
 

 



 تحصیالت تکمیلی 

  پژوهشی و آموزشی نامهوشی

  79ورودی  ارشد یکارشناسدانشجویان 

 EP/B004 :مدرک شناسه

 7979پاییز  ویرایش:

 22 از 2صفحه: 

 

2 

 

 فهرست

 3 .............................................................................................................................. مقدمه

 3 ................................................................................................................................ هدف

 3 .............................................................................................................................. تعاريف

 5 .................................................................................................................. دوره اجراي نحوه

 5 ........................................................................................................................ ورود شرايط

 6 ...................................................................................................................... جبراني دروس

 7 ................................................................................................ اخذ قابل درسي واحدهاي تعداد

 7 ................................................................................................................ تحصيلي ارزشيابي

 9 ..................................................................................................................... غياب و حضور

 9 .................................................................................................. ترم حذف و تحصيلي مرخصي

 01................................................................................................. اخراج و تحصيل ترك انصراف،

 00.................................................................................................... تحصيل سنوات و دوره طول

 02..................................................................................................همانييم و رشته تغيير انتقال،

 02................................................................................................... دروس سازيمعادل و قيتطب

 03...................................................................................................................... راهنما استاد

 01...................................................................................................................... مشاور استاد

 05............................................................................................................. نامهپايان ةيشنهاديپ

 06 ................................................................................................................ نامه پايان از دفاع

 21.................................................................................................................. آموختگي دانش

 

  



 تحصیالت تکمیلی 

  پژوهشی و آموزشی نامهوشی

  79ورودی  ارشد یکارشناسدانشجویان 

 EP/B004 :مدرک شناسه

 7979پاییز  ویرایش:

 22 از 9صفحه: 

 

3 

 

 پژوهشی و آموزشی نامهشیو

  79ورودی  ارشد یکارشناسدانشجویان 

 

دکتري تخصصي )ويژه هاي تحصيلي کارداني، کارشناسي، کارشناسي ارشد و نامه آموزشي دوره)برگرفته از آيين 

ابالغ شده توسط معاون محترم آموزشي وزارت  0/3/0397مورخ  13169/2دولتي( به شماره  2و  0هاي سطح دانشگاه

 علوم، تحقيقات و فناوري و مصوبات شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه يزد(

 

 مقدمه 

داز انتوسعه و سند چشم يهااهداف برنامهژه يبو يو اقتصاد يم اجتماعيو تحوالت عظ يرشد پرشتاب علم و فناور

د آورده است که وزارت علوم، يپد يقاتيها و مراکز تحقدانشگاه يرا برا يطيران، شرايا ياسالم يست ساله جمهوريب

د، متعه يروهايت نيشتر به پژوهش، تربيو توجه ب يدر علم و فناور يجاد تحول راهبرديا يبرا يقات و فناوريتحق

 خود قرار داده است. يکار يهاتي، در صدر اولورا هاي تحصيالت تکميليهدر دور متخصص و ماهر

 

 هدف 

، انتظام بخشيدن به امور تحصيلي دانشجويان از طريق تعيين چارچوب قانوني براي نامهشيوههدف از تدوين اين 

آموزش عالي کشور به منظور  اتها و مؤسسهاي آموزشي و پژوهشي دانشگاهاجراي هماهنگ، يکپارچه و صحيح برنامه

تربيت نيروي انساني متخصص، متعهد، آشنا با علم و آخرين دستاوردهاي علمي و منطبق با نيازهاي جامعه، در راستاي 

هاي موجود براي ارتقاي سطح کيفي آموزش و پژوهش در دوره کارشناسي ارشد و دکتري گيري بهينه از ظرفيتبهره

 است. 

 

 

 تعاریف

 شود:يک ميمربوط به هر  يهاو عبارت ين اساميگزير جايز يهانامه واژهشيوهن يت اختصار، در ايرعا يبرا: 7مادة 

 يقات و فنآوري: وزارت علوم، تحقوزارت

 زدي: دانشگاه دانشگاه

 کارشناسي ارشد و دکتري ۀدور يا دانشکده مجري ي: گروه آموزشگروه مستقل / دانشکده
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ساازماني دانشاگاهي متشاکل از تعدادي عضاو هيلت علمي با تخصص مشترك، در يک ترين واحد : بنياديبخش

شود. رشاته علمي خا  يا چند رشته متجان  که به منظور ايجاد و اجراي آن رشته تحصيلي در دانشگاه تشکيل مي

 در مواردي که بخش وجود ندارد منظور از بخش همان گروه آموزشي است. 

ريزي راهبردي در گذاري و برنامههاي تخصاصاي در نخساتين ساطح سياست: يکي از شاوراآموزشوی شوورای

امورآموزشاي دانشگاه است که به منظور ايجاد هماهنگي و تسهيل در امور اجرايي مرتبط با تحصيل دانشجو در حوزه 

 شود. معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي تشکيل مي

 کارشناسي ارشد  ۀدور نامةشيوه: نامهشیوه

: منظور آموزش دانشاجو در طول سانوات مجاز دوره تحصيلي، بدون پرداخت هزينه )در دانشگاهگانیراآموزش 

 هاي استفاده کننده از بودجه عمومي دولت( است. 

هاي آموزش عالي برابر ضوابط معين، پذيرفته شده، ثبت نام کرده و به : فردي اسات که در يکي از دورهدانشوجو

 تحصيل مشغول است. 

هاي تحصيلي مصوب را با موفقيت به پايان رسانده و برابر هاي دوره: فردي اسات که يکي از رشاتهموختهآدانش

 ضوابط معين، گواهي يا مدرك تحصيلي مربوط را دريافت کرده است. 

واحد درسي  32تا  22شود و شامل : دوره تحصايلي است که پ  از دوره کارشناسي آغاز ميارشد کارشوناسی

 است. 

هاي تحصيلي دانشگاه شرکت مياي از پذيرش است که دانشجو به صورت تمام وقت در فعاليت: شايوهحضووری

 کند. 

 ها است. : منظور آموزش دانشجو در يک دوره تحصيلي، به ازاي پرداخت هزينهپرداز شهریه

 است.  هفته امتحانات پاياني 2هفته آموزش و  06: بازه زماني تعيين شده که شامل تحصیلی نیمسال

اي از دروس هر رشته تحصيلي با هدفي مشخص، که مصوب مراجع قانوني : مجموعه به هم پيوستهدرسی برنامه

 است. 

 32ساعت، عملي يا آزمايشگاهي  06: ارزش مقدار درساي اسات که مفاد آن براي هر واحد نظري درسوی واحد

 021ساعت و کارآموزي  61زي يا کار در عرصاه سااعت، کارو 12سااعت، کارگاهي يا عمليات ميداني )بازديد علمي( 

 شود. ساعت در طول يک نيمسال تحصيلي با بازه تابستاني است و طبق برنامه درسي مصوب اجرا مي

: درساي است که با تلييد گروه آموزشي، گذراندن آن براي رفع کمبود دانش يا مهارت دانشجو، در جبرانی درس

 شود. ده ميآغاز دوره تحصيلي، ضروري تشخص دا
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: وضعيت تحصيلي است که دانشجو در يک نيمسال، بر حسب مقررات هر دوره تحصيلي، معدل کمتر مشورویی

 از حد نصاب تعيين شده در آن دوره را کسب کرده باشد. 

هاي علمي که به لحاظ موضوع داراي قلمرو مشخص و متمايز از ساير : يک شعبه فرعي از شاخهتحصیلی رشوته

 انجامد. علمي است و به احراز دانش تخصصي، مهارت يا کارآمدي معيني ميهاي شاخه

ها اي از يک رشته که ناظر بر وجه تخصصي آن باشد اطالق مي شود. اختالف درس: به شاعبهتحصویلی گرایش

 درصد کل واحدهاي رشته بيشتر باشد.  71در دو گرايش از يک رشته، نبايد از 

غال ل اشتين و به طور موقت به تحصياست که دانشجو برابر ضوابط مع يص: مدت زمان مشخیلیتحص یمرخصو

 ندارد. 

