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شیونامه آموزشی و پژوهشی
دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 79
(برگرفته از آييننامه آموزشي دورههاي تحصيلي کارداني ،کارشناسي ،کارشناسي ارشد و دکتري تخصصي (ويژه
دانشگاههاي سطح  0و  2دولتي) به شماره  2/13169مورخ  0397/3/0ابالغ شده توسط معاون محترم آموزشي وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري و مصوبات شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه يزد)
مقدمه
رشد پرشتاب علم و فناوري و تحوالت عظيم اجتماعي و اقتصادي بويژه اهداف برنامههاي توسعه و سند چشمانداز
بيست ساله جمهوري اسالمي ايران ،شرايطي را براي دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي پديد آورده است که وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري براي ايجاد تحول راهبردي در علم و فناوري و توجه بيشتر به پژوهش ،تربيت نيروهاي متعهد،
متخصص و ماهر در دورههاي تحصيالت تکميلي را ،در صدر اولويتهاي کاري خود قرار داده است.

هدف
هدف از تدوين اين شيوهنامه  ،انتظام بخشيدن به امور تحصيلي دانشجويان از طريق تعيين چارچوب قانوني براي
اجراي هماهنگ ،يکپارچه و صحيح برنامههاي آموزشي و پژوهشي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي کشور به منظور
تربيت نيروي انساني متخصص ،متعهد ،آشنا با علم و آخرين دستاوردهاي علمي و منطبق با نيازهاي جامعه ،در راستاي
بهرهگيري بهينه از ظرفيتهاي موجود براي ارتقاي سطح کيفي آموزش و پژوهش در دوره کارشناسي ارشد و دکتري
است.

تعاریف
مادة  :7براي رعايت اختصار ،در اين شيوهنامه واژههاي زير جايگزين اسامي و عبارتهاي مربوط به هر يک ميشود:
وزارت :وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوري
دانشگاه :دانشگاه يزد
گروه مستقل  /دانشکده :گروه آموزشي يا دانشکده مجري دورۀ کارشناسي ارشد و دکتري
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بخش :بنياديترين واحد ساازماني دانشاگاهي متشاکل از تعدادي عضاو هيلت علمي با تخصص مشترك ،در يک
رشاته علمي خا

يا چند رشته متجان

که به منظور ايجاد و اجراي آن رشته تحصيلي در دانشگاه تشکيل ميشود.

در مواردي که بخش وجود ندارد منظور از بخش همان گروه آموزشي است.
شوورای آموزشوی :يکي از شاوراهاي تخصاصاي در نخساتين ساطح سياستگذاري و برنامهريزي راهبردي در
امورآموزشاي دانشگاه است که به منظور ايجاد هماهنگي و تسهيل در امور اجرايي مرتبط با تحصيل دانشجو در حوزه
معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي تشکيل ميشود.
شیوهنامه :شيوهنامة دورۀ کارشناسي ارشد
آموزش رایگان :منظور آموزش دانشاجو در طول سانوات مجاز دوره تحصيلي ،بدون پرداخت هزينه (در دانشگاه
هاي استفاده کننده از بودجه عمومي دولت) است.
دانشوجو :فردي اسات که در يکي از دورههاي آموزش عالي برابر ضوابط معين ،پذيرفته شده ،ثبت نام کرده و به
تحصيل مشغول است.
دانشآموخته :فردي اسات که يکي از رشاتههاي دورههاي تحصيلي مصوب را با موفقيت به پايان رسانده و برابر
ضوابط معين ،گواهي يا مدرك تحصيلي مربوط را دريافت کرده است.
کارشوناسی ارشد :دوره تحصايلي است که پ

از دوره کارشناسي آغاز ميشود و شامل  22تا  32واحد درسي

است.
حضووری :شايوهاي از پذيرش است که دانشجو به صورت تمام وقت در فعاليتهاي تحصيلي دانشگاه شرکت مي
کند.
شهریه پرداز  :منظور آموزش دانشجو در يک دوره تحصيلي ،به ازاي پرداخت هزينهها است.
نیمسال تحصیلی :بازه زماني تعيين شده که شامل  06هفته آموزش و  2هفته امتحانات پاياني است.
برنامه درسی :مجموعه به هم پيوستهاي از دروس هر رشته تحصيلي با هدفي مشخص ،که مصوب مراجع قانوني
است.
واحد درسوی :ارزش مقدار درساي اسات که مفاد آن براي هر واحد نظري  06ساعت ،عملي يا آزمايشگاهي 32
سااعت ،کارگاهي يا عمليات ميداني (بازديد علمي)  12سااعت ،کاروزي يا کار در عرصاه  61ساعت و کارآموزي 021
ساعت در طول يک نيمسال تحصيلي با بازه تابستاني است و طبق برنامه درسي مصوب اجرا ميشود.
درس جبرانی :درساي است که با تلييد گروه آموزشي ،گذراندن آن براي رفع کمبود دانش يا مهارت دانشجو ،در
آغاز دوره تحصيلي ،ضروري تشخص داده ميشود.
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مشورویی  :وضعيت تحصيلي است که دانشجو در يک نيمسال ،بر حسب مقررات هر دوره تحصيلي ،معدل کمتر
از حد نصاب تعيين شده در آن دوره را کسب کرده باشد.
رشوته تحصیلی :يک شعبه فرعي از شاخههاي علمي که به لحاظ موضوع داراي قلمرو مشخص و متمايز از ساير
شاخههاي علمي است و به احراز دانش تخصصي ،مهارت يا کارآمدي معيني ميانجامد.
گرایش تحصویلی :به شاعبهاي از يک رشته که ناظر بر وجه تخصصي آن باشد اطالق مي شود .اختالف درسها
در دو گرايش از يک رشته ،نبايد از  71درصد کل واحدهاي رشته بيشتر باشد.
مرخصوی تحصیلی :مدت زمان مشخصي است که دانشجو برابر ضوابط معين و به طور موقت به تحصيل اشتغال
ندارد.
انصراف تحصیلی :فرآيندي است که در آن دانشجو به طور خودخواسته از ادامه تحصيل خودداري کند.
سمینار :منظور تحقيق و تتبع نظري است.
پایاننامه :مستند علمي است که در فرآيند تحصيل دانشجوي دوره کارشناسي ارشد و از طريق تحقيق در يک
حوزه معين از رشته يا گرايش تحصيلي و با راهنمايي استاد  /استادان راهنما و حسب مورد بر اساس استانداردهاي
پژوهشي تدوين ميشود.
استاد راهنما :ي کي از اعضاي هيلت علمي داراي مدرك دکتري تخصصي است که مسئوليت راهنمايي دانشجو را
در انجام پاياننامه يا رساله بر عهده دارد.
استاد مشاور :ي کي از اعضاي هيلت علمي و يا فرد داراي صالحيت با تخصص مرتبط است که مسئوليت مشاوره
دانشجو را در انجام پروژه ،پاياننامه و يا رساله بر عهده دارد.
هیأت داوران :اعضاي هيلت علمي يا افراد متخصص داراي صالحيت دانشگاهي هستند که براي ارزيابي کمي و
کيفي پايان نامه و يا رساله دانشجو در دوره کارشناسي ارشد و دکتري تخصصي مطابق دستورالعمل شهريه مصوب
هيلت رئيسة دانشگاه انتخاب ميشوند.

نحوه اجرای دوره
مادة  :2دوره کارشناسيارشد به صورت روزانه ،شبانه ،نيمهحضوري ،مجازي و بينالمللي طبق ضوابط مربوط قابل
اجراست.
شرایط ورود
مادة  :9شرط ورود به دانشگاه ،تاييد شايستگيهاي عمومي از طريق پذيرفته شدن در آزمون ورودي و يا کسب
پذيرش از دانشگاه طبق ضوابط و مقررات مصوب وزارت به شرح زير است.
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الف -داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي
ب -دارا بودن مدرك رسمي پايان دوره کارشناسي اعم از پيوسته و ناپيوسته مورد تلييد وزارتين
ج -قبولي در آزمون ورودي مورد تلييد وزارت يا کسب پذيرش از دانشگاه بر اساس مقررات مصوب.
د -انتقال دانشاجوي خارج به داخل از مؤساساات خارج از کشور طبق آييننامه دانشجويان خارج به داخل مصوب وزارت و
موافقت دانشگاه.
تبصورة  :7در دانشاگاههاي آموزش عالي دولتي ،آموزش رايگان براي هر دانشاجو در دوره کارشناسي ارشد صرفاً
براي يک بار امکانپذير است.
تبصرة  :2دانشجوي مشمول آموزش رايگان  ،در صورت حذف درس يا عدم کسب نمرۀ قبولي در هر درس  ،غيبت
غير موجاه ياا اخاذ درس براي جبران معادل ،براي انتخااب مجادد آن  ،موظف باه پرداخات هزيناه مربوط مطابق
دساتورالعمل شاهريه مصوب دانشگاه است .در مواردي که حذف درس خارج از اراده دانشجو باشد با تشخيص شوراي
تحصيالت تکميلي دانشگاه از پرداخت شهريه اخذ مجدد معاف است.
تبصرة  :9تحصيل همزمان در دورۀ کارشناسي ارشد در دانشگاهها (اعم از دولتي و غير دولتي) ممنوع است.

دروس جبرانی
مادة :4چنانچه رشاته دوره کارشاناساي با رشته دوره کارشناسي ارشد تجان

نداشته باشد ،به تشخيص شوراي

بخش و تاييد گروه مساتقل  /دانشکده ،دانشجو بايد تعدادي درس را تحت عنوان جبراني بگذراند ،در غير اين صورت
دانشجو مجاز به اخذ درس جبراني نيست .موارد خا

در شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه قابل بررسي است.

