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 آقاي دكتر مرادزادهجناببه :  
  تز دانشجو خانم محسني كبير (نوبت سوم)بررسيموضوع :

 با سالم

مدير محترم تحصيالت  ٢٨/١٠/٩٥/د مورخ ٢٣١٧٠/٩٥با احترام عطف به نامه شماره 
تكميلي دانشگاه، به استحضار ميرساند اينجانب در نوبت سوم رساله تصحيح شده 

ي كبير را مطالعه نمودم. نتايج بررسي اينجانب حاكي از آنست دانشجو خانم مائده محسن
  كه:

تصحيحات انجام شده نسبت به ويرايش قبلي بصورت معدود و صرفا در         .١
اصول نگارش بوده است. هيچگونه تصحيحي در زمينه نگراني هاي 

  اساسي وارده به رساله، توسط ايشان مورد توجه قرار نگرفته است. 

كه نتيجه اصلي فصل سوم است، بنده  ٧٤بعنوان مثال در صفحه         .٢
محاسبات صحيح را مرقوم نموده ام. نتايج نشانگر آنست كه ضريب 

بوده در حاليكه مقدار درست  ٦/٩اطمينان محاسبه شده توسط دانشجو 
ميباشد. اين اختالف در حيطه كارهاي مهندسي به معناي تقريب  ٩/٤

  نيست بلكه اشتباه است. 

  اشكاالت وارده به فصل چهارم تماما باقي مانده است.         .٣

دانشجو حتي بعد از بارها تذكر ظاهرا قادر نبوده كه فرمت بخش مراجع         .٤
  را به درستي تصحيح نمايد. 

دانشجو و استاد محترم راهنما بارها درخواست نموده اند كه فصل         .٥
چهارم تز را حذف كنند. در صورت حذف فصل چهارم و با توجه به 
سادگي بيش از حد محاسبات در فصل سوم، بصراحت عنوان ميدارم كه 

  تعريف تز در حد كارشناسي ارشد نخواهد بود. 

سخه تز براي استحضار و هرگونه نظرات بنده بصورت دستي بر روي ن        .٦
  اقدام مقتضي به حضورتان ارسال ميگردد. 

   

در پايان متذكر ميشوم كه پس از گذشت مدت طوالني بعد از جلسه دفاع، كماكان 
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دانشجو ايرادات اساسي پايان نامه خود را تصحيح ننموده است. لذا اين شائبه بصورت 
و در انجام تصحيحات منتسبه و حتي جد مطرح است كه احتمال عدم توانايي دانشج

دستورالعمل نحوه بررسي تخلفات پژوهشي مصوب  ٣٤احتمال وجود مصداق بند 
  وزارت متبوع توسط دانشجو وجود داشته باشد.  ٢٣/١٢/٩٣

  با تشكر و تجديد احترام

  آذربخت

  
  عليرضا آذربخت بنكده   

  عضو هيات علمي گروه عمران
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