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  گزارشات سه ماه و پروپوزال: 1ماده 

استاد  گزارشات مکتوب سه ماهه یا سمینارهاي ماهانه، توسط دانشجویان دکتري و کارشناسی ارشد بنا به نظر .1
مربوط  انه در نمرهراهنما، تحویل داده خواهند شد و ارائه آن به گروه الزامی نیست. گزارشات سه ماهه یا سمینار ماه

 شود، تاثیر دارد.نامه که توسط هیات داوران لحاظ میموقع پایان به حضور دانشجو و اتمام به

ده و تهیه کر irandoc.irوپوزال گزارش پیشینه پژوهش را از طریق سایت رالزم است دانشجو در زمان تحویل پ .2
  ن است. همراه پروپوزال تحویل دهد. هزینه تهیه گزارش از محل بودجه پایان نامه کارشناسی ارشد قابل تامی

حضور  تبصره: در صورت عالقه دانشجوي دکتري و تایید استاد راهنما، امکان ارائه جمعی سمینار دکتري با
 وجود دارد.  انشجویان در سالن آمفی تئاتر د

  : نمرات مقاله و ساخت2ماده 

 خواهد بود.  20تر از نمره اضافه شاملنامه، موارد زیر در مورد انتشارات مستخرج از پایان .8

شخیص هیات تنمره با  1نامه که در مجالت مورد تایید شوراي گروه چاپ شود، حداکثر مقاالت مستخرج از پایان -
 داوران.

ر ه شوند، حداکثمعتبري که به تایید شوراي گروه رسیده باشد ارائ نامه که در کنفرانسمقاالت مستخرج از پایان -
 نمره به تشخیص هیات داوران،  5/0

 وران،نمره به تشخیص هیات دا 5/0، حداکثر ISIنامه به مجالت ایندکس مستخرج از پایانسابمیت مقاالت  -

 ران.نمره به تشیص هیات داو 25/0، حداکثر ISCنامه به مجالت ایندکسسابمیت مقاالت مستخرج از پایان -

تعلق  20تر از فهتواند اضانمره می 1هایی که درگیر با فرآیند ساخت باشند به تشخیص هیات داوران، تا نامهبه پایان .9
 بگیرد. 

 20تر از اضافه نمره دیگر 1: اگر دستگاه یا وسیله ساخته شده منجر به ثبت اختراع داخلی یا خارجی شود، تا 1تبصره 
  به تشخیص هیات داوران، تعلق خواهد گرفت.

  نمره است.   1: حداکثر مجموع نمره اضافی براي مقاله مجله و سابمیت مقاله، 2تبصره 
از تجهیز شتر دقیقه یا بی 5کوتاه در حد یک کلیپ  منوط به تهیه، تحویل و نمایش: تخصیص این نمره اضافی، 3تبصره 

 ه ساخته شدهاتالوگ دستگاه یا مادتهیه کساخته شده با ذکر نام و درج آرم گروه مهندسی مکانیک دانشگاه زنجان و 
ده ران نمایش داکلیپ و کاتالوگ براي اخذ مجوز دفاع باید تحویل مدیریت گروه شده و روز دفاع به هیات داوباشد. می

  شود. 

  : تشریفات جلسه3ماده 

نامه ناولیه پایا مربوط به تایید الفبه منظور اخذ مجوز دفاع کارشناسی ارشد از مدیریت گروه در سامانه گلستان، فرم  .1
انشجو دتوسط هیات داوران مبنی بر لحاظ شدن حداقل شرایط الزم براي برگزاري جلسه دفاع، تکمیل شده و توسط 

 تحویل مدیریت گروه شود.

ن حضور در جلسات دفاع اجباري است. بدوو استاد راهنماي دوم خارجی یا داخلی حضور نماینده تحصیالت تکمیلی  .2
 تواند آغاز شود. جلسه رسمیت نداشته و حتی نمی ن دو نفرای

یلی تحصیالت تکم : دانشجو موظف است زمان دفاع را با استاد(ان) راهنما، استاد(ان) مشاور، داوران و نماینده1تبصره 
  هماهنگ کند. در صورت عدم اطالع یکی از افراد مذکور از زمان دفاع، دفاع ملغی است.  
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تید داور تحویل هفته زودتر از زمان دفاع به اسا 1نامه خود را حداقل نویس نهایی پایاندانشجو موظف پیش: 2تبصره 

   هد گرفت.  بدهد. نسخه تحویل داده شده به داوران قابل تغییر نیست و همان نسخه اولیه در معرض داوري قرار خوا

 ما و داوران رسمیت ندارد. جلسه بدون حضور نماینده تحصیالت تکمیلی، استاد(ان) راهن .3

 تبصره: عدم حضور استاد(ان) مشاور در صورتی که عذر موجهی داشته باشند، بالمانع است. 

