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 آموزش پژوهشي، - آموزشي  ارشد به سه شيوههاي کارشناسينامه دورههدف از تدوين آيين :3اده م

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 همسانارتقاي سطح کيفي و کمي اين دوره

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

 

 تعاريف

  :1مادة 

هاي اساس برنامه اي باالتر از دورة کارشناسي است که بردوره يوسته:پارشد نادورة کارشناسي

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

نامه اي که محتواي برنامه آن مشتمل بر واحدهاي درسي و پاياندوره پژوهشي:–شيوه آموزشي

 است.

اي با محوريت آموزش است که دانشجو پس از گذراندن  واحدهاي درسي و دوره :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 پايانئشود و مشتمل بر اخذ واحدهاي درسي محدود و الزام به ارا ...توليد دانش فني، ثبت اختراع و  جديد،

 نامه است.

و تحت  هرشته تحصيلي مربوطاز تحقيقاتي است که در يك زمينه  -فعاليت پژوهشي امه:نپايان

 گيرد.راهنمايي استاد راهنما انجام مي

 است. يق و تتبع نظريمنظور تحق نار:يسم

 ارشد است.هاي کارشناسيها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مجري دورهمنظور دانشگاه مؤسسه:

 است.دانشگاه صيالت تكميلي : منظور شوراي تحشورا

ن يگروه، از ب يبر اساس مقررات توسط شوراشورايي است که  :گروه تحصيالت تكميلي يشورا

 گروه تشكيل مي شود.  ياعضا

در  .ها بر عهده شووراي گوروه اسوت   ور مربوط به تحصيالت تكميلي گروهگيري در امتصميم -3 ةتبصر

 د جايگزين شوراي گروه شود. وانتگروه مي ميليتحصيالت تك يشوراهاي واجد شرايط، گروه

تحصويالت تكميلوي داشوته باشوند کوه داراي دوره تحصويالت        يشوراتوانند هايي ميگروهو   1 ةتبصر

 علمي استاديار به باال باشند. أتيهعضو  43و حداقل  تكميلي

کوه   استگر گروه يو حداقل چهار عضو دشامل مدير گروه تحصيالت تكميلي گروه  يشورا و   1 ةتبصر

 شوند.انتخاب ميمدت دو سال  يبراتوسط شوراي گروه 
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 ين مصوبات شورايگزينامه، جاوهين شيدر چارچوب ا يليالت تكميتحص يو مصوبات شورا 4 ةتبصر

 گردد. يگروه م

 

 نحوه اجراي دوره

 :1ماده 

 هالمللي طبوق ضووابط مربوطو   حضوري، مجازي و بيننيمهبه صورت روزانه، شبانه،  ارشديدوره کارشناس

 .ستقابل اجرا

 شرايط ورود

 :4ماده 

 داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي -الف

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

 تحقيقات و فناوري

اساس  يرش از مؤسسه برکسب پذ ايوزارت علوم، تحقيقات و فناوري قبولي در آزمون ورودي مورد تأييد  -ج

 .مقررات مصوب

 

 دروس جبراني

  :5ماده 

بوه تشوخيگ گوروه     ،تجانس نداشته باشد ارشد يکارشناس چنانچه رشته دوره کارشناسي با رشته دوره

 س را تحت عنوان جبراني بگذراند.رد تعداديد يبادانشجو آموزشي، 

 شود.که در ابتداي دوره ارائه مي استواحد  42حداکثر دروس جبراني  -3 ةتبصر

اسواس   تعيين تعداد و عنواوين دروس بور   .در انتخاب دروس، اولويت با دروس جبراني است -1 ةتبصر

 گروه است. و زمان انتخاب آنها بر عهده شوراي ،برنامه مصوب هر رشته

 است. 42حداقل نمره قبولي در هر درس اعم از دروس دوره يا جبراني  -1 ةتبصر

ــر  امووا در احتسوواب ميووانگين  ،شووودکارنامووه دانشووجو ثبووت مووي  نمووره دروس جبرانووي در -4 ةتبص

 شود.دانشجو منظور نمي يهانمرهو ميانگين کل اخذ دروس نيمسال تحصيلي  يهانمره

خوود را در دوره   يرالزامو يا چنود درس غ يو ك يو ارشود،  يکارشناس يه دانشجوک يدر صورت -5 ةتبصر

ارشد بگذرانود.  يدر دوره کارشناس تواند آن دروس را مجدداًيگذرانده باشد، نم 40با نمره حداقل  يکارشناس

، جموع  يد گوروه آموزشو  ييو ر دروس موورد تا يدر چارچوب سرفصل مصوب، با گرفتن سا يستين دانشجو بايا

 خود را به حد نصاب مندرج در برنامه سرفصل مصوب برساند.  ياواحده
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  يليمشاور تحص

 :6ماده 

شودگان در ايون دوره، مشواور تحصويلي بوراي هودايت       مؤسسه موظف است به تناسوب تعوداد پذيرفتوه   

 د.کندانشجويان تعيين 

ك دوره يو محوور  و آمووزش   يپژوهش -يموزشآ يهاوهيش انيدانشجو يليفه مشاوره تحصيوظ -ةتبصر

و بوه انتخواب    يآموزشو گوروه   استاداناز  يكيبت اول و دوم( بر عهده ان نويدر هر کد رشته )دانشجو يورود

-يآموزشو وه يشو ان يو دانشوجو  ،مسوال اول يمحور از نان پژوهشيفه مشاوره دانشجويوظ .استگروه  يشورا

 .استمربوطه  ياهنماعهده استاد ر بر ،مسال دومياز ن يپژوهش

 

  مساليقابل اخذ در هر ن يدرس يتعداد واحدها

 :7ماده 

و  2د حوداقل  کنو را که دانشجو بايد در هر نيمسال تحصيلي اخوذ  ( يرجبراني)غتعداد واحدهاي درسي 

 شتر شود. يواحد ب 42 د ازيدانشجو نبا يو جبران يدروس اصل يدر هر صورت جمع واحدها است. 42حداکثر 

ارشد را در دوره کارشناسوي  در صورتي که دانشجو يك يا چند درس الزامي دوره کارشناسي -3 ةتبصر

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

 ارشد الزامي است. کارشناسي

باشود، تنهوا در    يواحد جبرانو  42تا  5دانشجو موظف به گذراندن  رشتهکد ك يچنانچه در  -1 ةتبصر

 يجبرانو  ينكه جمع واحدهايد، مشروط به اياخذ نما يرجبرانيغ يواحد درس 2تواند کمتر از يمسال اول مين

در سنوات  يليمسال تحصيك نيمسال به عنوان ي. البته آن ننشودواحد  2 کمتر ازمسال يدر آن ن يو يو اصل

 شود. يحسوب مم يو

واحود   2دانشجو در چارچوب سرفصل رشوته امكوان اخوذ حوداقل     مسال يك نيدر چنانچه  -1 ةتبصر

شوود.  يمسال معاف مو ي( در آن نيرجبراني)غ يواحد درس 2شرط 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 نيدر آخر -4 ةتبصر

 از شرط اخذ حداقل واحد معاف است.
 

 ارزشيابي تحصيلي

 :8ماده 

 باشد. 40از  کمتر در دو نيمسالنبايد دانشجو  يهاهميانگين نمر

دو ترم دانشجو  يبرا، شود 40 دانشجو در دو نيمسال تحصيلي کمتر از يهااگر ميانگين نمره -3 ةتبصر

 شود.از ادامه تحصيل محروم ميمحسوب و  يمشروط
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تر است، مجمووع واحودهاي اخوذ    کم 40که معدل دانشجو از  يلياگر در يك نيمسال تحص -1 ةتبصر

 2هاي ديگوري توا   كان اخذ درسواحد باشد، در صورتي که دانشجو ام 2کمتر از  دانشجو ثر در معدلشده مؤ

منظوور   يدروس جبرانو  ةنمور معدل  ۀدر محاسب، مشروط تلقي مي شود. است واحد را در آن نيمسال داشته

 شود. ينم

/ واند با موافقت استاد راهنماتباشد، مي 42کمتر از  يارياگر نمره دانشجو در يك درس اخت -1 ةتبصر

 انتخاب نمايد.رشته در چارچوب سرفصل ديگري را  جاي آن درس، درسه ب يلياستاد مشاور تحص

در مواردي که ارزشيابي دروس موکول به فعاليتهايي باشد کوه بوا تشوخيگ اسوتاد مربووط       -4تبصره 

ان يو تواند نمره دروس دانشجويان را حداکثر توا پا ، استاد ميباشدانجام آن تا پايان نيمسال تحصيلي ممكن ن

-حداکثر تا پانزدهم مرداد اي وس اخذ شده توسط دانشجو در نيمسال اول( ومسال دوم )براي دريهفته سوم ن

ماه )براي دروس اخذ شده توسط دانشجو در نيمسال دوم( به نمره قطعوي تبوديل و در نورم افوزار آموزشوي      

 ان آمووزش محوور اخوذ    ينار که در نيمسوال دوم توسوط دانشوجو   يدرس سم يااستثنبه قفل نمايد. گلستان 

 ستم گلستان وارد و قفل شود.يور ماه توسط استاد درس در سيام شهريتواند حداکثر تا سيشود ميم

کمتر باشد، در غير اين صورت، دانوش  40دانشجو در پايان دوره نبايد از  يهاميانگين کل نمره :9ماده 

 شود.ارشد شناخته نميآموخته دوره کارشناسي

ان يدانشوجو  ينامه بورا انيبا احتساب پا)دوره  يواحدهادانشجويي که پس از گذراندن کليه  -3 ةتبصر

در صورتي که حداکثر مدت ، کمتر باشد 40او از  يهانمرهدر هر سه شيوه، ميانگين کل  (يپژوهشو  يآموزش

  ؛کورده اسوت   کسب 40تواند دروسي را که در آنها نمره کمتر از مي ،مجاز تحصيل وي به پايان نرسيده باشد

ن يو در اشوود.  آموختوه  و در صورت جبران کمبود ميانگين کول، دانوش  د يگر اخذ نمايدل فقط در يك نيمسا

 تموام  دانشوجو بوا در نظور گورفتن      يهوا نمرهن کل يانگيمشود و ينم ين نمره قبليگزيد جاينمره جد صورت

 دانشجويي کوه بوه هور دليول نتوانود از ايون فرصوت        شود.يحساب مثبت شده در کارنامه دانشجو  يهانمره

 کند.شود و مدرکي دريافت نمياستفاده کند، از ادامه تحصيل محروم مي

 واحد است. 42جهت جبران معدل،  قابل اخذ حداکثر اخذ تعداد واحد -1 ةتبصر
 

  حضور و غياب
  :31ماده 

دوره الزاموي اسوت.    يهاي آموزشي و پژوهشو هاي درسي و ديگر فعاليتحضور دانشجو در تمامي برنامه

غيبت دانشجو در هر درس نبايد از 
16
مجموع ساعات آن درس تجاوز کند، در غير اين صورت نمره دانشجو  3

 شود.در آن درس صفر محسوب مي
بت دانشجو در يك درس، بيش از حد مجاز بوده و از نظور مؤسسوه، موجوه    در صورتي که غي -4 ةتبصر

. در اين صوورت رعايوت حود    شودآن درس از مجموعه دروس انتخابي دانشجو حذف ميتشخيگ داده شود، 