تبصرة  :7حداکثر دروس جبراني  02واحد است که حتي االمکان در ابتداي دوره ارائه ميشود.
تبصوورة  :2در انتخاب دروس ،اولويت با دروس جبراني اساات .تعيين تعداد و عناوين دروس بايسااتي در شااوراي
بخش و شوراي گروه آموزشي  /دانشکده و بر اساس برنامه درسي دوره و رشته مورد نظر مشخص شده و صورتجلسه
مربوط از طريق معاون آموزشي پردي

 /دانشکده مستقل به مديريت تحصيالت تکميلي دانشگاه ارسال شود.

تبصورة  :9تشاکيل کالس جداگانه براي دروس جبراني دانشاجويان مقطع کارشاناساي ارشد مجاز نيست و اين
دانشجويان بايد در کالسهاي مقطع کارشناسي شرکت نمايند.
تبصرة  :4حداقل نمره قبولي در هر درس اعم از دروس دوره يا جبراني  02است.
تبصوورة  :2نمره دروس جبراني در کارنامه دانشااجو ثبت ميشااود ،اما در احتساااب ميانگين نمرههاي نيمسااال
تحصايلي اخذ دروس و ميانگين کل نمرههاي دانشاجو منظور نمي شاود و دانشاجو موظف است هزينة اين دروس را
مطابق دستورالعمل شهريه مصوب دانشگاه پرداخت نمايد.
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تبصورة  :6چنانچه دانشجو موظف به گذراندن  5تا  02واحد جبراني باشد ،تنها در نيمسال اول ميتواند کمتر از
 2واحد درساي غيرجبراني اخذ نمايد ،مشروط به اينکه جمع واحدهاي جبراني و اصلي وي در آن نيمسال کمتر از 2
واحد نشاود .البته آن نيمساال به عنوان يک نيمسال تحصيلي در سنوات وي محسوب ميشود .از نيمسال دوم به بعد
در صورت اخذ کمتر از  2واحد اصلي ،يک نيمسال تحصيلي در سنوات و مشروطي دانشجو محاسبه ميگردد.
تبصورة  :9در صاورت گذراندن حداقل  2واحد جبراني يک نيمساال به سنوات تحصيلي مجاز دانشجو اضافه مي
گردد.
تعداد واحدهای درسی قابل اخذ
مادة  :2تعداد واحدهاي درسي در دوره کارشناسي ارشد ،حداقل  22و حداکثر  32واحد است که از اين تعداد 1
تا  6واحد مربوط به پاياننامه و باقيمانده به صورت واحدهاي آموزشي است.
مادة  :6تعداد واحدهاي درساي (غيرجبراني) را که دانشاجو بايد در هر نيمساال تحصيلي اخذ کند حداقل  2و
حداکثر  01است .در هر صورت جمع واحدهاي دروس اصلي و جبراني دانشجو نبايد از  01واحد بيشتر شود.
تبصرة  :7در صورتي که دانشجو يک يا چند درس الزامي (غير اختياري) دوره کارشناسيارشد را در دوره کارشناسي
گذرانده باشد ،آن دروس در دوره کارشناسيارشد از وي پذيرفته نخواهد شد و گذراندن اين دروس در دوره کارشناسي-
ارشد الزامي است.
تبصورة  :2در صااورتي که دانشاجوي کارشااناساايارشاد ،يک يا چند درس غيرالزامي (اختياري) خود را در دوره
کارشاناساي با نمره حداقل 01گذرانده باشاد ،نميتواند آن دروس (با محتواي يکساان) را مجدداً در دوره کارشناسي
ارشاد بگذراند .اين دانشاجو بايساتي در چارچوب سارفصال مصوب ،با گرفتن ساير دروس مورد تاييد گروه مستقل /
دانشکده آموزشي ،جمع واحدهاي خود را به حد نصاب مندرج در برنامه سرفصل مصوب برساند.
تبصوورة  :9چنانچه در يک نيمسااال دانشااجو به داليلي خارج از اراده کمتر از  2واحد اخذ نمايد از شاارط اخذ
حداقل  2واحد درساي (غيرجبراني) در آن نيمسال معاف مي شود .البته آن نيمسال به عنوان يک نيمسال در سنوات
وي محسوب ميشود.
تبصورة  :4در صاورتي که دانشاجو با اخذ واحدهاي کمتر از  2تمامي دروس دوره و سمينار را به اتمام ميرساند
ميتواند در همان نيمسااال واحد پاياننامه را اخذ نمايد .در آخرين نيمسااال تحصاايلي که دانشااجو با اخذ پاياننامه و
دفاع از آن دانشآموخته ميشود ،از شرط اخذ حداقل واحد معاف است.

ارزشیابی تحصیلی
مادة  :9حداقل نمرۀ ارزشيابي در هر درس  02و معدل کل قابل قبول در هر نيمسال  01است.
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تبصرة  :7دانشجويي که در هر نيمسال در يک يا چند درس ،نمرۀ قبولي کسب نکند ،چنانچه در نيمسالهاي
بعدي ،درس يا دروس مذکور را با نمرۀ قبولي بگذراند ،نمره يا نمرههاي مردودي قبلي در ريزنمرات تحصيلي دانشجو،
فقط ثبت و باقي ميماند ،اما اين نمرهها در محاسبة معدل کل دوره بياثر و صرفاً آخرين نمرۀ قبولي در آن درس
مالك محاسبة معدل کل دوره خواهد بود.
تبصرة  :2گذراندن دروس با استفاده از تبصرۀ  ،0مشروطي دانشجو در نيمساالهاي قبل را خنثي نميکند.
تبصرة  :9دانشجوياني که به دليل تقلب و يا حکم کميتة انضباطي  ،نمرۀ مردودي دريافت کنند ،تسهيالت تبصرۀ
 0اين ماده شامل آنها نميشود .در اين گونه موارد نمره منظور شده براي دانشجو در محاسبة معدل نيمسال تحصيلي
و معدل کل دوره مدنظر قرار ميگيرد.
مادة  :8ميانگين کل نمرههاي دانشجو در پايان دوره نبايد از  01کمتر باشد ،در غير اين صورت ،دانشآموخته
دوره کارشناسيارشد شناخته نميشود .چنانچه معدل نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلي کمتر از  01باشد ،دانشجو
در آن نيمسال مشروط تلقي ميشود .همچنين اگر ميانگين نمرههاي دانشجو در دو نيمسال تحصيلي کمتر از 01
شود ،براي دانشجو دو نيمسال مشروطي محسوب و از ادامه تحصيل محروم ميشود.
تبصورة  :7اگر در يک نيمسال تحصيلي که معدل دانشجو از  01کمتر است ،مجموع واحدهاي اخذ شده مؤثر در
معدل دانشاجو کمتر از  2واحد باشد ،مشروط تلقي مي شود .در صورتي که اخذ کمتر از  2واحد به داليلي نظير اخذ
درس جبراني تنها در نيمسااال اول ،حذف پزشااکي ،موافقت با غيبت موجه درس به تشااخيص شااوراي تحصاايالت
تکميلي دانشگاه و اتمام واحدهاي درسي ،خارج از اراده دانشجو باشد دانشجو مشروط حساب نميشود.
تبصرة  :2اگر نمره دانشجو در يک درس اختياري کمتر از  02باشد ،ميتواند با موافقت استاد راهنما /مجدداً آن
درس را اخذ نمايد و يا اينکه به جاي آن درس ،درس ديگري را در چارچوب سرفصل رشته انتخاب نمايد .در هر حالت
در اين شرايط دانشجو موظف به پرداخت هزينة درس مربوط مطابق دستورالعمل شهريه مصوب دانشگاه است .در
صورتي که دانشجو بهجاي درس اختياري با نمره کمتر از  02درس اختياري ديگري را اخذ و موفق به گذراندن آن
درس شود ،تلثير نمره درس اختياري مردود شده در معدل نيمسال تحصيلي و معدل کل دانشجو باقي ميماند.
تبصورة  :9حداکثر زمان ثبت و قفل نمره درس توساط اساتاد ،پايان هفته ساوم نيمسال دوم (براي دروس اخذ
شاده توساط دانشاجو در نيمسال اول) و حداکثر پانزدهم مردادماه (براي دروس اخذ شده توسط دانشجو در نيمسال
دوم) است.
تبصرة  :4چنانکه معدل کل دانشجويي پ

