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 بخش اول
 

 ارشد يدوره کارشناس يياجرا يهاقررات و دستورالعملم

 

 61/8/49مورخ  611411/4شماره ارشد ناپيوسته نامه آموزشي دوره کارشناسيآيين ازبرگرفته ) 

 زد(يدانشگاه  يليالت تكميتحص يمصوبات شورا وابالغ شده توسط وزير علوم، تحقيقات و فناوري 
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 پژوهشي، آموزشـ  آموزشي ارشد به سه شيوههاي کارشناسيه دورهنامهدف از تدوين آيين :6 مادۀ

هاي بخشي به شيوههاي تحصيالت تكميلي، ارتقاي کيفيت، تنوع، تقويت و توسعه دورهمحور و پژوهش محور

هاي تحصيالت تكميلي، تقويت و ه آموزش، پاسخگويي مناسب به افزايش تقاضا براي ورود به دورهئنوين ارا

هاي توسعه و ديگر اسناد راهبردي کشور سازي آن با برنامهها و همسانطح کيفي و کمي اين دورهارتقاي س

 مندي از آن در تربيت متخصصان و پژوهشگران ماهر و برجسته در سطح کشور بكوشيم.است تا با بهره
 

 تعاريف

  :1مادۀ 

هاي اساس برنامه است که براي باالتر از دورة کارشناسي دوره يوسته:پارشد نا دورۀ کارشناسي

 شود.ارشد در رشته مربوط منتهي ميآموزش عالي، به اخذ مدرك کارشناسيمصوب شوراي گسترش 

نامه اي که محتواي برنامه آن مشتمل بر واحدهاي درسي و پاياندوره پژوهشي:ـ  يشيوه آموزش

 است.

واحدهاي درسي و  س از گذراندناي با محوريت آموزش است که دانشجو پدوره :محورشيوه آموزش

 شود.آموخته ميدانش ،نامهبدون گذراندن پايان

اي با محوريت پژوهش که دستاورد آن ارائه فناوري جديد، ارائه نظريه و ايده دوره :محورشيوه پژوهش

ه پايانئاشود و مشتمل بر اخذ واحدهاي درسي محدود و الزام به ار ...توليد دانش فني، ثبت اختراع و جديد،

 نامه است.

و تحت  هرشته تحصيلي مربوطاز تحقيقاتي است که در يك زمينه  ـ فعاليت پژوهشي نامه:پايان

 گيرد.راهنمايي استاد راهنما انجام مي

 است. يق و تتبع نظريمنظور تحق نار:يسم
 

 نحوه اجراي دوره

  :9 مادۀ

المللـي طبـق ضـوابر مربـوط ، مجازي و بينحضوريبه صورت روزانه، شبانه، نيمه ارشديدوره کارشناس

 .ستقابل اجرا
 

 شرايط ورود

 :9 مادۀ

 داشتن شراير عمومي ورود به آموزش عالي -الف

د وزارت علـوم، دارا بودن مدرك رسمي پايان دوره کارشناسي اعم از پيوسته و ناپيوسته مورد تأييـ -ب

 تحقيقات و فناوري
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اساس  بر دانشگاهيرش از کسب پذ ايزارت علوم، تحقيقات و فناوري وقبولي در آزمون ورودي مورد تأييد  -ج

 .مقررات مصوب

هاي آموزش عالي دولتي، آموزش رايگان بـراي هـر دانشـجو در دوره کارشناسـي دانشگاهدر ـ 6 ۀتبصر

 پذير است.ارشد صرفاَ براي يك بار امكان

 ةا عـدم کسـب نمـريـه درس ر موجـي، در صورت حذف غگانيمشمول آموزش را يـ دانشجو1 ۀتبصر

مصوب  ۀدرس مربوط مطابق تعرف ۀني، موظف به پرداخت هزانتخاب مجدد آن درس ي، برادر هر درس يقبول

 أت امناء دانشگاه است. يه

ها )اعم از دولتي و غير دولتي( ممنوع تحصيل همزمان در دورة کارشناسي ارشد در دانشگاهـ 9تبصرۀ 

 است. 
 

 دروس جبراني

به تشخيص  ،تجانس نداشته باشد ارشد يکارشناس چنانچه رشته دوره کارشناسي با رشته دوره :5 مادۀ

 س را تحت عنوان جبراني بگذراند.رد تعداديد يدانشجو با، گروه مستقل / دانشكده

 شود.که در ابتداي دوره ارائه مي استواحد  32حداکثر دروس جبراني  -6 تبصرۀ

اسـاس  تعيين تعداد و عنـاوين دروس بـر .ويت با دروس جبراني استدر انتخاب دروس، اول -1 تبصرۀ

 .برنامه مصوب هر رشته است

 است. 32حداقل نمره قبولي در هر درس اعم از دروس دوره يا جبراني  -9 تبصرۀ

ــرۀ ــي در -9 تبص ــانگين  ،شــودکارنامــه دانشــجو ثبــت مــي نمــره دروس جبران  امــا در احتســاب مي

دانشـجو موظـف و  شـوددانشجو منظور نمـي هاينمرهو ميانگين کل اخذ دروس نيمسال تحصيلي  هاينمره

 .پرداخت نمايد دانشگاهطبق تعرفه مصوبه هيأت امناء است هزينۀ اين دروس را 

مجـاز دانشـجو  تحصيلي واحد جبراني يك نيمسال به سنوات 8در صورت گذراندن حداقل  ـ5 ۀتبصر

  گردد.اضافه مي

خـود را در دوره  يرالزامـيا چنـد درس غيـك يـارشـد، يکارشناس يدانشجو که يدر صورت -1 تبصرۀ

ارشد بگذرانـد. يدر دوره کارشناس تواند آن دروس را مجدداًيگذرانده باشد، نم 31با نمره حداقل  يکارشناس

 گروه مسـتقل / دانشـكدهد يير دروس مورد تايدر چارچوب سرفصل مصوب، با گرفتن سا يستين دانشجو بايا

 خود را به حد نصاب مندرج در برنامه سرفصل مصوب برساند.  ي، جمع واحدهايوزشآم

  

  يليمشاور تحص

شدگان در اين دوره، مشاور تحصيلي براي هدايت موظف است به تناسب تعداد پذيرفته دانشگاه :1 مادۀ

 د.کندانشجويان تعيين 

ك دوره يـمحـور و آمـوزش يوهشـپژ -يآموزش يهاوهيش انيدانشجو يليفه مشاوره تحصيوظ -هتبصر
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 گـروه مسـتقل / دانشـكده اسـتاداناز  يكـيبت اول و دوم( بر عهـده ان نويدر هر کد رشته )دانشجو يورود

محـور از ان پـژوهشيفـه مشـاوره دانشـجويوظ .اسـت گروه مستقل / دانشـكده يو به انتخاب شورا يآموزش

 .استمربوطه  يعهده استاد راهنما بر ،ل دوممساياز ن يپژوهش-يآموزشوه يشان يو دانشجو ،مسال اولين

 

 مسال يقابل اخذ در هر ن يدرس يتعداد واحدها

د کنـرا که دانشـجو بايـد در هـر نيمسـال تحصـيلي اخـذ ( يرجبراني)غتعداد واحدهاي درسي  :1 مادۀ

احد و 31د از يدانشجو نبا يو جبران يدروس اصل يدر هر صورت جمع واحدها است. 31 و حداکثر 8حداقل 

 شتر شود. يب

ارشد را در دوره کارشناسـي در صورتي که دانشجو يك يا چند درس الزامي دوره کارشناسي -6 تبصرۀ

ارشد از وي پذيرفته نخواهد شد و گذراندن ايـن دروس در دوره گذرانده باشد، آن دروس در دوره کارشناسي

 ارشد الزامي است. کارشناسي

باشـد، تنهـا در  يواحد جبرانـ 32تا  5دانشجو موظف به گذراندن  کد رشتهك يچنانچه در  -1 تبصرۀ

 يجبرانـ ينكه جمع واحدهايد، مشروط به اياخذ نما يرجبرانيغ يواحد درس 8تواند کمتر از يمسال اول مين

در سنوات  يليمسال تحصيك نيمسال به عنوان ي. البته آن ننشودواحد  8 کمتر ازمسال يدر آن ن يو يو اصل

 شود. يممحسوب  يو

واحـد  8دانشجو در چارچوب سرفصل رشـته امكـان اخـذ حـداقل مسال يك نيدر چنانچه  -9 تبصرۀ

شـود. يمسال معاف مـي( در آن نيرجبراني)غ يواحد درس 8شرط اخذ حداقل  از ،را نداشته باشد يجبرانريغ

 شود.يمحسوب م يمسال در سنوات ويك نيمسال به عنوان يالبته آن ن

شود، يآموخته منامه و دفاع از آن دانشانيکه دانشجو با اخذ پا يليمسال تحصين نيخردر آ -9 تبصرۀ

 از شرط اخذ حداقل واحد معاف است.
 

 ارزشيابي تحصيلي

 :8 مادۀ

 است.  31و ميانگين کل قابل قبول در هر نيمسال  32حداقل نمرة قبولي در هر درس 

چنانچـه در ، ، نمـرة قبـولي کسـب نكنـدند درسيك يا چ هر نيمسال در دانشجويي که در -6 تبصرۀ

هـاي مـردودي قبلـي در ، درس يا دروس مذکور را با نمرة قبولي بگذراند، نمـره يـا نمـرههاي بعدينيمسال

اثـر و ها در محاسبۀ ميانگين کـل دوره بـيماند اما اين نمره، فقر ثبت و باقي ميريزنمرات تحصيلي دانشجو

 در آن درس مالك محاسبۀ ميانگين کل دوره خواهد بود.  صرفاً آخرين نمرة قبولي

هـاي قبـل را خنثـي الـ، مشروطي دانشجو در نيمسـ3گذراندن دروس با استفاده از تبصرة  -1 تبصرۀ

 کند. نمي

کننـد، افـت يدر يمـردود ة، نمـريانضـباط ۀتيا حكم کميل تقلب و يکه به دل يانيدانشجو -9 تبصرۀ
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 ۀدانشجو در محاسب ين گونه موارد نمره منظور شده برايدر اشود. ينمشامل آنها  8 مادة 3 تبصرةالت يتسه

  رد.يگين کل دوره مدنظر قرار ميانگيو م يليمسال تحصين نيانگيم

کمتر باشد، در غير اين صورت، دانـش 31هاي دانشجو در پايان دوره نبايد از ميانگين کل نمره :4 مادۀ

 شود.شناخته نميارشد آموخته دوره کارشناسي

، دانشـجو در آن باشـد 31چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلي کمتـر از ـ 6 تبصرۀ

 شود.نيمسال مشروط تلقي مي

دو دانشـجو بـراي ، شـود 31 دانشجو در دو نيمسال تحصيلي کمتر از هاياگر ميانگين نمره -1 تبصرۀ

 شود.م مياز ادامه تحصيل محرومحسوب و  يترم مشروط

تر است، مجمـوع واحـدهاي اخـذ کم 31اگر در يك نيمسال تحصيلي که معدل دانشجو از  -9 تبصرۀ

 8هاي ديگـري تـا واحد باشد، در صورتي که دانشجو امكان اخذ درس 8کمتر از  دانشجو ثر در معدلشده مؤ

منظـور دروس جبرانـي  نمـرةدل ـدر محاسبۀ معشود. ، مشروط تلقي مياست واحد را در آن نيمسال داشته

 شود. نمي

/ واند با موافقت استاد راهنماتباشد، مي 32کمتر از  يارياگر نمره دانشجو در يك درس اخت -9 تبصرۀ

در چارچوب جاي آن درس، درس ديگري را ه بآن درس را اخذ نمايد و يا اينكه  مجدداً  يلياستاد مشاور تحص

درس مربوط  ۀنير دانشجو موظف به پرداخت هزين شراياهر حالت در در  .انتخاب نمايدرشته سرفصل 

جاي درس اختياري با نمره کمتر از صورتي که دانشجو به در. أت امناء دانشگاه استيمصوب ه ۀمطابق تعرف

تاثير نمره درس اختياري مردود شده در ، و موفق به گذراندن آن درس شوددرس اختياري ديگر را اخذ  32

 .ماندمعدل کل دانشجو باقي مي معدل نيمسال تحصيلي و

در مواردي که ارزشيابي دروس موکول به فعاليتهايي باشد کـه بـا تشـخيص اسـتاد مربـوط  -5 تبصرۀ

تواند نمره دروس دانشجويان را حداکثر تـا پايـان ، استاد ميباشدانجام آن تا پايان نيمسال تحصيلي ممكن ن

حـداکثر تـا پـانزدهم  يـا دانشـجو در نيمسـال اول( و هفته سوم نيمسال دوم )براي دروس اخذ شده توسـر

ماه )براي دروس اخذ شده توسر دانشجو در نيمسال دوم( به نمره قطعي تبديل و در نرم افزار آموزشي مرداد

 ان آمــوزش محــور اخــذ يدرس ســمينار کــه توســر دانشــجو اياســتثنبــه قفــل نمايــد. گلســتان 

 35تـا شهريور ماه توسر استاد درس در سيستم گلستان وارد و  28اسفند و  32تواند حداکثر تا شود ميمي

 شود. قفل (سال تحصيلي )به ترتيب براي نيمسال اول و دوم شهريور 03اسفند و 

 31دوره کمتر از  يآموزش يپس از گذراندن تمام واحدها يين کل دانشجويانگيچنانكه م :1 تبصرۀ

 يبه و يليت سقف مجاز سنوات تحصيمسال با رعايك نيد و تنها نامه را ندارانيباشد دانشجو اجازه دفاع از پا

، گذرانده است 31کمتر از  ةکه با نمر ييهاواحد از درس 33مجدد حداکثر  شود تا با اخذيفرصت داده م

داده  دانشجونامه به انيدفاع از پا ةن صورت اجازيدر ا .برساند 31گذرانده را به حداقل  ين کل واحدهايانگيم