 وظایف نماینده تحصیالت تکمیلی بدین شرح است. .10

 برقراري نظم جلسه و جلوگیري از همهمه و ایجاد اختالل در تمرکز دانشجو. ·

 .اطمینان از حضور استاد راهنما و دو داور ·

 اطمینان از طی شدن روال منطقی جلسه شامل  ·

o ،معرفی اولیه استاد راهنما 

o  ،ارائه دانشجو 

o هاي داوران در راستاي سنجش موارد زیر پس از اتمام ارائه دانشجو.پرسش 

 محتواي علمی رساله و نوآوري آن،  §

موزش هاي کارشناسی و کارشناسی ارشد آنامه که در درساي پایانتسلط بر مفاهیم پایه §
 داده شده،

 نکات نگارشی و کیفیت ارائه دانشجو،  §

o  ،دریافت پاسخ قابل قبول از دانشجو 

o بندي استاد راهنما،جمع 

o ،(به شکل خصوصی) اخذ نمرات و تعیین وضعیت دفاع 

o .چک کردن اعمال نظرات و اصالحات مدنظر داوران 

ستاد راهنما اتواند به شکل مکتوب به شامل شود و می: نکات نگارشی نباید بخش زیادي از زمان پرسش و پاسخ را 1تبصره 
  تحویل داده شود و متناسب با ایرادات موجود، نمره از بخش نگارش کاسته شود. 

ر زمان دفاع د: هیات داوران و نماینده تحصیالت تکمیلی، در زمان تصویب پروپوزال در شوراي گروه تعیین شده و 2تبصره 
  . شود که نماینده تحصیالت تکمیلی یکی از دو داور باشدپیشنهاد میروه نیست. نیاز به طرح مجدد در جلسه گ

و مشاور  د(ان) راهنمانامه از مجموع نمرات دو داور هر یک به میزان یک سوم از نمره نهایی و استا: نمره نهایی پایان3تبصره 
  نهایی است.     شود. سهم استاد(ان) راهنما و مشاور در مجموع یک سوم از نمرهتعیین می

 ا به نمایندهر، مبنی بر تایید اساتید داور ب: دانشجو موظف است اصالحات مد نظر داوران را اعمال کرده و فرم 4تبصره 
  تحصیالت تکمیلی تحویل دهد. 

  رسانی: اطالع4ماده 

ن ) را که زما(به صورت عکس دانشجو موظف است قبل از اخذ مجوز دفاع از مدیریت گروه، یک نسخه الکترونیک از آگهی دفاع
رسانی، عاشد براي اطالبنامه، نام دانشجو و استاد(ان) راهنما و استاد(ان) مشاور در آن ذکر شده دفاع، محل دفاع، عنوان پایان

  به مدیریت گروه و انفورماتیک دانشکده ارسال نماید.   

خ مصوب شد و از این تاری 1396بهمن  23ماده در جلسه شوراي گروه مهندسی مکانیک مورخ  4نامه در این شیوه
   الزم االجراست.  
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  فرم الف

  نام دانشجو: 

  شماره دانشجویی: 

  نامه: عنوان پایان

  استاد(ان) راهنما:

  استاد(ان) مشاور: 

  

  1داور شماره 

باشد. یجلسه دفاع م نامه حائز حداقل شرایط اولیه الزم براي برگزاريین پایانپیرو بررسی اولیه انجام شده توسط اینجانب، ا
  د.   شاین فرم صرفاً به منظور اعالم شرایط اولیه مورد انتظار بوده و نکات تکمیلی در جلسه دفاع بیان خواهد 

  نام، تاریخ، امضا

  

  

  2داور شماره 

باشد. یجلسه دفاع م نامه حائز حداقل شرایط اولیه الزم براي برگزاريپایانپیرو بررسی اولیه انجام شده توسط اینجانب، این 
  د.   شاین فرم صرفاً به منظور اعالم شرایط اولیه مورد انتظار بوده و نکات تکمیلی در جلسه دفاع بیان خواهد 

  نام، تاریخ، امضا
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  فرم ب

  نام دانشجو: 

  شماره دانشجویی: 

  نامه: عنوان پایان

  ن) راهنما:استاد(ا

  استاد(ان) مشاور: 

  

  1داور شماره 

کل کامل به شاصالحات مد نظر اینجاب که در جلسه دفاع با حضور استاد راهنما و نماینده تحصیالت تکمیلی بیان شد، به 
  نامه اعمال شده است.نسخه نهایی پایان

  نام، تاریخ، امضا

  

  

  2داور شماره 

کل کامل به شدفاع با حضور استاد راهنما و نماینده تحصیالت تکمیلی بیان شد، به اصالحات مد نظر اینجاب که در جلسه 
  نامه اعمال شده است.نسخه نهایی پایان

  نام، تاریخ، امضا

  

 

  

  


