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  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

در ارتباط با تعيين نمرة  مصوبه شوراي آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه
   پايان نامه كارشناسي ارشد

  
ان كارشناسي ارشد دانشگاه ضوابط تعيين بمنظور ايجاد نظم و وحدت رويه و ارتقاء كيفيت فعاليتهاي پژوهشي دانشجوي

  :گردد نمره پايان نامه در مقطع كارشناسي ارشد به شرح زير تعيين مي
  

 كه نحوه است 19 هاي كارشناسي ارشد كه به انتشار مقاله يا ثبت اختراع منجر نشده باشند نامه سقف نمره هيات داوران براي پايان -1
 .باشد مي 3/4215تخصيص نمره با توجه به فرم 

  
ازاي هر ماه تاخير د از ابتداي نيمسال پنجم به  نيمسال موفق به فراغت از تحصيل نشو4 در طي ارشد در صورتيكه دانشجوي كارشناسي -2

 .گردد  نمره از معدل نمره هيات داوران كسر مي3 نمره تا سقف 25/0در اتمام دوره 
 

بايست  باشد و اساتيد راهنما مي  براي طوالني شدن دورة تحصيل دانشجو نميغيبت يا عدم حضور اساتيد راهنما دليل موجهي: 1تبصره  -
در شرايط خاص و با . تمهيدات الزم براي هدايت و نظارت بر كار دانشجو را در طي دورة عدم حضور خود انديشيده باشند

دم حضور استاد موفق به اتمام كار شوراي دانشكده تاخير در فراغت از تحصيل دانشجوياني كه صرفاً به دليل ع) كتبي(تاييد 
است محسوب و مشمول  هايي كه به  تصويب شوراي دانشكده رسيده اند صرفاً براي ماه پايان نامة خود در مدت مقتضي نشده

  .گردد جريمه كسر نمره نمي
  

تجهيزات و يا راه عملي و آزمايشگاهي، تهيه قطعات، چنانچه تاخير در فراغت از تحصيل دانشجو ناشي از مشكالت تحقيقات : 2تبصره  -
 نمره با درخواست و گزارش كتبي استاد 5/1 نمره وحداكثر تا سقف 25/0اندازي وسيله براي اولين بار باشد به ازاي هر ماه 

  .گردد راهنما و تاييد شوراي گروه تخصصي مربوطه از جريمة كسر نمره مشمول بخشودگي مي
 
هاي آنها منجر به نوآوري ثبت اختراع، چاپ مقاله در كنفرانس و مجالت گردد نمره نهايي اين  نشجوياني كه پايان نامهبمنظور تشويق دا -3

  .يابد  افزايش مي4/4215بنا بر فرم دسته از دانشجويان 
 

  .شدمقاله بايد مستخرج از پايان نامه بوده و با اسم استاد راهنما و نام دانشگاه منتشرشده با: 3تبصره  -
  
باشد و ارائه آنها بعد از  نامه صرفاً تا تاريخ دفاع دانشجو مجاز مي  جهت افزايش نمره پايان4/4215ارائه مدارك مندرج در فرم : 4 تبصره -

  .روز دفاع قابل قبول نبوده و منجر به افزايش نمره نخواهد شد
  
در حضور هيات داوران و نماينده تحصيالت تكميلي دانشكده با  نمره نهايي دانشجو با در نظر گرفتن كليه موارد فوق و :5 تبصره -

  .گردد  محاسبه و در آن درج مي)4/4215فرم  (استفاده از فرم تعيين نمره
  
دانشجو تكميل و امضاء  توسط نماينده تحصيالت تكميلي دانشكده و در حضور هيأت داوران در جلسه دفاع 4/4215فرم : 6 تبصره -

  .گردد مي
  

 به تصويب رسيد و مفاد آن براي دانشجويان 10/10/1386يالت تكميلي دانشگاه در تاريخ ورالعمل در شوراي آموزشي و تحصاين دست

  .گردد  به بعد اعمال مي84-85كارشناسي ارشد ورودي سال 

 29/10/87-2/4215 