از گذراندن تمام واحدهاي آموزشي دوره کمتر از  01باشد دانشجو

اجازه دفاع از پاياننامه را ندارد و تنها يک نيمسال با رعايت سقف مجاز سنوات تحصيلي به وي فرصت داده ميشود تا
مجدداً با انتخاب حداکثر  9واحد از درسهايي که در آن نمره بين  02تا  01احراز کرده است يا دروس جديد را مطابق
با دستورالعمل شهريه مصوب دانشگاه اخذ نمايد و در صورت جبران کمبود معدل کل ،از پاياننامه خود دفاع کند.
براي جبران معدل کل در صورتي دانشجو مجاز به اخذ دروس جديد است که درسهاي گذرانده شده با نمره کمتر از
2
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 01در آن نيمسال ارائه نشده باشند .در صورتي که براي جبران معدل ،دروس با نمره کمتر از  01اخذ شود ،نمرۀ جديد
جايگزين نمرۀ قبلي ميشود و معدل کل نمارههاي دانشجاو صرفاً بر اساس آخرين نمرۀ قبولي ثبت شده در کارنامة
دانشجو حساب ميشود ،ولي در صورتي که براي جبران معدل ،دانشجو دروس جديدي را اخذ نمايد ،نمرۀ دروس جديد
جايگزين نمرۀ دروس قبلي دانشجو نميشود .دانشجو در طول دورۀ تحصيلي تنها ميتواند يکبار از اين قانون استفاده
کند و چنانچه براي بار دوم معدل کل وي کمتر از  01باشد ،از ادامة تحصيل محروم ميشود.
تبصورة  :2در صاورتي که وضاعيت دانشاجو در نيمساال آخر به صورتي باشد که با کسب نمره  21از دروس آن
نيمساال ،باز هم معدل وي به حد نصااب نرساد در همان نيمساال با رعايت سقف واحدهاي تحصيلي ،ميتواند براي
جبران معدل درس بگيرد.
تبصووره :6در صااورتي که با اخذ دروس جبران کننده معدل و کسااب حداکثر نمره باز هم معدل دانشااجو به حد
نصاب نمي رسد امکان اخذ درس براي جبران معدل وجود ندارد.
تبصره  :9ارزيابي دانشجو در هر درس ،از سوي مدرس (يا مدرسان) آن درس و بر اساس حضور و فعاليت در
کالس ،انجام تکاليف و نتايج آزمون براي دروس نظري و نظري ا عملي در هر نيمسال تحصيلي صورت ميپذيرد و بر
مبناي عددي از صفر تا بيست تعيين ميشود .برگزاري آزمون کتبي براي درسهاي نظري الزامي است.

حضور و غیاب
مادة  :7حضور دانشجو در تمام جلسات کالس درس دورههاي تحصيلي الزامي است.
تبصوره :اگر دانشاجو در درساي بيش از سه شانزدهم جلسات کالس و يا در جلسه امتحان پايان نيمسال ،غيبت
کند ،نمره آن درس صاافر خواهد شااد و گذراندن درس در نيمسااالهاي بعد نمره صاافر قبلي را بياثر نميکند .در
صورتي که به تشخيص شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه (پ

از طرح در شوراي بخش و تاييد شوراي گروه مستقل

 /دانشااکده ،شااوراي پردي ) غيبت دانشااجو موجه تشااخيص داده شااود ،نمره صاافر غيبت کالسااي يا امتحان بياثر
ميگردد.

مرخصی تحصیلی و حذف ترم
مادة  :70دانشاجوي کارشاناساي ارشاد ميتواند حداکثر يک نيمساال از مرخصي تحصيلي يا حذف ترم استفاده
نمايد ،اما مدت مذکور جزو سانوات تحصايلي دانشاجو محساوب شده ،مسؤوليت کليه مشکالت آموزشي احتمالي در
نيمسالهاي بعدي متوجه خود اوست.
تبصورة  :7درخواساتهاي مرخصي درصورتي قابل بررسي است که پ
تلييد استاد راهنما و مديرگروه مستقل  /معاون دانشکده (پ
9

از درخواست از طريق سيستم گلستان و

از کسب نظر شوراي گروه مستقل /دانشکده) و براساس
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 /دانشکده مستقل ارجاع و تاييد شود .موافقت با مرخصي

تحصيلي با توجه به وضعيت تحصيلي دانشجو صورت ميگيرد.
تبصورة  :2با توجه به مشکالتي که مرخصي نيمسال اول ميتواند براي دانشجو به وجود بياورد مرخصي نيمسال
اول تحت شرايط خا

و با موافقت شوراي گروه مستقل /دانشکده و شوراي پردي

امکانپذير است.

تبصورة  :9مرخصي زايمان براي يک نيمسال تحصيلي قبل از زايمان و دو نيمسال تحصيلي بعد از زايمان با ارائة
مساتندات الزم به آموزش پردي

 /دانشاکده مساتقل بدون احتسااب در

 /دانشاکده مساتقل و تلييد معاون پردي

سانوات تحصايلي صاورت ميگيرد .مرخصاي زايمان براي نيمساالهاي بيشاتر (تا سقف  5نيمسال) با مجوز شوراي
بررسي موارد خا

امکانپذير است.

تبصرة  :4درصورتي که دانشجو بعد از انتخاب واحد به داليل موجّه قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد يا
امکان حضااور در امتحانات پايان نيمسااال را نداشااته باشااد ،ميتواند از طريق ساايسااتم گلس اتان براي آن نيمسااال
از تلييد استاد راهنما و مديرگروه مستقل  /معاون

درخواسات حذف ترم نمايد .درخواست حذف ترم دانشجو بايد پ
دانشاکده (پ

از کساب نظر شاوراي گروه مستقل /دانشکده) و براساس تاريخ اعالم شده در تقويم آموزشي ،به اداره

آموزش پردي

 /دانشکده مستقل ارجاع و تاييد شود.

تبصورة  :2درصاورت مخالفت با درخواسات مرخصي يا حذف ترم ،دانشجو موظف به پيگيري کليه امور آموزشي
خود (اعم از انتخاب واحد يا شرکت در امتحانات پايان نيمسال) در موعد مقرر است.
تبصورة  :6هر دانشاجوي کارشاناسي ارشد ،در شرايط خا

و با تلييد استاد درس و مدير گروه مستقل  /معاون

دانشاکده ،در کل دوره و فقط در يک نيمسال تحصيلي ،مجاز به حذف اضطراري يک درس خود طبق تقويم آموزشي
دانشاگاه اسات .در صورتي که تعداد واحدهاي اخذ شده دانشجو با حذف اين درس زير حد نصاب  2واحد قرار بگيرد،
آن نيمسال مشمول مقررات يک نيمسال آموزشي کامل خواهد بود.
تبصرة  :9در صورت ثبت غيبت بيش از حد کالس براي يک درس ،امکان حذف اضطراري آن درس وجود ندارد.
تبصرة  :8در مورد دانشجويان مشمول آموزش رايگان ،شرط الزم براي حذف اضطراري يک درس و يا حذف يک
نيمساال تحصيلي ،پرداخت هزينة درس يا دروس اخذ شده در نيمسال تحصيلي درخواست شده مطابق دستورالعمل
شهريه مصوب دانشگاه است.

انصراف ،ترک تحصیل و اخراج
مادة  :77دانشاجو ميتواند به هر دليل از تحصيل اعالم انصراف نمايد ،در اينصورت بايد درخواست خود را شخصاً
و به صااورت کتبي با تکميل فرم انصااراف و تلييد اسااتاد راهنما يا رئي

01

بخش به اداره آموزش دانشااکده مسااتقل/

شیونامه آموزشی و پژوهشی
تحصیالت تکمیلی

پردي

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 79

شناسه مدرکEP/B004 :
ویرایش :پاییز 7979
صفحه 77 :از 22

تحويل دهد .چنانچه دانشااجو بعد از دو ماه از تاريخ ارائه ،درخواساات تقاضاااي انصااراف خود را پ

نگيرد،

دانشگاه نسبت به صدور گواهي انصراف اقدام مينمايد.
تبصرة  :7دانشاجوي انصرافي يا اخراج از تحصيل (به دليل مشروطي در دو نيمسال يا سنوات بيش از حد مجاز يا
موارد ديگر) موظف است به تعهداتي که سپرده ،عمل نمايد.
تبصورة  :2درصورتيکه دانشجو بدون کسب موافقت دانشگاه حتي براي يک نيمسال ترك تحصيل نموده باشد و
در زمان مقرر براي اخذ مجوز (درصاورت لزوم) و انتخاب واحد نيمسالهاي بعد اقدام ننمايد ،از ادامه تحصيل محروم
ميشود.
تبصرة  :9تاريخ انصاراف از تحصيل دانشجو ،تاريخ ککر شده در فرم درخواست انصراف است .تاريخ اخراج و تاريخ
ترك تحصيل دانشجو با توجه به نيمسال اخراج يا عدم مراجعه 00/05 ،يا  1/05هر سال است.

یول دوره و سنوات تحصیل
مادة  :72مدت مجاز دوره تحصيلي کارشناسي ارشد حداکثر  2سال مشتمل بر  1نيمسال تحصيلي است.
تبصورة  :7در صاورتي که دانشاجو در مدت مقرر دانشآموخته نشاود  ،دانشاگاه اختيار دارد مدت تحصيل وي را
حداکثر تا دو نيمساال افزايش دهد .افزايش سانوات تحصايلي دانشاجوي مشامول آموزش رايگان در نيمسال اول به
صاورت رايگان و در نيمساال دوم با دريافت هزينه مطابق دستورالعمل شهريه مصوب دانشگاه انجام ميشود .چنانچه
دانشجو در اين مدت دانشآموخته نشود از ادامة تحصيل محروم است.
تبصورة  :2در خصاو

سانوات نيمسالهاي پنجم و ششم ،با ارائه داليل کافي توسط دانشجو و گذراندن تمامي

واحدها براي دانشاجويان متقاضي تمديد سنوات نيمسال ششم و به شرط تکميل و ارائه به موقع گزارش پيشرفت کار
و افزايش سانوات تحصيلي طبق برنامه زمانبندي مصوب ،موافقت استاد راهنما ،مدير گروه مستقل  /معاون دانشکده
امکان صادور مجوز سانوات نيمساال پنجم و شاشام وجود دارد .موافقت با تمديد سنوات نيمسالهاي پنجم و ششم
دانشجويان متقاضي ،بايد حداکثر تا  05شهريور  05 /دي به اداره آموزش دانشکده مستقل /پردي

ارسال شود .عدم

وصول به موقع کاربرگ مربوط ،مخالفت با تمديد سنوات نيمسالهاي پنجم يا ششم دانشجو محسوب ميگردد.
تبصورة  :9در خصاو