 کند.  يل خوددارياست که در آن دانشجو به طور خودخواسته از ادامه تحص يندي: فرآیلیانصراف تحص

 منظور تحقيق و تتبع نظري است. سمینار:

کارشناسي ارشد و از طريق تحقيق در يک  مستند علمي است که در فرآيند تحصيل دانشجوي دورهنامه: پایان

حوزه معين از رشته يا گرايش تحصيلي و با راهنمايي استاد / استادان راهنما و حسب مورد بر اساس استانداردهاي 

 شود.پژوهشي تدوين مي

کي از اعضاي هيلت علمي داراي مدرك دکتري تخصصي است که مسئوليت راهنمايي دانشجو را ياستاد راهنما: 

 نامه يا رساله بر عهده دارد. ر انجام پاياند

کي از اعضاي هيلت علمي و يا فرد داراي صالحيت با تخصص مرتبط است که مسئوليت مشاوره ياستاد مشاور: 

 نامه و يا رساله بر عهده دارد. دانشجو را در انجام پروژه، پايان

دانشگاهي هستند که براي ارزيابي کمي و  اعضاي هيلت علمي يا افراد متخصص داراي صالحيتهیأت داوران: 

شهريه مصوب  دستورالعملنامه و يا رساله دانشجو در دوره کارشناسي ارشد و دکتري تخصصي مطابق کيفي پايان

 شوند. انتخاب مي هيلت رئيسة دانشگاه

 

 نحوه اجرای دوره 

المللي طبق ضوابط مربوط قابل مجازي و بينحضوري، ارشد به صورت روزانه، شبانه، نيمهدوره کارشناسي :2مادة 

  اجراست.

 شرایط ورود

هاي عمومي از طريق پذيرفته شدن در آزمون ورودي و يا کسب ورود به دانشگاه، تاييد شايستگي شرط :9مادة 

 است.به شرح زير پذيرش از دانشگاه طبق ضوابط و مقررات مصوب وزارت 
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 عالي داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش -الف

 ين سته و ناپيوسته مورد تلييد وزارتدارا بودن مدرك رسمي پايان دوره کارشناسي اعم از پيو -ب

 .کسب پذيرش از دانشگاه بر اساس مقررات مصوب وزارت ياقبولي در آزمون ورودي مورد تلييد  -ج

 و وزارت مصوب داخل به خارج دانشجويان نامهآيينساساات خارج از کشور طبق نتقال دانشاجوي خارج به داخل از مؤا -د

   .دانشگاه موافقت

 اسي ارشد صرفاًهاي آموزش عالي دولتي، آموزش رايگان براي هر دانشاجو در دوره کارشندر دانشاگاه :7 ةتبصور

 پذير است.براي يک بار امکان

بت يغ، در هر درس يقبول ۀا عدم کسب نمري، در صورت حذف درس گانيمشمول آموزش را يدانشجو :2تبصرة 

مربوط مطابق  هناي، موظف باه پرداخات هزانتخااب مجادد آن يبرا ،جبران معادل يا اخاذ درس برايار موجاه يغ

در مواردي که حذف درس خارج از اراده دانشجو باشد با تشخيص شوراي دانشگاه است.  دساتورالعمل شاهريه مصوب

 تحصيالت تکميلي دانشگاه از پرداخت شهريه اخذ مجدد معاف است. 

 ها )اعم از دولتي و غير دولتي( ممنوع است. تحصيل همزمان در دورۀ کارشناسي ارشد در دانشگاه :9تبصرة 

 

 دروس جبرانی

وراي ش کارشاناساي با رشته دوره کارشناسي ارشد تجان  نداشته باشد، به تشخيصچنانچه رشاته دوره  :4مادة

رت در غير اين صو ،گروه مساتقل / دانشکده، دانشجو بايد تعدادي درس را تحت عنوان جبراني بگذراند بخش و تاييد

 ررسي است. قابل ب دانشگاه . موارد خا  در شوراي تحصيالت تکميليمجاز به اخذ درس جبراني نيستدانشجو 

 شود.در ابتداي دوره ارائه ميحتي االمکان واحد است که  02حداکثر دروس جبراني : 7تبصرة 

 شااوراي در بايسااتيدر انتخاب دروس، اولويت با دروس جبراني اساات. تعيين تعداد و عناوين دروس  :2تبصوورة 

 جلسهصورت و شده مشخص نظر مورد رشته و دوره درسي برنامه اساس بر و دانشکده/  آموزشي گروه شوراي و بخش

  .دشو ارسال دانشگاه تکميلي تحصيالت مديريت به مستقل دانشکده/  پردي  آموزشي معاون طريق از مربوط

 اين و نيست مجاز ارشد کارشاناساي مقطع دانشاجويان جبراني دروس براي جداگانه کالس تشاکيل: 9 ةتبصور

   .نمايند شرکت کارشناسي مقطع کالسهاي در بايد دانشجويان

 است. 02حداقل نمره قبولي در هر درس اعم از دروس دوره يا جبراني  :4تبصرة 

هاي نيمسااال شااود، اما در احتساااب ميانگين نمرهنمره دروس جبراني در کارنامه دانشااجو ثبت مي :2تبصوورة 

شاود و دانشاجو موظف است هزينة اين دروس را هاي دانشاجو منظور نميتحصايلي اخذ دروس و ميانگين کل نمره

 پرداخت نمايد. دانشگاه مطابق دستورالعمل شهريه مصوب
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تواند کمتر از واحد جبراني باشد، تنها در نيمسال اول مي 02تا  5چنانچه دانشجو موظف به گذراندن  :6تبصورة 

 2ي و اصلي وي در آن نيمسال کمتر از واحد درساي غيرجبراني اخذ نمايد، مشروط به اينکه جمع واحدهاي جبران 2

 از نيمسال دوم به بعدشود. واحد نشاود. البته آن نيمساال به عنوان يک نيمسال تحصيلي در سنوات وي محسوب مي

 گردد. يک نيمسال تحصيلي در سنوات و مشروطي دانشجو محاسبه مي ،واحد اصلي 2در صورت اخذ کمتر از 

واحد جبراني يک نيمساال به سنوات تحصيلي مجاز دانشجو اضافه مي 2در صاورت گذراندن حداقل  :9 ةتبصور

 گردد. 

 

 تعداد واحدهای درسی قابل اخذ 

 1تعداد  نيواحد است که از ا 32و حداکثر  22ارشد، حداقل  يدر دوره کارشناس يدرس يتعداد واحدها: 2 ةدام

 است.  يآموزش يده به صورت واحدهاناميه و باقمانانيواحد مربوط به پا 6تا 

و  2تعداد واحدهاي درساي )غيرجبراني( را که دانشاجو بايد در هر نيمساال تحصيلي اخذ کند حداقل : 6مادة 

 واحد بيشتر شود.  01است. در هر صورت جمع واحدهاي دروس اصلي و جبراني دانشجو نبايد از  01حداکثر 

ارشد را در دوره کارشناسي در صورتي که دانشجو يک يا چند درس الزامي )غير اختياري( دوره کارشناسي :7تبصرة 

-ارشد از وي پذيرفته نخواهد شد و گذراندن اين دروس در دوره کارشناسيگذرانده باشد، آن دروس در دوره کارشناسي

 ارشد الزامي است. 