يوك نيمسوال کامول     ،واحد در آن نيمسال الزامي نيست، ولوي آن نيمسوال از نظور طوول تحصويل      2نصاب 

 شود.مي يزشآمومحسوب و شامل مقررات 
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در آن دانشوجو  ارزيابي ناموفق واحدهاي پژوهشي اخذ شده همان غيبت در شيوة پژوهشي،  -1 ةتبصر

 شود.انجام مي نامه(وهين شيهم 02مادة )موضوع داوران  أتيهنظر  مطابقنيمسال است که 

 شود. موجه در امتحان هر درس منجر به نمره صفر در آن درس ميغيبت غير :33ماده 

در صورتي که غيبت دانشجو در امتحان، از نظر مؤسسوه موجوه تشوخيگ داده شوود، درس      -3 ةصرتب

واحد در آن نيمسال الزامي نيست ولي آن نيمسال از  2در اين صورت رعايت حد نصاب  .شودمي حذفمزبور 

 .شودمي يآموزش يك نيمسال کامل محسوب و شامل مقررات ،نظر طول تحصيل
 
 

 صي تحصيلي و حذف ترممرخ

  :31ماده 

 استفاده نمايود،  ا حذف ترمي تواند حداکثر يك نيمسال از مرخصي تحصيليدر هر سه شيوه مي دانشجو

در  ياحتموال  يه مشكالت آموزشو يت کليمسؤول شده،مدت مذکور جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب  اما

 .خود اوستمتوجه  يبعد يهامسالين

ق يو درخواسوت از طر  است کوه  پوس از   يقابل بررس يتنها درصورت يمرخص يهادرخواست -3 ةتبصر

و  دانشكده يپژوهش – يو معاون آموزش گروه( ينظر شوراپس از کسب ر گروه )يمد دييتأ ستم گلستان ويس

ت بوا  شوود. موافقو   ارجواع دانشوگاه   يلو يالت تكميبه اداره تحصو  ،يم آموزشيخ اعالم شده در تقويتاربراساس 

 رد.يگيدانشجو صورت م يليت تحصيبا توجه به وضع يليتحص يمرخص

ل درآن يه قوادر بوه اداموه تحصو    ج و مو ليو که دانشجو بعد از انتخاب واحد بوه دال  يدرصورت -1 ةتبصر

 يبراستم گلستان يق سياز طرتواند يمان ترم را نداشته باشد، يا امكان حضور در امتحانات پايمسال نباشد ين

ر گوروه )پوس از   يمود ييد د پس از تأيدرخواست حذف ترم دانشجو باد. يال درخواست حذف ترم نمامسيآن ن

م يخ اعوالم شوده در تقوو   يو براسواس توار  دانشوكده   يپژوهشو  – يمعاون آموزشو  و گروه(  يکسب نظر شورا

 طروحهل ميگ داده شدن داليدر صورت موجه تشخ به اداره تحصيالت تكميلي دانشگاه ارجاع شود. ،يآموزش

 با درخواست حذف ترم موافقت خواهد شد. دانشگاه، يليالت تكميتحص يدر شورا

 يريو گيا حذف ترم، دانشجو موظف بوه پ ي يمرخصدرخواست درصورت مخالفت دانشگاه با  -1  ةتبصر

 باشد.  يموعد مقرر م ان ترم( دريا شرکت در امتحانات پايخود )اعم از انتخاب واحد  يه امور آموزشيکل

و معواون   گوروه  يشوورا گ يط خوا  و بوا تشوخ   يارشد، در شورا  يکارشناس يهر دانشجو -4  ةرتبص

ك يو  ي، مجاز به حوذف اضوطرار  يليمسال تحصيك ني، در کل دوره و فقط در دانشكده يپژوهش – يآموزش

ن يو اخذ شده دانشجو با حذف ا يکه تعداد واحدها ي. در صورتاستدانشگاه  يم آموزشيدرس خود طبق تقو

کامول خواهود    يمسال آموزشيك نيمشمول مقررات ز ينمسال يرد، آن نيواحد قرار بگ 2ر حد نصاب يزدرس 

 بود.
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 اخراج ترك تحصيل و انصراف، 
  :31ماده 

بوا  صوورت بايود درخواسوت خوود را     در اين ،تواند به هر دليل از تحصيل اعالم انصراف نمايددانشجو مي

چنانچه دانشجو بعد از يك مواه درخواسوت    .ل دهديتحو يليالت تكميتحص کارشناسبه انصراف ل فرم يتكم

  نمايد.مؤسسه نسبت به صدور گواهي انصراف اقدام مي ،خود را پس نگيرد

سونوات بويش از    اي دو نيمسالدر مشروطي ل يبه دلجوي انصرافي يا اخراج از تحصيل )دانش -3 ةتبصر

 عمل نمايد. ،عهداتي که سپردهحد مجاز( موظف است به ت

درصورتي که دانشجو بدون کسب موافقت دانشگاه حتي براي يك نيمسوال تورك تحصويل     -1 ةتبصر

اقدام ننمايد، از بعد  يهاانتخاب واحد نيمسال  و درصورت لزوم()و در زمان مقرر براي اخذ مجوز باشد نموده 

 شود.ادامه تحصيل محروم مي

اخوراج  خ يتوار  ، خ ذکر شده در فرم درخواست انصرافي، تاردانشجو لياف از تحصخ انصريتار -1  ةتبصر

 مسوال يبا توجه به ن ل دانشجويترك تحصخ يو تار توسط استاد دانشجو ن درسيآخر ةخ قفل نمريتار دانشجو

   است. هر سال 45/0ا ي 45/44 ،عدم مراجعه
 

  ليطول دوره و سنوات تحص
  :34ده ما

 نيمسال تحصيلي است. 0سال مشتمل بر  2در هر سه شيوه حداکثر  يليتحص طول مدت دوره

استثنايي افزايش طول مدت دوره با تشخيگ شوراي تحصيالت تكميلوي دانشوگاه    موارد در -3 ةتبصر

 سال تجاوز نمايد. 5/2مجاز است. در هر صورت مدت دوره در هر سه شيوه نبايد از 

ب يشوود کوه حوداقل شوش مواه از زموان تصوو       يبوه دانشوجو داده مو   اجازه دفاع  يورتدر ص -1ةتبصر

  شده باشد.  يسپر گروه يدر شورا يه ويشنهاديپ

تكميول و  توسط دانشجو و به شورط   يل کافيمسال پنجم، با ارائه داليدر خصو  سنوات ن -1 ةتبصر

م تقاضاي افزايش سنوات تحصيلي طبق برناموه  نامه، تكميل و ارائه فرارائه به موقع گزارش پيشرفت کار پايان

،  امكوان صودور   دانشوكده  يپژوهش – يو معاون آموزش گروه يشوراموافقت استاد راهنما، زمانبندي مصوب، 

توسوط   يان متقاضو يمسال پنجم دانشجويد سنوات نيموافقت با تمدمسال پنجم وجود دارد. يمجوز سنوات ن

دانشگاه ارسال  يليالت تكميبه حوزه تحص مسال پنجمين شروع ثبت نامروز قبل از  45د حداقل يدانشكده، با

مسوال پونجم دانشوجو    يد سونوات ن يو بوا تمد  دانشوكده  شود. عدم وصول به موقع موافقت دانشكده، مخالفوت 

 گردد. يم محسوب

توسوط   يل و مسوتندات کواف  يو ط خا  و با ارائه داليمسال ششم، در شرايدر خصو  سنوات ن -4 ةتبصر

تكميل و ارائه به موقع گزارش پيشرفت کار پايان ناموه، تكميول و ارائوه فورم تقاضواي افوزايش       و به شرط  دانشجو

 يپژوهش – يو معاون آموزش گروه يشوراموافقت استاد راهنما، سنوات تحصيلي طبق برنامه زمانبندي مصوب،  

وجوود   ششوم مسوال  يسونوات ن  امكان صدور مجوزون موارد خا  يسيدانشگاه و کم يليالت تكميتحص، دانشكده

روز قبل از  03د حداقل يتوسط دانشكده، با يان متقاضيمسال ششم دانشجويد سنوات نيموافقت با تمد دارد.
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دانشگاه ارسال شود. عدم وصول به موقوع موافقوت    يليالت تكميمسال ششم به حوزه تحصيشروع ثبت نام ن

 گردد. يم يتلق مسال ششم دانشجويد سنوات نيدانشكده، مخالفت با تمد

و مصوبات  يقات و فناورينامه وزارت علوم، تحقبر اساس بخشد سنوات ترم ششم، يدر تمد -5 ةتبصر

  .استان نوبت دوم يهمانند دانشجو ،هانهيهزتمام دانشجو ملزم به پرداخت دانشگاه، 

ه علوت اتموام سونوات    نشوود، بو   آن دوره يآموختگدانشخود موفق به  ياگر دانشجو در وقت قانون -6 ةتبصر

مختلوف دانشوگاه    يهوا بخوش د با يبا کهشود  يحكم اخراج صادر م يو يل محسوب و برايمحروم از تحص ،يليتحص

 د.يحساب نما هيتسو
 

 يهمانيه و موير شييانتقال، تغيير رشته، تغ

 :35ماده 

 رشد ممنوع است. اانتقال و تغيير رشته در هر سه شيوه دوره کارشناسي

انتقال از دوره شبانه به روزانه، نيمه حضوري و مجازي به حضوري اعم از )روزانه و شوبانه( و   -3 ةتبصر

 هاي دولتي ممنوع است.دولتي به دانشگاههاي غيرهاز دانشگا

 .ستير نيها و برعكس امكان پذوهير شيبه سا يوه پژوهشير از شييتغ -1 ةتبصر

و موافقوت   ليط ذيتواند با داشتن شرايمك بار يتنها ارشد يکارشناس دورهطول  دانشجو در -1 ةتبصر

بوه  محوور  آمووزش وه يشو  از ،دانشوگاه  يلو يالت تكميتحصو  يو شوورا  دانشكده ي، معاون آموزشگروه يشورا

 وه دهد.ير شييتغ کد رشتهدر همان  ا بالعكسي يپژوهش-يآموزش

 بالمانع باشد. ينظر مقررات آموزشاز  يوه قبليدر ش يل متقاضيادامه تحصالف( 

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

 نباشد. ترنييپا زديدر دانشگاه  تقاضا در همان سال

مودت   شود. لذا با توجه به حداکثريد منتقل ميوه جديبه ش يوه قبليدانشجو در ش يليسنوات تحصپ( 

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

 د در چوارچوب مقوررات  يو با يگوروه آموزشو   ،يپژوهشو -يآموزش به محور آموزش وه ازير شيي( در تغت

 .ديگروه ذکر نمارا مشخگ و در صورتجلسه دانشجو  يدانشگاه استاد راهنما شوراي تحصيالت تكميلي

ن يوي دانشوجو تع  يکه استاد راهنما يمحور، در صورتبه آموزش يپژوهش-يوه از آموزشير شييث( در تغ

 است. يشده باشد، موافقت استاد راهنما الزام

افوراد   حداقلد از ينبا ،ماننديم يباقوه يشك ي، در انيمتقاض ييجاجابهپس از که  يانيتعداد دانشجوج( 

 ارشد کمتر باشد. يکارشناس يهال کالسيتشك ين شده براييتع

 يياعالم موافقت دستگاه اجرا خا  تعهد دارند با يياجرا يکه به دستگاهها يانيوه دانشجوير شييتغ( چ