سانوات نيمسال هفتم ،در شرايط خا

و با ارائه داليل و مستندات کافي توسط دانشجو و به

شاارط تکميل و ارائه به موقع گزارش پيشاارفت کار (پيشاارفت باالي  75درصااد) و افزايش ساانوات تحصاايلي طبق برنامه
زمانبندي مصاوب ،موافقت اساتاد راهنما ،مدير گروه مستقل  /معاون دانشکده و شوراي بررسي موارد خا

امکان صدور

مجوز سانوات نيمسال هفتم وجود دارد .موافقت با تمديد سنوات نيمسال هفتم دانشجويان متقاضي بايد حداکثر تا 05
شاهريور  05 /دي به اداره آموزش دانشکده مستقل /پردي

ارسال شود .عدم وصول به موقع کاربرگ تمديد سنوات،

مخالفت با تمديد سنوات نيمسال هفتم دانشجو تلقي ميگردد.
تبصوورة  :4براي تمديد ساانوات نيمسااالهاي شااشاام به بعد ،دانشااجو ملزم به پرداخت تمام هزينهها مطابق
00
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دستورالعمل مصوب شهريه دانشگاه است.
تبصوورة  :2اگر دانشااجو در وقت قانوني خود موفق به دانشآموختگي آن دوره نشااود ،به علت اتمام ساانوات تحصاايلي،
محروم از تحصيل محسوب و براي وي حکم اخراج صادر مي شود که بايد با واحدهاي مختلف دانشگاه تسويه حساب نمايد.
تبصرة  :6عواقب ناشي از عدم مراجعه در زمان مقرر براي تمديد سنوات بر عهده دانشجو است.

انتقال ،تغییر رشته و میهمانی
مادة  :79انتقال و تغيير رشته در دوره کارشناسيارشد ممنوع است.
مادة :74ميهماني دانشاجوي کارشاناساي ارشاد از دانشگاه يزد به دانشگاه ديگر به جز در موارد عدم ارائه درس امکانپذير
نيسات .در صاورت عدم ارائه درس ،با تاييد اساتاد راهنما ،تلييد رئي
دانشکده مستقل  /پردي

بخش ،شاوراي گروه مساتقل  /دانشکده و تاييد شوراي

امکان مهمان شدن دانشجو وجود دارد.

تبصوره :در مواردي که شاوراي موارد خا

با ميهماني دانشاجو موافقت ميکند دروس گذرانده شاده بهصورت

ميهمان به تشاخيص شاوراي بخش و شوراي گروه مستقل  /دانشکده ميتواند مورد پذيرش قرار گيرد .در هر صورت
نمرههاي تمام دروس اخذ شاده توساط دانشاجو در نيمساالهاي ميهماني در کارنامه دانشاجو ثبت شااده و براساس
مقررات ککر شده در اين شيوهنامه تلثيرگذاري نمرات ميهماني در معدل نيمسال و معدل کل مشخص ميگردد.
تطبیق و معادلسازی دروس
مادة  :72تطبيق دروس ،معرف پذيرش دروساي اسات که دانشجو در يک کدرشته با موفقيت گذرانده و متقاضي
پذيرش آن دروس در همان کدرشااته اساات .معادلسااازي دروس ،معرف پذيرش دروس اي اساات که دانشااجو در يک
کدرشته قبالً گذرانده و متقاضي پذيرش آن در کدرشتهاي متفاوت با کدرشته قبلي است.
تبصورة  :7بر اساس درخواست دانشجو و نظر رئي

بخش (پ

از کسب نظر شوراي بخش) و مدير گروه مستقل

 /معاون دانشکده تطبيق دروس دانشجو (بجز پاياننامه) تا سقف واحدهاي کد رشته دانشجو انجام ميگيرد.
معادلساازي دروس در دوره کارشاناسايارشد با نظر رئي

بخش (پ

از کسب نظر شوراي بخش) و مدير گروه

مستقل  /معاون دانشکده و با شرايط زير امکانپذير است:
الف -پذيرش دانشجو براي ورود به دوره ،مورد تلييد وزارت باشد.
ب -رشته تحصيلي دانشجو در دانشگاهي که دروس درخواست شده براي معادل سازي در آن گذرانده شده است،
مورد تلييد وزارت باشد.
ج -دروس گذرانده شده دانشجو بر اساس سرفصل مصوب و در مقطع کارشناسيارشد باشد.
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از کسب نظر شوراي بخش) و

مدير گروه مستقل  /معاون دانشکده حداقل  %21اشتراك داشته و نمره آنها نبايد از  02کمتر باشد.
هو -تعداد واحد دروس معادل سازي شده دانشجو نبايد از نصف کل واحدهاي دوره (بدون در نظرگرفتن واحد
پاياننامه) بيشتر گردد.
وا تعداد واحد درس درخواستشده براي معادلسازي نبايد کمتر از تعداد واحد درس رشته جديد باشد.
تبصرة  :2نمرههاي دروس معادلسازي شده غيرميهمان (تغيير رشته و  )...و دروس تطبيق شده از دورههاي قبل
در محاساابه معدل نمرههاي نيمسااال محسااوب نميشااود ولي در محاساابة ميانگين کل نمرههاي دانشااجو منظور
ميگردد.
تبصرة  :9تمام نمرات دروس دانشجوي ميهمان و انتقال متقاضي تطبيق واحد ،اعم از قبولي يا مردودي و سوابق
آموزشي عيناً در کارنامه دانشجو ثبت ميشود .معدل نيمسال تحصيلي با در نظرگرفتن نمرات تمام دروس دانشجو در
آن نيمسال محاسبه ميشود ولي در محاسبه معدل کل دانشجو صرف ًا نمرات دروس پذيرفته شده منظور ميگردد.
تبصرة  :4معادلسازي و تطبيق دروس مؤسسات دولتي که زيرمجموعة وزارت نيستند و همچنين دانشگاهها/
موسسات غيرانتفاعي ،پيامنور ،رشتههاي مجازي و پردي هاي خودگردان امکانپذير نيست .صرف ًا براي دانشجويان
دوره پردي

خودگردان امکان معادلسازي دروس با پردي

وجود دارد.

تبصرة  :2به ازاي هر  2تا  01واحد از دروس معادلسازي شده ،يک نيمسال از سنوات مجاز تحصيلي دانشجو
کاسته ميشود.

استاد راهنما
مادة  :76اساتاد راهنما در دوره کارشاناساي ارشد آموزشي -پژوهشي و پژوهشي به پيشنهاد دانشجو و با موافقت
يکي از اعضاااي هيلت علمي دانشااگاه يزد با رعايت شاايوهنامه مصااوب تحصاايالت تکميلي دانشااگاه با مرتبه حداقل
استادياري و تلييد شوراي بخش و شوراي گروه مستقل  /دانشکده تعيين ميشود.
تبصرة  :7استاد راهنماي دانشجو بايد تا قبل از شروع نيمسال دوم مشخص گردد.
تبصورة  :2در موارد اساتثنايي براي هر پاياننامه کارشناسي ارشد حداکثر  2استاد راهنما ميتوان در نظر گرفت.
در صاورتيکه اساتادان راهنماي کارشاناساي ارشد  2نفر باشند ،استاد راهنماي اول بايستي حتما از دانشگاه يزد و با
درصد مشارکت حداقل  %61باشد.
تبصرة  :9در موارد استثنايي با موافقت شوراي بخش و شوراي گروه مستقل /دانشکده ،استاد راهنماي دوم را مي
توان از بين اعضااي هيلت علمي ديگر دانشاگاهها يا مؤساسات آموزش عالي کشور و يا متخصصان کيصالح داخل يا
خارج از دانشگاه با مدرك دکتري در زمينه تخصصي مرتبط با پاياننامه با رعايت شيوهنامه مصوب تحصيالت تکميلي
دانشگاه انتخاب نمود.
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تبصورة  :4در صاورتي که عضاو هيلت علمي در زمان دفاع دانشاجو در سفر مطالعاتي يا ماموريت خارج از کشور
باشد الزم است براي آن پاياننامه استاد راهنماي دوم داخل دانشگاه با حداقل  01درصد مشارکت تعيين نمود.
تبصوورة  :2در مورد ملموريتهايي با مدت زمان بيش از يک سااال ،پيشاانهاد تعيين اسااتاد راهنماي دوم داخل
دانشاگاه در شوراي بخش و شوراي گروه مستقل  /دانشکده مطرح و در شوراي پردي

بررسي و تصميمگيري خواهد

شد.
تبصوورة  :6تغيير اسااتاد/اسااتادان راهنما ،با موافقت شااوراي بخش ،شااوراي گروه مسااتقل /دانشااکده ،با موافقت
اساتاد/اساتادان راهنماي قبلي و جديد ،امکانپذير اسات .در اين صاورت فاصله زمان دفاع تا آخرين تغيير انجام شده
بايد حداقل  3ماه باشد.
تبصرة  :9اضافه شدن استاد راهنماي دوم ،با موافقت شوراي بخش ،شوراي گروه مستقل /دانشکده ،با موافقت
استاد راهنماي اول و دوم ،امکانپذير است .در اين صورت فاصله زمان دفاع تا آخرين تغيير انجام شده بايد حداقل 3
ماه باشد .در مواردي که اضافه شدن استاد راهنماي دوم با توجه به تبصرۀ  1اين ماده الزامي باشد ،حداقل زمان ککر
شده در اين تبصره بنا بر ضرورت ميتواند کاهش يابد.
تبصورة  :8امضااي اساتاد  /اساتادان راهنما (داخل يا خارج از دانشاگاه) در فرم پيشنهاديه (اصل يا اسکن شده)
الزامي اسات .در مواقع خا
رئي

(به تشاخيص شاوراي گروه مساتقل  /دانشاکده) تلييد کتبي يکي از استادان راهنما به

بخش ميتواند جايگزين امضاي وي شود.