)اختياري( خود را در دوره  رشاد، يک يا چند درس غيرالزامياي کارشااناساايدر صااورتي که دانشاجو :2تبصورة 

 ارشناسيه کرا مجدداً در دور)با محتواي يکساان( تواند آن دروس د، نميشاگذرانده با 01حداقل کارشاناساي با نمره

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. 

از شاارط اخذ ذ نمايد واحد اخ 2به داليلي خارج از اراده کمتر از چنانچه در يک نيمسااال دانشااجو  :9تبصوورة 

شود. البته آن نيمسال به عنوان يک نيمسال در سنوات واحد درساي )غيرجبراني( در آن نيمسال معاف مي 2حداقل 

  شود.وي محسوب مي

رساند تمامي دروس دوره و سمينار را به اتمام مي 2در صاورتي که دانشاجو با اخذ واحدهاي کمتر از  :4تبصورة 

نامه و در آخرين نيمسااال تحصاايلي که دانشااجو با اخذ پاياننامه را اخذ نمايد. سااال واحد پايانتواند در همان نيممي

  شود، از شرط اخذ حداقل واحد معاف است.آموخته ميدفاع از آن دانش

 

 ارزشیابی تحصیلی

 است.  01کل قابل قبول در هر نيمسال معدل و  02حداقل نمرۀ ارزشيابي در هر درس  :9مادة 
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هاي ، چنانچه در نيمسال، نمرۀ قبولي کسب نکنددانشجويي که در هر نيمسال در يک يا چند درس :7تبصرة 

، هاي مردودي قبلي در ريزنمرات تحصيلي دانشجو، درس يا دروس مذکور را با نمرۀ قبولي بگذراند، نمره يا نمرهبعدي

اثر و صرفاً آخرين نمرۀ قبولي در آن درس کل دوره بي دلمع ها در محاسبةاما اين نمره ،ماندفقط ثبت و باقي مي

 کل دوره خواهد بود.  معدل مالك محاسبة

 کند. هاي قبل را خنثي نمي، مشروطي دانشجو در نيمساال0گذراندن دروس با استفاده از تبصرۀ  :2تبصرة 

تبصرۀ الت يکنند، تسهافت يدر يمردود ۀ، نمريانضباط ةتيا حکم کميل تقلب و يکه به دل يانيدانشجو :9تبصرة 

 يليمسال تحصينمعدل  ةدانشجو در محاسب ين گونه موارد نمره منظور شده برايشود. در ايشامل آنها نمه ماداين  0

 رد. يگيکل دوره مدنظر قرار ممعدل و 

آموخته اين صورت، دانشکمتر باشد، در غير  01هاي دانشجو در پايان دوره نبايد از ميانگين کل نمره :8مادة 

، دانشجو باشد 01نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلي کمتر از معدل چنانچه  شود.ارشد شناخته نميدوره کارشناسي

 01هاي دانشجو در دو نيمسال تحصيلي کمتر از اگر ميانگين نمره . همچنينشوددر آن نيمسال مشروط تلقي مي

 .شودمشروطي محسوب و از ادامه تحصيل محروم مينيمسال شود، براي دانشجو دو 

کمتر است، مجموع واحدهاي اخذ شده مؤثر در  01اگر در يک نيمسال تحصيلي که معدل دانشجو از  :7تبصورة 

واحد به داليلي نظير اخذ  2مشروط تلقي مي شود. در صورتي که اخذ کمتر از واحد باشد،  2معدل دانشاجو کمتر از 

غيبت موجه درس به تشااخيص شااوراي تحصاايالت  موافقت با، حذف پزشااکي، نيمسااال اولدر تنها درس جبراني 

 شود. خارج از اراده دانشجو باشد دانشجو مشروط حساب نمي ،اتمام واحدهاي درسيتکميلي دانشگاه و 

مجدداً آن  تواند با موافقت استاد راهنما/باشد، مي 02اگر نمره دانشجو در يک درس اختياري کمتر از  :2تبصرة 

درس را اخذ نمايد و يا اينکه به جاي آن درس، درس ديگري را در چارچوب سرفصل رشته انتخاب نمايد. در هر حالت 

است. در  دانشگاه مطابق دستورالعمل شهريه مصوبدرس مربوط  ةنيط دانشجو موظف به پرداخت هزين شرايدر ا

را اخذ و موفق به گذراندن آن  يدرس اختياري ديگر 02از جاي درس اختياري با نمره کمتر صورتي که دانشجو به

 ماند.ثير نمره درس اختياري مردود شده در معدل نيمسال تحصيلي و معدل کل دانشجو باقي ميلدرس شود، ت

پايان هفته ساوم نيمسال دوم )براي دروس اخذ حداکثر زمان ثبت و قفل نمره درس توساط اساتاد،  :9تبصورة 

در نيمسال اول( و حداکثر پانزدهم مردادماه )براي دروس اخذ شده توسط دانشجو در نيمسال شاده توساط دانشاجو 

 .  استدوم( 

باشد دانشجو  01دوره کمتر از  يآموزش يپ  از گذراندن تمام واحدها ييکل دانشجومعدل چنانکه  :4تبصرة 

شود تا يفرصت داده م يبه و يليسنوات تحص ت سقف مجازيمسال با رعايک نينامه را ندارد و تنها انياجازه دفاع از پا

مطابق را  يا دروس جديد احراز کرده است 01تا  02مره بين که در آن ن ييهااز درس واحد 9مجدداً با انتخاب حداکثر 

 نامه خود دفاع کند.کل، از پايانمعدل اخذ نمايد و در صورت جبران کمبود  با دستورالعمل شهريه مصوب دانشگاه

با نمره کمتر از  گذرانده شده يهادرس د است کهيدانشجو مجاز به اخذ دروس جد يکل در صورتمعدل ران جب يبرا



 تحصیالت تکمیلی 

  پژوهشی و آموزشی نامهوشی

  79ورودی  ارشد یکارشناسدانشجویان 

 EP/B004 :مدرک شناسه

 7979پاییز  ویرایش:

 22 از 7صفحه: 

 

9 

 

د يجد ۀاخذ شود، نمر 01دروس با نمره کمتر از  ،جبران معدل يکه برا يد. در صورتنمسال ارائه نشده باشيدر آن ن 01

 ةثبت شده در کارنام ين نمرۀ قبوليدانشجاو صرفاً بر اساس آخر يهاکل نمارهمعدل شود و يم يقبل ۀن نمريگزيجا

د يس جدود، نمرۀ دريرا اخذ نما يديس جدوجبران معدل، دانشجو در يکه برا يدر صورت يول ،شوديدانشجو حساب م

قانون استفاده ن يبار از اکيتواند يتنها م يليتحص ۀدانشجو در طول دور .شوديدانشجو نم يس قبلودرن نمرۀ يگزيجا

 شود. تحصيل محروم مي ةباشد، از ادام 01کمتر از  يکل و معدلبار دوم  يکند و چنانچه برا

از دروس آن  21باشد که با کسب نمره  يصورت بهآخر  مسااليدانشاجو در ن تيوضاع که يصاورت در: 2 تبصورة

 يبرا توانديم ،يليتحص يسقف واحدها تيبا رعا مسااليبه حد نصااب نرساد در همان ن وي باز هم معدل مساال،ين

 . رديجبران معدل درس بگ

در صااورتي که با اخذ دروس جبران کننده معدل و کسااب حداکثر نمره باز هم معدل دانشااجو به حد  :6تبصووره

 نصاب نمي رسد امکان اخذ درس براي جبران معدل وجود ندارد. 

