
دانشجويان ورودي  دستورالعمل اجرايي برگزاري جلسات دفاعيه پايان نامه دوره کارشناسي ارشد

 به بعد 94
 

 :در ارزشيابي پايان نامه يکسان است آنهاذيل است که سهم هر يک از ترکيب اعضاي هيأت داوران به شرح  -1

 استاد )استادان( راهنما، استاد مشاور، دو نفر استاد داور -

اسیتاد عیو  حضیور میي يابیو و رسميت ر داور در جلسه دفاعيه دانشجو و دو نف ي اولراهنما حضور استاددفاعيه با  جلسه -

  مانع از برگزاري جلسه دفاعيه نخواهو بود. ،مشاور( استاد )استادان راهنماي دو  و 

در هیر  باشیو.مي سؤالها حواکثر يک ساعت دقيقه و زمان داوران براي طرح  45پايان نامه  ارائهحواکثر زمان دانشجو براي  -2

 ساعت بيشتر شود. 2صورت، سقف کل جلسه دفاعيه نبايو از 

نماينوه تحصيالت تکميلي به انتخیا  شیوراي تحصیيالت تکميلیي يک نفر آيين نامه کارشناسي ارشو،  22-2مطابق ماده  -3

شیامل میوارد ذيیل جلسه دفاع در ينوه تحصيالت تکميلي نماوظيفه دانشکوه از ميان داوران داخلي دانشگاه انتخا  مي گردد. 

 است:

 نظارت بر زمان شروع و پايان جلسه دفاع از پايان نامه.الف( 

نظارت بر زمانبنوي سخنراني دانشجو، زمان پاسخ به سواالت، عو  مواخله استاد راهنمیا در رونیو سیخنراني و پاسیخ بیه  ( 

 سواالت.

 اهنما براي توضيحات مورد نياز پس از جوا  دانشجو.ج( اختصاص زمان الز  به استاد ر

 اعال  نمره نهايي به دانشجو در حضور هيئت داوران.محرمانه و  به صورتداوران هيئت نمرات و ميانگين گيري جمع آوري د( 

)و يیا يیک  گیرهيا مقاله کامل در کتابچه کن در کنگره به همراه تصوير چکيوهت شرکبررسي و بايگاني يک نسخه از گواهي  و(

قبل از نمره دهي، در پوشه دفاع دانشجو. بويهي است مقاالتي که مرتبط بیا موضیوع پايیان نامیه  کپي از قرارداد طرح مشترک(

 نيستنو قابل قبول نمي باشنو.

هي پیس از بررسیي گیوا 22-1( اضافه نمودن نمره شرکت در کنفرانس/ کنگره به ميانگين نمره هيئت داوران بر اسیا  میاده ه

 شرکت و خالصه/ مقاله چاپ شوه در کتابچه کنفرانس/ کنگره.

آيين نامه جويو کارشناسي ارشو، نمره ارائه مقاله مستخرج از پايان نامه در کنفرانس ها و يا مجیالت  22-1ماده با توجه به  -4

 : تعلق خواهو گرفتبه صورت ذيل معتبر 

 مي باشو.  25/19گواهي کنفرانس و يا پذيرش مقاله تا  بوونرشو الف: حواکثر نمره دفاع از پايان نامه کارشناسي ا

بیا ارايیه ي و  20تیا جالت علمي پژوهشي با نمايه معتبر ارائه مقاله در م باقابل ذکر است که حواکثر سقف نمره پايان نامه  : 

گاه بوون بار میالي بیراي دانشیگاه و )يا( طرح مشترک با مراکز و سازمان هاي خارج دانش فقط خالصه يا مقاله کامل کنفرانسي

  مي باشو. 75/19تا سقف دامغان 

چیاپ  کپي خالصه يا مقالهقاله کامل ارائه شوه در کنفرانس به شرطي اعمال مي گردد که منمرات مربوط به خالصه مقاله يا ج( 

هنماي وي در روز دفیاع بیه نماينیوه بر ارائه توسط دانشجو يا استاد را مبني گواهي کنفرانسشوه در کتابچه کنفرانس به همراه 

 تحصيالت تکميلي تسليم گردد.