هاي دانشجو بر اين اساس شود و ميانگين کل نمرهدر اين شراير نمره جديد جايگزين نمره قبلي مي شود.يم

اده کند، از ادامه تحصيل محروم ــدانشجويي که به هر دليل نتواند از اين فرصت استف گردد.اسبه ميــمح
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درس  ۀنيبه پرداخت هز انتخاب مجدد دروس، موظف يدانشجو برا کند.شود و مدرکي دريافت نميمي

  است.دانشگاه أت امناء يمصوب ه ۀمربوط مطابق تعرف

 

 حضور و غياب 
  :61 مادۀ

 هـاي دانشجو موظف است بر اساس نظر استاد راهنما بطور تمام وقت در دانشگاه حضور داشته و فعاليت
 

هاي درسي و ديگر فعاليتحضور دانشجو در تمامي برنامهآموزشي و پژوهشي محوله را انجام دهد. همچنين 

دوره الزامي اسـت. غيبـت دانشـجو در هـر درس نبايـد از  يهاي آموزشي و پژوهش
16
 مجمـوع سـاعات آن  3

 

 شود.درس تجاوز کند، در غير اين صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي
 

بر اساس مستندات ارائـه  مجاز بوده ودر صورتي که غيبت دانشجو در يك درس، بيش از حد  -6تبصرۀ  

شـوراي پـرديس و  / دانشـكده، طرح در شوراي گـروه مسـتقل شده توسر دانشجو، غيبت انجام شده پس از

شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه موجه تشخيص داده شود، آن درس از مجموعـه دروس انتخـابي دانشـجو 

ميـانگين نمـرات ايـن  آن نيمسال الزامي نيست وواحد در  8شود. در اين صورت رعايت حد نصاب حذف مي

در سـنوات عنـوان يـك نيمسـال کامـل ولي آن نيمسال بـه تاثير است.نيمسال در مشروط شدن دانشجو بي

  شود.تحصيلي وي محسوب مي

در آن دانشـجو ارزيابي ناموفق واحدهاي پژوهشي اخذ شده همان غيبت در شيوة پژوهشي،  -1 تبصرۀ

 شود.انجام مي نامه(همين شيوه 02مادة )موضوع داوران  هيأتنظر  طابقمنيمسال است که 

 شود. نمره صفر در آن درس ميثبت موجه در امتحان هر درس منجر به غيبت غير :66 مادۀ

 توسـرتوسر دانشـجو ارائه شده مستندات اساس  بر در صورتي که غيبت دانشجو در امتحان -هتبصر

موجـه تشـخيص داده و شوراي تحصيالت تكميلـي دانشـگاه  شوراي پرديس ،شوراي گروه مستقل/ دانشكده

واحد يـا بيشـتر درس اخـذ  8در اين شراير در صورتي که دانشجو از ابتدا  .شودشود، درس مزبور حذف مي

واحد برسد در صورتي کـه دانشـجو در آن نيمسـال  8کرده باشد و با غيبت موجه تعداد واحد آن به کمتر از 

آن  در هـر حـالکسب نمايد، يك نيمسال مشروطي براي دانشجو محسوب نخواهـد شـد.  31ز معدل کمتر ا

در ايـن صـورت رعايـت حـد  .شـودعنوان يك نيمسال کامل در سنوات تحصيلي وي محسوب ميبهنيمسال 

  .در آن نيمسال الزامي نيستنيز واحد  8نصاب 

 

 مرخصي تحصيلي و حذف ترم

  :61 مادۀ

 استفاده نمايـد، ا حذف ترمي تواند حداکثر يك نيمسال از مرخصي تحصيليه ميدر هر سه شيو دانشجو

در  ياحتمـال يه مشكالت آموزشـيت کليمسؤول شده،مدت مذکور جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب  اما

 .خود اوستمتوجه  يبعد يهامسالين
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ق يـواسـت از طردرخ پـس از اسـت کـه يقابل بررس يتنها درصورت يمرخص يهادرخواست -6 تبصرۀ

پس از کسب ) دانشكدهپژوهشي و معاون آموزشي مديرگروه مستقل / و  رئيس بخش دييتأ ستم گلستان ويس

آموزش دانشكده به اداره  ،تاريخ اعالم شده در تقويم آموزشيو براساس ( گروه مستقل / دانشكدهنظر شوراي 

دانشـجو  يليت تحصـيبـا توجـه بـه وضـع يليتحص يشود. موافقت با مرخصو تاييد  ارجاع مستقل / پرديس

 رد.يگيصورت م

مرخصي زايمان براي يك نيمسال تحصيلي قبـل از زايمـان و دو نيمسـال تحصـيلي بعـد از  ـ1تبصرۀ 

زايمان با ارائۀ مستندات الزم به آموزش دانشكده مستقل / پرديس و تأييد شوراي دانشكده مستقل / پرديس 

 5هـاي بيشـتر )تـا سـقف مرخصي زايمان براي نيمسال گيرد.ت ميبدون احتساب در سنوات تحصيلي صور

 پذير است. نيمسال( با مجوز کميسيون موارد خاص امكان

آن  ل دريه قـادر بـه ادامـه تحصـج ـمو ليـکه دانشجو بعد از انتخاب واحد به دال يدرصورت -9 تبصرۀ

 يبرااز طريق سيستم گلستان تواند يمد، ان ترم را نداشته باشيا امكان حضور در امتحانات پايمسال نباشد ين

 و رئـيس بخـشييـد د پـس از تأدرخواست حذف تـرم دانشـجو بايـد. يمسال درخواست حذف ترم نمايآن ن

و  (گروه مستقل / دانشكده)پس از کسب نظر شوراي  دانشكدهپژوهشي  و معاون آموزشيمديرگروه مستقل /

 شـود.و تاييـد ارجاع  آموزش دانشكده مستقل / پرديساداره به  براساس تاريخ اعالم شده در تقويم آموزشي،

با درخواسـت حـذف و عدم مغايرت با قوانين آموزشي  طرح شدهل يص داده شدن داليدر صورت موجه تشخ

 ترم موافقت خواهد شد.

 يريـگيا حذف ترم، دانشجو موظـف بـه پي يمرخصدرخواست درصورت مخالفت دانشگاه با  -9 تبصرۀ

 . استموعد مقرر  ان ترم( دريا شرکت در امتحانات پايخود )اعم از انتخاب واحد  يزشه امور آمويکل

مستقل  گروه تأييد استاد درس و مدير ر خاص و بايارشد، در شرا يکارشناس يهر دانشجو -5 تبصرۀ

 ي، مجاز به حذف اضطراريليمسال تحصيك ني، در کل دوره و فقر در دانشكده پژوهشي و معاون آموزشي /

اخذ شده دانشجو با حـذف  يکه تعداد واحدها ي. در صورتاستدانشگاه  يم آموزشيك درس خود طبق تقوي

کامل خواهـد  يمسال آموزشيك نيمسال مشمول مقررات يرد، آن نيواحد قرار بگ 8ر حد نصاب ين درس زيا

 بود.

 اي يك درس و شرط الزم براي حذف اضطراري شمول آموزش رايگان،م اندانشجويدر مورد ـ 1 تبصرۀ

ا دروس اخذ شده در نيمسال تحصيلي درخواسـت شـده يپرداخت هزينۀ درس يك نيمسال تحصيلي،  حذف

  است.الزامي  دانشگاهمطابق تعرفۀ مصوب هيأت امناء 

 

 اخراج ترك تحصيل و انصراف، 
  :69 مادۀ

 شخصاًدرخواست خود را  صورت بايددر اين ،تواند به هر دليل از تحصيل اعالم انصراف نمايددانشجو مي
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چنانچـه  .تحويـل دهـد اداره آموزش دانشـكده مسـتقل/ پـرديسبه با تكميل فرم انصراف و به صورت کتبي 

نسـبت بـه صـدور  دانشگاه ،خود را پس نگيرد تقاضاي انصراف درخواستاز تاريخ ارائۀ ماه دو دانشجو بعد از 

  نمايد.گواهي انصراف اقدام مي

سـنوات بـيش از  اي دو نيمسالدر مشروطي ل يبه دلصرافي يا اخراج از تحصيل )جوي اندانش -6 تبصرۀ

 عمل نمايد. ،حد مجاز( موظف است به تعهداتي که سپرده

درصورتي که دانشجو بدون کسب موافقت دانشگاه حتي براي يك نيمسـال تـرك تحصـيل  -1 تبصرۀ

اقدام ننمايد، از هاي بعد نتخاب واحد نيمسالا و درصورت لزوم()و در زمان مقرر براي اخذ مجوز باشد نموده 

 شود.ادامه تحصيل محروم مي

و اخـراج تاريخ  ،، تاريخ ذکر شده در فرم درخواست انصرافدانشجو تاريخ انصراف از تحصيل -9 تبصرۀ

  است. هر سال 35/1يا  35/33 ،عدم مراجعهاخراج يا  با توجه به نيمسال تاريخ ترك تحصيل دانشجو
 

 ل يدوره و سنوات تحصطول 
  :69 مادۀ

 نيمسال تحصيلي است. 1سال مشتمل بر  2در هر سه شيوه حداکثر  تحصيلي طول مدت دوره

اختيار دارد مـدت تحصـيل  دانشگاه، آموخته نشوددر مدت مقرر دانش در صورتي که دانشجو :6 ۀتبصر

در نشـجوي مشـمول آمـوزش رايگـان داوي را حداکثر تا دو نيمسال افزايش دهد. افزايش سنوات تحصـيلي 

 دانشـگاهنيمسال اول به صورت رايگان و در نيمسال دوم با دريافت هزينه طبق تعرفۀ مصـوب هيـأت امنـاي 

 آموخته نشود از ادامۀ تحصيل محروم است. شود. چنانچه دانشجو در اين مدت دانشانجام مي

توسـر دانشـجو و بـه شـرط  يل کافي، با ارائه دالو ششم مسال پنجميدر خصوص سنوات ن -1 تبصرۀ

نامه، تكميل و ارائه فرم تقاضاي افـزايش سـنوات تحصـيلي تكميل و ارائه به موقع گزارش پيشرفت کار پايان

امكـان  گـروه مسـتقل / دانشـكدهشـوراي رئيس بخش، موافقت استاد راهنما، طبق برنامه زمانبندي مصوب، 

 و ششـم موافقـت بـا تمديـد سـنوات نيمسـال پـنجمارد. وجود دو ششم مسال پنجم يصدور مجوز سنوات ن

بـه ا ششـم يـ نيمسال پـنجم روز قبل از شروع ثبت نام 35دانشجويان متقاضي توسر دانشكده، بايد حداقل 

دانشـكده، گـروه مسـتقل/ ارسال شود. عدم وصول به موقـع موافقـت  اداره آموزش دانشكده مستقل/ پرديس

 گردد. مي محسوبدانشجو ا ششم يجم با تمديد سنوات نيمسال پن مخالفت

توسـر  يل و مسـتندات کـافيـر خاص و با ارائه دالي، در شراهفتم مساليدر خصوص سنوات ن -9 تبصرۀ

تكميل و ارائه به موقع گزارش پيشرفت کار پايان نامـه، تكميـل و ارائـه فـرم تقاضـاي افـزايش دانشجو و به شرط 

مسـتقل /  شـوراي گـروهرئـيس بخـش، موافقت اسـتاد راهنمـا،  سنوات تحصيلي طبق برنامه زمانبندي مصوب،

امكـان صـدور  و شوراي بررسي موارد خـاص ،پرديسدانشكده مستقل/ شوراي آموزشي و پژوهشي  و دانشكده

دانشـجويان متقاضـي توسـر  هفـتمموافقت با تمديد سنوات نيمسال  وجود دارد. هفتممسال يمجوز سنوات ن

آموزش دانشـكده  ادارهبه  هفتمروز قبل از شروع ثبت نام نيمسال  03حداقل  ، بايدمستقل/ پرديس دانشكده

دانشجو  هفتممخالفت با تمديد سنوات نيمسال  درخواست،ارسال شود. عدم وصول به موقع  مستقل/ پرديس
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 گردد. تلقي مي

انشـجويان هماننـد د ،هانهيهزتمام دانشجو ملزم به پرداخت  ،هفتمد سنوات ترم يتمدبراي  -9 تبصرۀ

  .استنوبت دوم 

نشـود، بـه علـت اتمـام سـنوات  آموختگي آن دورهدانشخود موفق به  ياگر دانشجو در وقت قانون -5 تبصرۀ

مختلـف دانشـگاه  يهـابخـشد با يبا کهشود  يحكم اخراج صادر م يو يل محسوب و برايمحروم از تحص ،يليتحص

 د.يحساب نما تسويه
 

 يهمانيه و موير شييانتقال، تغيير رشته، تغ

 :65 مادۀ

 ارشد ممنوع است. در هر سه شيوه دوره کارشناسيو ميهماني تغيير رشته  ،انتقال

انتقال از دوره شبانه به روزانه، نيمه حضوري و مجازي به حضوري اعم از )روزانه و شـبانه( و  -6 تبصرۀ

 هاي دولتي ممنوع است.دولتي به دانشگاههاي غيرهاز دانشگا

 .ستير نيپذها و برعكس امكانوهير شيبه سا يوه پژوهشير از شييتغ -1 تبصرۀ

 و موافقـت لير ذيتواند با داشتن شرايمك بار يتنها ارشد يکارشناس دورهدانشجو در طول  -9 تبصرۀ

-يآموزشـبـه محـور آمـوزشوه يشـ از ،و شوراي دانشكده مسـتقل/ پـرديس گروه مستقل / دانشكده شوراي

 وه دهد.ير شييتغ کد رشتهدر همان  ا بالعكسي يپژوهش

 بالمانع باشد. ياز نظر مقررات آموزش يوه قبليدر ش يل متقاضيادامه تحص الف(

وه مورد يرشته و ش ،هيرفته شده در سهميفرد پذن يآخرآزمون  رتبهاز  ،يمتقاض يآزمون ورودرتبه  ب(

