق واحدهاي دانشجو اقدام همچنين نماينده تحصيالت تكميلي حاضر در جلسه دفاع را 

وز قبل از تاريخ دفاع مدارك ذيل را به هيأت داوران تحويل داده و اعـالم وصـول                   ر 10دانشجو موظف است حداقل      -3 ماده
مـدارك مـذكور    . )2فـرم   (د  كنـ  دريافـت    "نامه كارشناسي ارشد توسـط هيـأت داوران         اعالم وصول پايان  "آن را با تكميل فرم      

  :عبارتند از
 )3فرم (گروه مربوطه / دعوتنامه تايپ شده به امضاء معاون پژوهشي و تحصيالت تكميلي دانشكده  −
 . مستخرج از آنه هاي و مقالنامه يك نسخه از پايان −
 .)4فرم (نامه كارشناسي ارشد  فرم ارزيابي پايان −

بـه دفتـر   و كارنامه تطبيق واحدها  تكميل شده 2 ارائه فرم شماره  روز قبل از دفاع با  7حداقل  دانشجو موظف است     -4 ماده
  .)5فرم  (كند دفاع را از آن دفتر اخذ مجوز فني، ايه  دانشكدهتحصيالت تكميلي پرديس

 گـروه و  /  تحويل آن به تحصيالت تكميلي دانـشكده         پس از اخذ مجوز دفاع دانشجو موظف است نسبت به          بالفاصله -5ماده  
  .دكنگروه  اقدام / نامه در دانشكده  نصب آگهي دفاع پايان

مـورد   در   6 روز قبل از تاريخ دفاع فرم شـماره          3وظف است حداقل    گروه م /  كارشناس تحصيالت تكميلي دانشكده      -6ماده  
صورت نقـدي     الزحمه داور به    حق . دكنگروه ارائه   / به حسابداري دانشكده    و  ه  كردتكميل  را  الزحمه داور خارجي      پرداخت حق 

  .دوشميخت پرداداور خارجي گروه، در انتهاي جلسه دفاعيه به / از طريق نماينده تحصيالت تكميلي دانشكده 



 8 مـاده    نمـرات تـشويقي موضـوع     . شـود   مي محاسبه   18 از   تنبيهي و    تشويقي نمره اوليه هيأت داوران بدون نمرات      -7 ماده
 بوسـيله كارشـناس تحـصيالت        كـه  نمرات تنبيهي گردد و     بر اساس تشخيص هيأت داوران به آن اضافه مي        ،  7 الي   1هاي  بند

  .)7فرم ( از آن كسر خواهد شد ،شود اع تعيين مي قبل از جلسه دفگروه و/ تكميلي دانشكده 
  . قرار دهد18تواند با تصويب شوراي تحصيالت تكميلي خود، نمره اوليه را كمتر از  گروه مي/  هر دانشكده :1 تبصره

ه به ضوابط نامه و با توج نامه با توجه به مجموعه مستندات حاضر در تاريخ دفاع پايان        نمرات تشويقي مرتبط با پايان     -8 ماده
  :شوند تعيين مي ذيل

  نمره2-4 به ازاء هر مقاله ISIدر مجالت مقاله  قطعيانتشار يا پذيرش  -1
  نمره1-2 پژوهشي به ازاء هر مقاله -علميمعتبر مقاله در مجالت قطعي انتشار يا پذيرش  -2
  نمره5/0-1 هر مقاله به ازاء هاي معتبر بين المللي در كنفرانسپذيرش قطعي مقاله  -3
 نمره 5/0  حداكثرهاي معتبر ملي به ازاء هر مقاله يرش قطعي مقاله در كنفرانسپذ -4
 نمره 5/0حداكثر   ترويجي به ازاء هر مقاله-پذيرش قطعي مقاله در مجالت معتبر علميانتشار يا  -5
  .، دو نمره است5 و 4 ،3حداكثر مجموع نمرات بندهاي  :2 تبصره
 مجمـوع حـداكثر      در نمره، 5/0 حداكثر    پژوهشي به ازاء هرمقاله    -علميمعتبر  ارسال مقاله جهت انتشار در مجالت        -6

  نمره5/0
/  با تأييد معاون تحصيالت تكميلـي دانـشكده          نامه تجربي   منظور انجام پايان     دستگاه آزمايش به  و راه اندازي    ساخت   -7

  نمره5/1 حداكثر گروه مربوطه،
 نمره و دفاع در تيـر مـاه        5/0د ماه نيمسال چهارم يا قبل از آن،         دفاع در خردا  براي دانشجويان ورودي نيمسال اول،       -8