استاد مشاور
از تلييد شوراي بخش و شوراي گروه مستقل  /دانشکده از

مادة  :79اساتاد مشااور به پيشانهاد استاد راهنما پ

بين اعضاي هيلت علمي داخلي يا اعضاي هيلت علمي ديگر دانشگاهها و موسسات آموزش عالي کشور و يا متخصصان
کيصاالح داخل يا خارج از دانشگاه با مدرك دکتري در زمينه تخصصي مرتبط با پاياننامه با رعايت شيوهنامه مصوب
تحصيالت تکميلي دانشگاه انتخاب ميشود.
تبصرة  :7در صورت نياز به انتخاب استاد مشاور پاياننامه کارشناسي ارشد از بين اعضاي هيلت علمي و يا متخصصان
کيصالح داخل يا خارج از دانشگاه يزد که داراي مدرك دکتري نيستند ،اين انتخاب به تشخيص شوراي بخش و شوراي
گروه مستقل  /دانشکده و محدود به افراد ياد شده در کيل است:
الف -کارشناسان ارشد مؤسسات اجرايي يا مراکز علمي ،پژوهشي يا صنعتي با مدرك حداقل کارشناسي ارشد با
زمينه تخصصي مرتبط با پاياننامه.
ب -مربيان هيلت علمي دانشگاه يزد و مربيان ملمور به تحصيل دانشگاه با رعايت سقف تعداد واحد تدري  ،طبق
مصوبه هيلت امنا.
تبصرة  :2استفاده از دانشجويان دکتري بعنوان استاد مشاور مجاز نيست.
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تبصورة  :9براي هر پاياننامه کارشاناساي ارشاد حداکثر  2اسااتاد مشااور ميتوان در نظر گرفت .در صااورتيکه
اسااتادان مشاااور کارشااناس اي ارشااد بيش از يک نفر باشااند ،بايد درصااد مشااارکت افراد بر اساااس توافق طرفين در
پيشانهاديه پاياننامه ککر شاود .عدم ککر درصد مشارکت افراد بهمنزله مشارکت مساوي استادان در مشاوره پاياننامه
است.
تبصرة  :9پاياننامه کارشناسي ارشد ميتواند استاد مشاور نداشته باشد.
تبصرة  :4از بين استادان راهنماي دوم و مشاور ،حداکثر يک نفر ميتواند خارج از دانشگاه يزد باشد.
تبصورة  :2تغيير و اضاافه شادن اساتاد مشااور بعد از تصاويب پيشنهاديه ،به پيشنهاد استاد راهنما و با موافقت
شوراي بخش و شوراي گروه مستقل /دانشکده امکانپذير است .در اين صورت فاصله زمان دفاع تا آخرين تغيير انجام
شده بايد حداقل  3ماه باشد.
تبصرة  :6در ساير موارد ،دانشکدههاي مختلف ميتوانند عالوه بر موارد فوق ،شرايط ديگري براي استاد  /استادان
مشاور ،با تصويب شوراي پردي

 /دانشکده مستقل و با تلييد شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه در نظر بگيرند.

تبصورة  :9امضاا اساتاد  /اساتادان مشااور (داخل يا خارج از دانشگاه) در فرم پيشنهاديه الزامي است .در موارد
خا

(به تشاخيص شاوراي گروه مساتقل  /دانشاکده) تلييد کتبي اساتاد  /اساتادان مشاور به رئي

بخش ميتواند

جايگزين شود.

پیشنهادیة پایان نامه
مادة  :78دانشجو موظف است تا پايان نيمسال دوم تحصيلي  ،موضوع پاياننامة خود را با نظر استاد راهنما انتخاب
کند .براي جهتدهي به محورهاي مطالعاتي و تحقيقاتي دانشاجويان کارشاناسااي ارشاد در انتخاب موضاوع و تدوين
طرح پيشنهاديه پاياننامه رويکردها و سياستهاي کالن به شرح کيل تعيين و پيشنهاد ميگردد:
الف) گسترش مرزهاي دانش
ب) هدايت پاياننامههاي تحصيالت تکميلي به منظور رفع نيازها و مشکالت اصلي استان و کشور
ج) انجام تحقيقات هدفمند در راستاي چشمانداز توسعه علمي کشور با تلکيد بر نوآوري و فناوري
د) انجام پژوهش هاي تقاضامحور و محصول محور
ها) انجام تحقيقات گروهي و بينرشتهاي
مادة  :77دانشجو موظف است با مد نظر قرار دادن «تعهد رعايت حقوق معنوي دانشگاه يزد» و با نظر استاد/استادان
راهنما پيشنهاديه پاياننامه خود را حداکثر تا  2هفته پ

از شروع نيمسال سوم به رئي

بخش تحويل دهد .همچنين

دانشجو بايد با اعمال تغييرات مورد نظر شوراي بخش ،پيشنهاديه پاياننامه خود را حداکثر تا  01هفته پ
نيمسال سوم به تصويب شوراي بخش و حداکثر تا  01هفته پ
 /دانشکده برساند .پيشنهاديه پاياننامه پ

از شروع

از شروع نيمسال سوم به تصويب شوراي گروه مستقل

از تليي د شوراي گروه مستقل  /دانشکده به تصويب نهايي ميرسد .پ
05

از

شیونامه آموزشی و پژوهشی
دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 79

تحصیالت تکمیلی

شناسه مدرکEP/B004 :
ویرایش :پاییز 7979
صفحه 76 :از 22

تصويب ،بايد نسخه اصلي پيشنهاديه جهت بايگاني در پرونده دانشجو به اداره آموزش پردي

 /دانشکده مستقل ارسال

شود و اقدام مقتضي در رابطه با انجام مراحل ثبت و تلييد در سيستم گلستان به عمل آيد.
تبصرة  :7پ

از اخذ واحد پايان نامه توسط دانشجو ،تا زماني که از آن دفاع نشده ،دانشجو موظف است بر اساس

تقويم دانشگاه در نيمسال(هاي) بعد نيز براي اخذ واحد پاياننامه ثبتنام نمايد.
تبصورة  :2در صاورتي اجازه دفاع به دانشجو داده ميشود که حداقل شش ماه از زمان تصويب پيشنهاديه وي در
شوراي گروه مستقل /دانشکده سپري شده باشد.
و با ککر داليل موجه ،استاد راهنما ميتواند تغيير موضوع پاياننامه را درخواست کند.

تبصرة  :9در شرايط خا

تغيير موضاوع پاياننامه که منجر به تغييرات اساسي در پيشنهاديه ميشود پ

از تلييد شوراي بخش و شوراي گروه

مساتقل  /دانشاکده ،مصاوب تلقي ميشاود .در صورت تغيير اساسي موضوع پاياننامه قبل از جلسه دفاع ،پيشنهاديه
دانشااجو بايد مجدداً مراحل تصااويب را گذرانده و تغييرات انجام شااده در ساايسااتم گلسااتان نيز اعمال گردد .در اين
شرايط رعايت فاصله زماني شش ماهه از زمان تصويب مجدد پيشنهاديه تا دفاع الزامي است.
تبصرة  :4در صورت تصويب پيشنهاديه از هفته پانزدهم نيمسال سوم تا پايان نيمسال چهارم نمره تشويقي مربوط
به دانشجو تعلق نميگيرد .در صورت عدم تصويب پيشنهاديه بعد از پايان نيمسال چهارم ،با توجه به گزارشهاي
 /دانشکده مستقل و تلييد شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه ،درخصو

پيشرفت ،به تشخيص شوراي پردي

ادامه

تحصيل دانشجو تصميمگيري ميشود.
مادة  :20دانشجو موظف است از نيمسال چهارم تحصيلي ،گزارشهاي پيشرفت کار خود را حداکثر تا  05شهريور
و  05دي تکميل کرده ،پ

از تلييد اساااتاد راهنما ،رئي

آموزش دانشاکده مستقل /پردي

بخش و مدير گروه مساااتقل  /معاون دانشاااکده به اداره

تحويل دهد .اداره آموزش پردي

 /دانشکده مستقل پ

از درج گزارش در پرونده

دانشاجو و بارگذاري آن در سايساتم گلساتان ،گزارش آن را به همراه سااير مدارك در زمان دفاع به ناظر تحصيالت
تکميلي دانشگاه تحويل ميدهد.
تبصوورة  :7در صااورت عدم ارائه گزارش پيشاارفت کار در موعد مقرر يا موافقت مشااروط اسااتاد راهنما با تمديد
سانوات ،ضاروري اسات آموزش پردي  /دانشاکده مستقل نسبت به صدور اخطار کتبي و تذکرات الزم براي دانشجو
اقدام نمايد .در صاورت تکرار اين وضاعيت ،پرونده براي تصاميم گيري به شاوراي تحصاايالت تکميلي دانشگاه ارسال
خواهد شد.
تبصرة  :2عدم تکميل و تحويل به موقع گزارش پيشرفت تحصيلي منجر به منع ثبت نام دانشجو و در نهايت
محروم شدن از تحصيل ميگردد.