ت در يمدرسان( آن درس و بر اساس حضور و فعال ايمدرس ) يدانشجو در هر درس، از سو يابي: ارز9تبصره 

رد و بر يپذيصورت م يليمسال تحصيدر هر ن يا عمل يو نظر يدروس نظر يبرا ج آزمونيف و نتاي، انجام تکالکالس

 هاي نظري الزامي است. برگزاري آزمون کتبي براي درسشود. ين مييست تعياز صفر تا ب يعدد يمبنا

 

 حضور و غیاب 

 هاي تحصيلي الزامي است. حضور دانشجو در تمام جلسات کالس درس دوره: 7مادة 

ت ، غيبيا در جلسه امتحان پايان نيمسال اگر دانشاجو در درساي بيش از سه شانزدهم جلسات کالس و :هتبصور

ر دکند. اثر نميقبلي را بيصاافر هاي بعد نمره و گذراندن درس در نيمسااال کند، نمره آن درس صاافر خواهد شااد

ه مستقل گروبخش و تاييد شوراي پ  از طرح در شوراي ) صورتي که به تشخيص شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه

 اثربيکالسااي يا امتحان نمره صاافر غيبت غيبت دانشااجو موجه تشااخيص داده شااود،  (/ دانشااکده، شااوراي پردي 

 گردد. مي

 

 مرخصی تحصیلی و حذف ترم

تواند حداکثر يک نيمساال از مرخصي تحصيلي يا حذف ترم استفاده مي ي کارشاناساي ارشاددانشاجو :70مادة 

نمايد، اما مدت مذکور جزو سانوات تحصايلي دانشاجو محساوب شده، مسؤوليت کليه مشکالت آموزشي احتمالي در 

 هاي بعدي متوجه خود اوست.نيمسال

ز طريق سيستم گلستان و هاي مرخصي درصورتي قابل بررسي است که پ  از درخواست ادرخواسات :7تبصورة 

راساس و بگروه مستقل/ دانشکده(  ينظر شوراپ  از کسب )و مديرگروه مستقل / معاون دانشکده استاد راهنما تلييد 
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تاريخ اعالم شده در تقويم آموزشي، به اداره آموزش پردي  / دانشکده مستقل ارجاع و تاييد شود. موافقت با مرخصي 

 گيرد.صيلي دانشجو صورت ميتحصيلي با توجه به وضعيت تح

 النيمس مرخصي بياورد وجود به دانشجو براي تواندمي اول نيمسال مرخصي که مشکالتي به توجه با :2 تبصورة

 .است پذيرامکان پردي  شوراي و دانشکده /مستقل گروه شوراي موافقت با و خا  شرايط تحت اول

مرخصي زايمان براي يک نيمسال تحصيلي قبل از زايمان و دو نيمسال تحصيلي بعد از زايمان با ارائة  :9تبصورة 

پردي  / دانشاکده مساتقل بدون احتسااب در معاون مساتندات الزم به آموزش پردي  / دانشاکده مساتقل و تلييد 

 شوراينيمسال( با مجوز  5هاي بيشاتر )تا سقف گيرد. مرخصاي زايمان براي نيمساالسانوات تحصايلي صاورت مي

 پذير است. موارد خا  امکانبررسي 

درصورتي که دانشجو بعد از انتخاب واحد به داليل موجّه قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد يا  :4تبصرة 

تان براي آن نيمسااال تواند از طريق ساايسااتم گلساارا نداشااته باشااد، مي نيمسااالامکان حضااور در امتحانات پايان 

معاون  و مديرگروه مستقل / استاد راهنمادرخواسات حذف ترم نمايد. درخواست حذف ترم دانشجو بايد پ  از تلييد 

و براساس تاريخ اعالم شده در تقويم آموزشي، به اداره گروه مستقل/ دانشکده(  ينظر شاوراپ  از کساب ) دانشاکده

 آموزش پردي  / دانشکده مستقل ارجاع و تاييد شود. 

درصاورت مخالفت با درخواسات مرخصي يا حذف ترم، دانشجو موظف به پيگيري کليه امور آموزشي  :2تبصورة 

 مقرر است. ( در موعد نيمسالخود )اعم از انتخاب واحد يا شرکت در امتحانات پايان 

هر دانشاجوي کارشاناسي ارشد، در شرايط خا  و با تلييد استاد درس و مدير گروه مستقل / معاون  :6تبصورة 

دانشاکده، در کل دوره و فقط در يک نيمسال تحصيلي، مجاز به حذف اضطراري يک درس خود طبق تقويم آموزشي 

واحد قرار بگيرد،  2ا حذف اين درس زير حد نصاب دانشاگاه اسات. در صورتي که تعداد واحدهاي اخذ شده دانشجو ب

 آن نيمسال مشمول مقررات يک نيمسال آموزشي کامل خواهد بود.

 وجود ندارد. آن درس امکان حذف اضطراري  ،درسيک در صورت ثبت غيبت بيش از حد کالس براي  :9تبصرة 

ا حذف يک يدر مورد دانشجويان مشمول آموزش رايگان، شرط الزم براي حذف اضطراري يک درس و  :8تبصرة 

مطابق دستورالعمل ا دروس اخذ شده در نيمسال تحصيلي درخواست شده ينيمساال تحصيلي، پرداخت هزينة درس 

 است.  دانشگاه شهريه مصوب

 

 انصراف، ترک تحصیل و اخراج 

صورت بايد درخواست خود را شخصاً به هر دليل از تحصيل اعالم انصراف نمايد، در اينتواند دانشاجو مي :77مادة 

به اداره آموزش دانشااکده مسااتقل/  و تلييد اسااتاد راهنما يا رئي  بخش و به صااورت کتبي با تکميل فرم انصااراف
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اف خود را پ  نگيرد، درخواساات تقاضاااي انصاار ،هشااجو بعد از دو ماه از تاريخ ارائپردي  تحويل دهد. چنانچه دان

 نمايد. دانشگاه نسبت به صدور گواهي انصراف اقدام مي

ا ي مشروطي در دو نيمسال يا سنوات بيش از حد مجازبه دليل دانشاجوي انصرافي يا اخراج از تحصيل ) :7تبصرة 

 ( موظف است به تعهداتي که سپرده، عمل نمايد.موارد ديگر

کسب موافقت دانشگاه حتي براي يک نيمسال ترك تحصيل نموده باشد و که دانشجو بدون درصورتي :2تبصورة 

اقدام ننمايد، از ادامه تحصيل محروم هاي بعد در زمان مقرر براي اخذ مجوز )درصاورت لزوم( و انتخاب واحد نيمسال

 شود.مي

تاريخ اخراج و تاريخ است.  تاريخ انصاراف از تحصيل دانشجو، تاريخ ککر شده در فرم درخواست انصراف :9تبصرة 

 .هر سال است 05/1يا  05/00ترك تحصيل دانشجو با توجه به نيمسال اخراج يا عدم مراجعه، 

 

 یول دوره و سنوات تحصیل 

 نيمسال تحصيلي است. 1سال مشتمل بر  2حداکثر کارشناسي ارشد دوره تحصيلي مجاز مدت : 72مادة 

، دانشاگاه اختيار دارد مدت تحصيل وي را آموخته نشاوددر صاورتي که دانشاجو در مدت مقرر دانش :7 ةتبصور

حداکثر تا دو نيمساال افزايش دهد. افزايش سانوات تحصايلي دانشاجوي مشامول آموزش رايگان در نيمسال اول به 

شود. چنانچه انجام مي انشگاهد مطابق دستورالعمل شهريه مصوب صاورت رايگان و در نيمساال دوم با دريافت هزينه

 آموخته نشود از ادامة تحصيل محروم است. دانشجو در اين مدت دانش

و گذراندن تمامي پنجم و ششم، با ارائه داليل کافي توسط دانشجو  هايدر خصاو  سانوات نيمسال :2تبصورة 