 ر است.يامكان پذ ةتبصرن يط ايه شرايت کليرعا و مربوط

بور اسواس اعوالم     کوه  يصوورت در و بالعكس،  يو پژوهش  يوه از آموزش محور به آموزشير شييح( در تغ

ابد. ييوه مير شييرا کسب کرده باشد به همان نوبت تغ وه مورد تقاضايش يقبولرتبه سازمان سنجش، دانشجو 
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 يهامساليتمام نه يموظف به پرداخت شهروه دهد ير شييکه دانشجو از نوبت اول به نوبت دوم تغ يدر صورت

 است.  يليدوره تحص

ك کد رشته يدر را  يپژوهش يوه آموزشيش يدانشجو رتبه قبول ش،اگر بر اساس اعالم سازمان سنج( خ

ر يو غ يواحود درسو   46ل خود حوداقل  يمسال دوم تحصيان نيدانشجو تا پا که يدر صورت ،کسب نكرده باشد

 در هموان  ان برتريدانشجودرصد  43 فيدر رد يو ت گذرانده باشد و معدليرا با موفق يدوره آموزش يجبران

هر کد رشته  ين بند به ازايبر اساس ا .دينماوه ير شييتواند درخواست تغيم، باشد يرودوسال وه و همان يش

نوبت وه ير شييپس از تغبند ن يا مشمولان يدانشجو .هستندوه ير شييتغنفر مجاز به  0حداکثر  يو هر ورود

 هستند. يليدوره تحص يهامساليه تمام نيموظف به پرداخت شهر و شونديم محسوبدوم 

، پس از ةتبصرن يط ايه شرايت کلياست که با رعا يقابل بررس يوه در صورتير شييتغ يهادرخواست( د

 همراه با مدارك الزمدانشكده  يپژوهش – يو معاون آموزشگروه(  ير گروه )پس از کسب نظر شورايمدد يتائ

 .گردد سالاردانشگاه  يليالت تكمياداره تحص به مسال سوميقبل از ثبت نام نروز  43حداکثر 

ابد و ييد انتقال ميوه جديستم گلستان به شيدانشجو در سوه، ير شييتغ يدر صورت موافقت با تقاضا( ذ

 را ندارد. يوه قبليحق بازگشت به شپس از آن 

 هت بنود  يرا )با رعاتواند حداکثر دو نيمسال ارشد ميهر دانشجو در هر سه شيوه کارشناسي -4 ةتبصر

 .مؤسسه مبدأ و مقصد به عنوان مهمان بگذراندبا موافقت ( 46ماده 

 دانشجو در هفته نقل و انتقاالتتوسط  است که  يقابل بررس يدر صورت يهمانيدرخواست م -5 ةتبصر

 – يمعاون آموزشو گروه(  ير گروه )پس از کسب نظر شورايمد دييتأو پس از  شود وارد ستم گلستانيسدر 

الت يتحصو  يو در شوراداده شود دانشگاه ارجاع  يليالت تكمياره تحصبه ادموعد مقرر  در دانشكده يپژوهش

 .رديدانشگاه مورد موافقت قرار گ يليتكم

مسوال  يان هفتوه دوم ن يو گور، توا پا  يد يهوا در دانشوگاه  يهمانيم يمتقاض يچنانچه دانشجو -6 ةتبصر

 يزد از ويدانشگاه  د، دريل ننمايرا تحو يهمانيا اصل فرم درخواست ميمربوطه پاسخ مخالفت دانشگاه مقصد 

 مسال خواهد شد.يدر آن ن يليتحص يصورت لزوم، مجبور به مرخص در ، امدهيثبت نام به عمل ن

ر گوروه )پوس از   يمدد ييتاپس از استاد راهنما و  يد با هماهنگيهمان بايم يدروس دانشجو -7 ةتبصر

صورت ه رش دروس گذرانده شده بيپذت عدم يصورت مسئولنير اياخذ گردد. در غ گروه(  يکسب نظر شورا

 همان به عهده دانشجو است.يم

 يبه تشخيگ شوراشتر باشد، يا بي 42ها همان که نمره آنيصورت مهدروس گذرانده شده ب -8 ةتبصر

تموام   يهوا نموره رد. در هر صورت يرش قرار گيتواند مورد پذيدانشكده م يپژوهش – يگروه و معاون آموزش

مسوال  يدر کارناموه دانشوجو ثبوت و در معودل ن     يهموان يم يهوا مسوال يدانشجو در ن دروس اخذ شده توسط

ناموه شوامل   نييآن يات ذکر شده در ارذکر است تمام مقر قابل شود.يو معدل کل دانشجو منظور م يليتحص

 شود. يز ميهمان نيم يدانشجو
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 دروس يسازمعادل

 :36ماده 

و معاون گروه(  ير گروه )پس از کسب نظر شورايمدارشد با نظر در دوره کارشناسي سازي دروسمعادل

 پذير است:و با شرايط زير امكان دانشكده يپژوهش – يآموزش

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

در آن گذرانوده   يازسمعادل يدرخواست شده براکه دروس  يامؤسسهرشته تحصيلي دانشجو در  -ب

 مورد تأييد وزارت باشد.شده است، 

 ها/دانشگاه سسات دولتي که زيرمجموعۀ وزارت نيستند و همچنيندروس مؤ يسازمعادل -3 ةتبصر

 ست. يپذير نامكان يمجاز يهانور و رشتهموسسات غيرانتفاعي، پيام

 باشد.ارشد يرشناسو در مقطع کامصوب  اساس سرفصل دانشجو برشده دروس گذرانده  -ج

ـ  يو معاون آموزش گروه يشوراگ يبايد به تشخ شده يسازمعادلمحتواي آموزشي دروس  -د

 کمتر باشد.  42نبايد از  آنهانمره  % اشتراك داشته،23حداقل دانشكده  يپژوهش

و  بجز واحد سمينار)کل واحدهاي دوره  شده دانشجو نبايد از نصف يسازمعادلوس واحد در تعداد -ه

 بيشتر گردد.  (نامهپايان

 در محاسبه ميانگين ر رشته و ...( ييهمان )تغيرميغ شده يسازمعادلدروس  يهانمره -1ةتبصر

 گردد.مي منظور دانشجو يهانمرهشود ولي در محاسبۀ ميانگين کل نيمسال محسوب نمي يهانمره

 ،مجدد از کنكور يقبول ينشجوا داي همانيرميغ يواحد از دروس دانشجو 42حداقل  اگر -1ةتبصر

  شود.مي ممجاز تحصيل دانشجو کشود، يك نيمسال تحصيلي از حداکثر مدت  يسازمعادل
 

 استاد راهنما

 :37ماده 

پژوهشي و پژوهشي به پيشنهاد دانشجو و بوا موافقوت    -ارشد آموزشيدوره کارشناسي  استاد راهنما در

 شود.تعيين مي گروه يبا مرتبه حداقل استادياري و تأييد شورازد يدانشگاه علمي  أتيهيكي از اعضاي 

 مشخگ گردد. اول مساليهفته دوازدهم نان يپاد تا يدانشجو با ياستاد راهنما -3 ةتبصر

تووان در نظور گرفوت. در    ياسوتاد راهنموا مو    2ارشد حوداکثر   ينامه کارشناسانيهر پا يبرا -1 ةتبصر

د درصد مشارکت افراد بر اساس توافق يك نفر باشند، بايش از يارشد ب يکارشناس يراهنما ستاداناكه يصورت

 اسوتادان  يمنزله مشارکت مساو نامه ذکر شود. عدم ذکر درصد مشارکت افراد بهانيه پايشنهادين در پيطرف

 نامه است. انيپا ييدر راهنما

 زديو  علمي دانشوگاه  أتيهن اعضاي يد از بيارشد با يسنامه کارشناانياول پا ياستاد راهنما -1 ةتبصر

 است. يقابل بررس يليالت تكميتحص يانتخاب شود. موارد خا  در شورا
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 ا ردوم  يپژوهشوي دانشوكده، اسوتاد راهنموا     -در موارد استثنايي با موافقت شوراي آموزشي -0 ةتبصر

صالح يا متخصصان ذيو کشور  يآموزش عالسسات ؤا ميها دانشگاهگر يدعلمي  أتيهاز بين اعضاي توان مي

 نمود.انتخاب نامه انيمرتبط با پا ينه تخصصيدر زم يبا مدرك دکترا خارج از دانشگاه يداخل 

ه مصووب(  يشنهاديپ يارشد )دارا يکارشناس يدانشجو ياستاد راهنما که يعلم أتيهعضو  -5 ةتبصر

 هور کودام از   خوارج از کشوور اعوزام شوود کوه       يتهوا يمورا مأيو  يتواند به سوفر مطالعوات  يم ياست، در صورت

 يكينكه قبل از اعزام، يا ايو باشد داخل دانشگاه دوم  ياستاد راهنما يدارا يو ييتحت راهنما يهانامهانيپا

 ير گوروه )پوس از کسوب نظور شوورا     يمدد ييشنهاد استاد راهنما و تايگروه به پ يعلم أتيه يگر از اعضايد

و  نييو درصود تع  43دوم و بوا درصود مشوارکت حوداقل      يعنوان استاد راهنموا ه ده بدانشك يشورا و گروه(

 شود. اب استاد راهنما متقبلينامه را در غانيپا ييت راهنمايمسئول

شنهاد گروه و دانشكده مربووط در  يك سال، پيش از يبا مدت زمان ب ييهاتيموردر مورد مأ -6 ةتبصر

 .خواهد شد يريم گيتصم و يدانشگاه بررس يليالت تكميتحص يشورا

، بوا  دانشكده يدر شورا هيشنهاديب پيماه بعد از تصو 0حداکثر  ،راهنما استاداند/تغيير استا -7 ةتبصر

 ر است. يپذدانشكده امكان يشوراو  گروه يد، شورايو جد يقبل يراهنما استادان/موافقت استاد

 يدر شوورا  هيشونهاد يب پيد از تصوو مواه بعو   0دوم، حوداکثر   ياضافه شدن اسوتاد راهنموا   -8 ةتبصر

کوه اضوافه شودن اسوتاد      يدر مووارد  ر اسوت. يمكان پذا دانشكده يشورا و گروه يبا موافقت شورا ،دانشكده

بنوابر ضورورت    ةتبصرن ياست، حداکثر زمان ذکر شده در ا يالزام 47ماده  5 ةتبصردوم با توجه به  يراهنما

 ابد.يش يتواند افزايم

اسوت.   يه الزامو يشنهاديا خارج از دانشگاه( در فرم پيستاد / استادان راهنما )داخل ا يامضاـ   9 ةتبصر

 شود.  يو ين امضايگزيتواند جاياز استادان راهنما م يكي يد کتبييگ گروه( تأي)به تشخ خا  مواقعدر 
 

  استاد مشاور

 :38ماده 

ا يو  يداخلو  علموي  أتيو هاعضاي ن يبي گروه از پس از تأييد شورا استاد مشاور به پيشنهاد استاد راهنما

خوارج  ا يداخل  صالحيذ يا متخصصان و کشور يوسسات آموزش عالمو ها دانشگاهگر يعلمي د أتيه ياعضا