دفاع از پایاننامه
مادة  :27دانشجو پ

از انجام کار تحقيقاااا ااتي خود و تدوين پاياننامه و تاييد استاااا ااد راهنماااا اا و عدم منع
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ثبتنام در صورت کسب معدل حداقل  01مجاز است در حضور هيلت داوران از پاياننامه خود دفاع کند.
تبصورة  :7پاياننامه بايساتي مطابق با دساتورالعمل نگارش پاياننامه به زبان فارسي تهيه شود و ارائه چکيده به
زبان فارساي و انگليسي الزامي است .دانشجويان رشتههاي زبانهاي خارجي با نظر شوراي بخش و تلييد شوراي گروه
مستقل  /دانشکده ميتوانند پاياننامه خود را به همان زبان تهيه کنند.
تبصورة  :2در رابطه با دانشاجويان غير ايراني به تصاويب شوراي بخش و تلييد شوراي گروه مستقل  /دانشکده و
تلييد شاوراي تحصايالت تکميلي دانشاگاه امکان تدوين پاياننامه به زبان انگليسي جايگزين زبان فارسي وجود دارد.
همچنين در مواردي که اسااتاد راهنما يا مشاااور دانشااجو غير ايراني اساات عالوه بر نگارش پاياننامه به زبان فارسااي
امکان نگارش به زبان انگليسي نيز وجود دارد.
تبصرة  :9پ

از تعيين تاريخ برگزاري جلسه دفاع از پاياننامه و تلييد رئي

بخش ،الزم است درخواست دفاع از

طريق مديرگروه مستقل /معاون دانشکده حداقل  01روز قبل از تاريخ دفاع ،تلييد شود.
تبصرة  :4هنگام ارسال پاياننامه براي داوران ،ضميمه کردن مستندات مربوط به تمام دستاوردهاي پاياننامه اعم
از مقاالت و گواهي پذيرش آنها ،براي داوران ضروري است .در جلسه دفاع از پاياننامه ،دستاوردهاي علمياي ميتوانند
بر نمره پايان نامه تاثير داشته باشند که قبل از جلسه دفاع به داوران تحويل گرديده ،توسط آنها مورد ارزيابي قرار
گرفته باشند.
مادة  :22ارزشيابي پاياننامه در جلسه دفاع توسط هيلت داوران انجام ميشود که ترکيب آنها بهصورت زير است:
0ا استاد/استادان راهنما (استاد راهنماي اول رئي

جلسه)

2ا استاد/استادان مشاور
 -3دو نفر از اعضااي هيلت علمي يا متخصاصاان و محققان برجسااته داراي مدرك دکتري که يک نفر از آنها بايد
خارج از بخش انتخاب گردد.
تبصورة  :7در صاورتيکه پاياننامه داراي دو استاد راهنما باشد ،حضور هر دو استاد راهنما در جلسه دفاع الزامي
اساات .در موارد خا

و موافقت کتبي اسااتاد راهنماي غايب ،جلسااه دفاع ميتواند با حضااور يکي از اسااتادان راهنما

برگزار شود.
تبصرة  :2جلسه دفاع بدون حضور استاد/استادان مشاور ميتواند رسميت يابد.
تبصوورة  :9اگر در تيم راهنمايي و مشاااوره پاياننامه فردي خارج از دانشااگاه حضااور داشااته باشااد ،مراحل اداري اخذ
مجوزهاي الزم براي اسااتاد مدعو ،توسااط رئي
حقالتدري

بخش انجام ميشااود .مساائول پيگيريهاي الزم جهت مسااائل مربوط به

و حضاور در جلسه دفاع بر عهده استاد راهنماي اول است .هزينههاي استاد راهنماي دوم و استاد مشاور مدعو

(بجز حقالتدري ) بر عهده گروه مستقل  /دانشکده است.
تبصوورة  :4انتخاب اعضااااي هيلت داوران به پيشااانهاد اساااتاد راهنما و تلييد شاااوراي بخش و شاااوراي گروه
مساتقل/دانشاکده اسات و حضاور آنها در جلسه دفاع الزامي است .در صورت صالحديد ،شوراي بخش و شوراي گروه
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مساتقل/دانشاکده ميتوانند افرادي بجز افراد پيشانهادي توسط استاد راهنما را بهعنوان اعضاي هيلت داوران انتخاب
نمايند.
تبصورة  :2استادان داور پاياننامههاي کارشناسي ارشد بايد داراي مدرك دکتري بوده و از دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالي کشاور و يا مراکز علمي  -پژوهشاي يا صانعتي معتبر انتخاب شوند و يا اينکه صالحيت علمي آنها مورد
تلييد شوراي بخش و شوراي گروه مستقل  /دانشکده قرار گيرد.
تبصورة  :6توصايه ميشاود که بخشهاي آموزشاي توسعه يافته و با سابقه چندين ساله در تحصيالت تکميلي و
امور پژوهشاي با رعايت يکي از شروط کيل و با تصويب شوراي گروه مستقل  /دانشکده ،بهجاي داور خارج از بخش از
داور داخلي استفاده کنند:
الف -درصورتيکه تا زمان تصويب برگزاري جلسه دفاع در بخش ،مقالهاي از پاياننامه در مجالت علمي -پژوهشي
مورد تاييد وزارتين يا  ISIپذيرش قطعي داشته باشد.
ب -درصاورتي که  5دوره فارغ التحصايل در دورۀ کارشاناساي ارشاد ناپيوسته در رشتهاي وجود داشته يا تعداد
استادان مرتبه دانشيار به باالي آن بخش در آن گرايش حداقل  2نفر باشد.
تبصورة  :9در صاورت ضرورت پ
داوران از طريق ويدئو کنفران

از تاييد شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه ،امکان انجام داوري توسط يکي از

وجود دارد.

تبصرة  :8در ساير موارد مشمول تبصرۀ  0تا  ،7دانشکدههاي مختلف ميتوانند عالوه بر موارد فوق ،شرايط ديگري
را تعيين و به تصويب شوراي پردي

 /دانشکده مستقل و تلييد شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه برسانند.