و به شرط تکميل و ارائه به موقع گزارش پيشرفت کار واحدها براي دانشاجويان متقاضي تمديد سنوات نيمسال ششم 

کده دانشمعاون گروه مستقل /  مديربندي مصوب، موافقت استاد راهنما، افزايش سانوات تحصيلي طبق برنامه زمانو 

پنجم و ششم  هايامکان صادور مجوز سانوات نيمساال پنجم و شاشام وجود دارد. موافقت با تمديد سنوات نيمسال

دي به اداره آموزش دانشکده مستقل/ پردي  ارسال شود. عدم  05شهريور /  05، بايد حداکثر تا تقاضيدانشجويان م

 گردد. ا ششم دانشجو محسوب مييپنجم  هايمخالفت با تمديد سنوات نيمسال ،مربوطکاربرگ وصول به موقع 

تندات کافي توسط دانشجو و به در خصاو  سانوات نيمسال هفتم، در شرايط خا  و با ارائه داليل و مس :9تبصورة 

افزايش ساانوات تحصاايلي طبق برنامه  و درصااد( 75)پيشاارفت باالي  شاارط تکميل و ارائه به موقع گزارش پيشاارفت کار

و شوراي بررسي موارد خا  امکان صدور دانشکده معاون گروه مستقل /  مديربندي مصاوب، موافقت اساتاد راهنما، زمان

 05موافقت با تمديد سنوات نيمسال هفتم دانشجويان متقاضي بايد حداکثر تا  وجود دارد.مجوز سانوات نيمسال هفتم 

 ،کاربرگ تمديد سنواتبه اداره آموزش دانشکده مستقل/ پردي  ارسال شود. عدم وصول به موقع  دي 05شاهريور / 

 گردد. مخالفت با تمديد سنوات نيمسال هفتم دانشجو تلقي مي

مطابق  ها، دانشااجو ملزم به پرداخت تمام هزينهشااشاام به بعد هاينيمسااالنوات براي تمديد ساا :4تبصوورة 
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 است.  دستورالعمل مصوب شهريه دانشگاه

آموختگي آن دوره نشااود، به علت اتمام ساانوات تحصاايلي، اگر دانشااجو در وقت قانوني خود موفق به دانش :2تبصوورة 

 مختلف دانشگاه تسويه حساب نمايد. واحدهايمحروم از تحصيل محسوب و براي وي حکم اخراج صادر مي شود که بايد با 

   .است دانشجو عهده بر سنوات تمديد براي مقرر زمان در مراجعه عدم از ناشي عواقب: 6 تبصرة

 

 همانییرشته و مانتقال، تغییر 

 ارشد ممنوع است. تغيير رشته در دوره کارشناسي و انتقال :79مادة 

 ريپذامکان درس ارائه عدم مواردبه جز در  گريبه دانشگاه د زديارشاد از دانشگاه  يکارشاناسا يدانشاجو يهمانيم :74مادة

 يشورا دييتا و دانشکده/  مساتقل گروه يشاورارئي  بخش، اساتاد راهنما، تلييد  دييتا با. در صاورت عدم ارائه درس، ساتين

   .دارد وجود دانشجو شدن مهمان امکان  يپرد/  مستقل دانشکده

صورت دروس گذرانده شاده به کندبا ميهماني دانشاجو موافقت مي در مواردي که شاوراي موارد خا  ه:تبصور 

مورد پذيرش قرار گيرد. در هر صورت تواند گروه مستقل / دانشکده مي بخش و شوراي به تشاخيص شاورايميهمان 

هاي ميهماني در کارنامه دانشاجو ثبت شااده و براساس هاي تمام دروس اخذ شاده توساط دانشاجو در نيمساالنمره

 گردد. و معدل کل مشخص مي نيمسالتلثيرگذاري نمرات ميهماني در معدل  نامهشيوهمقررات ککر شده در اين 

 

 سازی دروسمعادلتطبیق و 

 يت گذرانده و متقاضيک کدرشته با موفقياسات که دانشجو در  يرش دروسايمعرف پذ ،ق دروسيتطب: 72مادة 

ک ياساات که دانشااجو در  يرش دروساايمعرف پذ ،دروس يسااازس در همان کدرشااته اساات. معادلورش آن دريپذ

 است.  يمتفاوت با کدرشته قبل يارش آن در کدرشتهيپذ يکدرشته قبالً گذرانده و متقاض

گروه مستقل  مدير ( وبخشبخش )پ  از کسب نظر شوراي نظر رئي  بر اساس درخواست دانشجو و : 7تبصورة 

   رد.يگيکد رشته دانشجو انجام م ينامه( تا سقف واحدهاق دروس دانشجو )بجز پايانيدانشکده تطبمعاون / 

( و مدير گروه بخش)پ  از کسب نظر شوراي  ارشد با نظر رئي  بخشساازي دروس در دوره کارشاناسايمعادل

 پذير است:دانشکده و با شرايط زير امکانمعاون مستقل / 

 پذيرش دانشجو براي ورود به دوره، مورد تلييد وزارت باشد. -الف

سازي در آن گذرانده شده است، که دروس درخواست شده براي معادل يرشته تحصيلي دانشجو در دانشگاه -ب

 زارت باشد.مورد تلييد و

 ارشد باشد.دروس گذرانده شده دانشجو بر اساس سرفصل مصوب و در مقطع کارشناسي -ج
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 ( وبخش)پ  از کسب نظر شوراي  سازي شده بايد به تشخيص رئي  بخشآموزشي دروس معادل محتواي -د

 تر باشد. کم 02نمره آنها نبايد از  و اشتراك داشته %21دانشکده حداقل معاون مدير گروه مستقل / 

گرفتن واحد بدون در نظرسازي شده دانشجو نبايد از نصف کل واحدهاي دوره )تعداد واحد دروس معادل -هو

 نامه( بيشتر گردد. پايان

  د باشد.يد کمتر از تعداد واحد درس رشته جدينبا يسازمعادل يشده براا تعداد واحد درس درخواستو

هاي قبل هاز دور ق شدهيهمان )تغيير رشته و ...( و دروس تطبيشده غيرمسازي هاي دروس معادلنمره :2تبصرة 

هاي دانشااجو منظور شااود ولي در محاساابة ميانگين کل نمرهنيمسااال محسااوب نميهاي معدل نمرهدر محاساابه 

   گردد.مي

مردودي و سوابق ، اعم از قبولي يا متقاضي تطبيق واحد تمام نمرات دروس دانشجوي ميهمان و انتقال :9تبصرة 

گرفتن نمرات تمام دروس دانشجو در نيمسال تحصيلي با در نظر معدلشود. آموزشي عيناً در کارنامه دانشجو ثبت مي

 گردد. کل دانشجو صرفًا نمرات دروس پذيرفته شده منظور ميمعدل شود ولي در محاسبه آن نيمسال محاسبه مي

ها/ دولتي که زيرمجموعة وزارت نيستند و همچنين دانشگاهق دروس مؤسسات يسازي و تطبمعادل :4تبصرة 

صرفًا براي دانشجويان پذير نيست. امکان خودگردان يها يهاي مجازي و پردرشته نور،موسسات غيرانتفاعي، پيام

 سازي دروس با پردي  وجود دارد. دوره پردي  خودگردان امکان معادل

سازي شده، يک نيمسال از سنوات مجاز تحصيلي دانشجو واحد از دروس معادل 01تا  2به ازاي هر  :2 تبصرة

 شود. کاسته مي

 

 استاد راهنما

پژوهشي و پژوهشي به پيشنهاد دانشجو و با موافقت  -ارشد آموزشياساتاد راهنما در دوره کارشاناساي  :76مادة 

 با مرتبه حداقلنامه مصااوب تحصاايالت تکميلي دانشااگاه يت شاايوهبا رعايکي از اعضاااي هيلت علمي دانشااگاه يزد 

