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 تاریخ بازنگری:

9/11/1400 

 

  

و با عنوان  ر تاريخ ............................ نامه کارشناسي ارشد دانشجو خانم/آقاي ..........................................با شماره دانشجويي ........................... دجلسه ارائه پايان 

 شد.  برگزار  ................................................................................................................................................................................................................................ 

  نیمسال اخذ پروژه: 
 

 مقالهنمره  نامه نمره پايان  نام و نام خانوادگي  اساتید داور  رديف

    1 استاد راهنما 1

    2راهنما استاد  2

    1استاد دفاع  3

    2استاد دفاع  4

   میانگین
 

 گردد: ]بدون خط خوردگي[نمره نهايي دانشجو به شرح زير اعالم مي
 

 درجه کیفي  نمره نهايي به حروف  نمره نهايي به عدد

   
 

 ....... ....................    تاريخ ... ............................. ...........................تحصیالت تکمیلي دانشکده   مدير گروهنام و امضاي                                                                              
 

 لطفاً الزاما فرم نمره اساتید )صورت جلسه دفاع( و همچنین فرم اعالم آمادگي براي دفاع از پايان نامه را به اين فرم پیوست نمايید.  -1 توضیح:

 گردد.  نمره نهايي با محاسبه میانگین نمرات اساتید راهنما و دفاع با وزن يکسان توسط دبیر کمیته تحصیالت تکمیلي تعیین مي  -2

 شود و ارزشیابي آن به صورت کیفي و بهنامه در میانگین کل محاسبه نمينمره پايان(: 94نامه کارشناسي ارشد )مصوب آيین 23ماده  -3           

   (. 14مردود )کمتر از   –( 15.99تا   14متوسط ) –( 17.99تا  16خوب )  – ( 18.99تا  18خیلي خوب ) –( 20تا  19عالي )شود: شرح انجام مي اين
 

 . فعال گرديد..........................در سیستم آموزش براي استاد راهنما، جناب آقاي/سرکار خانم ........ به صورت انفرادي  امکان ثبت نمره

 ... .....................................................    تاريخ ...........................کارشناس دانشکده ......نام و امضاي 
 

 رياست محترم دانشکده 

 تکمیلي دانشکده در سیستم آموزش ثبت گرديد.  با سالم. نمره نهايي پايان نامه دانشجو، طبق اعالم دبیر محترم کمیته تحصیالت 

 .... ............ ...............................    تاريخ ............. .....استاد راهنما ........نام و امضاي 

 و دبیرخانه محترماداره محترم آموزش 

 بايگاني شود.ثبت و  با سالم. نمره ثبت شده مورد تايید است. لطفاً

 ...... .........................................................    تاريخ ...  يا مدير گروه .............. رئیس دانشکدهنام و امضاي 

 فرم اعالم نمره ثبت و بايگاني شد.

 نام و امضاي کارشناس دبیرخانه ........................... 

 تاريخ............................. 
  

 در پرونده دانشجو بصورت الکترونیکي و کاغذي بايگاني شد.   

 نام و امضاي کارشناس آموزش ............................... 

 ..........................         ......تاريخ
 

 