 نباشد. ترنييپا در دانشگاه يزد تقاضا در همان سال

شود. لذا با توجه به حداکثر مدت يد منتقل ميوه جديبه ش يوه قبليدانشجو در ش يليصسنوات تح پ(

 د را داشته باشد.يوه جدياز در شين نامه موردانيپا /يدرس يامكان گذراندن واحدها يستيبال، يمجاز تحص

در  ديـبا يآموزشـ مسـتقل / دانشـكده گـروه ،يپژوهش -يآموزش به محورآموزش وه ازير شييدر تغ (ت

گروه را مشخص و در صورتجلسه دانشجو  يدانشگاه استاد راهنما شوراي تحصيالت تكميلي چارچوب مقررات

 .ديذکر نما مستقل / دانشكده

ت بدر تغيير شيوه از آموزش محور به آموزشي ـ پژوهشي، دانشجو موظف است در مهلت مقـرر نسـ ث(

جريمـۀ عـدم تصـويب بـه غير اين صورت مشمول قانون نامۀ خود اقدام نمايد در به تصويب پيشنهاديۀ پايان

 شود. ميموقع پيشنهاديه 

تواند با نامه خود دفاع کند ميچنانچه دانشجوي آموزشي، پژوهشي نتواند يا نخواهد از پايان ج(

به شيوه آموزشي تغيير شيوه داده و در مدت مجاز تحصيل، طبق و هماهنگي استاد راهنما درخواست کتبي 

نامه دروس مرتبر با رشته تحصيلي را اخذ نمايد. در اين شراير ه آموزشي، معادل تعداد واحد پاياننظر گرو
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واحدهاي درسي خود را بگذراند در شيوه آموزشي  تمام 31در صورتي که دانشجو با ميانگين کل حداقل 

  شود.آموختگي در دانشنامه قيد ميشود. نوع شيوه دانشآموخته ميدانش

افراد  حداقلد از ينبا ،ماننديم يباقوه يشك ي، در جايي متقاضيانجابهپس از که  يانيدانشجو تعداد (چ

 ارشد کمتر باشد. يکارشناس يهال کالسيتشك تعيين شده براي

 يياعالم موافقت دستگاه اجرا خاص تعهد دارند با يياجرا يکه به دستگاهها يانيوه دانشجوير شييتغ (ح

 ر است.يامكان پذ تبصرةن ير ايراه شيت کليرعا و مربوط

کـه بـر اسـاس اعـالم  يصـورتدر و بالعكس، در تغيير شيوه از آموزش محور به آموزشي ـ پژوهشي  (خ

ابد. يرا کسب کرده باشد به همان نوبت تغيير شيوه مي شيوه مورد تقاضا قبوليرتبه سازمان سنجش، دانشجو 

هاي تمام نيمسالموظف به پرداخت شهريه تغيير شيوه دهد  که دانشجو از نوبت اول به نوبت دوم يدر صورت

 است.  دوره تحصيلي

در يـك کـد پژوهشـي را  ـ دانشجو رتبه قبولي شيوه آموزشـي اگر بر اساس اعالم سازمان سنجش، (د

واحـد درسـي  36دانشجو تا پايان نيمسال دوم تحصيل خود حـداقل  در صورتي که ،کسب نكرده باشدرشته 

در  ان برتـريدانشـجودرصـد  33 فيدر رد يو معدلدوره آموزشي را با موفقيت گذرانده باشد و غير جبراني 

بر اساس اين بند به ازاي هر کد  .نمايدتواند درخواست تغيير شيوه مي، باشد يورودسال و همان  وهيش همان

پس از تغيير شيوه ند باين  مشمولدانشجويان  .هستندتغيير شيوه نفر مجاز به  0داکثر رشته و هر ورودي ح

 هستند.هاي دوره تحصيلي موظف به پرداخت شهريه تمام نيمسال و شوندمي محسوبنوبت دوم 

، پس از هتبصرن ير ايه شرايت کلياست که با رعا يقابل بررس يوه در صورتير شييتغ يهادرخواست (ذ

 همراه با مـدارك الزم (دانشكده گروه مستقل /)پس از کسب نظر شوراي  مستقل / دانشكده مدير گروهد يتائ

 .گردد ارسالدانشگاه  يليالت تكمياداره تحص به قبل از ثبت نام نيمسال سومروز  33حداکثر 

ابد و يدانشجو در سيستم گلستان به شيوه جديد انتقال ميوه، ير شييتغ يدر صورت موافقت با تقاضا (ر

 را ندارد. يوه قبليحق بازگشت به شپس از آن 

دروس  گيـردمـوارد خـاص صـورت  شـورايدر مواردي که ميهماني دانشجو بر اساس رأي  -9 تبصرۀ 

تواند مورد پذيرش قرار گيـرد. مي مستقل / دانشكده به تشخيص شوراي گروهصورت ميهمان هگذرانده شده ب

 جو ثبتهاي ميهماني در کارنامه دانشتمام دروس اخذ شده توسر دانشجو در نيمسال هاينمرهدر هر صورت 

نامه تأثيرگذاري نمرات ميهماني در معـدل تـرم و معـدل کـل شده و براساس مقررات ذکر شده در اين آيين

  گردد.مشخص مي

 

 دروس يسازمعادل

  :61 مادۀ

رش آن يپذ يت گذرانده و متقاضيك کدرشته با موفقياست که دانشجو در  يرش دروسيق دروس معرف پذيتطب

 . است درس در همان کدرشته
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رش آن يپـذ يك کدرشته قبالً گذرانده و متقاضـياست که دانشجو در  يدروس رشيمعرف پذ دروس يمعادلساز

 است.  يمتفاوت با کدرشته قبل يادر کدرشته

پايـاننار و يق دروس دانشجو )بجز سميگروه مستقل / دانشكده تطب يد شوراييبر اساس درخواست دانشجو و تا

 رد.يگيه دانشجو انجام مرشت کد ي( تا سقف واحدهانامه

)پـس از کسـب نظـر  گروه مستقل / دانشـكدهمدير ارشد با نظر سازي دروس در دوره کارشناسيمعادل

 پذير است:و با شراير زير امكان دانشكدهپژوهشي  –و معاون آموزشي ( گروه مستقل / دانشكدهشوراي 

 اشد.مورد تأييد وزارت ب ،براي ورود به دورهدانشجو پذيرش  -الف

در آن گذرانـده  يسـازمعادلدرخواست شده براي که دروس  يدانشگاهرشته تحصيلي دانشجو در  -ب

 مورد تأييد وزارت باشد.شده است، 

 باشد.ارشد يو در مقطع کارشناسمصوب  اساس سرفصل دانشجو برشده دروس گذرانده  -ج

حداقل  وه مستقل / دانشكدهگرشوراي ص يبايد به تشخ شده يسازمعادلمحتواي آموزشي دروس  -د

 کمتر باشد.  32نبايد از  آنهانمره  اشتراك داشته، 83%

بدون در نظر گرفتن )کل واحدهاي دوره  شده دانشجو نبايد از نصف يسازمعادلوس واحد در تعداد -ـه

 بيشتر گردد.  (نامهواحد سمينار و پايان

 د باشد. يکمتر از تعداد واحد درس رشته جد دينبا يمعادلساز يشده براـ تعداد واحد درس درخواستو

 از دوره ق شدهيو دروس تطبر رشته و ...( ييهمان )تغيرميغ شده يسازمعادلدروس  هاينمره -6 تبصرۀ

 هاينمرهشود ولي در محاسبۀ ميانگين کل نيمسال محسوب نمي هاينمرهدر محاسبه ميانگين هاي قبل 

 گردد.مي منظور دانشجو

ام نمرات دروس دانشجوي ميهمان و انتقال، اعم از قبولي يا مردودي و سوابق آموزشي عيناً در تم ـ1 تبصرۀ

شود. ميانگين نيمسال تحصيلي با در نظر گرفتن نمرات تمام دروس دانشجو در آن نيمسال کارنامه دانشجو ثبت مي

 گردد. ه شده منظور مينمرات دروس پذيرفت شود ولي در محاسبه ميانگين کل دانشجو صرفاًمحاسبه مي

ها/ ق دروس مؤسسات دولتي که زيرمجموعۀ وزارت نيستند و همچنين دانشگاهيسازي و تطبمعادل -9 تبصرۀ

 پذير نيست. خودگردان امكان يهاسيپرد هاي مجازي ونور، رشتهموسسات غيرانتفاعي، پيام

ك نيمسال از سنوات مجاز تحصيلي سازي شده، يواحد از دروس معادل 31تا  8به ازاي هر  -9 تبصرۀ

 شود. دانشجو کاسته مي

 

 استاد راهنما

 :61 مادۀ

پژوهشي و پژوهشي به پيشنهاد دانشجو و بـا موافقـت  -ارشد آموزشيدوره کارشناسي  استاد راهنما در

 كدهگروه مسـتقل / دانشـ يبا مرتبه حداقل استادياري و تأييد شورادانشگاه يزد علمي  هيأتيكي از اعضاي 

 شود.تعيين مي
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 مشخص گردد. هفته دوازدهم نيمسال اولان يد تا پايدانشجو با ياستاد راهنما -6 تبصرۀ

تـوان در نظـر گرفـت. در ياسـتاد راهنمـا مـ 2ارشد حـداکثر  ينامه کارشناسانيهر پا يبرا -1 تبصرۀ

ارکت افراد بر اساس توافق د درصد مشيش از يك نفر باشند، بايارشد ب يکارشناس يراهنما استادانكه يصورت

 اسـتادانمنزله مشارکت مساوي  نامه ذکر شود. عدم ذکر درصد مشارکت افراد بهانيه پايشنهادين در پيطرف

 نامه است. در راهنمايي پايان

 يـزد علمي دانشـگاه هيأتن اعضاي يد از بيارشد با ينامه کارشناسانياول پا ياستاد راهنما -9 تبصرۀ

 است. يقابل بررس يليالت تكميتحص يارد خاص در شوراانتخاب شود. مو

دانشـكده، اسـتاد گـروه مسـتقل/ پژوهشـي  -در موارد استثنايي با موافقت شوراي آموزشـي -9 تبصرۀ

و يـا آمـوزش عـالي کشـور سسـات ؤا ميها دانشگاهديگر علمي  هيأتاز بين اعضاي توان ميا ردوم  يراهنما

نامـه با مدرك دکتـري در زمينـه تخصصـي مـرتبر بـا پايـانز دانشگاه صالح داخل يا خارج امتخصصان ذي

 نمود.انتخاب 

ه مصـوب( يشنهاديپ يارشد )دارا يکارشناس يدانشجو ياستاد راهنما که يعلم هيأتعضو  -5 تبصرۀ

 هـر کـدام از خـارج از کشـور اعـزام شـود کـه  يهـاتيـمورا مأي يتواند به سفر مطالعاتيم ياست، در صورت

و يا اينكه قبل از اعزام، يكي باشد داخل دانشگاه دوم  ياستاد راهنما يدارا يو ييتحت راهنما يهاامهنانيپا

گـروه مسـتقل / مـدير به پيشنهاد استاد راهنما و تاييد  گروه مستقل / دانشكدهعلمي  هيأتديگر از اعضاي 

عنـوان اسـتاد ه بـ (نشـكدهگـروه مسـتقل / دا)پس از کسب نظر شوراي  دانشكدهمعاون آموزشي و پژوهشي 

نامه را در غياب اسـتاد و مسئوليت راهنمايي پايان نييدرصد تع 33دوم و با درصد مشارکت حداقل  يراهنما

 شود. راهنما متقبل

در  گروه مستقل / دانشـكدهشنهاد يك سال، پيش از يبا مدت زمان ب ييهاتيموردر مورد مأ -1 تبصرۀ

 .خواهد شد يريم گيتصم و يبررس پرديس يشورا

گـروه در شـوراي  هيشـنهاديب پيمـاه بعـد از تصـو 0حـداکثر  ،راهنما استاداند/تغيير استا -1 تبصرۀ

ر يپذامكان گروه مستقل / دانشكده يد، شورايو جد يقبل يراهنما استادان/، با موافقت استاددانشكدهمستقل/ 

 است. 

در شـوراي  هيشـنهاديب پياز تصـو مـاه بعـد 0دوم، حـداکثر  ياضافه شدن اسـتاد راهنمـا -8 تبصرۀ

در مـواردي کـه اضـافه شـدن اسـتاد  ر اسـت.يمكان پذا گروه مستقل / دانشكده يبا موافقت شورا ،دانشكده

بنـابر ضـرورت  تبصرةالزامي است، حداکثر زمان ذکر شده در اين  37 مادة 5 تبصرةراهنماي دوم با توجه به 

 تواند افزايش يابد.مي

تاد / استادان راهنما )داخل يا خارج از دانشگاه( در فرم پيشنهاديه الزامـي اسـت. امضاي اسـ  4 تبصرۀ

ن تواند جـايگزي( تأييد کتبي يكي از استادان راهنما ميگروه مستقل / دانشكده)به تشخيص  خاص مواقعدر 

 شود.  وي يامضا
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  استاد مشاور

 :68 مادۀ

 هيـأتاعضاي ن يباز  گروه مستقل / دانشكدهي د شورااستاد مشاور به پيشنهاد استاد راهنما پس از تأيي

 صالحذي يا متخصصان و کشور وسسات آموزش عاليمو ها دانشگاهعلمي ديگر  هيأت ا اعضاييداخلي  علمي

 شود.انتخاب مي نامهبا مدرك دکتري در زمينه تخصصي مرتبر با پايان خارج از دانشگاهداخل يا 

يا و علمي  هيأتاعضاي از بين نامه کارشناسي ارشد استاد مشاور پايانخاب انتبه  در صورت نياز -6 تبصرۀ

به تشخيص اين انتخاب نيستند،  يکه داراي مدرك دکتر خارج از دانشگاه يزدصالح داخل يا متخصصان ذي

 و محدود به افراد ياد شده در ذيل است:  گروه مستقل / دانشكدهشوراي 

رايي يا مراکز علمي، پژوهشي يا صنعتي با مدرك حداقل کارشناسي سسات اجؤکارشناسان ارشد م -الف

  .نامهارشد با زمينه تخصصي مرتبر با پايان

تعداد واحد ت سقف يبا رعا دانشگاه مربيان مأمور به تحصيلو علمي دانشگاه يزد  هيأتمربيان  -ب

 .امنا هيأتطبق مصوبه  ،سيتدر

 نيست.  مجازتاد مشاور استفاده از دانشجويان دکتري بعنوان اس -ج

 در ساير موارد درصورت ضرورت، الزم است موضوع به تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه برسد.