 شود.انتخاب مي نامهانيمرتبط با پا ينه تخصصيدر زم يبا مدرك دکتر از دانشگاه

يا و علمي  أتيهاعضاي ن ياز بنامه کارشناسي ارشد ستاد مشاور پاياناانتخاب به  در صورت نياز -3 ةتبصر

به تشخيگ اين انتخاب  ستند،ين  يمدرك دکتر يدارا که خارج از دانشگاه يزدا يصالح داخل يمتخصصان ذ

 ل است: ياد شده در ذيشوراي گروه و محدود به افراد 

ژوهشي يا صنعتي با مدرك حداقل کارشناسي سسات اجرايي يا مراکز علمي، پؤکارشناسان ارشد م -الف

  ؛نامهارشد با زمينه تخصصي مرتبط با پايان
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تعداد واحد ت سقف يبا رعا دانشگاه مربيان مأمور به تحصيلو علمي دانشگاه يزد  أتيهمربيان  -ب

 .امنا أتيهطبق مصوبه  ،سيتدر

 ست. ين مجازبعنوان استاد مشاور  يان دکتريج( استفاده از دانشجو

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

تووان در نظور گرفوت. در    ياسوتاد مشواور مو    2ارشد حوداکثر   ينامه کارشناسانيهر پا يبرا -1 ةتبصر

بر اسواس توافوق   د درصد مشارکت افراد يك نفر باشند، بايش از يارشد ب يمشاور کارشناس استادانکه يصورت

در  استادان يمنزله مشارکت مساونامه ذکر شود. عدم ذکر درصد مشارکت افراد بهانيه پايشنهادين در پيطرف

 نامه است. انيمشاوره پا

 .تواند استاد مشاور نداشته باشديارشد م يان نامه کارشناسيپاـ  1 ةتبصر

زد باشود.  يتواند خارج از دانشگاه يك نفر مي ، حداکثرو مشاور دوم يراهنما استادان نياز ب -4 ةتبصر

 است.  يقابل بررس يليالت تكميتحص يموارد خا  در شورا

، با موافقوت  دانشكده يدر شورا هيشنهاديب پيماه بعد از تصو 0تغيير استاد مشاور، حداکثر  -5 ةتبصر

 ر است. يپذدانشكده امكان يشوراو  گروه يد، شورايو جد ياستاد مشاور قبل

بوا   ، دانشوكده  يدر شوورا ه يشنهاديب پيماه بعد از تصو 0اضافه شدن استاد مشاور، حداکثر  -6 ةبصرت

 ر است.يدانشكده امكان پذ يشورا و گروه يموافقت شورا

اسوت. در   يه الزاميشنهاديا خارج از دانشگاه( در فرم پيامضاء استاد / استادان مشاور )داخل ـ 7 ةتبصر

 ن امضاء استاد شود. يگزيتواند جايماستاد / استادان مشاور  يکتب دييوه( تأگ گريموارد خا  )به تشخ
 

 نامهپايان

 : 39ماده 

هفته پوس از   2 را حداکثر تا نامه خودراهنما پيشنهاديه پايان استاداندانشجو موظف است با نظر استاد/

رات مورد نظور گوروه و   ييد با اعمال تغين دانشجو باي. همچنل دهديتحو يشروع نيمسال سوم به گروه آموزش

هفته پس از شروع نيمسال سوم به تصويب شوراي گروه  43 تاحداکثر نامه خود را پيشنهاديه پاياندانشكده، 

ناموه  انيو پاه يشونهاد يپهفته پس از شروع نيمسال سوم به تصويب شوراي دانشكده برسواند.   40 و حداکثر تا

 ينسخه اصلد ينامه، باانيه پايشنهاديپب ي. پس از تصورسديم ييب نهايبه تصودانشكده  يشورا دييپس از تأ

  .دانشگاه ارسال شود يليالت تكميدر پرونده دانشجو به حوزه تحص يگانيجهت با هيشنهاديپ

ف موظو دانشوجو  آن دفواع نشوده،   ز ، تا زماني که اتوسط دانشجو نامهپايانواحد پس از اخذ  -3 ةتبصر

 در هور حوال   نمايد. ثبت نامنامه پايان اخذ واحد يبرااساس تقويم دانشگاه در نيمسال)هاي( بعد نيز  است بر

شوود و در ميوانگين آن   وارد کارناموه دانشوجو موي   ثبت نام شده در آخرين نيمسال تحصيلي  ،نامهپايان ةنمر

 او منظور خواهد شد. يهانمرهن کل يانگيمسال و مين
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را  ناموه ع پايوان ضوو ومر ييو تغتوانود  ياستاد راهنما مو  موجهل يدال ذکر با ط خا  ويشرادر  -1 ةتبصر

 .شوديم يتلق مصوبدانشكده  يشوراگروه و يد شوراي يتأنامه پس از ر موضوع پايانييکند. تغدرخواست 

 يآموزش معاون ،گروه آموزشي دييو تأ نامهپس از تعيين تاريخ برگزاري جلسه دفاع از پايان -5 ةتبصر

روز قبل از تاريخ دفاع، درخواست مجووز   43حداقل  ستم گلستانيسموظّف است از طريق دانشكده  يپژوهش

 .  ديد نماييتأنامه را انيدفاع از پا

 يدگاههايو دبور اسواس   که نامه نهايي پايان اصالح دييتأ دانشجو موظف است پس از دفاع و -6 ةتبصر

بوه تعوداد   آن را ، «زديو دانشگاه  يت حقوق معنويرعا»امضاءشده  ۀلحاق نامانجام خواهد داد با ا داوران أتيه

جهوت   نسوخه  کتابخانوه مرکوزي )دو  مشواور و   اسوتادان راهنموا، استاد/  استاداناستاد/و به  کند و تكثيرالزم 

ل فايول کامو  الزم است ضمناً  تحويل نمايد. (و ارسال به مرکز اطالعات و مدارك علمي ايران يکتابخانه مرکز

 بوه کتابخانوه مرکوزي    CD عودد  دوروي  بور  PDFو (LATEXا يو )WORD صورت هرا ب نامهانيپاالكترونيكي 

  .تحويل دهد دانشگاه

 زيو ن را "رانيو اطالعوات ا  يعلوم و فنواور پژوهشگاه " نامه در پرتالانيثبت پادانشجو الزم است کاربرگ 

 يده اسوت، بوه کتابخانوه مرکوز    يرسو  يلو يالت تكميتحص ةادارد ييأت که به تيسا ۀيدييأهمراه ت ل و بهيتكم

  .ل دهديتحودانشگاه 

 ادشوده ي ق مراحليدق يمنوط به اجرا يآموختگدانشحساب و صدور هر گونه گواهي  هيتسويد برگ يتأ

 . است

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

ر گروه به يد استاد راهنما و مدييپس از تأ کرده،ل يمه دوم آذرماه ماه تكميبهشت ماه و نيردمه دوم ايرا در ن

 ل دهد. يتحو يليالت تكميکارشناس تحص
 

 نامهارزشيابي پايان

 :13ماده 

گيورد و ايون   مي اي تعلقو به هر درجه نمره ،داوران در پنج درجه ارزشيابي شده أتيهنامه توسط ايانپ

 شود. دانشجو محاسبه مي يهانمرهنمره در ميانگين کل 

 : عالي23تا  42از  -الف

 : بسيار خوب 22/42تا  42از        

 : خوب22/47تا  46از       

 : قابل قبول22/45تا  40از        

 : غيرقابل قبول 40کمتر از  ةنمر -ب

در صورت امكان اخذ سنوات مجاز دانشجو  ،ابل قبول باشدنامه غيرقچنانچه ارزشيابي پايان -3 ةتبصر

مجدداً از  نامهانيل پايتكمس از پ ، خود ادامه دادهل يرا به تحصگر يدحداکثر يك نيمسال تواند يم ،يليتحص
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د، از ادامه يت دفاع نماينامه خود با موفقانين شده نتواند از پاييکه در فرصت تع ييدفاع کند. دانشجو آن

 شود.يمحروم م يليافت مدرك تحصيو در ليتحص

بر  يمبن يك گواهيماند، فقط يل باز ميل از تحصيارشد که به هر دليکارشناس يبه دانشجو :11ماده 

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

 شود.ان انجام ميداور أتيهنامه در جلسه دفاعيه توسط ارزشيابي پايان :11ماده 

 ر است:يصورت زهداوران ب أتيهترکيب  :14ماده 

 س جلسه(يئراول  ياستاد راهنماراهنما ) استادان/استادو 4

 مشاور استادان/استادو 2

که يوك نفور از    يمدرك دکتر يداراعلمي يا متخصصان و محققان برجسته  أتيهو نفر از اعضاي دو 0

  تخاب گردد.آنها بايد خارج از گروه آموزشي ان

نامه داراي دو استاد راهنما باشد، حضور هور دو اسوتاد راهنموا در جلسوه     پايان کهيصورتدر  -3 ةتبصر

 يكيتواند با حضور يدفاع م جلسه ،بيغا ياستاد راهنما يکتب دفاعيه الزامي است. در موارد خا  و موافقت

 راهنما برگزار شود.  استاداناز 

  .ابديت يتواند رسميمشاور م استادان/ن حضور استاده بدويجلسه دفاع -1 ةتبصر

و حضوور   ييد شوراي گوروه اسوت  ران به پيشنهاد استاد راهنما و تأداو أتيهانتخاب اعضاي  -1 ةتبصر

 يشونهاد يبجوز افوراد پ   يداتوانود افور  يگروه م يشورا ،ديدر صورت صالحد .است يآنها در جلسه دفاع الزام

 د.يداوران انتخاب نما أتيه يوان اعضاعنهتوسط استاد راهنما را ب

و هوا  درك دکترا بوده و از دانشوگاه د داراي ميهاي کارشناسي ارشد بانامهداور پايان استادان -4 ةتبصر

ت ينكه صالحيا ايو  پژوهشي يا صنعتي معتبر انتخاب شوند –مراکز علمي  اي وکشور  يسسات آموزش عالمؤ

د ييو پوس از تا در صورت ضورورت   .رديقرار گ گروه/دانشكده يليالت تكميتحص يد شوراييآنها مورد تأ يعلم

 دئو کنفرانس وجود دارد.يق وياز داوران از طر يكيتوسط  يگروه و دانشكده، امكان انجام داور يشوراها

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

 أتيهه يبق يو برا 2ب ينمره استاد راهنما ضر يارشد، برا ينامه کارشناسانيپا يبايدر ارزش -6 ةتبصر

 شود. يدر نظر گرفته م 4ب يداوران ضر

دو استاد راهنما هستند، در صورت حضور هر دو اسوتاد راهنموا در    يکه دارا ييهانامهانيپا -7 ةتبصر

 يو درصوورت  شوود ينامه در نظر گرفته مانيپا يباير ارزشد 4ب يك نمره با ضريهر کدام  يه برايجلسه دفاع

  شود.يدر نظر گرفته م 2ب يضر حاضر ينمره استاد راهنما يب باشد، برايراهنما غا استاداناز  يكيکه 

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

 شود.ينامه در نظر گرفته مانيپا يابيدر ارزش 4ب يك نمره با ضريان ن نمره آنها به عنويانگيم
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الت ين سواله در تحصو  يافته و با سوابقه چنود  يهاي آموزشي توسعه شود که گروهيه ميتوص -8 ةتبصر