تبصرة  :7حضور يک نماينده از حوزه تحصيالت تکميلي (ناظر) در جلسه دفاع الزامي است.
مادة :29نمره پاياننامه در معدل کل محاسبه نميشود و ارزشيابي آن به صورت کيفي توسط هيلت داوران به
شرح زير انجام و در کارنامة دانشجو ثبت ميشود:
الف -قبول با درجه:
عالي (نمره  09تا )21
خيلي خوب (نمره  02تا )02/99
خوب (نمره  06تا )07/99
متوسط (نمره  01تا )05/99
ب -مردود (نمره کمتر از )01
تبصورة  :7در ارزشايابي پاياننامه کارشاناساي ارشد ،براي نمره استاد راهنما ضريب  2و براي بقيه هيلت داوران
ضريب  0در نظر گرفته ميشود.
تبصورة  :2پاياننامه هايي که داراي دو استاد راهنما هستند ،در صورت حضور هر دو استاد راهنما در جلسه دفاع
براي هر کدام يک نمره با ضااريب  0در ارزشاايابي پاياننامه در نظر گرفته ميشااود و درصااورتي که يکي از اسااتادان
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راهنما غايب باشد ،براي نمره استاد راهنماي حاضر ضريب  2در نظر گرفته ميشود .پاياننامههايي که داراي دو استاد
مشااور هستند ،در صورت حضور هر دو استاد مشاور در جلسه دفاع ،ميانگين نمره آنها به عنوان يک نمره با ضريب 0
در ارزشايابي پاياننامه در نظر گرفته ميشاود .در صاورت غيبت يکي از اساتادان مشااور ،نمره استاد مشاور حاضر با
ضريب  0محاسبه ميشود.
تبصرة  :9معيارها و نکات مورد ارزشيابي هيلت داوران براي رشتههاي غير از رشتههاي دانشکده هنر و معماري عبارت
است از:
الف -کيفيت علمي پاياننامه شامل اهميت نظري ،توسعهاي و کاربردي موضوع ،بديع بودن مطالب و نوآوري ،ميزان
انطباق محتواي پاياننامه با موضوع ،چگونگي تجزيه و تحليل و نتيجهگيري علمي و استفاده از منابع و مآخذ معتبر (
سقف نمره.)7 :
ب -کيفيت نوشتاري پاياننامه شامل شيوه نگارش و انسجام مطالب ،پيراسته بودن متن از غلطهاي اماليي و تايپي،
رعايت اصول مربوط به چکيده نويسي ،مقدمه و نتيجهگيري و رعايت شيوهنامه تحصيالت تکميلي در اصول نگارش و
صفحهآرايي (سقف نمره.)4:
ج -کيفيت دفاع از پاياننامه شامل چگونگي معرفي پاياننامه و دستاوردهاي علمي آن ،نحوه پاسخگويي به سؤاالت،
رعايت زمانبندي ارائه پاياننامه و ميزان تسلط دانشجو بر مطالب پاياننامه (سقف نمره.)4 :
د -استمرار در تحقيق :پيگيري و نظم در تحقيقات و حضور فيزيکي دانشجو در طول تحصيل (با توجه به گزارش
هاي پيشرفت تکميل شده) (سقف نمره)7 :
هو -محصوالت و دستاوردهااي علمي پاياننامه (سقف نمره.)9 :
وو نمره تشويقي شامل تالش و کارايي دانشجو براي اتمام به موقع پيشنهاديه و پاياننامه (سقف نمره)7/2 :
تبصرة  :4معيارها و نکات مورد ارزشيابي در هيلت داوران براي رشتههاي دانشکده هنر و معماري عبارت است از:
الف -طراحي شامل :ايده کلي طرح و رابطه آن با مباني نظري طراح ،طراحي تفصيلي معماري (پرورش ايده)،
رعايت و توجه به مباحث فني طرح (سقف نمره.)7 :
ب -مطالعات و تدوين پروژه شامل :تهيه مدارك ،نقشهها و ،...همچنين چگونگي تجزيه و تحليل ،انسجام و شيااوۀ
نگارش صحيح علمي و رعايت شيوهنامه تحصيالت تکميلي در امور نگارش و صفحه آرايي (سقف نمره.)4 :
ج -کيفيت دفاع از پاياننامه شامل :چگونگي معرفي پاياننامه و دستاوردهاي علمي آن ،نحوه پاسخگويي به سؤاالت،
رعايت زمانبندي ارائه پاياننامه و ميزان تسلط دانشجو بر مطالب پاياننامه (سقف نمره.)4 :
د -استمرار در تحقيق :پيگيري ،نظم در تحقيقات و حضور فيزيکي دانشجو در طول تحصيل (با توجه به گزارش
هاي پيشرفت تکميل شده) (سقف نمره)7 :
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هو -محصوالت و دستاوردهااي علمي پاياننامه (سقف نمره.)9 :
وا نمره تشويقي شامل تالش و کارايي دانشجو براي اتمام به موقع پيشنهاديه و پاياننامه (سقف نمره)7/2 :
تبصرة  :2دستاوردهاي علمي پاياننامه با شرايط زير بر نمره پاياننامه تلثيرگذار است:
الف) با توجه به مقررات و با عنايت به اينکه مالکيت معنوي پاياننامههاي دانشجويان کارشناسي ارشد متعلق به
دانشگاه يزد است ،دستاورد علمياي بر نمرۀ پاياننامه تلثيرگذار است که در رابطه با وابستگي (نشاني) نويسندگان
مقاالت مستخرج از پايان نامه ،ترتيب نويسندگان مقاله و نوع مجالتي که مقاله در آن چاپ ميشود ،موارد زير رعايت
شود:
7ا وابستگي (نشاني) دانشجو ،استاد  /استادان راهنما و استاد  /استادان مشاور در مقاله صرفاً بايد دانشگاه يزد (بر
اساس ساختار ارسالي از روابط بينالملل دانشگاه) باشد .بديهي است اعضاي هيلت علمي مراکز آموزشي و پژوهشي
وابسته به دانشگاه يزد (پژوهشکدهها و مراکز پژوهشي ،قطبهاي علمي و ،)...اعضاي هيلت علمي بازنشسته دانشگاه
يزد و نيز دانشجوياني که وابستگي سازماني به ساير دانشگاهها ،دستگاهها و نهادهاي دولتي و غير دولتي دارند ،در زمان
تحصيل و يا بعد از فراغت از تحصيل مشمول اين مصوبه هستند.
2ا در صورتي که موضوع پاياننامه دانشجو در قالب قرارداد مشترك دانشگاه يزد با دانشگاه يا پژوهشگاه انجام شده
باشد ،آدرس آن دانشگاه يا پژوهشگاه ميتواند بعنوان آدرس دوم دانشجو بعد از آدرس دانشگاه يزد قرار گيرد.
9ا در صورتيکه استاد راهنماي دوم و يا استاد مشاور دانشجو ،عضو هيلت علمي مشغول به کار ،بازنشسته و يا
وابسته دانشگاه يزد نباشد ،وابستگي استاد راهنماي دوم و يا مشاور خارج از دانشگاه ميتواند دانشگاه  /مؤسسه غير از
دانشگاه يزد ککر شود.
4ا با نظر استاد راهنما امکان درج نام اعضاي هيلت علمي و يا دانشجوي ديگر در مقاله وجود دارد .فقط بايد نقش
عضو هيلت علمي و يا دانشجو در تهيه مقاله توسط استاد  /استادان راهنما تلييد شده و نام آنها بعد از نام دانشجوي
ارشد و استاد/استادان راهنما قرارگيرد .در صورتي که بيش از يک دانشجو در تلليف مقاله شرکت داشته باشد امتياز
آن به اولين دانشجو تعلق ميگيرد.
-2استاد راهنما بايد نويسنده مسئول ( )Corresponding Authorمقاله چاپ يا پذيرش شده در مجالت باشد.
6ا مقاالت مستخرج از پاياننامه که در سمينارها  /کنفران هاي غير معتبر ارائه ميشوند و يا در مجالت غير معتبر
(بر اساس اعالم حوزه معاونت پژوهشي) چاپ ميشوند ،داراي هيچگونه اعتباري نيست .بنابراين الزم است استادان و
دانشجويان رشتههاي مختلف پ

از شناخت کافي از سمينارها /کنفران ها و مجالت معتبر رشته تخصصي ،اقدام

مقتضي در راستاي ارائه و چاپ مقاله در آنها به عمل آورند.
9ا معيار تخصيص امتياز به مقاالت پذيرفته شده در مجالت ،ارائه  DOIو يا نسخه  Gallery Proofبراي مقاالت
مورد پذيرش قطعي و يا تصوير نامه پذيرش قطعي مقاله در مجالت داخلي و بينالمللي با تاييد استاد راهنما است.
21
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ب) در صورتي که پاياننامه چندين دستاورد علمي داشته باشد به هرکدام ميتواند امتياز جداگانهاي به شرح زير
تعلق گيرد:
7ا به چاپ مقاله يا ارائه در همايشهاي معتبر ملي و بين المللي (حداکثر يک مقاله) تا سقف  1/75و به گواهي
پذيرش قطعي يا چاپ هر مقاله در مجالت معتبر علمي و ترويجي ،علمي -پژوهشي (مجالت  Scopus ،ISCو نمايههاي
تخصصي ديگر) تا سقف يک نمره تعلق ميگيرد .پذيرش قطعي يا چاپ هر مقاله در مجالت علمي ا پژوهشي داخلي
مورد تلييد وزارتين ،مجالت داراي نمايه  ،ISIتاييديه علمي اختراع يا ابداع مستخرج از پاياننامه (به همراه مستندات)،
کسب عنوان در جشنوارههاي بين المللي خوارزمي ،رازي و فارابي مرتبط با پاياننامه ،اثر بديع و ارزنده هنري و ساخت
دستگاه يا توليد بسته نرمافزاري ،توليد محصول جديد (با ارائه مستندات) ،بر اساس جداول  0و 2تا سقف  3نمره مي
توانند بر نمره پاياننامه تلثير داشته باشند.
 -2اگر يک مقاله به کنفران

و مجله ارسال شود فقط امتياز مربوط به يک مقاله محاسبه خواهد شد.

ج) نمرۀ تلييدية علمي اختراع و يا ابداع ،منوط به ارائه گواهي از سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ،نمرۀ
جشنوارهها منوط به ارائه گواهي کسب عنوان اول تا سوم از دبيرخانه جشنوارههاي معتبر علمي ،نمرۀ اثر بديع و ارزنده
هنري منوط به کسب عنوان اول تا سوم در نمايشگاههاي کشوري و يا بينالمللي داخلي و خارجي مورد تلييد وزارت
و نمره ساخت دستگاه يا توليد بسته نرمافزاري يا توليد محصول جديد ،منوط به تلييد شوراي بخش و شوراي گروه
مستقل  /دانشکده آموزشي کيربط است .ثبت اختراع و کسب عنوان تنها در جشنوارههاي مورد تائيد وزارتين قابل
قبول است .جشنوارهها بايد مرتبط با پاياننامه دانشجو و نام استاد راهنما نيز در گروه تحقيقاتي منظور شده باشد.
نمره مربوط به جشنوارهها به هر کدام از اعضاي تحقيقاتي به طور کامل تعلق ميگيرد.
د) به قرارداد حمايت پاياننامه برون دانشگاهي در سطح ملي و استاني براساس شيوهنامه مصوب شوراي پژوهش
و فناوري دانشگاه به ترتيب تا سقف  2و  0/5نمره تعلق ميگيرد و مستندات آن به همراه نمره بايستي قبل از جلسه
دفاع به اداره آموزش پردي  /دانشکده مستقل تحويل داده شود.
هو) دانشجو تا دو سال بعد از فارغ التحصيلي ميتواند از حق التاليف تشويقي مقاالت چاپ شده در مجالت معتبري
که از طرف معاونت محترم پژوهشي دانشگاه اعالم ميشود استفاده نموده و تلييديه چاپ مقاله از حوزه پژوهشي
دانشگاه دريافت نمايد.
و) در مجموع ،دستاوردهاي پاياننامه (با لحاظ شرايط مندرج در بندهاي فوق) حداکثر تا  3نمره ميتوانند بر نمرۀ
پاياننامه تلثيرگذار باشند.
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جدول  :7امتیاز مقاالت مستخرج از پایاننامه
مجله

مقاله کنفرانس

معتبر علمي و ترويجي،
موضوع

چکيده

علمي -پژوهشي (مجالت

کامل

 Scopus ،ISCو نمايههاي
تخصصي)

علمي پژوهشي داخلي مورد
تاييد وزارتين يا داراي نمايه
ISI

گواهي پذيرش قطعي يا چاپ
مقاله در مجله يا چاپ مقاله در
مجموعه مقاالت يا گواهي

1 -1/25

1 -1/75

1-0

1-2

چاپ يا ارائه مقاله در کنفران

تا سقف  0/5امتياز

تا سقف  3امتياز

جدول  :2امتیاز سایر دستاوردهای علمی پایاننامه

نمره هر مورد

موضوع
اخذ تاييديه اختراع يا ابداع مستخرج از پاياننامه

1-2

کسب عنوان در جشنوارههاي بينالمللي خوارزمي ،رازي و فارابي مرتبط با پاياننامه

1-2

ساخت دستگاه يا توليد محصول جديد

1-2

اثر بديع و ارزنده هنري

1-2

ارائه آثار هنري در نمايشگاه (حداکثر  0/5نمره)