تـوان در نظـر گرفـت. در ياسـتاد مشـاور مـ 2ارشد حـداکثر  ينامه کارشناسانيهر پا يبرا -1 تبصرۀ

د درصد مشارکت افراد بر اسـاس توافـق يش از يك نفر باشند، بايارشد ب يمشاور کارشناس استادانکه يصورت

در  استادانمنزله مشارکت مساوي نامه ذکر شود. عدم ذکر درصد مشارکت افراد بهانيه پايشنهادين در پيطرف

 نامه است. مشاوره پايان

 .تواند استاد مشاور نداشته باشديارشد م ينامه کارشناسانيپاـ  9تبصرۀ 

زد باشـد. يتواند خارج از دانشگاه يك نفر مي، حداکثر و مشاور دوم يراهنما استادان نياز ب -9 تبصرۀ

 است.  يقابل بررس پرديسدانشكده مستقل/  يموارد خاص در شورا

، با موافقـت در شوراي دانشكده هيشنهاديب پيماه بعد از تصو 0تغيير استاد مشاور، حداکثر  -5 تبصرۀ

 ر است. يپذامكان دانشكده گروه مستقل / يد، شورايو جد ياستاد مشاور قبل

بـا  ،ه در شـوراي دانشـكدهيشنهاديب پيماه بعد از تصو 0اضافه شدن استاد مشاور، حداکثر  -1 تبصرۀ

 ر است.يامكان پذ گروه مستقل / دانشكده يموافقت شورا

. در امضاء استاد / استادان مشاور )داخل يا خارج از دانشگاه( در فرم پيشنهاديه الزامي اسـتـ 1 تبصرۀ

توانـد جـايگزين مـياستاد / اسـتادان مشـاور کتبي  ( تأييدگروه مستقل / دانشكدهموارد خاص )به تشخيص 

 امضاء استاد شود. 
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 نامهپايان

 : 64 مادۀ

نامۀ خود را با نظر استاد راهنما و ، موضوع پاياننيمسال سوم تحصيلي دانشجو موظف است قبل از شروع

 انتخاب کند.  بخشتأييد 

با نظر  و «تعهد رعايت حقوق معنوي دانشگاه يزد »دادن  با مد نظر قرار نشجو موظف استدا

رئيس هفته پس از شروع نيمسال سوم به  8 را حداکثر تا نامه خودراهنما پيشنهاديه پايان استاداناستاد/

، انشكدهگروه مستقل / دبخش و  تحويل دهد. همچنين دانشجو بايد با اعمال تغييرات مورد نظر بخش

و  بخشهفته پس از شروع نيمسال سوم به تصويب شوراي  33 تاحداکثر نامه خود را پيشنهاديه پايان

پيشنهاديه برساند.  گروه مستقل / دانشكدههفته پس از شروع نيمسال سوم به تصويب شوراي  31 حداکثر تا

پيشنهاديه . پس از تصويب رسدميبه تصويب نهايي  گروه مستقل / دانشكدهد شوراي يينامه پس از تأپايان

اداره آموزش دانشكده مستقل / جهت بايگاني در پرونده دانشجو به  پيشنهاديهنسخه اصلي نامه، بايد پايان

همچنين اقدام مقتضي در رابطه با انجام مراحل ثبت و تأييد پيشنهاديه توسر مسئولين  .ارسال شود پرديس

 ذيربر در سيستم گلستان به عمل آيد. 

موظـف دانشـجو آن دفـاع نشـده، ز ، تا زماني که اتوسر دانشجو نامهپايانواحد پس از اخذ  -6 تبصرۀ

  نمايد. ثبت نامنامه پايان براي اخذ واحداساس تقويم دانشگاه در نيمسال)هاي( بعد نيز  است بر

صـويب شـود کـه حـداقل شـش مـاه از زمـان تدر صورتي اجازه دفاع به دانشـجو داده مـي -1تبصرۀ 

 سپري شده باشد.  بخشپيشنهاديه وي در شوراي 

را  نامـهع پايـانضـوومتغييـر توانـد استاد راهنما مـي موجهداليل  ذکر با ر خاص ويدر شرا -9 تبصرۀ

 مصـوب گروه مستقل / دانشكدهبخش و شوراي يد شوراي تأينامه پس از کند. تغيير موضوع پاياندرخواست 

 گذرانـده ومجدداً مراحل تصويب را بايد پيشنهاديه دانشجو نامه، موضوع پاياندر صورت تغيير  .شودتلقي مي

تغييرات انجام شده در سيستم گلستان نيز اعمال و فايل جديد پيشنهاديه در سيستم بارگذاري و مورد تاييد 

هاديه رعايت فاصله زماني شش ماهه از زمان تصويب مجـدد پيشـن شرايردر اين  مسئولين ذيربر قرار گيرد.

  تا دفاع الزامي است.

گروه مـدير رئـيس بخـش، و تأييـد نامـهپس از تعيين تاريخ برگزاري جلسه دفـاع از پايـان -9 تبصرۀ

روز قبـل از  33حـداقل  سيستم گلسـتانموظ ف است از طريق پژوهشي دانشكده  و معاون آموزشي /مستقل

  .ايدتأييد نمنامه را انيتاريخ دفاع، درخواست مجوز دفاع از پا

 ديـدگاههايبـر اسـاس که نامه نهايي پايان اصالح تأييد دانشجو موظف است پس از دفاع و -5 تبصرۀ

بـه تعـداد آن را ، «رعايت حقوق معنوي دانشگاه يزد»شده  امضاء ۀانجام خواهد داد با الحاق نام داوران هيأت

جهـت  نسـخه كيـکتابخانـه مرکـزي ) مشـاور و اسـتادانراهنمـا، استاد/ استاداناستاد/و به  کند تكثيرالزم 

فايـل کامـل الزم است ضمناً  تحويل نمايد. (و ارسال به مرکز اطالعات و مدارك علمي ايرانکتابخانه مرکزي 
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 بـه کتابخانـه مرکـزي CD عـدد سـهروي  بـر PDFو (LATEX)يا  WORD صورتهرا ب نامهپايانالكترونيكي 

  .تحويل دهد دانشگاه

 نيـز را "رانيـاطالعـات اعلوم و فنـاوري پژوهشگاه " نامه در پرتالانيثبت پارگ دانشجو الزم است کارب

 رسـيده اسـت، بـه کتابخانـه مرکـزي يلـيالت تكميتحص ةادارد ييأسايت که به ت ۀديييأهمراه ت ل و بهيتكم

  .ل دهديتحودانشگاه 

 يادشـده ق مراحليدق يمنوط به اجرا آموختگيدانشحساب و صدور هر گونه گواهي  تسويهيد برگ تأي

 . است

شرفت کار خود يپ يهاگزارش ،هيشنهاديب پيماه از تصو 0پس از گذشت دانشجو موظف است : 11 مادۀ

و  ، رئـيس بخـشد اسـتاد راهنمـاييپس از تأ کرده،ل يمه دوم آذرماه تكميبهشت ماه و نيمه دوم ارديرا در ن

ل يـتحو داره آموزش دانشكده مسـتقل/ پـرديسابه  دانشكدهمعاون آموزشي و پژوهشي گروه مستقل / ر يمد

 دهد. 

 

 نامهارزشيابي پايان 

 :16 مادۀ

يدانشجو ثبت م ۀر انجام و در کارناميأت داوران به شرح زيتوسر ه يفينامه به صورت کانيپا يابيارزش

 شود:

 (23تا  39عالي )نمره  -الف

 (99/38تا  38خوب )نمره  يليخ 

 (99/37تا  36خوب )نمره  

 (99/35تا  31سر )نمره متو

 (31مردود )نمره کمتر از  -ب
 

مردودي در  ثبت نامه مردود ارزشيابي شود، استاد راهنما موظف بهدر مواردي که پايان -6 تبصرۀ

فقر  ،سنوات مجاز تحصيلي داشتندر صورت  ،ارزشيابي شود مردودنامه چنانچه پايان. استسيستم گلستان 

مجدداً از  نامهتكميل پايانس از پ ،هماه 0شود تا در يك فرصت حداقل داده مي براي يكبار به دانشجو فرصت

ل و يد، از ادامه تحصيت دفاع نماينامه خود با موفقانينتواند از پا سنوات مجازکه در  ييدفاع کند. دانشجو آن

  شود.يمحروم م يليافت مدرك تحصيدر

ه اقدام به تخلف علمي )سرقت علمي، جعل، تقلب، نامچنانچه دانشجو در حين تدوين پايان -1 تبصرۀ

نامه انيپا ،ينكه بعلت تخلف علميا اين موضوع از طرف دانشگاه اثبات شود و يد و ايره( نمايو غ يبردارکپي

گذرانده را  يبر تعداد واحدها يمبن يل محروم و صرفا گواهيشود، دانشجو از ادامه تحص يابيمردود ارزش

  کند.يافت ميدر
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نامه از سوي دانشگاه، منجر به ابطال احراز و اثبات تخلف علمي دانشجو پس از اتمام پايان -9 صرۀتب

 مدرك تحصيلي صادر شده خواهد شد.

مبني بر  يك گواهيماند، فقر يل باز ميل از تحصيارشد که به هر دليکارشناس يبه دانشجو :11 مادۀ

 شود.اعطا مي ،گذرانده است يارا در چند واحد و با چه نمره يوسچه درآنكه 

 شود.داوران انجام مي هيأتنامه در جلسه دفاعيه توسر ارزشيابي پايان :19 مادۀ

 ر است:يصورت زهداوران ب هيأتترکيب  :19 مادۀ

 س جلسه(يئراول  ياستاد راهنماراهنما ) استادان/استادـ 3

 مشاور استادان/استادـ 2

که يـك نفـر از  يمدرك دکتر يدارامتخصصان و محققان برجسته علمي يا  هيأتو نفر از اعضاي دـ 0

  انتخاب گردد. گروه مستقل / دانشكدهآنها بايد خارج از 

نامه داراي دو استاد راهنما باشد، حضور هـر دو اسـتاد راهنمـا در جلسـه پايان کهصورتيدر  -6 تبصرۀ

تواند با حضور يكي دفاع مي جلسه ،غايب يااستاد راهنم کتبي دفاعيه الزامي است. در موارد خاص و موافقت

 راهنما برگزار شود.  استاداناز 

  .ابديت يتواند رسميمشاور م استادان/ه بدون حضور استاديجلسه دفاع -1 تبصرۀ

گـروه مسـتقل / ييـد شـوراي ران بـه پيشـنهاد اسـتاد راهنمـا و تأداو هيأتانتخاب اعضاي  -9 تبصرۀ

 گروه مستقل / دانشكدهشوراي  ،در صورت صالحديد .جلسه دفاع الزامي استو حضور آنها در  است دانشكده

 داوران انتخاب نمايد. هيأتعنوان اعضاي هدي بجز افراد پيشنهادي توسر استاد راهنما را باتواند افرمي

و  هابوده و از دانشگاه يدرك دکترد داراي ميهاي کارشناسي ارشد بانامهداور پايان استادان -9 تبصرۀ

ا اينكه صالحيت يو  پژوهشي يا صنعتي معتبر انتخاب شوند ـمراکز علمي  يا وسسات آموزش عالي کشور مؤ

پـس از تاييـد شـوراهاي در صورت ضرورت  .قرار گيرد دانشكده /گروه مستقل د شوراي ييعلمي آنها مورد تأ

 ويدئو کنفرانس وجود دارد.دانشكده، امكان انجام داوري توسر يكي از داوران از طريق  گروه مستقل /

 است. يه الزامي)ناظر( در جلسه دفاع يليالت تكمينده از اداره تحصيك نمايحضور  -5 تبصرۀ

 هيأته يبق يو برا 2ب ينمره استاد راهنما ضر يارشد، برا ينامه کارشناسانيپا يابيدر ارزش -1 تبصرۀ

 شود. يدر نظر گرفته م 3ب يداوران ضر

دو استاد راهنما هستند، در صورت حضور هر دو اسـتاد راهنمـا در  يکه دارا ييهاهنامانيپا -1 تبصرۀ

و درصـورتي  شـودينامه در نظر گرفته مانيپا يابير ارزشد 3ب يك نمره با ضريهر کدام  يه برايجلسه دفاع

  شود.يدر نظر گرفته م 2ضريب  راهنما غايب باشد، براي نمره استاد راهنماي حاضر استادانکه يكي از 

ه، يدو استاد مشاور هستند، در صورت حضور هر دو استاد مشاور در جلسه دفاع يکه دارا ييهانامهانيپا

در صـورت  شـود.ينامه در نظر گرفتـه مـانيپا يابيدر ارزش 3ب يك نمره با ضرين نمره آنها به عنوان يانگيم

 شود. محاسبه مي 3نمره استاد مشاور حاضر با ضريب  ،غيبت يكي از استادان مشاور
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ن يافتـه و بـا سـابقه چنـديهاي آموزشي توسعه گروه مستقل / دانشكدهشود که يه ميتوص -8 تبصرۀ

