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عاونت پژوهشی و تحصیالت تکمیلی م

دانشکده دامپزشکی

  آئین نامه ارزیابی جلسه دفاع از پایان نامه

  

 19/7/1390و 15/8/1388مورخ  هاي کمیلی دانشگاه و صورتجلسهشوراي محترم تحصیالت ت 30/7/1381مورخ بر اساس مصوبه

ی به نمره دهی جلسه دفاع دانشجویان دانشکده دامپزشکنحوه و کده دامپزشکی آئین نامه ارزیابی شوراي آموزشی و پژوهشی دانش

  .شرح زیر می باشد

  20نمره از   مورد  نمره کل  ردیف

1  

  )نمره 25/18(جلسه دفاع 

  25/8  استاد راهنما

  4  استاد مشاور  2

  3  استاد داور اول  3

  3  استاد داور دوم  4

  ارزیابی تحصیالت تکمیلی  5

  )نمره 75/1(

  1  نماینده تحصیالت تکمیلی

  75/0  ت و کنفرانس هامقاله مستخرج از پایان نامه در مجال  6

  20  -  20  جمع

  

  :توضیحات

فرم مربوط به نمره دهی استادان محترم راهنما، مشاور و داور بالفاصله پس از اختتام جلسه دفاع توسط نماینده  محترم  - الف

صورت محرمانه استادان محترم عضو کمیته داوري می بایست فرم مربوطه را ب. تحصیالت تکمیلی در اختیار آنان قرار می گیرد

نمره دانشجو پس از محاسبه مطابق جدول فوق توسط معاونت . تکمیل و در اختیار ناظر محترم تحصیالت تکمیلی قرار دهند

  .پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده مشخص خواهد شد

دانشجو مدت حداکثر دو هفته پس از جلسه دفاع فرصت دارد تا مستندات مربوط به مقاله یا پوستر مستخرج از پایان نامه خود  -ب

  .، در غیر این صورت نمره ایی بابت مقاله مستخرج از پایان نامه منظور نخواهد شدرا ارائه دهد

با انجام اصالحات خواسته شده (نسخ صحافی شده پایان نامه  دانشجو مدت حداکثر یک ماه پس از جلسه دفاع فرصت دارد تا -ج

در غیر . را به دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده دامپزشکی تحویل دهد) استادان راهنما/ استادان محترم مشاور و داور زیر نظر استاد

  .اعالم شده قبلی کسر خواهد شد نمره از نمره 5/0این صورت به ازاء هر ماه تأخیر 

  پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده دامپزشکی معاونت