جاي داور خارج از گوروه از  ه، بگروه يب شورايو با تصو ليذبا رعايت يكي از شروط  يو امور پژوهش يليتكم

 ل گروه استفاده کنند:داور داخ

ناموه در مجوالت   اي از پايوان ، مقالوه در گوروه  هيبرگزاري جلسه دفاع بيتصو تا زمان کهيصورتدر -الف

  .داشته باشد يپذيرفته قطع ISIپژوهشي يا  –علمي

ي وجود داشته يوا  ادوره فارغ التحصيل در دورة کارشناسي ارشد ناپيوسته در رشته 5که  درصورتي -ب

 نفر باشد. 2وه در آن گرايش حداقل مرتبه دانشيار به باالي آن گر تاداناستعداد 

عبارت است   ير از هنر و معماريغ يهارشته يداوران برا أتيه يابيارها و نكات مورد ارزشيمع -9 ةتبصر

 از:

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

و استفاده از  يعلم يريگجهيل و نتيه و تحليتجز يچگونگ ،نامه با موضوعانيپا يزان انطباق محتوايم ،يآورنو

 (.31: سقف نمره ) منابع و مآخذ معتبر

 يهاراسته بودن متن از غلطي، پوه نگارش و انسجام مطالب يش نامه شاملانيپا يت نوشتاريفيک -ب

 التينامه تحصوهيت شيرعا و يريگجهي، مقدمه و نتيسيده نويبه چك ت اصول مربوطي، رعايپيو تا ييامال

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

آن، نحوه  يعلم ينامه و دستاوردهاانيپا يمعرف يچگونگ نامه شامل انيت دفاع از پايفيک -ج

سقف )نامه انيتسلط دانشجو بر مطالب پا زانينامه و مانيارائه پا يبندزمان تياالت، رعابه سؤ ييپاسخگو

 (.4نمره: 

 .(5)سقف نمره:  14ماده  33 ةتبصرنامه براساس انيپا يعلم يدستاوردهوا -د

ماده  31و  31 يهاةتبصربراساس نامه انيو زمان دفاع از پاه يشنهاديب پيتصو يبندت زمانيرعا -ه

14. 

عبارت است  يهنر و معمار يهارشته يداوران برا أتيهدر  يابيارها و نكات مورد ارزشيمع -31 ةتبصر

 از:

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

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

ل، انسجام و يه و تحليتجز يچگونگ نيهمچن ،ها و...ه مدارك، نقشهين پروژه شامل: تهيمطالعات و تدو -ب

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

4 .) 
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آن، نحوه  يعلم ينامه و دستاوردهاانيپا يمعرف ينامه شامل: چگونگانيت دفاع از پايفيک -ج

سقف نامه )انيزان تسلط دانشجو بر مطالب پاينامه و مانيه پاارائ يبندت زمانياالت، رعابه سؤ ييپاسخگو

 (. 4نمره: 

 (.5)سقف نمره:  14ماده  33 ةتبصرنامه براساس انيدستاوردهواي علمي پا -د

ماده  31و  31 يهاةتبصرنامه براساس انيبندي تصويب پيشنهاديه و زمان دفاع از پارعايت زمان -ه

14. 

 : گذار استريثأنامه تانير بر نمره پاينامه به صورت زانيپا يلمع يدستاوردها -33 ةتبصر

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

که  يدر صورت نامه اختصا  دارد.انيمستخرج از پا يعلم يدستاوردهابه  تنهانامه انينمره پا 23نمره از 

 ياررگذيثنموده باشد تأکسب ز ينل را يقي مدت زمان تحصي، نمره تشو20ماده  40 ةتبصرانشجو بر اساس د

 ابد.ينمره کاهش  5/4تواند به يم ن تبصرهيانمره  2

 استادان/اً نام استاديثان ،زد بودهيدانشگاه  گذار است که اوالً به نامرينامه تاثانيبر نمره پا يدستاورد ب(

 .شجو در آن ذکر شده باشددان يهنمارا

نامه انيپا يدستاوردهاتمام مربوط به  مه کردن مستنداتيضمداوران،  ينامه براانيهنگام ارسال پا ج(

در جلسه . است يداوران ضرور يبراگر موجود، ين مدارك ديرش آنها و همچنيپذ ياعم از مقاالت و گواه

داشته باشند که قبل از جلسه دفاع ر ينامه تاثانيپانمره بر د تواننيم يايعلم يدستاوردهانامه، انياز پا دفاع

 قرار گرفته باشند. يابيارزها مورد توسط آن ده، يگردل يتحوداوران به 

 يااز جداگانهيتواند امتيداشته باشد به هرکدام م ين دستاورد علمينامه چندانيکه پا يدر صورت( د

 رد. يتعلق گ

 يجيترو – يمجالت علم و ISIه يبدون نما يقاله در مجالت خارجم ا چاپي يرش قطعيپذ يگواه

 4در مجموع حداکثر  و (4بر اساس جدول ) يالمللنيو ب يمل يهاارائه مقاله در کنفرانس يو گواه يداخل

 ر داشته باشند. يثنامه تأانيپا ازيامتنمره بر 

قات و يد وزارت علوم، تحقييأتمورد  يداخل يپژوهشو  يمجالت علم در ا چاپ مقالهي يرش قطعيپذ

 کسب عنوان در  ،ا ابداعياختراع  يه علميدييتا ،ISIه ينما يمجالت دارا و وزارت بهداشت، يفناور

 2و 4بر اساس جداول  ، ديد محصول جديا توليساخت دستگاه و  يع و ارزنده هنرياثر بد ،معتبر يهاجشنواره

 باشند.ر داشته يثأنامه تانيتوانند بر نمره پايم

ارائه گواهي از سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي منوط به اختراع و يا ابداع،  يعلم ۀيدييتأ ةنمر (ه 

 ،يمعتبر علم يهااز دبيرخانه جشنوارهکسب عنوان اول تا سوم ارائه گواهي ها منوط به جشنواره ةنمر ،ايران

 يالمللنيا بيو  يکشور يهاشگاهيدر نما منوط به کسب عنوان اول تا سوم يع و ارزنده هنرياثر بد ةنمر
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،  ديد محصول جديا تولينمره ساخت دستگاه و  يقات و فناوريد وزارت علوم، تحقييأمورد ت يو خارج يداخل

 است. ربطيذ يگروه آموزش يشوراد ييمنوط به تأ

و  يت علمنامه در مجالانيمقاله مستخرج از پاا چاپ ي يرش قطعيمربوط به پذ ةنمرکسب  ي( براو 

 ةنمر نامه،انيپاموضوع مرتبط با  يمقاالت کنفرانسا ارائه ي و ISIه ينما يدارامجالت ا يو  يداخل يپژوهش

ستم گلستان ثبت يکه خواهد آمد در س يماه به شرح 2ا يماه  6ر حداکثر پس از يتواند با تأخيدانشجو م

شدن روند فراغت از  يطوالنو فه ينظر نظام وظ نكه دانشجو ازين بند مشروط است به اياز ايکسب امتگردد: 

 نداشته باشد. يمنع ليتحص

 يينها ةر نمريثبت با تأخ» ل فرميبا تكم توانديل دانشجو ميدر صورت تما: ازين امتياستفاده از ا ةنحو

ر يخنامه با تأانيخ دفاع از پاياز تار پس ماه 6ا حداکثر ت يو ۀنامانيپا يينها ةنمر ديدرخواست نما «نامهانيپا

مستخرج  يدستاوردهاا چاپ يرش و يماه، پذ 6 يمانکه در فاصله زيستم گلستان ثبت شود. در صورتيدر س

 ة، نمرمربوط يآموزش گروه يشوراد استاد راهنما و ييتأپس از د شود، ياز جديباعث کسب امت نامهانياز پا

، توسط ةتبصرن يات بند )ح( ياز دفاع و رعاپس  يد دانشجو با احتساب نمره کسب شده در فاصله زمانيجد

  .شوديمستم گلستان ثبت ياستاد راهنما در س

و  ينامه در مجالت علمانيمقاله مستخرج از پا ا چاپي يرش قطعيمربوط به پذ ةکسب نمر يبرا

مقاله  ياحتمالرش يد پذيکه مؤ يگواهه يبا ارا ،يو مقاالت کنفرانس ISIه ينما يا دارايو  يداخل يپژوهش

 اد شدهي يفاصله زمان ،ك کنفرانس معتبر باشديه مقاله در يارا يگواها ي مذکوردر مجالت )انجام اصالحات( 

مقاله ارسال شده به  يتوسط داوران برا)اصالحات مقاله( د نظر يدرخواست تجد ابد.يش يماه افزا 2تواند تا يم

 2 يآنها در فاصله زمان يخ برگزاريتارکه  ييهافرانسکنبه  يت ارسالمقاالرش يه پذيدييالذکر و تأت فوقمجال

. استك کنفرانس معتبر يه مقاله در يا ارايك مجله يمقاله در  يرش احتماليد پذيؤم خ دفاع است، يماه از تار

 .استان نامه يخ دفاع از پايدانشجو، تار يآموختگدانشخ ير هر حال تارد

ه يارا يشوند عالوه بر نمره دستاوردهايم آموختهدانش يليتحص مسالين 5ا ي 0که در  يانيدانشجو ي( براز 

هب يعلم يد استاد راهنما نمره دستاوردهايينامه، در صورت درخواست دانشجو و تاانيخ دفاع از پايشده تا تار

 دانشجو اضافه شود.  ييتواند به نمره نهايز ميماه ن 2تا  6 يدست آمده در فاصله زمان

که  يانيدانشجو کنند ونامه خود دفاع مياز پايان ا بعد از آنيو  ه در نيمسال ششمدانشجوياني کح( 

نامه انيها با احتساب نمره پاکه معدل آن يانيدانشجو نيهمچنشود  يابيارز 40ها کمتر از نامه آنانينمره پا

تواند اضافه يروز دفاع دانشجو م ه شده تايارا يعلم يفقط نمره دستاوردها ها آن ييبه نمره نها باشد، 40کمتر از 

 شود.