گـروه مسـتقل /  يب شورايو با تصو ذيلبا رعايت يكي از شروط  يو امور پژوهش يليالت تكميساله در تحص

 استفاده کنند: يخلاز داور دا گروه مستقل / دانشكدهجاي داور خارج از ه، بدانشكده

اي از پايـان، مقالهگروه مستقل / دانشكدهدر  هيبرگزاري جلسه دفاع بيتصو تا زمان کهصورتيدر -الف

  .داشته باشد يپذيرفته قطع ISIپژوهشي يا  –نامه در مجالت علمي

ه يـا ي وجود داشتادوره فارغ التحصيل در دورة کارشناسي ارشد ناپيوسته در رشته 5که  درصورتي -ب

 نفر باشد. 2در آن گرايش حداقل  بخش مرتبه دانشيار به باالي آن استادانتعداد 

 از: عبارت است ير از هنر و معماريغ هايرشته يداوران برا هيأت يابيارها و نكات مورد ارزشيمع -4 تبصرۀ

ع بودن مطالب و يبد ،موضوع يو کاربرد يا، توسعهيت نظرياهم نامه شاملانيپا يت علميفيک -الف

گيري علمي و استفاده از چگونگي تجزيه و تحليل و نتيجه ،نامه با موضوعانيپا يزان انطباق محتوايم ،ينوآور

 (.61: سقف نمره ) منابع و مآخذ معتبر

 يهاراسته بودن متن از غلري، پشيوه نگارش و انسجام مطالب نامه شاملانيپا يت نوشتاريفيک -ب

 التينامه تحصوهيت شيرعا و يريگجهي، مقدمه و نتيسيده نويت اصول مربوط به چكيرعا، يپيو تا ييامال

 (. 9:سقف نمره) ييآراصفحه و نگارش اصول در يليتكم

 ييآن، نحوه پاسخگو يعلم ينامه و دستاوردهاانيپا يمعرف يچگونگ نامه شاملانيت دفاع از پايفيک -ج

 (.9سقف نمره: )نامه انيزان تسلر دانشجو بر مطالب پاينامه و مانيارائه پا يبندزمان تياالت، رعابه سؤ

 .(5)سقف نمره:  19 مادۀ 66 تبصرۀنامه براساس پايان يعلم يدستاوردهـا -د

 مادۀ 69و  61هاي تبصرۀبراساس نامه و زمان دفاع از پايانه يشنهاديب پيتصو يبندت زمانيرعا -ـه

19. 

عبارت است  يهنر و معمار يهارشته يداوران برا هيأتدر  يابيورد ارزشارها و نكات ميمع -61 تبصرۀ

 از:

)پرورش  يمعمار يليتفص يطراح ،طراح ينظر يطرح و رابطه آن با مبان يده کلي: اشامل يطراح -لفا

 (.61: سقف نمرهطرح ) يت و توجه به مباحث فنيرعا ،ده(يا

ل، انسجام و يه و تحليتجز ين چگونگيهمچن ،ها و...هه مدارك، نقشين پروژه شامل: تهيمطالعات و تدو -ب

سقف نمره: ) ييآرا صفحه و نگارش امور در يليتكم التيتحص نامهوهيش تيرعا و يعلم حينگارش صح ةــويش

9 .) 

آن، نحوه  يعلم ينامه و دستاوردهاانيپا يمعرف ينامه شامل: چگونگانيت دفاع از پايفيک -ج

سقف نامه )انيزان تسلر دانشجو بر مطالب پاينامه و مانيارائه پا يبندت زمانياالت، رعابه سؤ ييپاسخگو

 (. 9نمره: 

 (.5)سقف نمره:  19 مادۀ 66 تبصرۀنامه براساس دستاوردهـاي علمي پايان -د
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 مادۀ 69و  61هاي تبصرۀنامه براساس بندي تصويب پيشنهاديه و زمان دفاع از پايانرعايت زمان -ـه

19. 

 : گذار استريثأنامه تانير بر نمره پاينامه به صورت زانيپا يعلم يدستاوردها -66 ۀتبصر

 که ينامه دانشجو هستند به طورانيبر نمره پا يقير تشويثأت ينامه داراانيپا يعلم يدستاوردها (الف

در  تصاص دارد.نامه اخانيمستخرج از پا يعلم يدستاوردهابه  تنهانامه انينمره پا 23نمره از  2 حداقل
نموده باشد کسب نيز ، نمره تشويقي مدت زمان تحصيل را 21 مادة 30 تبصرةصورتي که دانشجو بر اساس 

 نمره کاهش يابد. 5/3تواند به مي اين تبصرهنمره  2اري ثيرگذتأ

ويان هاي دکتري دانشجها و رسالهنامه( با توجه به مقررات و با عنايت به اينكه مالكيت معنوي پايانب

تأثيرگذار است که در رابطه  نامهپايانتحصيالت تكميلي متعلق به دانشگاه يزد است، دستاورد علمي بر نمرة 
، ترتيب نويسندگان مقاله و نوع مجالتي که نامهپايانبا وابستگي )نشاني( نويسندگان مقاالت مستخرج از 

 شود، موارد زير رعايت شود: مقاله در آن چاپ مي
د دانشگاه ي( دانشجو، استاد / استادان راهنما و استاد / استادان مشاور در مقاله صرفاً باي)نشان يـ وابستگ3
مراکز  يأت علميه ياست اعضا يهيالملل دانشگاه( باشد. بدنياز روابر ب يزد )بر اساس ساختار ارسالي

 يو...(، اعضا يعلم يها، قطبيها و مراکز پژوهشزد )پژوهشكدهيوابسته به دانشگاه  يو پژوهش يآموزش
ها و ها، دستگاهر دانشگاهيبه سا يسازمان يکه وابستگ يانيز دانشجويزد و نيبازنشسته دانشگاه  يأت علميه

 ن مصوبه هستند. يل مشمول ايا بعد از فراغت از تحصيل و يدارند، در زمان تحص ير دولتيو غ يدولت ينهادها
ا يزد با دانشگاه، پژوهشگاه يو در قالب قرارداد مشترك دانشگاه دانشج نامهپايانکه موضوع  يـ در صورت2

تواند بعنوان آدرس دوم دانشجو بعد از آدرس دانشگاه يانجام شده باشد، آدرس آن دانشگاه م يگريسازمان د
 رد. يزد قرار گي
، بازنشسته و مشغول به کار يأت علميا استاد مشاور دانشجو عضو هيدوم و  يکه استاد راهنما يـ در صورت0
تواند دانشگاه / يا مشاور خارج از دانشگاه ميدوم و  ياستاد راهنما يزد نباشد، وابستگيا وابسته دانشگاه ي

 زد ذکر شود. ير از دانشگاه يموسسه غ
د نام دانشجو ابتدا ذکر شود. سپس بر اساس نظر استاد راهنما يبا نامهپايانمستخرج از  يهادر مقاله ـ1
سندگان در انجام پژوهش و نگارش يك از نوير افراد مشارکت کننده، بر اساس سهم هر يسا يب اساميترت

 مقاله و مشارکت خالقانه آنها ذکر شود.
د يگر در مقاله وجود دارد. فقر بايد يا دانشجويو  يأت علميه يـ با نظر استاد راهنما امكان درج نام اعضا5

د شده و نام آنها بعد از ييمقاله توسر استاد / استادان راهنما تأه يا دانشجو در تهيو  يأت علمينقش عضو ه
 رد.يو استاد / استادان راهنما قرار گ يدکتر ينام دانشجو

 ( مقاله باشد. Corresponding Authorد مسئول مكاتبه )يـ استاد راهنما با6
ر يا در مجالت غيشوند و يارائه مر معتبر يغ يهانارها / کنفرانسيکه در سم نامهپايانـ مقاالت مستخرج از 7

ن الزم يست. بنابراين يگونه اعتبارچيه يشوند، داراي( چاپ ميمعتبر )بر اساس اعالم حوزه معاونت پژوهش
ها و مجالت معتبر نارها/ کنفرانسياز سم يمختلف پس از شناخت کاف يهاان رشتهياست استادان و دانشجو

 ارائه و چاپ مقاله در آنها به عمل آورند.  يدر راستا ي، اقدام مقتضيرشته تخصص
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نامه انيپا يدستاوردهاتمام مربوط به  ضميمه کردن مستنداتداوران،  ينامه براانيهنگام ارسال پا ج(

در جلسه . است يداوران ضرور يبرااعم از مقاالت و گواهي پذيرش آنها و همچنين مدارك ديگر موجود، 
داشته باشند که قبل از جلسه دفاع ر ينامه تاثانيپانمره بر توانند مي ايعلمي يدستاوردهانامه، از پايان دفاع
 قرار گرفته باشند. يابيارزها مورد توسر آن گرديده،تحويل داوران به 

اي تواند امتياز جداگانهنامه چندين دستاورد علمي داشته باشد به هرکدام ميدر صورتي که پايان( د

 تعلق گيرد. 
ترويجي  –مجالت علمي  و ISIه مقاله در مجالت خارجي بدون نماي يا چاپ يرش قطعيگواهي پذ

بر )ا گواهي ارائه مقاله در آنها ي الملليهاي ملي و بيندر کنفرانس چاپ مقاله در مجموعه مقاالت ،داخلي
 ثير داشته باشند. نامه تأپايان امتيازنمره بر  5/3در مجموع حداکثر  (3اساس جدول 

د وزارت علوم، تحقيقات و ييأمورد ت پژوهشي داخليـ مجالت علمي  در يا چاپ مقاله ش قطعيپذير
 کسب عنوان در  ،تاييديه علمي اختراع يا ابداع، ISIمجالت داراي نمايه  فناوري و وزارت بهداشت،

 2و 3س جداول بر اسا ،ساخت دستگاه يا توليد محصول جديداثر بديع و ارزنده هنري و  ،هاي معتبرجشنواره
 ثير داشته باشند.أنامه تتوانند بر نمره پايانيمنمره  5تا سقف 

ارائه گواهي از سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي منوط به علمي اختراع و يا ابداع،  ۀديييتأ ةنمر (ـه 

 ،معتبر علمي هاياز دبيرخانه جشنوارهکسب عنوان اول تا سوم ارائه گواهي ها منوط به جشنواره ةنمر ،ايران
المللي هاي کشوري و يا بيناثر بديع و ارزنده هنري منوط به کسب عنوان اول تا سوم در نمايشگاه ةنمر

، نمره ساخت دستگاه يا توليد محصول جديدد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ييأداخلي و خارجي مورد ت
 است. رربذيآموزشي  گروه مستقل / دانشكدهشوراي د ييمنوط به تأ

ـ نامه در مجالت علمي مقاله مستخرج از پايانا چاپ يمربوط به پذيرش قطعي  ةنمر( براي کسب و 

 ا چاپ مقاله در مجموعه مقاالتي مقاالت کنفرانسيا ارائه ي و ISIداراي نمايه مجالت پژوهشي داخلي يا 
 6تواند با تأخير حداکثر پس از مي نمرة دانشجو نامه،پايانموضوع مرتبر با  کنفرانسهاي ملي و بين المللي

کسب امتياز اين بند مشروط است به ماه به شرحي که خواهد آمد در سيستم گلستان ثبت گردد:  33ماه يا 
 نداشته باشد.منعي  و طوالني شدن روند فراغت از تحصيلاينكه دانشجو از نظر نظام وظيفه 

نهايي  ثبت با تأخير نمرة» با تكميل فرم تواندو ميدر صورت تمايل دانشج: استفاده از اين امتياز ةنحو

خير نامه با تأاز تاريخ دفاع از پايان پس ماه 6ا حداکثر توي  ۀنامنهايي پايان ةنمر درخواست نمايد «نامهپايان
دستاوردهاي مستخرج ماه، پذيرش و يا چاپ  6ماني که در فاصله زدر سيستم گلستان ثبت شود. در صورتي

گروه شوراي  در جلسۀ رئيس بخش و د استاد راهنماييتأپس از باعث کسب امتياز جديد شود،  نامهاز پايان
کسب شده در فاصله زماني پس از دفاع و  ةد دانشجو با احتساب نمرجدي ةنمر ،آموزشي مستقل / دانشكده
  .شودمي، توسر استاد راهنما در سيستم گلستان ثبت تبصرةاين رعايت بند )ح( 

ـ نامه در مجالت علمي مقاله مستخرج از پايان يا چاپ مربوط به پذيرش قطعي ةکسب نمر براي
مقاله احتمالي د پذيرش يکه مؤگواهي  ارائهبا  ،و مقاالت کنفرانسي ISIپژوهشي داخلي و يا داراي نمايه 

 ارائه ا گواهيي کنفرانس ملي و بين المللي چاپ در مجموعه مقاالت اي مذکوردر مجالت )انجام اصالحات( 
درخواست تجديد  ماه افزايش يابد. 33تواند تا مي اد شدهيفاصله زماني  ،در يك کنفرانس معتبر باشدمقاله 
ت مقاالديه پذيرش ييالذکر و تأت فوقمقاله ارسال شده به مجالتوسر داوران براي )اصالحات مقاله( نظر 

د پذيرش يؤم ماه از تاريخ دفاع است، 33فاصله زماني آنها در  تاريخ برگزاريهايي که کنفرانسارسالي به 
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ر هر . داستدر يك کنفرانس معتبر ا چاپ در مجموعه مقاالت يمقاله  ارائهاحتمالي مقاله در يك مجله يا 
 .استنامه دانشجو، تاريخ دفاع از پايان آموختگيدانشحال تاريخ 

نداشته باشند،  يل منعيدن روند فراغت از تحصش يفه و طوالنيکه از نظر نظام وظ يانيه دانشجويکل (ز 

نامه، در صورت درخواست دانشجو و تاييد استاد راهنما ه شده تا تاريخ دفاع از پايانئدستاوردهاي ارا ةعالوه بر نمر
 نهايي دانشجو اضافه شود.  ةتواند به نمرماه نيز مي 33تا  6دست آمده در فاصله زماني هدستاوردهاي علمي ب ةنمر

