بسمه تعالی
تاريخ ............................ :

صورتجلسه ارزشیابی کمیته تحصیالت تکمیلی
پایان نامه کارشناسی ارشد

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی صنایع

نام و نام خانوادگي دانشجو :
شماره درس پايان نامه21850 :

گرايش:
تعداد کل واحد پايان نامه6 :

شماره دانشجويي:

ارزیابی عملکرد دانشجو توسط کمیته تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی صنایع:
دارد

بند

موضوع

1

مقاله

2

پیش دفاع در زمان مقرر

3

رعايت سنوات دوره کارشناسي ارشد

4

ثبت نام به موقع پیشنهاد پژوهشي در سیستم EDU

ندارد

بند :1مقاله به معنای مقاله پذيرفته شده  ISIيا با نامه  Minor Revisionو يا مقاله پذيرفته شده  ISCاست.
تبصره  .1مقاله پذيرفته شده  ISIدر ترم  5مي تواند جايگزين سنوات شود
تبصره  .2داشتن پذيرش مقاله در کنفرانس معتبر فقط قابلیت جايگزيني با يکي از بندهای  4 ،3 ،2را دارد.
بند :2انجام پیش دفاع در زمان مقرر ،برگزاری جلسه پیش دفاع تا انتهای خرداد ماه برای دانشجوياني است که تايیديهه پیشهنهاد پژوهشهي در سیسهتم
 EDUاز مديريت تحصیالت تکمیلي دانشگاه را حداکثر تا ترم سوم اخذ کرده اند و تا انتهای تیر ماه بهرای دانشهجوياني اسهت کهه تايیديهه پیشهنهاد
پژوهشي در سیستم  EDUاز مديريت تحصیالت تکمیلي دانشگاه را در ترم چهارم اخذ کرده اند.
تبصره  .1برای دانشجويان ارشد ورودی  96به جای دريافت تايیديه پیشنهاد پژوهشي ،مالک اخذ درس پايان نامه حداکثر تا ترم سوم است.
بند :3رعايت سنوات دوره کارشناسي ارشد ،برگزاری جلسه دفاع حداکثر تا انتهای تابستان ترم 4ام است.
بند :4ثبت نام به موقع پیشنهاد پژوهشي در سیستم  EDUبه معنای دريافت تايیديهه پیشهنهاد پژوهشهي در سیسهتم  EDUاز مهديريت تحصهیالت
تکمیلي دانشگاه قبل از انتهای ترمیم ترم 3ام است.
** پیشنهاد نمره عالي منوط به احراز هر  4بند ،نمره بسیار خوب با احراز حداقل  3بند و نمره خوب با احراز حداقل دو بند است.
پیشنهاد سقف نمره:

عالی

بسیار خوب

خوب

قابل قبول

رد

امضاء معاون تحصیالت تکمیلی
تاريخ

به معاون محترم تحصیالت تکمیلی دانشکده:
احتراما ارزيابي کمیته محترم داوران دفاع پايان نامه به شرح زير ايفاد مي گردد:
نمره ارزیابی کمیته محترم داوران دفاع  عالی
نام و امضاء استاد راهنمای پایان نامه
تاريخ دفاع:

 بسیار خوب

 خوب

 قابل قبول

 رد