نمره  5( حداکثر تا زالف تا  يط مندرج در بندهاينامه )با لحاظ شراانيپا يدستاوردها ،( در مجموعط 

 .دنرگذار باشيثنامه تأانيد بر نمره پانتوانيم
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است و بر  يدفاع و نمره دستاورد علم ۀکسب شده در جلس ةنامه حاصل جمع نمرانيپا يينها ةنمر( ي

 ن ييمقدار آن تع« ارشد يکارشناس ۀنامانيپا يينها ةو نمر يعلم ين نمره دستاوردهاييتع فرم»اساس

 ستم گلستان ثبت شود.يد توسط استاد راهنما در سي، با ربطيذر گروه يد مدييپس از تأ يينها ةشود. نمريم

 

 نامهانيمقاالت مستخرج از پااز ي: امت4جدول 

 

 موضوع

 مجله کنفرانسمقاله 

 کامل چكيده
معتبر خارجي و 

 (ISI)غير يداخل

علمي ترويجي 

 داخلي

 علمي پژوهشي داخلي

 يا نيد وزارتييمورد تا

 ISI هينما يدارا

 ا چاپي گواهي پذيرش قطعي

ه يارا يا گواهي در مجله مقاله

 مقاله در کنفرانس 

5/3 - 3 75/3 - 3 5/3 -3 75/3 -3 2-3 

 

 نامه انيپا يعلم ير دستاوردهايسااز ي: امت2جدول 

 نمره هر مورد موضوع

 3-2 نامهانيا ابداع مستخرج از پاياختراع ه يديياخذ تا

 3-2 نامه انيمرتبط با پا يفاراب و يراز ،يخوارزم يالمللنيب يهاکسب عنوان در جشنواره

 3-2 ديد محصول جديا توليساخت دستگاه 

 3-2 يع و ارزنده هنرياثر بد

 

ب به يترتنامه تا پايان هفته دهم و چهاردهم نيمسال سوم بهدر صورتي که پيشنهاديه پايان -31 ةتبصر

 گردد.نمره منفي منظور مي 5/3گروه و دانشكده نرسد،  يپژوهش -يآموزش يتصويب شورا

 يليتحصمسال چهارم ينكه نيبر حسب ا شوندالتحصيل ميترم فارغ 0براي دانشجوياني که در  -31 ةتبصر

 :رديگميتعلق نمره تشويقي ر يباشد به شرح زفرد ا يزوج مسال يدانشجو ن

 يو در صورت يقينمره تشو 5/3د يماه دفاع نمابهمن 03ا يمهرماه  45خ ينامه خود تا تارانياگر دانشجو از پا

 شود.يفته مدر نظر گر يقينمره تشو 25/3اسفند ماه دفاع کند  45ا يمهر ماه  03خ يکه دانشجو تا تار

ن يرد. در ايز صورت گيتواند در جلسه دفاع نيارشد م ينامه کارشناسانياصالح عنوان پا -34 ةتبصر

ر مدارك يا سابهمراه م و يداوران تنظ أتيه يه اعضايبر موافقت کل يمبن ياجلسهخصو  الزم است صورت

 ارسال شود.دانشگاه  يليالت تكمياداره تحص به

پژوهشي، آموزشي، و  وارشد به هر سه شيوه )آموزشي  ه پايان دوره کارشناسيگواهينام :15ماده 

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

 دهند.

پژوهشي، آموزشوي، و  -ارشد در هر سه شيوه )آموزشيدوره کارشناسي يدرس يتعداد واحدها :16ماده 
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 واحد است. 02و حداکثر  22پژوهشي( بر حسب رشته حداقل 

واحود درسوي بوراي     6و حوداکثر   0حداقل  يپژوهش-يآموزشنامه در شيوه تعداد واحد پايان :17ماده 

 باشد.مصوب مي اساس سرفصل و بر هاهمه رشته

در  اسوت. اموه  نبودون پايوان  و تمامي دوره به صورت واحدهاي درسي محور  آموزشوه يدر ش :18ماده 

 واحد سمينار )تحقيق و تتبع نظري( الزامي است. 0و 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 :19ماده 

 يکواربرد  يطورح پژوهشو   ياختصاصو  ينامه( از محل درآمدهاانيالزحمه پاقق و حيها )انجام تحقنهيکل هز

 باشد.ياستاد راهنما م

دانشجو طي نيمسال اول موظف است موضوع پژوهش خود را با نظور اسوتاد راهنموا و تأييود      :11ماده 

 گروه انتخاب نمايد. 

توانود همزموان بوا    يو مو واحود اسوت و دانشوج    43توا   6تعداد واحدهاي درسي در اين شيوه  :13ماده 

 د.يد گروه انتخاب نماييخود را با نظر استاد راهنما و تأ يپژوهش ي، واحدهايآموزش يواحدها

حضور و غياب دانشجو در مرحله پژوهش در اين شيوه با نظر استاد راهنما و تأييد گروه و بور   :11ماده 

 پذيرد.اساس تعداد جلسات مشاوره و راهنمايي صورت مي

الت ينوده تحصو  يروند پيشرفت پژوهش دانشجو در هر نيمسال بوا حضوور اسوتاد راهنموا، نما     :11ماده 

ربط، موورد ارزيوابي قورار    ير گروه ذيمتخصگ به انتخاب مد يعلم أتيه ينفر از اعضا كيمؤسسه و  يليتكم

 گيرد.مي

هور نيمسوال    نامه در اين شيوه به سه نيمسال تقسيم شده و دانشوجو در کل واحدهاي پايان -3 ةتبصر

 نمايد.نامه اخذ ميآنها را تحت عنوان بخش اول/دوم/سوم پايان سوم-يك 

 است. 40حداقل نمره قبولي پس از داوري روند پيشرفت پژوهش دانشجو در هر نيمسال  -1 ةتبصر

وي در آن نيمسال  ،باشد 40چنانچه نمره پيشرفت پژوهشي دانشجو در هر ارزيابي کمتر از  -1 ةتبصر

 شود.تلقي مي مشروط

نامه است کوه در آخورين مرحلوه تحصويل دانشوجو      ارزيابي نهايي در اين شيوه، دفاع از پايان :14ماده 

 شود.انجام مي

 آموختگيتاريخ دانش

 :15ماده 

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

ن نموره دانشوجو   يخ قفول آخور  يتوار  محور وه آموزشيدر ش نامه کارشناسي ارشد وآميز از پاياندفاع موفقيت

 .استتوسط استاد درس 
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نامه انياز پا مهر 03حداکثر تا تاريخ  يا پژوهشي يپژوهش-يآموزش يهاوهيدر ش اگر دانشجو -3 ةتبصر

ولي پس از اين تاريخ بايد در آن نيمسال ثبت نوام   ،ندارد يبعددفاع کند، نيازي به ثبت نام در نيمسال خود 

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

نامه خوود دفواع   انياسفند از پا 45خ يحداکثر تا تار يپژوهش ـ يوه آموزشياگر دانشجو در ش -1 ةتبصر

 صوورت نيو ر ايو در غبديهي است . ندارد يبعدمسال ينو ثبت نام در ت د سنوايبه درخواست تمد يازيکند، ن

 .رديخ مقرر و ثبت نام صورت گيدر تارش سنوات ياخذ مجوز افزاجهت  ياقدام مقتض دانشجود توسط يبا

 40 کمتور از  يهوا نموره ، داراي ميانگين کول  نامهانياز پا دانشجو پس از دفاع کهيصورتدر  -1 ةتبصر

تواند يك نيمسوال  نامه آموزشي داشته باشد، ميينيآ 2ماده  يهاةتبصرران معدل را طبق و شرايط جب باشد

التحصيل پايان آن نيمسال و در صورت موفقيت در جبران معدل، فارغ ثبت نام کندديگر جهت جبران معدل 

 . گردد

وه يشو  د دران کارشناسوي ارشو  يدانشوجو  ،ناموه انيو پا يگ و موافقت اسوتاد راهنموا  يبا تشخ :16ماده 

نوه  يکمك هز ه، کردمعتبر شرکت  يهانارها و کنفرانسيتوانند در سميم يوه پژوهشيو ش يپژوهش-يآموزش

 ند.يافت نمايدرراهنما ق پژوهانه استاد ياز طر يليالت تكميتحص يآن را تا سقف مصوب شورا

معتبر داخلي مقالوه   هايگيرد که در سمينار يا کنفرانسکمك هزينه به دانشجوياني تعلق مي -ةتبصر

 ها بايد توسط گروه مربوطه تاييد گردد. ارائه دهند. اعتبار اين سمينار يا کنفرانس

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

 حمايوت  )ماننود انجمون رياضوي، فيزيوك و ..(     هاي معتبر علموي  وسط انجمنهايي که تکنفرانس -الف

 شوند.مي

 شوند.مي معتبر دولتي برگزار يو موسسات پژوهش هاهايي که توسط دانشگاهکنفرانس -ب

هايي که حداقل سه نفر از اعضاي کميته علمي آنها از سه دانشگاه معتبر دولتوي مختلوف   کنفرانس -ج 

 باشند.يم

بوه عنووان   زد يو دانشگاه  يعلمأت ينام استاد/ استادان عضو هضمناً مقاله بايد به نام دانشگاه يزد بوده و 

 گردد. در مقاله ذکر،  نامه را بر عهده دارندانيپا ييکه راهنما يكي از نويسندگان

 در« محوور  پوژوهش »و « محوور  آموزش»، «پژوهشي -آموزشي» يهااجراي هر يك از شيوه :17ماده 

 دوره توسط مؤسسه با مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي مجاز است.

 دانشگاه است. يليالت تكميتحص ينامه بر عهده شورانيير موارد مبهم و مسكوت در آيتفس :18ماده 

 450/24وسوته شوماره   يناپارشود  نامه آموزشي دوره کارشناسوي ن دستورالعمل، مطابق با آيينيا :19ماده 

 يليت تكماليشوراي تحصو مصوبات  يقات و فناوريوزير محترم علوم، تحقابالغ شده توسط  42/4/4022 مورخ

 خ اجراي. از تاراست يالزام 45/4/4020خ يتاراز  آن براي دانشجويان کارشناسي ارشد ياجرا وه يتهزد يدانشگاه 

 شود. ير با آن لغو ميمغا يهانامهنييآه يکل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش دوم

 

 ارشد يکارشناس ةان دوريمربوط به دانشجو يپژوهش – يم آموزشيتقو
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 ارشد  يان کارشناسيدانشجو مربوط به يپژوهش – يم آموزشيتقو
 

 حاتيتوض زمان تيفعال

 ك هفته قبل از ثبت ناميتا  يدرخواست مرخص
د استاد راهنما، يياز تاستم گلستان و پس يق سيدرخواست از طر

 نافذ است. يليالت تكميدانشكده و تحص ير گروه، معاون آموزشيمد

 درخواست حذف ترم
ان يهفته قبل از امتحانات پا 0تا 

 ترم

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

 نافذ است. يليالت تكميدانشكده و تحص ير گروه، معاون آموزشيمد

که با  يانيدانشجو يل برايت به تحصبرگش

 موافقت نشده استها آن يمهمان
 است يضرور يعودت اصل فرم مهمان ان هفته دوميتا پا

 ر گروهيه پيشنهاديه توسط دانشجو به مديارا
تا پايان هفته هشتم سومين 

 نيمسال تحصيلي
- 

 تصويب پيشنهاديه در گروه و ارسال به دانشكده
ومين نيمسال تا پايان هفته دهم س

 تحصيلي

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

 (20شود. )ماده مي

تصويب پيشنهاديه در دانشكده و ارسال به 

 تحصيالت تكميلي

تا پايان هفته چهاردهم سومين 

 نيمسال تحصيلي
- 

 درخواست تغيير شيوه 
مسال يقبل از ثبت نام نروز  43 تا 

 حصيليت سوم
 (45)ماده  

 تعيين استاد راهنما
 اول تا پايان هفته دوازدهم نيمسال

 تحصيلي 
 (47شوراي گروه )ماده استاد و پيشنهاد دانشجو و تأييد 

به  نامهتكميل و ارائه گزارش پيشرفت کار پايان

 استاد راهنما

نيمه دوم ارديبهشت ماه و نيمه دوم 

 آذرماه 

هاي پيشرفت پيشنهاديه بايد گزارشماه از تصويب  0پس از گذشت 

 ارائه شود. به استاد راهنما به طور مرتب

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

 (42)ماده 

 (42موافقت استاد راهنما، و تأييد شوراي گروه و دانشكده )ماده  هاديهتا سه ماه پس از تصويب پيشن اضافه شدن استاد راهنماي دوم

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

 (42)ماده 

 (42مشاور، و تأييد شوراي گروه و دانشكده )ماده موافقت استاد  تا سه ماه پس از تصويب پيشنهاديه اضافه شدن استاد مشاور

نامه توسط انيد درخواست دفاع از پاييتأ

 جهت درخواست مجوز دفاع رگروهيمد
 روز قبل از تاريخ دفاع 43حداقل 

درخواست دانشجو توسط روز قبل از تاريخ دفاع،  43بايد حداکثر تا 

 (42)ماده  د شود.ييرگروه تأيمد

 هت عدم نياز به تمديد سنواتنامه جدفاع پايان
( و نيمسال 03/7نيمسال فرد )تا 

 (45/42زوج )تا 
 (00)ماده  نامه انجام شود.انيدفاع از پا بايد حداکثر تا اين تاريخ، 

 قبل از پايان سنوات قانوني تحصيل تكميل و ارائه فرم تمديد سنوات تحصيلي
ت در تمديد سنوات نيمسال پنجم در دانشكده و مابقي سنوا

 (40شود. )ماده کميسيون موارد خا  انجام مي

نار اخذ شده توسط يدروس و سم قفل نمرات

 نيمسال اول دانشجو در
 مسال دوميان هفته سوم نيتا پا

 گلستان ستميخ توسط استاد در سين تاريد حداکثر تا ايبا يهانمره

 (2)ماده  قفل شود.