فقر نمره  هاآنبه نمره نهايي ارزيابي شود  31ها کمتر از نامه آندانشجوياني که نمره پايان ح(

 تواند اضافه شود.شده تا روز دفاع دانشجو مي ارائهدستاوردهاي علمي 

ت چاپ شده در مقاال يقيف تشويواند از حق التالتمي يليتا دو سال بعد از فارغ التحص دانشجو( ط

ه چاپ يديياستفاده نموده و تأ شوددانشگاه اعالم مي يکه از طرف معاونت محترم پژوهش يمجالت معتبر
 د. يافت نمايدانشگاه در يمقاله از حوزه پژوهش

نمره  5( حداکثر تا زالف تا  ير مندرج در بندهاينامه )با لحاظ شراانيپا يدستاوردها ،در مجموع (ي

 .دنباش رگذاريثنامه تأانيپا ةد بر نمرنتوانيم

نامه حاصل جمع نمرة کسب شده در جلسۀ دفاع و نمره دستاورد علمي است و بر نمرة نهايي پايان (ك

 مقدار آن تعيين « نامۀ کارشناسي ارشدتعيين نمره دستاوردهاي علمي و نمرة نهايي پايان فرم» اساس
به صورت ايد توسر استاد راهنما ، بربرذي گروه مستقل / دانشكدهشود. نمرة نهايي پس از تأييد مدير مي

 در سيستم گلستان ثبت شود.کيفي 
 
 

 نامهانيمقاالت مستخرج از پا: امتياز 3جدول 

 مجله مقاله کنفرانس 

 کامل چكيده موضوع
 (ISIمعتبر خارجي و داخلي )غير

 علمي ترويجي داخلي

علمي پژوهشي داخلي مورد 

تاييد وزارتين يا داراي نمايه 
ISI 

رش قطعي يا چاپ گواهي پذي

مقاله در مجله يا چاپ مقاله 

گواهي يا  مجموعه مقاالت در

 در کنفرانسمقاله  ارائه

75/3 - 3 3 - 3 5/3 -3 0-3 

 ازيامت 5تا سقف  ازيمتا 5/3تا سقف  

 

 نامه انيپا يعلم ير دستاوردهايسا: امتياز 2جدول 

 نمره هر مورد موضوع

 3-0 نامهانيج از پاا ابداع مستخرياختراع اخذ تاييديه 

 3-0 نامه انيمرتبر با پا يفاراب و يراز ،يخوارزم يالمللنيب يهاکسب عنوان در جشنواره

 3-0 ساخت دستگاه يا توليد محصول جديد

 3-0 اثر بديع و ارزنده هنري

  3-75/3 نمره( 5/3ارائه آثار هنري در نمايشگاه )حداکثر 
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گروه به تصويب  چهاردهم نيمسال سوم نامه تا پايان هفتهيه پاياندر صورتي که پيشنهاد -61 تبصرۀ

 گردد.نمره منفي منظور مي 5/3نرسد،  مستقل / دانشكده

بر حسب اينكه نيمسال چهارم تحصيلي  شوندالتحصيل ميترم فارغ 1براي دانشجوياني که در  -69 تبصرۀ

 :گيردميتعلق  نمره تشويقيباشد به شرح زير فرد ا يزوج دانشجو نيمسال 

نمره تشويقي و در صورتي  5/3ماه دفاع نمايد بهمن 03مهرماه يا  35نامه خود تا تاريخ اگر دانشجو از پايان

 شود.در نظر گرفته مينمره تشويقي  25/3اسفند ماه دفاع کند  35مهر ماه يا  03که دانشجو تا تاريخ 

ن يرد. در ايز صورت گيتواند در جلسه دفاع نيمارشد  ينامه کارشناسانياصالح عنوان پا -69 تبصرۀ

ا ساير مدارك بهمراه م و يداوران تنظ هيأت يه اعضايبر موافقت کل يمبن ياجلسهخصوص الزم است صورت

 ارسال شود. آموزش دانشكده مستقل/ پرديساداره  به

هشي، آموزشي، و پژو ـارشد به هر سه شيوه )آموزشي  گواهينامه پايان دوره کارشناسي :15 مادۀ

توانند در دوره تحصيلي باالتر ادامه تحصيل ميوه يان هر سه شيدانشجوداشته و  يكسانيپژوهشي( ارزش 

 دهند.

و  پژوهشـي، آموزشـي-سه شيوه )آموزشي ارشد در هردوره کارشناسيدرسي  يتعداد واحدها :11 مادۀ

 واحد است. 02و حداکثر  28پژوهشي( بر حسب رشته حداقل 

واحـد درسـي بـراي  6و حـداکثر  1حداقل  يپژوهش-يآموزشنامه در شيوه تعداد واحد پايان :11 مادۀ

 باشد.مصوب مي اساس سرفصل و بر هاهمه رشته

در  اسـت.نامـه بـدون پايـانو تمامي دوره به صورت واحدهاي درسي محور  آموزشوه يدر ش :18 مادۀ

 واحد سمينار )تحقيق و تتبع نظري( الزامي است. 1و حداکثر  2گذراندن حداقل  محور شيوه آموزش

 

  محور شيوه پژوهش

ن يمنوط به تأم يبوده و در مورد مؤسسات آموزش يمؤسسات پژوهش يرش برايوه پذين شيا :14 مادۀ

 يکـاربرد يطـرح پژوهشـ ياختصاصـ ينامه( از محل درآمدهاانيالزحمه پاق و حقيها )انجام تحقنهيکل هز

 باشد.ياستاد راهنما م

دانشجو طي نيمسال اول موظف است موضوع پژوهش خود را با نظـر اسـتاد راهنمـا و تأييـد  :91 مادۀ

 انتخاب نمايد.  بخش

توانـد همزمـان بـا يواحـد اسـت و دانشـجو مـ 33تـا  6تعداد واحدهاي درسي در اين شيوه  :96 مادۀ

 د.يانتخاب نما بخشد ييتأخود را با نظر استاد راهنما و  يپژوهش ي، واحدهايآموزش يواحدها

و بر بخش حضور و غياب دانشجو در مرحله پژوهش در اين شيوه با نظر استاد راهنما و تأييد  :91 مادۀ

 پذيرد.اساس تعداد جلسات مشاوره و راهنمايي صورت مي

الت ينـده تحصـيروند پيشرفت پژوهش دانشجو در هر نيمسال بـا حضـور اسـتاد راهنمـا، نما :99 مادۀ
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ربر، مورد ارزيابي قـرار يذ رئيس بخشمتخصص به انتخاب  يعلم هيأت ينفر از اعضا كيو  دانشگاه يليتكم

 گيرد.مي

نامه در اين شيوه به سه نيمسال تقسيم شده و دانشـجو در هـر نيمسـال کل واحدهاي پايان -6 تبصرۀ

 نمايد.نامه اخذ ميسوم پايان دوم/ آنها را تحت عنوان بخش اول/ سوميك

 است. 31حداقل نمره قبولي پس از داوري روند پيشرفت پژوهش دانشجو در هر نيمسال  -1 رۀتبص

وي در آن نيمسال  ،باشد 31چنانچه نمره پيشرفت پژوهشي دانشجو در هر ارزيابي کمتر از  -9 تبصرۀ

 شود.مشروط تلقي مي

رين مرحلـه تحصـيل دانشـجو نامه است کـه در آخـارزيابي نهايي در اين شيوه، دفاع از پايان :99 مادۀ

 شود.انجام مي

 

 آموختگي تاريخ دانش

بر اساس واحدهاي گذرانده آموزشـي و  31آموختگي داشتن ميانگين کل حداقل مالك دانش :95 مادۀ

 نامه است. از پايانموفيت آميز دفاع 

تاريخ  محور و پژوهش يپژوهش-يآموزش يهاوهيآموختگي دانشجويان کارشناسي ارشد در شتاريخ دانش

تـاريخ قفـل آخـرين نمـره دانشـجو  محور وه آموزشيدر ش نامه کارشناسي ارشد وآميز از پاياندفاع موفقيت

 .استتوسر استاد درس 

نامه انياز پا مهر 03حداکثر تا تاريخ  يا پژوهشي يپژوهش-يآموزش يهاوهيدر ش اگر دانشجو -6 تبصرۀ

ولي پس از اين تاريخ بايد در آن نيمسال ثبت نـام  ،ندارد يبعدسال دفاع کند، نيازي به ثبت نام در نيمخود 

 خواهد بود.  الزمش سنوات يبه اخذ مجوز افزا نوطم دانشجو ثبت نامنمايد. بديهي است 

نامه خـود دفـاع انياسفند از پا 35خ يحداکثر تا تار يپژوهش ـ يوه آموزشياگر دانشجو در ش -1 تبصرۀ

 صـورتدر غيـر ايـنبديهي است . ندارد يبعدمسال ينو ثبت نام در د سنوات يدبه درخواست تم يازيکند، ن

 .در تاريخ مقرر و ثبت نام صورت گيردش سنوات ياخذ مجوز افزااقدام مقتضي جهت  دانشجوبايد توسر 

، ي)دسـتبرد ادبـ ياقدام به تخلـف علمـ نامهپايانن يا تدويل و يچنانچه دانشجو در طول تحص: 91 مادۀ

ن يوه نامه مصوب دانشگاه اثبات شود مطابق با قوانين موضوع طبق شي( کند و ايلب، رونوشت بردارجعل، تق

 مصوب اقدام خواهد شد.  يهاها و دستورالعملنامهنييو آ

 يو يلي، منجر بـه ابطـال مـدرك تحصـنامهپاياندانشجو پس از اتمام  يتبصره: احراز و اثبات تخلف علم

  خواهد شد.

وه يشـ ان کارشناسـي ارشـد دريدانشـجو ،نامـهانيـپا يص و موافقت اسـتاد راهنمـايتشخبا  :91 مادۀ

نـه يکمك هز ه،کردمعتبر شرکت  يهانارها و کنفرانسيتوانند در سميمو شيوه پژوهشي  يپژوهش-يآموزش

 ند.يافت نمايدرراهنما ق پژوهانه استاد ياز طر براساس مصوبات ذيربرآن را 
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هاي معتبـر مقالـه ارائـه گيرد که در سمينار يا کنفرانسانشجوياني تعلق ميکمك هزينه به د -هتبصر

گروه مسـتقل / ها بايد توسر اعتبار اين سمينار يا کنفرانس يا مقاله آنها در مجموعه مقاالت چاپ شود دهند

 مربوطه تاييد گردد.  دانشكده

 زير است:سمينار يا کنفرانس يكي از شراير بار تاعحداقل شراير الزم براي 

 حمايـت )ماننـد انجمـن رياضـي، فيزيـك و ..( هاي معتبر علمـي وسر انجمنهايي که تکنفرانس -الف

 شوند.مي

 شوند.مي معتبر دولتي برگزار و موسسات پژوهشي هاهايي که توسر دانشگاهکنفرانس -ب

عتبر دولتـي مختلـف هايي که حداقل سه نفر از اعضاي کميته علمي آنها از سه دانشگاه مکنفرانس -ج 

 باشند.مي

بـه عنـوان نام استاد/ استادان عضو هيأت علمي دانشگاه يـزد ضمناً مقاله بايد به نام دانشگاه يزد بوده و 

 گردد. در مقاله ذکر، نامه را بر عهده دارندکه راهنمايي پايان يكي از نويسندگان

 در« محـور پـژوهش»و « محـور موزشآ»، «پژوهشي -آموزشي» يهااجراي هر يك از شيوه :98 مادۀ

 با مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي مجاز است. دانشگاهدوره توسر 

 نامه بر عهده شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه است.تفسير موارد مبهم و مسكوت در آيين :94 مادۀ

و /362939ته شـماره ناپيوسـارشد نامه آموزشي دوره کارشناسين دستورالعمل، مطابق با آيينيا :91 مادۀ

 يليالت تكميشوراي تحصو مصوبات  يقات و فناوريوزير محترم علوم، تحقابالغ شده توسر  33/8/3091 مورخ

 . از تـاريخ اجـرااسـتالزامي  به بعد 91ورودي  اجراي آن براي دانشجويان کارشناسي ارشد وه يتهزد يدانشگاه 

 شود. هاي مغاير با آن لغو مينامهنييکليه 



 

 

 بخش دوم
 

 مربوط به دانشجويان دورۀ کارشناسي ارشدپژوهشي  –تقويم آموزشي 
 

 حاتيتوض زمان تيفعال

 يدرخواست مرخص
)مطابق  ك هفته قبل از ثبت ناميتا 

 تاريخ درج شده در تقويم آموزشي(

د استاد راهنما، ييستم گلستان و پس از تايق سيدرخواست از طر

پژوهشي  و عاون آموزشيمگروه مستقل / ر يمدرئيس بخش، 

 نافذ است. اداره آموزش دانشكده مستقل / پرديس، و دانشكده

 32مادة

 درخواست حذف ترم

ان يهفته قبل از امتحانات پا 0تا 

)مطابق تاريخ درج شده در ترم

 تقويم آموزشي(

د استاد راهنما، ييستم گلستان و پس از تايق سيدرخواست از طر

دانشكده  يپژوهش و ي/ معاون آموزشس بخش، مدير گروه مستقل يرئ

 32مادة نافذ است.س ياداره آموزش دانشكده مستقل / پردو 

که با  يانيدانشجو يل برايبرگشت به تحص

 موافقت نشده استها آن يميهمان

)مطابق تاريخ درج ان هفته دوميتا پا

 شده در تقويم آموزشي(
 است يضرور يميهمانعودت اصل فرم 

رئيس توسر دانشجو به مدير پيشنهاديه  ارائه

 بخش/ مديرگروه

تا پايان هفته هشتم سومين 

 نيمسال تحصيلي
 39 مادة

و  شوراي بخش/گروهتصويب پيشنهاديه در 

 ارسال به دانشكده

تا پايان هفته دهم سومين نيمسال 

 تحصيلي
 39مادة 

دانشكده و گروه مستقل/ تصويب پيشنهاديه در 

 ارسال به تحصيالت تكميلي

ايان هفته چهاردهم سومين تا پ

 نيمسال تحصيلي

نامه کسر نمره از نمرة نهايي پايان 5/3در صورت تاخير در تصويب، 

 (39 مادةشود. )مي

 تغيير شيوه 

قبل از ثبت نام نيمسال روز  33 تا

)مطابق تاريخ درج  تحصيلي سوم

 شده در تقويم آموزشي(

 (35 مادة) 