1-1/75

قرارداد حمايت پايان نامه برون دانشگاهي در سطح ملي

1-2

قرارداد حمايت پاياننامه برون دانشگاهي در سطح استاني

1-0/5

مقاالت منتشر شده در نشريه معماري اقليم گرم و خشک دانشگاه يزد

1-0/5

تبصرة  :6نمره بند "د" (استمرار در تحقيق) با توجه به ارزيابي استاد راهنما (خوب ،متوسط ،ضعيف) پ

از

مشورت با اعضاي هيلت داوري بين  1-0تعيين ميشود .دانشجوياني که قبل از زمان ارائه اولين گزارش پيشرفت دفاع
ميکنند ،ميتوانند از سقف نمره استمرار در تحقيق بهرهمند شوند.
تبصرة  :9از سقف  0/5نمره تشويقي 1/5 ،نمره به تصويب بدون تاخير پيشنهاديه (تا پايان هفته چهاردهم نيمسال
سوم در گروه مستقل /دانشکده) تعلق ميگيرد .در صورت تصويب پيشنهاديه از هفته پانزدهم نيمسال سوم تا پايان
نيمسال چهارم نمره تشويقي به دانشجو تعلق نميگيرد.
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تبصرة  :8از سقف  0/5نمره تشويقي ،يک نمره مربوط به رعايت زمانبندي دفاع ،به صورت زير است:
به دفاع دانشجو از پاياننامه تا پايان شهريور  05 /بهمن (نيمسال چهارم)  0نمره ،تا پايان مهر  05 /اسفند (نيمسال
چهارم) 1/2نمره ،تا پايان آبان  /پايان فروردين (نيمسال پنجم) 1/7نمره ،تا پايان آکر  /پايان ارديبهشت (نيمسال
پنجم)  1/6نمره و از ابتداي دي تا  05اسفند  /از ابتداي خرداد تا پايان مهر (نيمسال پنجم)  1/5نمره تشويقي تعلق
ميگيرد.
تبصرة  :7دانشجوياني که از نيمسال ششم به بعد از پاياننامه خود دفاع ميکنند در صورت عدم منع نظام وظيفه
و عدم منع طوالني شدن روند فراغت از تحصيل تنها ميتوانند از سقف  3نمره مربوط به محصوالت و دستاوردهاي
علمي و  1/5نمره تشويقي مربوط به تصويب به موقع پيشنهاديه برخوردار شوند.
تبصرة  :70نمره دانشجو توسط هيلت داوران در جلسه دفاع تعيين ميشود و پ

از آن غير قابل تغيير خواهد بود.

تبصرة  :77نمرۀ نهايي پايان نامه حاصل جمع نمرۀ کسب شده در جلسة دفاع و نمره دستاورد علمي است و بر
اساس «فرم ارزشيابي داوران از پاياننامة کارشناسي ارشد» مقدار آن تعيين ميشود .نمرۀ نهايي پ
گروه مستقل /رئي

از تلييد مدير

دانشکده کيربط ،بايد توسط استاد راهنما به صورت کيفي در سيستم گلستان ثبت شود.

تبصرة  :72اصالح عنوان پاياننامه کارشناسي ارشد ميتواند در جلسه دفاع نيز صورت گيرد .در اين خصو

الزم

است کاربرگ مربوط ،تکميل و توسط کليه اعضاي هيلت داوران تاييد و همراه با ساير مدارك به اداره آموزش دانشکده
مستقل /پردي

ارسال شود.

تبصرة  :79تشخيص هيلت داوران مبني بر قبول پاياننامه با هر يک از درجات چهارگانه مذکور به مفهوم ناديده
گرفتن اصالحات احتمالي الزم در پاياننامه نخواهد بود .بلکه پذيرش مشروط پاياننامه به اين مفهوم است که پ

از

انجام اصالحات مورد نظر هيلت داوران نيازي به دفاع مجدد از پاياننامه نيست.
تبصرة  :74دانشجو موظف است پ

از دفاع و اخذ تلييديه اصالح ،نسخه نهايي پاياننامه را که بر اساس ديدگاههاي

هيلت داوران انجام خواهد داد با الحاق نامة امضا شده «رعايت حقوق معنوي دانشگاه يزد» ،به تعداد الزم تکثير کند
و به استاد /استادان راهنما ،استاد /استادان مشاور تحويل نمايد .ضمناً الزم است فايل کامل الکترونيکي پاياننامه را به
صورت ( WORDيا  )LATEXو PDFبه کتابخانه مرکزي دانشگاه تحويل دهد .دانشجو الزم است فايل پاياننامه خود
را در پرتال "پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران" نيز ثبت و به همراه تلييدية مربوط به کتابخانه مرکزي دانشگاه
تحويل دهد .تلييد برگ تسويه حساب و صدور هر گونه گواهي دانشآموختگي منوط به اجراي دقيق مراحل يادشده
است.
تبصرة  :72در مواردي که پايان نامه مردود ارزشيابي شود ،در صورت داشتن سنوات مجاز تحصيلي ،فقط براي
يکبار به دانشجو فرصت داده ميشود تا در يک فرصت حداقل  3ماهه ،پ

از تکميل پاياننامه مجدداً با اخذ درجه

حداکثر "خيلي خوب" از آن دفاع کند .دانشجويي که در سنوات مجاز نتواند از پاياننامه خود با موفقيت دفاع نمايد،
از ادامه تحصيل و دريافت مدرك تحصيلي محروم ميشود.
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تبصرة  :76چنانچه دانشجو در حين تدوين پاياننامه اقدام به تخلف علمي (سرقت علمي ،جعل ،تقلب ،کپيبرداري
و غيره) نمايد و اين موضوع از طرف دانشگاه اثبات شود و يا اينکه به علت تخلف علمي ،پاياننامه مردود ارزشيابي شود،
دانشجو از ادامه تحصيل محروم ميشود.
تبصرة  :79احراز و اثبات تخلف علمي دانشجو پ

از اتمام پاياننامه از سوي دانشگاه ،منجر به ابطال مدرك

تحصيلي صادر شده خواهد شد.

دانش آموختگی
مادة  :24مالك دانشآموختگي داشتن معدل کل حداقل  01بر اساس واحدهاي گذرانده آموزشي و دفاع
موفقيتآميز از پاياننامه است.
تبصرة  :7تاريخ دانشآموختگي دانشجويان کارشناسي ارشد تاريخ دفاع موفقيتآميز از پاياننامه کارشناسي ارشد
است.
تبصوورة  :2دانشااجويي که در صااورت عدم منع قانوني حداکثر تا تاريخ  31مهر از پاياننامه خود دفاع ميکند،
نيازي به ثبت نام در نيمساااال بعدي ندارد ،ولي ارائه گزارش پيشااارفت مربوط به آن نيمساااال و اخذ مجوز افزايش
سنوات (در صورت لزوم) ضروري است .پ

از اين تاريخ الزم است دانشجو در آن نيمسال ثبت نام نمايد.

تبصورة  :9دانشاجويي که در صاورت عدم منع قانوني حداکثر تا تاريخ  05اسفند از پاياننامه خود دفاع ميکند،
نيازي ثبت نام در نيمساال بعدي ندارد ،ولي ارائه گزارش پيشارفت مربوط به آن نيمسال و اخذ مجوز افزايش سنوات
(در صورت لزوم) ضروري است .پ

از اين تاريخ الزم است دانشجو در آن نيمسال ثبت نام نمايد.

تبصوورة  :4دانشااجويان مشاامول خدمت نظام وظيفه طبق آييننامه مربوط حداکثر تا  30شااهريور و  31بهمن
فرصت دفاع از پاياننامه دارند.
تبصرة  :4دانشاجويان ميتوانند براي اطالع از شرايط شرکت در سمينارها و کنفران هاي معتبر و دريافت هزينه
مربوط به تارنماي دانشگاه يزد بخش معاونت پژوهشي مراجعه نمايند.
مادة  :22به دانشجوي کارشناسيارشد که به هر دليل از تحصيل باز ميماند ،بعد از تسويه حساب فقط يک گواهي
مبني بر آنکه چه دروسي را در چند واحد و با چه نمرهاي گذرانده است ،اعطا ميشود.
ماده  :26شوراي بخش  /گروه آموزشي ،شوراي دانشکده مجاز به تعيين ضوابط و مقرراتي مغاير با آييننامههاي
مربوط مصوب وزارت و شيوهنامه اجرايي آن نيستند .تنها در مواردي از بندهاي فوق که در شيوهنامه ککر شده است
ميتوان شرايط ديگري را تعيين و پ

از بررسي و تصويب در شوراي پردي

شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه اجرا نمود.
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ماده  :29دانشاجو موظف است نسبت به کسب آگاهي از مقررات اين شيوهنامه اقدام نمايد .عدم اطالع دانشجو از
کليه مقررات مصوب موجب هيچگونه حقي براي دانشجو نميگردد.
مادة  :28تفسير موارد مبهم و مسکوت در آييننامه بر عهده شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه است.
مادة  :27اين دسااتورالعمل ،مطابق با آييننامه آموزشااي به شااماره  2/13169مورخ  0397/3/0ابالغ شااده توسااط
معاون محترم آموزشاي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و مصوبات شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه يزد تهيه و اجراي
آن براي دانشاجويان کارشاناساي ارشد ورودي  97به بعد الزامي است .از تاريخ اجرا کليه آييننامههاي مغاير با آن لغو
ميشود.
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