 تاکيیو میي باشیو.  داشیتن قیرارداد مشیترکمنوط بیه نمره پايان نامه هاي مشترک با سازمان هاي خارج دانشگاه اختصاص  :د

 تشويق فوق به شرطي است که کار مشترک ياد شوه بار مالي براي دانشگاه دامغان نواشته باشو.  مي گردد که



 ه( هر دانشجو در هر کنفرانس فقط مي توانو يک خالصه مقاله يا مقاله کامل داشته باشو.

 

 حواکثر نمره )نمره( هر مورد مورد

 75/0 75/0 با نمايه معتبري شوه در مجالت علمي پژوهش پذيرشکامل چاپ شوه يا مقاله  -1

 1 5/0 مقاله کنفرانسي کامل -2

 5/0 25/0 خالصه مقاله کنفرانسي -3

 5/0 5/0 مشترک با مراکز و سازمان هاي خارج دانشگاه بوون بار مالي براي دانشگاه دامغانطرح  -4

 

ميانگين کل محاسبه نمي شود و ارزشيابي آن به  نمره پايان نامه در ،مقطع کارشناسي ارشو آيين نامه آموزشي 23مطابق ماده  -5

 صورت کيفي و به شرح زير انجا  مي شود.

 

Excellent Very good Good Acceptable Failed 
 مردود قابل قبول خو  بسيار خو  عالي

 14کمتر از  99/15 تا 14 99/17 تا 16 99/18 تا 18 20 تا 19

 

بیر اسیا   14طع کارشناسي ارشو، مالک دانش آموختگي، داشتن ميانگين کل حواقل آيين نامه آموزشي مق 24مطابق ماده  -6

و چنانچه ميانگين کیل دانشیجويي پیس از گذرانیون تمیا  واحیوهاي  واحوهاي گذرانوه آموزشي و دفاع از پايان نامه است.

مسال بیا رعايیت سیقف مجیاز سینوات باشو دانشجو اجازه دفاع از پايان نامه را نوارد وتنها يک ني 14آموزشي دوره کمتر از 

گذرانوه است، ميانگين  14واحو درسهايي که با نمره کمتر از  10تحصيلي به وي فرصت داده مي شود تا با اخذ مجود حواکثر 

 برسانو، در اين صورت اجازه دفاع از پايان نامه به وي داده مي شود. 14کل واحوهاي گذرانوه را به حواقل 

پیس حواکثر تا يک میاه ، دانشجو موظف است ودپذيرفته ش اصالحات کليان نامه اي در جلسه دفاعيه با در صورتي که پاي -7

از جلسه دفاعيه فر  تأييويه اصالحات پايان نامه را به امضاي اعضاي کميته داوران رسانوه و به دفتر تحصيالت تکميلي دانشگاه 

پذيرفته شود، صورتجلسه دفاعيیه  اصالحات جزئيو يا  وون اصالحاتبتحويل دهو. در صورتي که دفاع از پايان نامه بصورت 

  به امضاي اعضاي کميته داوران رسانيوه شود.در همان جلسه اق مي شود صکه بر صفحه اول پايان نامه ها ال

ه از کيفيیت و نحیوه برگیزاري جلسیه دفاعيیه بیه حیوز (5يالت تکميلي بايو گزارش مختصري )فر  شماره تحصنماينوه  -8

 تحصيالت تکميلي ارائه نمايو تا در پرونوه دانشجو ثبت شود.

خارج  (راهنما، مشاور،داور)نماينوه تحصيالت تکميلي بايو پس از برگزاري دفاع شماره تلفن همراه و شماره حسا  اساتيو  -9

 نامه ارشو( ذکر نمايو. )ليست پرداخت حق التوريس اساتيو و اعضاء کميته داوري پايان 4شماره از دانشگاه را در فر  
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