 شود.استادياري و تلييد شوراي بخش و شوراي گروه مستقل / دانشکده تعيين مي

 مشخص گردد. قبل از شروع نيمسال دوماستاد راهنماي دانشجو بايد تا  :7تبصرة 

توان در نظر گرفت. ياستاد راهنما م 2ارشد حداکثر  ينامه کارشناسانيهر پا يبرا در موارد اساتثنايي :2تبصورة 

و با  زدي دانشگاه از حتما يستياول با يباشند، استاد راهنمانفر  2ارشد  يکارشاناسا يکه اساتادان راهنمايدر صاورت

 .  باشد %61 حداقل مشارکت رصدد

در موارد استثنايي با موافقت شوراي بخش و شوراي گروه مستقل/ دانشکده، استاد راهنماي دوم را مي :9تبصرة 

صالح داخل يا ها يا مؤساسات آموزش عالي کشور و يا متخصصان کيتوان از بين اعضااي هيلت علمي ديگر دانشاگاه

نامه مصوب تحصيالت تکميلي با رعايت شيوهنامه خارج از دانشگاه با مدرك دکتري در زمينه تخصصي مرتبط با پايان

 انتخاب نمود.دانشگاه 
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در سفر مطالعاتي يا ماموريت خارج از کشور  در زمان دفاع دانشاجودر صاورتي که عضاو هيلت علمي  :4تبصورة 

 درصد مشارکت تعيين نمود.  01با حداقل استاد راهنماي دوم داخل دانشگاه نامه باشد الزم است براي آن پايان

ي دوم داخل تعيين اسااتاد راهنما با مدت زمان بيش از يک سااال، پيشاانهاد يهايدر مورد ملموريت :2تبصوورة 

 گيري خواهددر شوراي پردي  بررسي و تصميممطرح و گروه مستقل / دانشکده  شوراي بخش و شوراي در دانشاگاه

 شد.

تغيير اسااتاد/اسااتادان راهنما، با موافقت شااوراي بخش، شااوراي گروه مسااتقل/ دانشااکده، با موافقت  :6تبصوورة 

پذير اسات. در اين صاورت فاصله زمان دفاع تا آخرين تغيير انجام شده اساتاد/اساتادان راهنماي قبلي و جديد، امکان

 ماه باشد. 3بايد حداقل 

اضافه شدن استاد راهنماي دوم، با موافقت شوراي بخش، شوراي گروه مستقل/ دانشکده، با موافقت  :9تبصرة 

 3 حداقل ديبا شده انجام رييتغ نيآخر تا دفاع زمان فاصله صورت نيپذير است. در ا، امکاندومو  اول استاد راهنماي

زمان ککر  حداقل، باشدالزامي  اين ماده 1در مواردي که اضافه شدن استاد راهنماي دوم با توجه به تبصرۀ  .باشد ماه

 يابد. کاهشتواند بر ضرورت مي بنا هشده در اين تبصر

 (اصل يا اسکن شده) امضااي اساتاد / اساتادان راهنما )داخل يا خارج از دانشاگاه( در فرم پيشنهاديه :8تبصورة 

ه ب گروه مساتقل / دانشاکده( تلييد کتبي يکي از استادان راهنماشاوراي  )به تشاخيص الزامي اسات. در مواقع خا 

 وي شود.  يتواند جايگزين امضامي رئي  بخش

 

 استاد مشاور 

گروه مستقل / دانشکده از شوراي ي بخش و اساتاد مشااور به پيشانهاد استاد راهنما پ  از تلييد شورا :79مادة 

موسسات آموزش عالي کشور و يا متخصصان و ها ا اعضاي هيلت علمي ديگر دانشگاهيبين اعضاي هيلت علمي داخلي 

نامه مصوب با رعايت شيوهنامه در زمينه تخصصي مرتبط با پايان صاالح داخل يا خارج از دانشگاه با مدرك دکتريکي

 شود.ب ميانتخاتحصيالت تکميلي دانشگاه 

نامه کارشناسي ارشد از بين اعضاي هيلت علمي و يا متخصصان در صورت نياز به انتخاب استاد مشاور پايان :7تبصرة 

راي شو شوراي بخش و نيستند، اين انتخاب به تشخيص يصالح داخل يا خارج از دانشگاه يزد که داراي مدرك دکترکي

 گروه مستقل / دانشکده و محدود به افراد ياد شده در کيل است: 

کارشناسان ارشد مؤسسات اجرايي يا مراکز علمي، پژوهشي يا صنعتي با مدرك حداقل کارشناسي ارشد با  -الف

 نامه. زمينه تخصصي مرتبط با پايان

دانشگاه با رعايت سقف تعداد واحد تدري ، طبق مربيان هيلت علمي دانشگاه يزد و مربيان ملمور به تحصيل  -ب

 مصوبه هيلت امنا.

 استفاده از دانشجويان دکتري بعنوان استاد مشاور مجاز نيست.  :2تبصرة 
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که يتوان در نظر گرفت. در صااورتياسااتاد مشااور م 2ارشاد حداکثر  ينامه کارشاناسااانيهر پا يبرا :9تبصورة 

ن در يد درصااد مشااارکت افراد بر اساااس توافق طرفيز يک نفر باشااند، باش ايارشااد ب ياسااتادان مشاااور کارشااناساا

نامه منزله مشارکت مساوي استادان در مشاوره پاياننامه ککر شاود. عدم ککر درصد مشارکت افراد بهانيه پايشانهاديپ

 است. 

 تواند استاد مشاور نداشته باشد.نامه کارشناسي ارشد ميپايان :9تبصرة 

 تواند خارج از دانشگاه يزد باشد. دوم و مشاور، حداکثر يک نفر مي ياز بين استادان راهنما :4تبصرة 

 با موافقتبه پيشنهاد استاد راهنما و ، بعد از تصاويب پيشنهاديه اساتاد مشااور و اضاافه شادن تغيير :2تبصورة 

ر انجام يين تغيفاصله زمان دفاع تا آخرن صورت يپذير است. در اشوراي بخش و شوراي گروه مستقل/ دانشکده امکان

  ماه باشد. 3شده بايد حداقل 

توانند عالوه بر موارد فوق، شرايط ديگري براي استاد / استادان هاي مختلف ميدانشکده در ساير موارد،: 6تبصرة 

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

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

تواند مي مشاور به رئي  بخشگروه مساتقل / دانشاکده( تلييد کتبي اساتاد / اساتادان شاوراي خا  )به تشاخيص 

 جايگزين شود. 

 

 امهن پایانپیشنهادیة 

نامة خود را با نظر استاد راهنما انتخاب ، موضوع پايانتحصيلي تا پايان نيمسال دومدانشجو موظف است : 78مادة 

 تدوين و موضاوع انتخاب در ارشاد کارشاناسااي دانشاجويان تحقيقاتي و مطالعاتي محورهاي به دهيجهت برايکند. 

