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فرآیندهای تعیین نمره پایاننامههای کارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف
 -1نتیجه ارزشیابی پایاننامه تنها بصورت کیفی و در یکی از پنج سطح "عالی ،بسیار خوب ،خوب ،نسبتاً خوب و مردود" در
کارنامه دانشجو ثبت میگردد.
 -2جهت تعیین نتیجه ارزشیابی کیفی پایان نامه ،ابتدا نمرهای عددی بین  0تا  00برای پایاننامه محاسبه و تعیین میگردد .سپس
بر اساس این نمره عددی ،نتیجه ارزشیابی کیفی بصورت ذیل مشخص میگردد:
-

عالی91-00 :

-

بسیار خوب91-91/11 :

-

خوب91-91/11 :

-

نسبتا خوب91-91/11 :

-

مردود :کمتر از 91

 -3نمره عددی با لحاظ موارد ذیل محاسبه میگردد:
-

مطلوبیت انجام پایان نامه (با  10درصد تاثیر)

-

مطلوبیت دفاع میانی (با  90درصد تاثیر)

-

تدوین به موقع پروپوزال (با  1درصد تاثیر)
(جهت کسر نمره الزم است قصور دانشجو به تایید استاد راهنما و مدیر گروه رسیده باشد)

-

دستاوردهای پژوهشی مستخرج از پایاننامه (با  1درصد تاثیر)

-

انجام دفاع پیش از پایان تیرماه دو سال بعد از ورود

(اختصاص بصورت تشویقی تنها برای جبران کسری احتمالی نمره دستاوردهای پژوهشی)

 -4دستاوردهای پژوهشی قابل بررسی مستخرج از پایان نامه شامل موارد ذیل است:
انتشار مقاالت در مجالت و همایشهای معتبر ،انجام کار تجربی ،آزمایشگاهی ،ساخت دستگاه یا محصول
 -5نمره کیفیت انجام پایاننامه در جلسه دفاع در حضور اعضای کمیته ممتحنین (مرکب از استاد(ان) راهنما ،ممتحن داخلی و
ممتحن خارج از دانشکده) تعیین میگردد.
 -6استاد ممتحن داخلی به عنوان ناظر تحصیالت تکمیلی دانشکده در جلسه دفاع به ایفای نقش خواهد پرداخت (دانشجو در مدت
حداکثر  00دقیقه پایاننامه خود را شرح داده و از آن دفاع نماید) .ایشان میانگین نمره خود و دیگر اعضای کمیته را (که در فرمهای
مخصوص به آن و ترجیحا به صورت مخفی درج می شود) محاسبه نموده ،و نتیجه ارزشیابی کیفی پایان نامه را بر اساس آن نمره و
طبق معیار بیان شده در بند 0مشخص نموده ،و در فرم مخصوص ارزشیابی کیفی درج ثبت کرده و امضای اعضای کمیته ممتحنین
را نیز اخذ مینماید.
 -7نمره مربوط به تدوین به موقع پروپوزال و نمره دفاع میانی ،و همچنین حداکثر نمره قابل اعطا در مورد دستاوردهای پژوهشی،
پیش از برگزاری جلسه دفاع توسط معاون تحصیالت تکمیلی دانشکده به ناظر جلسه دفاع اعالم میگردد.
 -8جهت امکان اخذ ا متیاز مربوط به دستاوردهای پژوهشی الزم است حداقل  2روز کاری پیش از جلسه دفاع ،مستندات مربوط
توسط دانشجو به تحصیالت تکمیلی دانشکده تحویل داده شود.
 -9در صورت وجود استاد راهنمای همکار ،ایشان بهمراه استاد راهنما در کل فقط یک رای در تعیین نمره عددی دانشجو خواهند
داشت .همچنین طبق ماده  01مجموعه مقررات و آئیننامه های آموزشی دوره کارشناسی ارشد ،از استاد مشاور (درصورت وجود)
نمرهای اخذ نمی شود.