نار اخذ شده توسط يدروس و سم قفل نمرات

نار ي)بجز درس سم دومنيمسال  جو دردانش

 آموزش محور( نايدانشجو

 مرداد 45تا 
 گلستان بايد حداکثر تا اين تاريخ توسط استاد در سيستم يهانمره

 (2)ماده  قفل شود.
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نار اخذ شده توسط يدرس سم قفل نمرات

 دومنيمسال  درآموزش محور ان يدانشجو
 وريشهر 03تا 

 گلستان تاريخ توسط استاد در سيستم بايد حداکثر تا اين يهانمره

 (2)ماده قفل شود.

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

و  يان آموزشيدانشجو آموختگيتاريخ دانش

 يپژوهش
 (05)ماده  نامهآميز از پايانتاريخ دفاع موفقيت

 (05)ماده  توسط استاد ن نمرهيخ قفل آخريتار ان آموزش محوريجوآموختگي دانشتاريخ دانش

 نيمسال 0 طول دوره مجاز تحصيل
-در شرايط خا ، نيمسال پنجم پس از تأييد شوراي آموزشي

 (40پژوهشي دانشكده قابل تمديد است. )ماده 
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 سومبخش 

 ارشد يکارشناس ةمربوط به دور يهاکاربرگ
 

 شناسه کاربرگنام 

 3/ك نامه انيه پايشنهاديپ بيتصو برگکار

 1ك/ نامه انيشرفت کار پايگزارش پ کاربرگ

 3/1ك/ سال پنجم مين يليش سنوات تحصيدرخواست مجوز افزا کاربرگ

 1/1ك/ سال ششم مين يليش سنوات تحصيدرخواست مجوز افزا کاربرگ

 3/4/ك نامهانيداوران از پا يابيارزش کاربرگ

 1/4/ك (يمعمار ان هنر و ي)مخصو  دانشجو نامهانيداوران از پا يبايارزش کاربرگ

 5ك/ هيصورتجلسه دفاع

 6ك/ هيجلسه دفاع ياز برگزار يليالت تكميگزارش ناظر تحص کاربرگ

 7ك/ نامهانيپا يينها ةر نمريدرخواست ثبت با تأخ کاربرگ

 8ك/ نامه انيپا ييثبت نمره نها يسه ماه برا يدرخواست مهلت اضاف کاربرگ

 9ك/ يينها ةو نمر يعلم يدستاوردها ةن نمرييتع کاربرگ

 3/31ك/ هيالزحمه داور خارج دانشگاه در جلسه دفاعگزارش حق کاربرگ

 1/31ك/ هيالزحمه راهنما و مشاور در جلسه دفاعکاربرگ گزارش حق

 33ك/ نامهانيپا يمجوز دانشكده جهت صحاف کاربرگ

 31ك/ امه در پرتال پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمي ايراننثبت پايان کاربرگ

 31ك/ زديدانشگاه  يت حقوق معنويتعهد رعا کاربرگ

 34ك/ تك درس يحذف اضطرار کاربرگ

 35ك/  يوه آموزشير شييدرخواست تغ کاربرگ

 36ك/ يليالت تكميان تحصير دانشجويخأنام با تثبت کاربرگ

 37ك/ ليز تحصانصراف دائم ا يتقاضا کاربرگ
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 چهارمبخش 
 
 

 ييالعمل اجرامرتبط با دستور يروند نماها
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 اجراي تحقيق نامه ومراحل انتخاب موضوع پايان
 

 

 پايان مرحله تصويب پيشنهاديهمرحله اول : انتخاب موضوع تا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                     

 

                                  

 
                               

 

 تصويب نهايي شد.                                                                               

                                                        

 

 

 

 

 

 

  

 شروع

 نامه کارشناسي  ارشدمطالعه آيين

موافقت  انتخاب استاد راهنما با هماهنگي و

نيمسال ان هفته دوازدهم يپاگروه مربوط تا 

 اول تحصيلي

استاد شنهاد يپ هاستاد مشاور ب نييتع

تكميل فرم  گروه، يد شوراييو تأراهنما 

ان هفته هشتم يتا پا پيشنهاديه پايان نامه

 يليمسال سوم تحصين

 مديرگروه

نامه در ررسي و تصويب پيشنهاديه پايانب

هم  نيمسال دي گروه تا پايان هفته اشور

 سوم تحصيلي

 بررسي و تصويب پيشنهاديه در شوراي

هفته /پژوهشي دانشكده تا پايان آموزشي 

 دهم نيمسال سوم تحصيليچهار

 شده براي استادان بيتصو هارسال نسخ

اصل و ارسال مشاور، مديرگروه،  راهنما،

ه به حوزه تحصيالت تكميلي يشنهاديپ

 درج در پرونده دانشجو يدانشگاه برا

فرم 

 3ك/

  
بر

را
ب

 
يد

ما
م ن

دا
 اق

جو
ش

دان
ه 

وب
ص
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 ب نشديتصو

 ب نشديتصو
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 برگزاري جلسه دفاع مرحله دوم : اجراي تحقيق تا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 راهنما ومشاور استادانتائيد 

 استاد مشاور

تقاضاي برگزاري جلسه دفاع و بررسي 

 دانشجو وضعيت تحصيلي

تعيين تاريخ دفاع و معرفي اعضاء 

ن ناظر ييتع – توسط گروه هيات داوران

 براساس مقررات يليالت تكميتحص

 گروه آموزشي

 عودت به

 دانشكده

 دفاع از پايان نامه
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 انجام مراحل فراغت از تحصيل
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 مرحله سوم : مراحل فراغت از تحصيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ت دانشگاه ياز ساصحافي دريافت فرم  مجوز

تحويل فرم تكميل و تاييدشدة مجوز صحافي به اداره 

 تحصيالت تكميلي 
 

تحويل کارت دانشجويي و دريافت فرم تسويه حساب 

 از اداره تحصيالت تكميلي

جهت  النيفارغ التحصمراجعه دانشجو به اداره 

 يافت گواهينامه فراغت از تحصيلدر

تحصيالت  کارشناساز ه يصورتجلسه دفاعدريافت 

 انجام صحافيو تكميلي 

نامه جهت تحويل به  دريافت فرم تحويل نسخ پايان

 مراجع مربوطه و انجام مراحل آن

 تســويه حســاب

نامه درپرتال پژوهشگاه اطالعات و انيافت فرم ثبت پايدر

ه مراحل ذکر شده در فرم، يانجام کلو  رانيا يمدارك علم

ر گروه در پرتال پژوهشگاه، اخذ يا مديد استاد راهنما ييتأ

ل به يو تحو يليالت تكميامضاء تحص ه، مهر ويديينت تأيپر

  يکتابخانه مرکز
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گاه ثبت طرح و يارشد توسط دانشجو در پا ينامه کارشناسانيپا يياطالعات کامل و نها يدستورالعمل ورود

 (Irandacکشور ) يقاتيتحق يهاها و رسالهنامهانياطالعات پا
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 تيثبت نام در سا

ف يک رمز عبور تعريت نموده و يخود را وارد سا ينه، دانشجو اطالعات کلين گزيدر ا

 يو يبرا irandacت يق ساياز طرemail ک يشود تا  يکند. پس از آن منتظر م يم

 گردد.ارسال 

 کارادامه  ينک برايک ليکلمه و رمزعبور و  يت،حاوياز سا يارسال emailمراجعه به 

 يهاها و رسالهنامهانيگاه ثبت طرح و اطالعات پاياپ” يک رويکل

 ”يليالت تكميتحص
 

 و ورود کلمه و رمز عبور "ان نامهيثبت پا"نه يانتخاب گز

 تيصفحه سا يان نامه بر رويق و کامل اطالعات پايل دقيتكم

 "رهيثبت و ذخ"نه يک گزيکل

شده و ارسال هرکدام بطور  zipنامه بصورت انيپا pdfو  word يهاليل فايتبد

 تيجداگانه توسط سا

 آن يرو يريادداشت شماره رهگيو  31ل قسمت مربوط در کاربرگ ك/يتكم

 ر گروهيتوسط استاد راهنما و مد 31رگ ك/د کاربييتأ

  يليالت تكمير گروه و مهر و امضاء تحصيا مديه از استاد راهنما يديينت تأياخذ پر

  يه مهرشده به کتابخانه مرکزيدييل تأيتحو
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ت درخواس يينها يبررس

د ييدفاع دانشجو + تأ

درخواست دفاع + ارسال 

مربوطه  ينامه و فرهاانيپا

 به ناظر 

پرونده  يبررس

 +دانشجو  يآموزش

انيفرمت پا يبررس

مطابقت عنوان  +نامه 

نامه با انيپا

 هيشنهاديپ
 

ستم گلستان و تائيد يدرخواست دفاع در س

 آن  + 

به  يعلم يان نامه و دستاوردهايل پايتحو

 کارشناس +

طرح در  ير گروه برايان نامه به مديل پايتحو

و  يليالت تكميتحص يگروه / شورا يشورا

 خ دفاع ين تارييتع

مشكل آيا 

آموزشي يا ايراد 

در فرمت پايان 

 نامه وجود دارد؟

نه عدم يانتخاب گز

د درخواست دفاع ييتأ

 ستم گلستان يدر س

جهت انجام اصالحات 

 توسط دانشجو 

درخواست تاييد 

ستم يدفاع در س

 گلستان

د درخواست دفاع ييتأ

توسط استاد / استادان 

نما و استاد / استادان راه

ستم يمشاور در س

 گلستان 

اجازه استاد 

بني بر راهنما م

 انجام دفاعيه

نامه تايپ اصالح پايان

 استادانشده توسط 

راهنما و مشاور و 

انطباق فرمت آن با 

فرمت اداره 

 تحصيــالت تكميلي 

نامه تايپ پايان

پس از تائيد 

راهنما و  استادان

 مشاور

و اصـــالح 

تكميل نگارش 

 پايان نامه

هماهنگي اوليه با 

استاد راهنما براي 

تخمين اوليه زمان 

دفاع و پيشنهاد اوليه 

 ترکيب هيات داوران

د درخواست ييتأ

ستم يدفاع در س

گلستان توسط 

 يمعاون آموزش

 دانشكده

 نامه باپايان نگارش

و هماهنگي  اجازه

 استاد راهنما

 شروع

انيافت پايد درييتأ

نامه توسط استادان 

ستم يداور در س

 گلستان 

 