 :  گرددمي پيشنهاد و عيينت کيل شرح به کالن هايسياست و رويکردها نامهپايان پيشنهاديه طرح

 دانش مرزهاي گسترش( الف

 کشور و استان اصلي مشکالت و نيازها رفع منظور به تکميلي تحصيالت هاينامهپايان هدايت( ب

 فناوري و نوآوري بر تلکيد با کشور علمي توسعه اندازچشم راستاي در هدفمند تحقيقات انجام( ج

 محور محصول و تقاضامحور هاي پژوهش انجام( د

 اي رشتهبين و گروهي تحقيقات انجام( ها

و با نظر استاد/استادان « تعهد رعايت حقوق معنوي دانشگاه يزد»دانشجو موظف است با مد نظر قرار دادن : 77 ةادم

همچنين هفته پ  از شروع نيمسال سوم به رئي  بخش تحويل دهد.  2نامه خود را حداکثر تا راهنما پيشنهاديه پايان

هفته پ  از شروع  01نامه خود را حداکثر تا ، پيشنهاديه پايانبخش شوراي دانشجو بايد با اعمال تغييرات مورد نظر

هفته پ  از شروع نيمسال سوم به تصويب شوراي گروه مستقل  01نيمسال سوم به تصويب شوراي بخش و حداکثر تا 

پ  از  رسد.د شوراي گروه مستقل / دانشکده به تصويب نهايي ميييتلنامه پ  از / دانشکده برساند. پيشنهاديه پايان
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ارسال  ردي  / دانشکده مستقل، بايد نسخه اصلي پيشنهاديه جهت بايگاني در پرونده دانشجو به اداره آموزش پتصويب

 در سيستم گلستان به عمل آيد.  ابطه با انجام مراحل ثبت و تلييداقدام مقتضي در رو  شود

نامه توسط دانشجو، تا زماني که از آن دفاع نشده، دانشجو موظف است بر اساس پ  از اخذ واحد پايان :7تبصرة 

 نام نمايد. نامه ثبتتقويم دانشگاه در نيمسال)هاي( بعد نيز براي اخذ واحد پايان

شود که حداقل شش ماه از زمان تصويب پيشنهاديه وي در در صاورتي اجازه دفاع به دانشجو داده مي :2تبصورة 

 سپري شده باشد.  دانشکده گروه مستقل/شوراي 

نامه را درخواست کند. تواند تغيير موضوع پاياناستاد راهنما مي ،در شرايط خا  و با ککر داليل موجه :9تبصرة 

پ  از تلييد شوراي بخش و شوراي گروه شود مي که منجر به تغييرات اساسي در پيشنهاديهنامه موضاوع پايان تغيير

قبل از جلسه دفاع، پيشنهاديه  نامهموضوع پاياناساسي شاود. در صورت تغيير مصاوب تلقي مي ،مساتقل / دانشاکده

. در اين گردد دانشااجو بايد مجدداً مراحل تصااويب را گذرانده و تغييرات انجام شااده در ساايسااتم گلسااتان نيز اعمال

 شرايط رعايت فاصله زماني شش ماهه از زمان تصويب مجدد پيشنهاديه تا دفاع الزامي است. 

 ي مربوطقيتشو نمره چهارم مسالين انيپا تا سوم مسالين پانزدهم هفتهاز پيشنهاديه تصويب  در صورت: 4تبصرة 

هاي با توجه به گزارشدر صورت عدم تصويب پيشنهاديه بعد از پايان نيمسال چهارم،  .رديگينم تعلق دانشجو به

صو  ادامه درخبه تشخيص شوراي پردي  / دانشکده مستقل و تلييد شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه، پيشرفت، 

 شود. گيري ميتحصيل دانشجو تصميم

شهريور  05 حداکثر تاهاي پيشرفت کار خود را گزارشاز نيمسال چهارم تحصيلي، دانشجو موظف است : 20مادة 

دي تکميل کرده، پ  از تلييد اساااتاد راهنما، رئي  بخش و مدير گروه مساااتقل / معاون دانشاااکده به اداره  05و 

اداره آموزش پردي  / دانشکده مستقل پ  از درج گزارش در پرونده آموزش دانشاکده مستقل/ پردي  تحويل دهد. 

گذاري آن در سايساتم گلساتان، گزارش آن را به همراه سااير مدارك در زمان دفاع به ناظر تحصيالت دانشاجو و بار

 دهد. تکميلي دانشگاه تحويل مي

در صااورت عدم ارائه گزارش پيشاارفت کار در موعد مقرر يا موافقت مشااروط اسااتاد راهنما با تمديد  :7 تبصوورة

نسبت به صدور اخطار کتبي و تذکرات الزم براي دانشجو دانشاکده مستقل  ضاروري اسات آموزش پردي / ،سانوات

گيري به شاوراي تحصاايالت تکميلي دانشگاه ارسال اقدام نمايد. در صاورت تکرار اين وضاعيت، پرونده براي تصاميم

 خواهد شد. 

 و در نهايت عدم تکميل و تحويل به موقع گزارش پيشرفت تحصيلي منجر به منع ثبت نام دانشجو :2 تبصرة

 . گرددمي محروم شدن از تحصيل

 

 نامهپایان دفاع از

و عدم منع  ااااااااد راهنماااااانامه و تاييد استاتي خود و تدوين پاياناااااادانشجو پ  از انجام کار تحقيق :27مادة 
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 نامه خود دفاع کند. مجاز است در حضور هيلت داوران از پايان 01ورت کسب معدل حداقل صدر  نامثبت

 به يدهچک ارائه وشود  تهيه فارسي زبان به نامهپايان نگارش دساتورالعمل با مطابق بايساتي نامهپايان :7ة تبصور

و تلييد شوراي گروه  بخش شوراي نظر با خارجي هايزبان هايرشته دانشجويان. است الزامي انگليسي و فارساي زبان

   .کنند تهيه زبان همان به را خود نامهايانپ توانندمي دانشکده/  مستقل

 وو تلييد شوراي گروه مستقل / دانشکده در رابطه با دانشاجويان غير ايراني به تصاويب شوراي بخش : 2تبصورة 

جود دارد. وجايگزين زبان فارسي نامه به زبان انگليسي امکان تدوين پاياندانشاگاه تحصايالت تکميلي تلييد شاوراي 

 نامه به زبان فارسااياساات عالوه بر نگارش پايانيا مشاااور دانشااجو غير ايراني  همچنين در مواردي که اسااتاد راهنما

 وجود دارد.نيز امکان نگارش به زبان انگليسي 

 الزم است درخواست دفاع از نامه و تلييد رئي  بخش،پ  از تعيين تاريخ برگزاري جلسه دفاع از پايان: 9 تبصرة

  .شودروز قبل از تاريخ دفاع، تلييد  01مديرگروه مستقل/ معاون دانشکده حداقل  طريق

عم نامه انامه براي داوران، ضميمه کردن مستندات مربوط به تمام دستاوردهاي پايانهنگام ارسال پايان :4تبصرة 

توانند اي مينامه، دستاوردهاي علمي، براي داوران ضروري است. در جلسه دفاع از پاياناز مقاالت و گواهي پذيرش آنها

ها مورد ارزيابي قرار نامه تاثير داشته باشند که قبل از جلسه دفاع به داوران تحويل گرديده، توسط آنبر نمره پايان

 گرفته باشند.

 است:صورت زير به آنهاترکيب که  شودنامه در جلسه دفاع توسط هيلت داوران انجام ميارزشيابي پايان :22مادة 

 ا استاد/استادان راهنما )استاد راهنماي اول رئي  جلسه(0

 ا استاد/استادان مشاور2

علمي يا متخصاصاان و محققان برجسااته داراي مدرك دکتري که يک نفر از آنها بايد  لتيدو نفر از اعضااي ه -3

 انتخاب گردد. خارج از بخش

باشد، حضور هر دو استاد راهنما در جلسه دفاع الزامي  نامه داراي دو استاد راهنماکه پاياندر صاورتي :7تبصورة 

تواند با حضااور يکي از اسااتادان راهنما جلسااه دفاع مي ،اساات. در موارد خا  و موافقت کتبي اسااتاد راهنماي غايب

 برگزار شود. 

