آیین نامه شماره 1
( تعیین نمرات دفاع پایان نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته)

به منظور ارتقاء كيفيت پاياننامه هاي كارشناسي ارشد و تشووي اانشويويان بوه تققيو بيشونگ و نمواره مقاروه و ار

وت

يكسانسازي نقوه ارزشيابي پاياننامهها ،اين شيوهنامه تنظيم و بگاي اانشيويان كليه گگوه اي تخصصي ورواي سال  1394به بعد
قابل ا گاست.
ماده  .1چنانچه اانشيو ار پايان نيمسال چ ارم از پاياننامه كارشناسي ارشد خوا افاع كنود ،نموگه وي از  20ار نظوگ گگفنوه
ميشوا.
تبصره  :1ار اين حارت الزم است اانشيو قبل از اقدام به مگاحل تسويه حساب ،گواهي ارسال مقاره ( )Submitرا بوه ممووزه
تقصيالت تكميلي ارائه نمايد.
تبصره  :2اانشيويان رشنه حقوق تا پايان نيمسال پنيم م لت افاع اارند و نمگه ي منها از  20ار نظگ گگفنه ميشوا.
ماده  .2چنانچه اانشيو ار پايان نيمسال پنيم و ششم از پاياننامه كارشناسي ارشد خوا افاع كند ،سقف نمگه وي به تگتيب از
 19و  18منظور خواهد شد و اانشيو ميتواند با ارائه مقاره  ،كسگي نمگه را بگان نمايد.
تبصره :پذيگه مقاالت و احنساب نمگه منوط به مسنخگج از پايان نامه بوان و ارج نام موسسه مموزشي مل طه ار مقاره است.
ماده  .3به ازاي پذيگه هگ مقاره  2 ،ISIنمگه ار نظگ گگفنه ميشوا.
ماده  .4به ازاي پذيگه هگ مقاره علمي و پژوهشي 1 ،نمگه ار نظگ گگفنه ميشوا.
ماده  .5به ازاي هگ مقاره كنفگانسي نيز ار صورت پذيگه پوسنگ 0/25 ،و ار صورت پذيگه منن كامل و ارائه شفاهي 0/5 ،نمگه
اخنصاص مييابد .الزم به ذكگ است اانشيو مياز است حداكثگ  2مقاره كنفگانسي ارائه اهد.
ماده  .6مسئوريت نظارت ،بگرسي و كننگل مدارك و فگم اي مگبوط به ارزشيابي افاع ،انيام اصالحات ،تعيين نمگه مقاره،
صورتيلسه افاع و ...بع ده نماينده تقصيالت تكميلي بواه و صورتيلسه افاع اانشيو پس از ارج نمگه ن ايي و تأييد نماينده
تقصيالت تكميلي همانند روال گذشنه به منظور پگااخت ح ارزحمه اساتيد و فگاغت از تقصيل اانشيو به حوزه واحد تقصيالت
تكميلي ارسال و سايگ مدارك و فگم ا ار پگونده پژوهشي اانشيو ار مقل اانشماه بايماني خواهد شد.
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