 تعيين استاد راهنما
 اول دوازدهم نيمسال تا پايان هفته

 تحصيلي 

 مادة) گروه مستقل / دانشكدهشوراي استاد و پيشنهاد دانشجو و تأييد 

37) 

به  نامهتكميل و ارائه گزارش پيشرفت کار پايان

 استاد راهنما

نيمه دوم ارديبهشت ماه و نيمه دوم 

 آذرماه 

هاي پيشرفت ماه از تصويب پيشنهاديه بايد گزارش 0پس از گذشت 

 (23 مادة) ارائه شود. به استاد راهنما طور مرتب به

 تا سه ماه پس از تصويب پيشنهاديه تغيير استاد راهنماي دوم
گروه مستقل / موافقت استاد راهنماي قبلي و جديد، و تأييد شوراي 

 (37 مادة) دانشكده

 تا سه ماه پس از تصويب پيشنهاديه اضافه شدن استاد راهنماي دوم
 مادة) گروه مستقل / دانشكدهراهنما، و تأييد شوراي  موافقت استاد

37) 

 تا سه ماه پس از تصويب پيشنهاديه تغيير استاد مشاور
گروه مستقل / موافقت استاد مشاور قبلي و جديد، و تأييد شوراي 

 (38 مادة) دانشكده

 تا سه ماه پس از تصويب پيشنهاديه اضافه شدن استاد مشاور
 مادة) گروه مستقل / دانشكدهو تأييد شوراي  موافقت استاد مشاور،

38) 

نامه توسر تأييد درخواست دفاع از پايان

جهت درخواست  گروه مستقل / دانشكدهمدير

 مجوز دفاع

 روز قبل از تاريخ دفاع 33حداقل 
درخواست دانشجو توسر روز قبل از تاريخ دفاع،  33بايد حداکثر تا 

 (39 مادة) ود.تأييد ش گروه مستقل / دانشكدهمدير
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 نامه جهت عدم نياز به تمديد سنواتدفاع پايان
( و نيمسال 03/7نيمسال فرد )تا 

 (35/32زوج )تا 
 (05 مادة) نامه انجام شود.دفاع از پايان بايد حداکثر تا اين تاريخ،

 قبل از پايان سنوات قانوني تحصيل تكميل و ارائه فرم تمديد سنوات تحصيلي
و مستقل/ پرديس در دانشكده  و ششم ال پنجمتمديد سنوات نيمس

 (31 مادةشود. )موارد خاص انجام مي شورايمابقي سنوات در 

 قبل از پايان سنوات قانوني تحصيل تكميل و ارائه فرم تمديد سنوات تحصيلي
موارد خاص انجام مي شورايدر  بعدهفتم به تمديد سنوات نيمسال 

 (31 مادةشود. )

سمينار اخذ شده توسر  قفل نمرات دروس و

)بجز درس سمينار دانشجو در نيمسال اول

 دانشجويان آموزش محور(

 تا پايان هفته سوم نيمسال دوم

)مطابق تاريخ درج شده در تقويم 

 آموزشي(

قفل  گلستان بايد حداکثر تا اين تاريخ توسر استاد در سيستم هانمره

 (8 مادة) شود.

توسر  قفل نمرات دروس و سمينار اخذ شده

)بجز درس سمينار  دانشجو در نيمسال دوم

 آموزش محور( ندانشجويا

 مرداد 35تا 
قفل  گلستان بايد حداکثر تا اين تاريخ توسر استاد در سيستم هانمره

 (8 مادة) شود.

قفل نمرات درس سمينار اخذ شده توسر 

 اولان آموزش محور در نيمسال يدانشجو
 اسفند 35تا 

ر تا اين تاريخ توسر استاد در سيستم گلستان هاي بايد حداکثنمره

 (8مادةقفل شود. )

نار اخذ شده توسر قفل نمرات درس سمي

 در نيمسال دومآموزش محور ان يدانشجو
 شهريور 03تا 

 گلستان بايد حداکثر تا اين تاريخ توسر استاد در سيستم هاينمره

 (8مادة) قفل شود.

 شود.درصورت تأخير، پرونده راکد مي ماه پس از دفاع 0 حداکثر تسويه حساب در تحصيالت تكميلي

دانشجويان آموزشي ـ  آموختگيتاريخ دانش

 پژوهشي
 (05 مادة) نامهآميز از پايانتاريخ دفاع موفقيت

 (05 مادة) توسر استاد تاريخ قفل آخرين نمره آموختگي دانشجويان آموزش محورتاريخ دانش

 لنيمسا 1 طول دوره مجاز تحصيل
 مادةقابل تمديد است. )و ششم در شراير خاص، نيمسال پنجم 

31) 
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  بخش سوم

 هاي مربوط به دورۀ کارشناسي ارشدکاربرگ
 

 شناسه کاربرگنام 

 3/ك  نامهپيشنهاديه پايان تصويب کاربرگ
 2ك/ نامه کاربرگ گزارش پيشرفت کار پايان

 3/0ك/ سال پنجم مکاربرگ درخواست مجوز افزايش سنوات تحصيلي ني
 2/0ك/ سال ششم کاربرگ درخواست مجوز افزايش سنوات تحصيلي نيم

 3/1ك/ نامهکاربرگ ارزشيابي داوران از پايان
 2/1ك/ معماري( نامه )مخصوص دانشجويان هنر وکاربرگ ارزشيابي داوران از پايان

 5ك/ صورتجلسه دفاعيه
 6ك/ هيرگزاري جلسه دفاعگزارش ناظر تحصيالت تكميلي از ب کاربرگ
 7ك/ نامهدرخواست ثبت با تأخير نمرة نهايي پايان کاربرگ
 8ك/ نامه ماه براي ثبت نمره نهايي پايان پنجدرخواست مهلت اضافي  کاربرگ
 9ك/ دستاوردهاي علمي و نمرة نهايي ةن نمرتعيي کاربرگ

 3/33ك/ هالزحمه داور خارج دانشگاه در جلسه دفاعيکاربرگ گزارش حق
 2/33ك/ الزحمه راهنما و مشاور در جلسه دفاعيهکاربرگ گزارش حق

 33ك/ نامهکاربرگ مجوز دانشكده جهت صحافي پايان
 32ك/ نامه در پرتال پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمي ايرانکاربرگ ثبت پايان

 30ك/ تعهد رعايت حقوق معنوي دانشگاه يزد کاربرگ

 31ك/  يير شيوه آموزشکاربرگ درخواست تغي
 35ك/ نام با تأخير دانشجويان تحصيالت تكميليکاربرگ ثبت
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 بخش چهارم 

 ييالعمل اجرامرتبط با دستور ينماها
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 شروع

 ارشد نامه کارشناسيمطالعه آيين

موافقت  انتخاب استاد راهنما با هماهنگي و

پايان مربوط تا  گروه مستقل / دانشكده

 نيمسال اول تحصيليته دوازدهم هف

 گروه مستقل/دانشكدهمدير

 اجراي تحقيق نامه ومراحل انتخاب موضوع پايان
 

 

 مرحله اول: انتخاب موضوع تا پايان مرحله تصويب پيشنهاديه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

  

 
  
 

  تصويب نهايي شد.  

  

 

 

 

 

 

 

  

و استاد راهنما پيشنهاد  هاستاد مشاور ب تعيين

تكميل  تأييد شوراي گروه مستقل / دانشكده،

تا پايان هفته هشتم  فرم پيشنهاديه پايان نامه

نيمسال سوم تحصيلي و تحويل به رئيس بخش/ 

يه مديرگروه، ثبت درخواست تصويب پيشنهاد

 در سيستم گلستان

ي انامه در شورررسي و تصويب پيشنهاديه پايانب

نيمسال سوم  همدتا پايان هفته  بخش/گروه

 تحصيلي

 بررسي و تصويب پيشنهاديه در شوراي

و پژوهشي گروه مستقل / دانشكده تا  آموزشي 

و  دهم نيمسال سوم تحصيليفته چهارپايان ه

 ثبت پيشنهاديه تصويب شده در پرتال ايران داك

بارگذاري نسخه تصويب و تاييد شده در سيستم 

گلستان و تأييد استادان راهنما، مشاور، رئيس 

 بخش، مديرگروه مستقل/ دانشكده

اداره آموزش دانشكده ارسال اصل پيشنهاديه به 

و  ر پرونده دانشجوبراي درج د مستقل / پرديس

مطابقت با پيشنهاديه بارگذاري شده در سيستم 

 گلستان

فرم 

 6ك/

 
يد

ما
م ن

دا
 اق

جو
ش

دان
ه 

وب
ص

ر م
راب

ب
. 

 تصويب نشد

 تصويب نشد
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 مرحله دوم: اجراي تحقيق تا برگزاري جلسه دفاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصويب نشد.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 اجراي تحقيق استاد راهنما

نگارش پايان نامه وارائه به استاد راهنما و 

 استاد مشاور

 اصالح و تكميل نگارش

 پايان نامه  

تايپ پايان نامه بدون صحافي پس از تائيد 

راهنما ومشاور اداناست

 استاد مشاور

تقاضاي برگزاري جلسه دفاع و بررسي وضعيت 

ثبت درخواست در سيستم  -دانشجو تحصيلي

گلستان و پيگيري تا تاييد مديرگروه مستقل / 

 معاون دانشكده 

 اريخ دفاع و معرفي اعضاء هيات داورانتعيين ت

تعيين ناظر  –رئيس بخش/گروه توسط 

 براساس مقررات تحصيالت تكميلي

گروه مستقل / 

 دانشكده

 آموزشي

 عودت به
 دانشكده

 دفاع از پايان نامه

 
د.

دار
ح 

ال
ص

 ا 
به

از 
ني

 
د.

ير
پذ

م 
جا

ن ان
ورا
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ص
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 انجام مراحل فراغت از تحصيل

 
ن

ورا
دا

ت 
يا

 ه
يد

تاي
د 

ور
م

 
ت

رف
رگ

را
ق

.
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 : مراحل فراغت از تحصيلمرحله سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 از سايت دانشگاه صحافي  مجوز دريافت فرم

في به تحويل فرم تكميل و تاييدشدۀ مجوز صحا

 تحصيالت تكميلي  کارشناس
 

به امور دانشجويي و شروع تحويل کارت دانشجويي 

 فرآيند تسويه حساب

جهت  آموختگاندانشبه اداره  مراجعه دانشجو

 دريافت گواهينامه فراغت از تحصيل

اداره آموزش دانشكده از صورتجلسه دفاعيه دريافت 

 انجام صحافيو  مستقل /پرديس

نامه جهت تحويل به ويل نسخ پاياندريافت فرم تح

 و انجام مراحل آن مراجع مربوط

 تســويه حســاب

نامه درپرتال پژوهشگاه دريافت فرم ثبت پايان

اطالعات و مدارك علمي ايران و انجام کليه مراحل 

ذکر شده در فرم، تأييد استاد راهنما يا مدير گروه 

ينت مستقل / دانشكده در پرتال پژوهشگاه، اخذ پر

تأييديه، مهر و امضاء آموزش دانشكده مستقل / 

 پرديس و تحويل به کتابخانه مرکزي 
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نامه کارشناسي ارشد توسط دانشجو در پايگاه ثبت طرح و دستورالعمل ورودي اطالعات کامل و نهايي پايان

 (Irandacهاي تحقيقاتي کشور )ها و رسالهنامهاطالعات پايان
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 ثبت نام در سايت

موده و يک رمز عبور تعريف در اين گزينه، دانشجو اطالعات کلي خود را وارد سايت ن

براي وي  Irandacاز طريق سايت email مي کند. پس از آن منتظر مي شود تا يک

 ارسال گردد.