و  عيين زمان دقيق دفاعت

داوران در کمــيته 

تحصــيالت تكمــيلي 

و /شــوراي گـروه 

د آن در ييف و تأيتعر

 ستم گلستانيس

 نكات مهم:

د آن ييدفاعيه باشد امكان تأروز مانده به زمان  31 ستم گلستان کمتر ازيدر س يد درخواست دفاع توسط معاون آموزشيياگر زمان تأ (1

 ر داد. ييد زمان دفاع راتغيجود ندارد و باو

شود )محاسبه حق الزحمه استادان داور و ناظر، تهيه بليت درصورت عدم بروز مشكل، ساير مراحل مطابق با روية قبلي انجام مي (2

 داور خارجي و ...(

 دانشكده است. يليالت تكميپژوهشي و تحص –( منظور از معاون دانشكده، معاونت آموزشي 1

ــيتع ــاظر يــ ن نــ

ـ يالت تكميتحص  يل

ــناس  ــط کارش توس

ــت آموزشــ   يمعاون

 دانشگاه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  پنجمبخش 
 
 

 نامهانيدستورالعمل نگارش پا
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وين وتنظيم مطالب يك تحقيق به منظورآشنايي وآگاهي دانشجويان با نحوه نگارش وچگونگي تد  

ن نكات ذيل را هنگام ها، ضروري است دانشجويامهناهماهنگي درنحوه نگارش و تنظيم پايان يعلمي و برا

 نامه رعايت نمايند:تنظيم پايان

 باشد:  هاي زيرمشتمل بر بخش ديباپايان نامه  –الف 

 شروع با ذکر نام خداوندو 4

 زديدانشگاه  يت حقوق معنويرعا ۀنامتعهدو 2

  يفارس شناسنامهو 0

 تقديم و 0

 قدردانيو 5

 برگه ارزيابي و امتيازو 6

 چكيده و 7

 فهرست مطالبو 2

 )در صورت داشتن جدول( هاجدولفهرست و 2

 هاسايرفهرست -43

 (ياريشگفتار )اختيپ -44

شوده واهوداف    متن اصلي که مشتمل برمقدمه يا ديباچه، تعريف موضوع، مروري بر مطالعات انجام -42

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

 ضمائم )در صورت وجود( -40

 نوشت )در صورت وجود( يپ -40

 (ياريواژه نامه )اخت -45

 فهرست منابع و مآخذ -46

47-ABSTRACT  بيات فارسي(به زبان انگليسي( )به استثناي رشته زبان و اد )چكيده 

 )به استثناي رشته زبان و ادبيات فارسي( يسيشناسنامه انگل -42

( 45توا   2 يان صفحه فهرست منابع و مآخذ )بندهايصفحه فهرست مطالب تا پا يالزم است که از ابتدا

 ه گردد. يرو تهكي( به صورت 42و  47 يو بندها 7تا  4 ير صفحات )بندهايبه صورت دورو و سا

 ان نامهيپا (پيتا) يرنگاحروف -ب

 BNazaninمتن اصلي با قلم  و به باال استفاده شود Word 2003 افزاران نامه از نرميبراي تايپ پا و 4

از  يگروه عرب يان نامه هايپ پايتا يبراتايپ شود.  Times New Roman 12با قلم  يسيمتون انگل. باشد 14

 نيز استفاده کنند. LATEXافزار د از نرمنانتومي دانشجوياناستفاده شود.  45 يبدر عرب قلم

در صفحات سمت چپ،  تايپ شودك جنس يو از  0Aکاغذ  يرو به صورت دورو د يبانامه انيپاو 2

به غير ازسطر مطلع پاراگراف که تا لبه کاغذ پنج سانتيمتر -سانتيمتر  0تا لبه راست کاغذ  خطفاصله شروع 
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در صفحات باشد.  سانتيمتر 5/2و لبه چپ کاغذ پايين  ، لبهسه سانتيمتر کاغذ يفاصله خط تا لبه باال -باشد

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

 0و لبه چپ  5/2کاغذ پايين  ، لبهسه سانتيمتر کاغذ يفاصله خط تا لبه باال -سانتيمتر باشد 5/0کاغذ 

 4ن خطوط يو فاصله بسانتيمووتر  2فاصله عنوان مطلب تا اولين سطر نوشوته شده باشد.  متريتسان

متر يسانت 4ن کاغذ ييفاصله شماره صفحه از لبه پاباشد.  (Line Spacing: Exactly 29 pt)متر يسانتووو

ها و اول، فهرست، عكسجدنامه اعم از نمودارها، انياين فواصل براي خطوط در تمام مراحل تدوين پا. باشد

 .غيره بايد رعايت شود

 ت گردد:ير رعايصفحات مطابق نمونه ز يکادربند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م و تشكر از هيچگونه کادر تزييني و ير از صفحات تقديه غنامه بانيتوجه: در تدوين و تايپ صفحات پا

 تذهيب استفاده نگردد.

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

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

 0متر از لبه چپ کاغذ و حداقل يسانت 5/2 ك خط 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، 4با گذاردن شماره ها در هر صفحه سينوت شود(. پاين صفحه رعاييه پايمتر حاشيسانت

 يا اصطالحات فارسيلغات  يها فقط معادل زبان خارجسينون کلمه در متن مشخگ 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/ يبراتعداد الزم ) بهبايد  ان نامه پس از تايپ نهايي حتماًيپا

 الزامي است: ليذان نامه رعايت نكات ي( تكثير و صحافي شود. هنگام صحافي پايو دو نسخه کتابخانه مرکز

 نامهانيچگونگي تنظيم روي جلد پا – 3

0 
 

 

 
 

5/4 

 

 5/2  

4 

5/2 

5/2 

0 
 

 

 
 

5/4 

 

 5/2  

5/2 

5/2 

4 
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ذکر درجه مربوط، دانشكده  ناميزد،  مشتمل بر آرم دانشگاه يزد، نام دانشگاهد يبانامه انيجلد پا

راهنما و مشاور، نام و نام  استادان/خانوادگي استادنامه، نام و نامانيعنوان پا، رشته... ارشد يکارشناس

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

ان نامه قرار مييپشت جلد پا توجه: در مورد رشته زبان انگليسي، به طور استثناء شناسنامه انگليسي

 گيرد.

 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 – 1

ارشد  يذکر درجه کارشناسدانشكده مربوط،  نام مل بر نام دانشگاه يزد،مشتد يبانامه انيشناسنامه پا

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

 د(.يمه مراجعه کني)به ضم باشددفاع 

 ان نامه يرنگ جلد پا – 4

علوم  و دانشكده هاي علوم انساني، زبان و ادبيات، اقتصاد و مديريت و حسابداريهاي دانشكدهنامهانيپا

 ياسورمه يآبميبد با رنگ  تايهاجتماعي و ال

 ايهاي فني و مهندسي، مهندسي برق و کامپيوتر با رنگ سورمههاي دانشكدهان نامهيپا

 هاي دانشكده هنر و معماري با رنگ زرشكيان نامهيپا

 هاي علوم پايه، رياضي و فيزيك با رنگ سبز اي دانشكدههان نامهيپا

  ياروزهيو کويرشناسي با رنگ ف يعيدانشكده منابع طبهاي ان نامهيپا

 محل صحافي – 5

 يهابه آدرس هانامهانيپا يشود جهت صحافيه ميتوصها، نامهانيپا يت صحافيفيش کيافزا به منظور

 دانشگاه مراجعه شود. يليالت تكميشده توسط حوزه تحص يمعرف

 گذاري شماره -د

 گذاري صفحاتشمارهـ 3

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

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

گذاري و متن اصلي با استفاده از اعداد فارسي ها با استفاده ازحروف ابجد يا اعداد رومي شمارهاير فهرستو س

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

 .باشدبه پايين صفحه متر از ليسانت 4گذاري صفحات بايد وسط و به فاصله شمارهد. يحساب آ

 

 هاها و قسمتفصول، بخش يگذارشماره -1
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 6شود که عدد يمشخگ م 2-0-6ا ي 0-6ر ينظ يمختلف هر فصل با اعداد يهاقسمتها و بخش

 BNazanin 18فصل با قلم شماره قسمت است. شماره و عنوان هر  2و عدد  شماره بخش 0فصل، عدد  شماره

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

BNazanin 14 Bold پ شود.يتا 

 گذاري جداول، نمودارها و ...شماره -1

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 يا جداولاست که اين شماره از نمودارها ي

  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 4-0، جدول 0فصل  يهاجدول يو ...، برا 2-2، جدول 4-2جدول 

منبع از  يريا تصويشكل اگر  .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 يو مأخذ

آنها در  يکه متن باال رنديقرار گ يد طوريشوند، بايم ميکاغذ تنظ 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 شمارهآورده شوند.  که ذکر شده، ين فاصله به محليكتريداخل متن و در نزد

 گيرد. مستقل از همديگر صورت ميو ... 

 هاگذاري روابط و فرمولشماره -4

-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 روابط و فرمولبراي شماره گردد. يگذار

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

دهنده براي هر فصل خواهد بود که شماره سمت چپ نشان n، ... و 2، 4ان نامه به ترتيب داراي شماره يپا

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

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

 منابع و مآخذ -هـ

متن از رد اشاره شود. چنانچه در داخل يگيکه مورد استفاده قرار م يه منابعيالزم است در متن به کل

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

 باشد:ير مياز دو روش ز يكيمراجع به  يگذارذکر گردد. شمارهآن 

ب شماره در ين روش، مراجع به ترتيشوند. در ا يگذارند شمارهيآيکه در متن م يبيمراجع به ترت -4

 رست منابع و مآخذ ذکر گردد.فه
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ب در فهرست ين ترتيبه هم ،دهيگرد يگذارسنده اول شمارهينام نو ييب حروف الفبايمراجع به ترت -2

 شود.يمنابع و مآخذ ذکر م

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

 يب زير آورده شود: با مشخصات کامل به ترتد يبا

 ، نام اثر، نام مترجم و(نام اصلي مؤلف )نام خانوادگي( بر نام کوچك او مقدم خواهد بود)نام مؤلف 

مصحح )در صورتي که 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 القاب و عناوين دکتر، مهندس 

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

 آورده شود.

 طور مثال:هب

آستان مشهد:  احقي، محمد جعفر و ناصح، محمد مهدي، راهنماي نگارش و ويرايش، چاپ هشتم،ي

 .436 ، 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

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

 .437د مانند: همان مأخذ،   يآيشماره صفحه م همان و

خذ مورد استفاده ارجاع نخستين باشد، بدين صورت بايد عمل ر ارجاع بعدي با فاصله به همان مأاگ

 گردد: 

 . 437ناصح، محمد مهدي، همان کتاب،    و ياحقي، محمد جعفر

 شود.ير مراجع ذکر ميساو سپس  يهاي مختلف، ابتدا مراجع فارسدر صورت وجود منابع به زبان
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