  .تشويقي لحاظ مي شود  نمره25/0نيمسال چهارم، 
  .گيرد نامه هيچ نمره تشويقي تعلق نمي غيرمرتبط با پايانله هاي د و به مقاننامه باش  بايد مستخرج از پايانله ها مقا:3  تبصره
براساس امتياز مربوطه ، باشند)  و مشاورهنماد راتيغير از اسا(گان مقاله بيش از يك نفر        در صورتيكه تعداد نويسند    :4 تبصره

  .شود نامه ارتقاء بين نويسندگان تقسيم مي آئين
  .محسوب خواهد شد مقاله  ارسال شود، فقط امتياز يككنفرانس اگر يك مقاله به چند مجله يا :5 تبصره

 داوران  .دكنـ  ارائـه نامـه      پايان هنگام دفاع از  كسب نمرات تشويقي را      مربوط به    موظف است كليه مستندات    دانشجو   -9 ماده
نماينـده تحـصيالت   . نـد كنبر نظـر خـويش درج        قابل اكتساب را بنا   نمره تشويقي   ، ميزان   7موظفند در فرم ارزشيابي شماره      

  .تكميلي مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين بند را بر عهده دارد

نامـه كارشناسـي      گـواهي دفـاع از پايـان      "و  ) 8فرم   ("نامه كارشناسي ارشد     پايان دفاعيه"هاي     صورتجلسه ك از ي هر   -10 ماده
نامـه در ايـن       نامه پـس از دفـاع پايـان         نمره نهائي و درجه پايان    . شود قبل از جلسه دفاع در دو نسخه تايپ مي        ) 9فرم   ("ارشد

  ). الزامي نيستنامه ان نمره نهائي و درجه پايتايپ(صورتجلسات درج خواهد شد 
 ابتـداي  كـه در     9نامه براساس نظر هيأت داوران نياز بـه اصـالحات داشـته باشـد، فـرم شـماره                      در صورتيكه پايان   :6 تبصره
 گـروه مربوطـه،   / تحصيالت تكميلـي دانـشكده       نماينده    بوسيله با تأييد استاد راهنما    آيد، پس از انجام اصالحات      نامه مي   پايان

  .دامضاء خواهد ش



بندي نهايي، تعيين نمره نهايي دانشجو، نظارت بر           جمع يت نماينده تحصيالت تكميلي حاضر در جلسه دفاع مسئول        -11 ماده
 به دفتر تحـصيالت تكميلـي        و مستندات مربوط به كسب نمرات تشويقي       ها   فرم تحويلو  هاي مرتبط، اخذ امضاء،       تكميل فرم 

  .گروه را دارد/ دانشكده 

نامه انجام نخواهد شد و در صورت  ت عدم رعايت ضوابط فوق از سوي استاد راهنما و يا دانشجو، دفاع پايان         در صور  -12 ماده
  .، جلسه دفاع از درجه اعتبار ساقط است)به هر صورت(انجام آن 

ـ  را ) 10فـرم   ("تسويه حساب دانـشجو بـا اسـتاد راهنمـا      " فرم    دانشجو موظف است   -13 ماده  بـه كارشـناس   راتكميـل و آن
تحـصيالت تكميلـي پـرديس       به   ل فتوكپي فرم صورتجلسه دفاع    تحوي .دتحويل ده  مربوطه   گروه/تحصيالت تكميلي دانشكده  

  .، صرفا جهت اطالع از دفاع دانشجو است و ارزش ديگري نداردهاي فنيدانشكده

هـاي    الذكر و تحويل كليه فرم     پس از انجام كليه مراحل فوق     ) 8فرم  (نامه كارشناسي ارشد       صورتجلسه دفاعيه پايان   -14 ماده
، مهـر و  گروه مربوطـه امـضاء  / گروه، بوسيله معاون تحصيالت تكميلي دانشكده / تكميل شده به تحصيالت تكميلي دانشكده       

  .شدهاي فني ارسال خواهد  تحصيالت تكميلي پرديس دانشكدهشماره شده و مستقيما در پاكت مهر شده به 

تـصويب شـوراي تحـصيالت تكميلـي پـرديس               بـه   20/01/86 تبصره در تاريخ     6ماده و    15 اين دستورالعمل در     -15 ماده
  .باشد الزم االجرا مي به بعد 1385هاي فني دانشگاه تهران رسيده و براي دانشجويان ورودي سال  هدانشكد

  