 کارارسالي از سايت،حاوي کلمه و رمزعبور و يک لينک براي ادامه  emailمراجعه به 

هاي ها و رسالهنامهپايگاه ثبت طرح و اطالعات پايان”کليک روي 

 ”تحصيالت تكميلي

 

 و ورود کلمه و رمز عبور "ثبت پايان نامه"انتخاب گزينه 

 ل اطالعات پايان نامه بر روي صفحه سايتتكميل دقيق و کام

 "ثبت و ذخيره"کليک گزينه 

شده و ارسال هرکدام بطور  zipنامه بصورت پايان pdfو  wordهاي تبديل فايل

 جداگانه توسط سايت

 و يادداشت شماره رهگيري روي آن 61تكميل قسمت مربوط در کاربرگ ك/

ئيس بخش و مدير گروه مستقل / توسط استاد راهنما، ر 61تأييد کاربرگ ك/

 دانشكده

اخذ پرينت تأييديه از استاد راهنما، رئيس بخش مدير گروه مستقل / دانشكده و 

 مهر و امضاء اداره آموزش 

 تحويل تأييديه مهرشده به کتابخانه مرکزي 



 

 

  ر مجوز دفاع از پايان نامهمراحل صدو
 

               

 کارشناس                              دانشجو                       استادراهنما                   دانشجو                      دانشجو                 دانشجو                دانشجو                              
 

                                            

 

 

 

           

     

 

                                                  

 

 

 

 

       

 

 آري                                                                                                                                                                                 

 کارشناس                 استاد راهنما / استاد مشاور        گروه مستقل / دانشكدهمدير           گروه مستقل / دانشكدهمدير                   استادان داور                          
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تنظيم مطالب يك تحقيق  چگونگي تدوين و آگاهي دانشجويان با نحوه نگارش و به منظورآشنايي و 

ن نكات ذيل را هنگام ها، ضروري است دانشجويامهنانحوه نگارش و تنظيم پايان هماهنگي در يعلمي و برا

 د:نامه رعايت نماينتنظيم پايان

 باشد:  هاي زيرمشتمل بر بخش بايدپايان نامه  –الف 

 شروع با ذکر نام خداوندـ 3

 رعايت حقوق معنوي دانشگاه يزد نامۀتعهدـ 2

  يفارس شناسنامهـ 0

 تقديم ـ 1

 قدردانيـ 5

 برگه ارزيابي و امتيازـ 6

 چكيده ـ 7

 فهرست مطالبـ 8

 )در صورت داشتن جدول( هاجدولفهرست ـ 9

 هافهرستساير -33

 (ياريشگفتار )اختيپ -33

اهـداف  متن اصلي که مشتمل برمقدمه يا ديباچه، تعريف موضوع، مروري بر مطالعات انجام شده و -32

 شود.(يم ي)مقدمه، فصل اول تلق. هاستطرح، روش تحقيق، تجزيه و تحليل، نتايج و پيشنهاد

 ضمائم )در صورت وجود( -30

 نوشت )در صورت وجود( يپ -31

 (يارينامه )اختواژه -35

 فهرست منابع و مآخذ -36

37-ABSTRACT به زبان انگليسي(  )چكيده 

 يسيشناسنامه انگل -38

( 35تـا  8الزم است که از ابتداي صفحه فهرست مطالب تا پايان صفحه فهرست منابع و مآخذ )بندهاي 

 رو تهيه گردد. ورت يك( به ص38و  37و بندهاي  7تا  3به صورت دورو و ساير صفحات )بندهاي 

 

 ان نامهيپا (پيتانگاري )حروف -ب

 BNazanin 14متن اصلي با قلم  و به باال استفاده شود Word 2003 افزاران نامه از نرميبراي تايپ پا ـ3

 قلمعربي از  رشتۀهاي براي تايپ پايان نامهتايپ شود.  Times New Roman 12با قلم  يسيمتون انگل. باشد

 نيز استفاده کنند. LATEXافزار د از نرمنتوانمي دانشجوياناستفاده شود.  35ي بدر عرب
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در صفحات سمت چپ، فاصله  و از يك جنس تايپ شود 1Aروي کاغذ  به صورت دوروبايد نامه انيپاـ 2

 -اشدبه غير ازسطر مطلع پاراگراف که تا لبه کاغذ پنج سانتيمتر ب-سانتيمتر  1تا لبه راست کاغذ  خرشروع 

در صفحات سمت باشد.  سانتيمتر 5/2و لبه چپ کاغذ پايين  ، لبهسه سانتيمتر کاغذ يفاصله خر تا لبه باال

 5/0غير ازسطر مطلع پاراگراف که تا لبه کاغذ به - سانتيمتر 5/2تا لبه راست کاغذ  خرراست، فاصله شروع 

باشد.  متريسانت 1و لبه چپ  5/2کاغذ پايين  ه، لبسه سانتيمتر کاغذ يفاصله خر تا لبه باال -سانتيمتر باشد

 Line)متر يسانتـــ 3ن خطوط يو فاصله بسانتيمــتر  2فاصله عنوان مطلب تا اولين سطر نوشـته شده 

Spacing: Exactly 29 pt)  .اين فواصل براي سانتيمتر باشد.  3فاصله شماره صفحه از لبه پايين کاغذ باشد

 .ها و غيره بايد رعايت شودجداول، فهرست، عكسنامه اعم از نمودارها، انيپاخطوط در تمام مراحل تدوين 

 ت گردد:ير رعايصفحات مطابق نمونه ز يکادربند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م و تشكر از هيچگونه کادر تزييني و ير از صفحات تقدينامه به غانيتوجه: در تدوين و تايپ صفحات پا

 تذهيب استفاده نگردد.

س )فقر ينوپارود به صورت ين بار به کار مياول يکه برا يا اصطالحات فارسيلغات  يسيمعادل انگلـ 0

 يبا الفبا يهانامه از به کار بردن واژهانيالمقدور در متن پايمربوطه درج شود. )حت بار( در صفحهكي يبرا

 0چپ کاغذ و حداقل متر از لبه يسانت 5/2 ك خر که به فاصلهير يها زسينوشود(. پا يخوددار يسيانگل

 5/2شود، نوشته شوند. )در هر صورت الزم است ياز رسم ميو به طول مورد ن ينييمتر از لبه پايسانت

 و ... در گوشه 2، 3ها در هر صفحه با گذاردن شماره سينوت شود(. پاين صفحه رعاييه پايمتر حاشيسانت

 يا اصطالحات فارسيلغات  يمعادل زبان خارجها فقر سينون کلمه در متن مشخص شوند. در پايآخر يباال

 ها آورده شود.نوشتيد در قسمت پيشتر، بايحات بينوشته شود. در صورت وجود توض
 

 ان نامهيصحافي پا -ج

مشاور  استادانراهنما، استاد/ استاداناستاد/ برايتعداد الزم ) بهبايد  ان نامه پس از تايپ نهايي حتماًيپا

 الزامي است: ذيلان نامه رعايت نكات ي( تكثير و صحافي شود. هنگام صحافي پايمرکزو دو نسخه کتابخانه 
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 نامهانيچگونگي تنظيم روي جلد پا – 6

ذکر درجه مربوط،  پرديس ناممشتمل بر آرم دانشگاه يزد، نام دانشگاه يزد، بايد نامه انيجلد پا

راهنما و مشاور، نام و نام  استادان/ادگي استادخانونامه، نام و نامانيعنوان پا، رشته... کارشناسي ارشد

 د(.يمه مراجعه کني)به ضم باشد خانوادگي دانشجو و تاريخ دفاع

 گيرد.نامه قرار ميپايانتوجه: در مورد رشته زبان انگليسي، به طور استثناء شناسنامه انگليسي پشت جلد
 

 ان نامهيتنظيم عطف پا – 1

خانوادگي دانشجو و سال تحصيلي بايد نوشته شود )به نامه و نام و نامانينامه، عنوان پاانيدر عطف پا

  .ضميمه مراجعه کنيد(

 

 نامهانيو انگليسي( داخل پا يتنظيم شناسنامه )فارس – 9

ذکر درجه کارشناسي ارشد مربوط،  پرديس نام مشتمل بر نام دانشگاه يزد،بايد نامه انيشناسنامه پا

م خانوادگي دانشجو و تاريخ راهنما و مشاور، نام و نا استادانخانوادگي استاد/، نام و نامهنامانيعنوان پارشته...، 

 د(.يمه مراجعه کني)به ضم باشددفاع 
 

 ان نامه يرنگ جلد پا – 9

 ياسورمه يآببا رنگ  و اجتماعي علوم انساني پرديسهاي نامهانيپا

 يافني و مهندسي با رنگ سورمه پرديسهاي نامهانيپا

 هاي دانشكده هنر و معماري با رنگ زرشكينامهانيپا

 علوم با رنگ سبز  پرديسهاي نامهانيپا

  ياروزهيو کويرشناسي با رنگ ف يعيدانشكده منابع طبهاي نامهانيپا
 

 محل صحافي – 5

هاي به آدرس هانامهشود جهت صحافي پايانتوصيه ميها، نامهافزايش کيفيت صحافي پايان به منظور

 معرفي شده توسر حوزه تحصيالت تكميلي دانشگاه مراجعه شود.

 

 گذاري شماره -د

 گذاري صفحاتشمارهـ 6

قدرداني،  وتشكر  ،تقديم ا...،بسمهاي مربوط به نامه به صفحهانيگذاري براي صفحات پادر هنگام شماره

بوط به فهرست مطالب، جداول، نمودارها اي داده نشود. صفحات مرچكيده هيچگونه شمارهو  و امتياز ارزيابي

گذاري و متن اصلي با استفاده از اعداد فارسي ها با استفاده ازحروف ابجد يا اعداد رومي شمارهو ساير فهرست

كن به يصفحه ذکر نشود، ل اول هر فصل، شماره ۀصفح درتوجه شود که گذاري شود. تا آخرين صفحه شماره

 .باشدمتر از لبه پايين صفحه يسانت 3حات بايد وسر و به فاصله گذاري صفشمارهد. يحساب آ
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 هاها و قسمتفصول، بخش يگذارشماره -1

 6شود که عدد يمشخص م 2-1-6ا ي 1-6ر ينظ يمختلف هر فصل با اعداد يهاقسمتها و بخش

 BNazanin 18 فصل با قلمشماره قسمت است. شماره و عنوان هر  2و عدد  شماره بخش 1فصل، عدد  شماره

Bold مختلف هر فصل با قلم  يهان بخشيو عناوBNazanin 16 Bold هر بخش با قلم  يهان قسمتيو عناو

BNazanin 14 Bold پ شود.يتا 
 

 گذاري جداول، نمودارها و ...شماره -9

اي شماره گردد، دارايان نامه تنظيم مييفهرست جداول، نمودارها و ... که قبل از شروع متن اصلي در پا

کند و بايد اين که در متن اصلي آورده شده است تبعيت مي ياست که اين شماره از نمودارها يا جداول

  ها داراي يك نظم و ترتيب ويژه باشد.شماره

، 2فصل  يبرا شوند. مثالً يگذارب ظهور در هر فصل شمارهيد به ترتيها باها و جدولشكل يتمام

ها در و .... عنوان جدول 2-0، جدول 3-0، جدول 0فصل  يهاجدول يبرا و ...، 2-2، جدول 3-2جدول 

منبع و از  شكل يا تصويرياگر  .گردديذکر م BNazanin 12 Boldر آنها با قلميها در زآنها و عنوان شكل يباال

 ر شكل آورده شود.ينقل شده باشد، الزم است مرجع آن در ز مأخذي

آنها در  يرند که متن بااليقرار گ يد طوريشوند، بايم ميغذ تنظکا يطول يکه در راستا ييهاجدول

د يشوند، بايم ميکاغذ تنظ يطول يکه در راستا ييهان شكليان نامه واقع شود و همچنيسمت عطف پا

المقدور يها حتها و جدولرد. شكليان نامه قرار گين آنها در سمت لبه پاييرند که متن پايقرار گ يطور

، نمودارها شكلها، جدولهاگذاري شمارهکه ذکر شده، آورده شوند.  ين فاصله به محليكتريدر نزدداخل متن و 

 گيرد. مستقل از همديگر صورت ميو ... 
 

 هاگذاري روابط و فرمولشماره -9

ها، شمارهها و شكلشوند مانند جدوليکه ظاهر م يبيها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتفرمول 

ان نامه از دو شماره که با يشده در متن اصلي پا نوشتههاي گذاري روابر و فرمولبراي شماره گردد. يگذار

ها از ابتدا تا انتهاي که تمام روابر و فرمولطوريهشود بگردند، استفاده ميخر فاصله از يكديگر جدا مي

دهنده بود که شماره سمت چپ نشانبراي هر فصل خواهد  n، ... و 2، 3ان نامه به ترتيب داراي شماره يپا

دهنده شماره فصلي است که فرمول يا رابطه در آن ذکر گرديده ترتيب فرمول و شماره سمت راست نشان

 شود.( نوشته مي23-0صورت )هطور مثال فرمول بيستم در فصل سوم بهاست. ب
 

 منابع و مآخذ -هـ

رد اشاره شود. چنانچه در داخل متن از يگيرار مکه مورد استفاده ق يه منابعيالزم است در متن به کل

در داخل مرجع شماره باز شود و يا کروشه  نقل شود، بالفاصله پس از خاتمه جمله، پرانتز يك منبع مطلبي

 باشد:ير مياز دو روش ز يكيمراجع به  يگذارذکر گردد. شمارهآن 
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ب شماره در ين روش، مراجع به ترتيدر اشوند.  يگذارند شمارهيآيکه در متن م يبيمراجع به ترت -3

 فهرست منابع و مآخذ ذکر گردد.

ب در فهرست ين ترتيبه هم ،دهيگرد يگذارسنده اول شمارهينام نو ييب حروف الفبايمراجع به ترت -2

 شود.يمنابع و مآخذ ذکر م

نابع و مآخذ ن ننموده، ذکر مينوشتن مراجع مع يرا برا يکه دانشكده مربوطه فرمت خاص يدر موارد

 با مشخصات کامل به ترتيب زير آورده شود: د يبا

مصحح )در صورتي که  ، نام اثر، نام مترجم و(نام خانوادگي بر نام کوچك او مقدم خواهد بود)نام مؤلف 

ترجمه شده باشد(، نام گرد آورنده، مشخصات کامل چاپ ) شماره چاپ، ناشر، محل چاپ، سال چاپ(، جلد 

 و صفحه. 

ن اگر کتاب يگردد و همچننام مؤلف، مترجم حذف مي ياز جلو …و عناوين دکتر، مهندس و  القاب

خذ آمده است، أباشد نام و نام خانوادگي همه آنها به ترتيبي که در پشت جلد م ا بيشترينويسنده دو داراي 

 آورده شود.

 طور مثال:هب

مشهد: آستان  رايش، چاپ هشتم،احقي، محمد جعفر و ناصح، محمد مهدي، راهنماي نگارش و ويي

 .336ص، قدس رضوي

خذي داراي تمام مشخصات کامل مذکور نباشد که در اين حالت مشخصات به همين أممكن است م

 خذ فاقد آن است، آورده شود. وش و ترتيب با حذف آن مشخصه که مأر

کلمۀ ارجاع بعدي هرگاه از يك منبع در متن به صورت متوالي و پشت سرهم استفاده شده باشد در 
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