 .تواند رسميت يابدجلسه دفاع بدون حضور استاد/استادان مشاور مي :2تبصرة 

 اخذ اداري مراحل باشااد، داشااته حضااور دانشااگاه از خارج فردي نامهپايان مشاااوره و راهنمايي تيم در اگر :9 تبصوورة

به  مربوط مسااائل جهت الزم هايپيگيري مساائول. شااودمي انجام بخش رئي  توسااط ،مدعو اسااتاد برايهاي الزم مجوز

 مدعو مشاور استاد و دوم راهنماي استاد هايهزينه. است اول راهنماي استاد عهده بر دفاع جلسه در حضاور و التدري حق

   .است دانشکده/  مستقل گروه عهده بر( التدري حق بجز)

گروه و شاااوراي  بخشانتخاب اعضااااي هيلت داوران به پيشااانهاد اساااتاد راهنما و تلييد شاااوراي  :4تبصوورة  

گروه  و شوراي بخشدانشاکده اسات و حضاور آنها در جلسه دفاع الزامي است. در صورت صالحديد، شوراي /مساتقل
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عنوان اعضاي هيلت داوران انتخاب د افرادي بجز افراد پيشانهادي توسط استاد راهنما را بهنتوانمساتقل/دانشاکده مي

   د.ننماي

ها و مؤسسات بوده و از دانشگاه يبايد داراي مدرك دکترهاي کارشناسي ارشد نامهاستادان داور پايان :2تبصورة 

ا اينکه صالحيت علمي آنها مورد يپژوهشاي يا صانعتي معتبر انتخاب شوند و  -آموزش عالي کشاور و يا مراکز علمي 

 د شوراي بخش و شوراي گروه مستقل / دانشکده قرار گيرد. ييتل

يافته و با سابقه چندين ساله در تحصيالت تکميلي و آموزشاي توسعه هاي بخششاود که توصايه مي :6تبصورة 

از  بخشجاي داور خارج از امور پژوهشاي با رعايت يکي از شروط کيل و با تصويب شوراي گروه مستقل / دانشکده، به

 استفاده کنند: يداور داخل

 پژوهشي -در مجالت علمينامه اي از پايان، مقالهبخشکه تا زمان تصويب برگزاري جلسه دفاع در درصورتي -الف

 قطعي داشته باشد.  شپذير ISIيا  مورد تاييد وزارتين

اي وجود داشته يا تعداد دوره فارغ التحصايل در دورۀ کارشاناساي ارشاد ناپيوسته در رشته 5درصاورتي که  -ب

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

، امکان انجام داوري توسط يکي از تحصيالت تکميلي دانشگاه يرت پ  از تاييد شورادر صاورت ضرو: 9 تبصورة

 داوران از طريق ويدئو کنفران  وجود دارد.

 ديگري شرايط فوق، موارد بر عالوه توانندمي مختلف هايدانشکده ،7 تا 0 تبصرۀ مشمول موارد ساير در :8تبصرة 

  .انندبرس دانشگاه تکميلي تحصيالت شوراي تلييد و مستقل دانشکده/  پردي  شوراي تصويب به و تعيين را

 تحصيالت تکميلي )ناظر( در جلسه دفاع الزامي است. حوزهحضور يک نماينده از  :7تبصرة 

لت داوران به يتوسط ه يفيآن به صورت ک يابيشود و ارزشکل محاسبه نمي معدل نامه درنمره پايان: 29مادة

  شود:يدانشجو ثبت م ةکارنام ر انجام و دريشرح ز

 قبول با درجه: -الف

 (21تا  09عالي )نمره 

 (99/02تا  02خوب )نمره  يليخ 

 (99/07تا  06خوب )نمره  

 (99/05تا  01متوسط )نمره 

 (01مردود )نمره کمتر از  -ب

 داوران هيلت بقيه براي و 2 ضريب راهنما استاد نمره براي ارشد، کارشاناساي نامهپايان ارزشايابي در: 7 تبصورة

 . شودمي گرفته نظر در 0 ضريب

هايي که داراي دو استاد راهنما هستند، در صورت حضور هر دو استاد راهنما در جلسه دفاع نامهپايان :2تبصورة 

و درصااورتي که يکي از اسااتادان  شااودنامه در نظر گرفته ميدر ارزشاايابي پايان 0براي هر کدام يک نمره با ضااريب 
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هايي که داراي دو استاد نامهپايان شود.در نظر گرفته مي 2اهنما غايب باشد، براي نمره استاد راهنماي حاضر ضريب ر

 0مشااور هستند، در صورت حضور هر دو استاد مشاور در جلسه دفاع، ميانگين نمره آنها به عنوان يک نمره با ضريب 

در صاورت غيبت يکي از اساتادان مشااور، نمره استاد مشاور حاضر با شاود. نامه در نظر گرفته ميدر ارزشايابي پايان

 شود. محاسبه مي 0ضريب 

عبارت  هنر و معماريهاي دانشکده رشتهغير از هاي معيارها و نکات مورد ارزشيابي هيلت داوران براي رشته :9تبصرة 

 است از:

ميزان  ،بديع بودن مطالب و نوآوري ،کاربردي موضوعاي و نامه شامل اهميت نظري، توسعهکيفيت علمي پايان -الف

 گيري علمي و استفاده از منابع و مآخذ معتبر )نامه با موضوع، چگونگي تجزيه و تحليل و نتيجهانطباق محتواي پايان

 (.7سقف نمره: 

اماليي و تايپي،  هاينامه شامل شيوه نگارش و انسجام مطالب، پيراسته بودن متن از غلطکيفيت نوشتاري پايان -ب

نامه تحصيالت تکميلي در اصول نگارش و گيري و رعايت شيوهرعايت اصول مربوط به چکيده نويسي، مقدمه و نتيجه

 (. 4سقف نمره:آرايي )صفحه

نامه و دستاوردهاي علمي آن، نحوه پاسخگويي به سؤاالت، نامه شامل چگونگي معرفي پايانکيفيت دفاع از پايان -ج

 (.4سقف نمره: )نامه نامه و ميزان تسلط دانشجو بر مطالب پايانبندي ارائه پايانزمان رعايت

)با توجه به گزارش ليدانشجو در طول تحص يکيزيو حضور ف تاقيدر تحق نظم و  يريگيپاستمرار در تحقيق:  -د

 (7)سقف نمره:  شده( ليت تکمفرشيپ ياه

 (.9)سقف نمره: نامه دستاوردهااي علمي پايانمحصوالت و  -هو

 (2/7)سقف نمره:  نامهتالش و کارايي دانشجو براي اتمام به موقع پيشنهاديه و پاياننمره تشويقي شامل  وو

 

 عبارت است از: هنر و معماريدانشکده هاي رشتهمعيارها و نکات مورد ارزشيابي در هيلت داوران براي  :4تبصرة 

 ،طراحي تفصيلي معماري )پرورش ايده( ،رابطه آن با مباني نظري طراحطراحي شامل: ايده کلي طرح و  -لفا

 (.7سقف نمره: رعايت و توجه به مباحث فني طرح )

 ۀها و...، همچنين چگونگي تجزيه و تحليل، انسجام و شيااومطالعات و تدوين پروژه شامل: تهيه مدارك، نقشه -ب

 (. 4سقف نمره: تکميلي در امور نگارش و صفحه آرايي )نامه تحصيالت نگارش صحيح علمي و رعايت شيوه

نامه و دستاوردهاي علمي آن، نحوه پاسخگويي به سؤاالت، نامه شامل: چگونگي معرفي پايانکيفيت دفاع از پايان -ج

 (. 4سقف نمره: نامه )نامه و ميزان تسلط دانشجو بر مطالب پايانبندي ارائه پايانرعايت زمان

)با توجه به گزارش ليدانشجو در طول تحص يکيزيو حضور ف تاقيدر تحق نظم ،يريگيپاستمرار در تحقيق:  -د

 (7)سقف نمره:  شده( ليت تکمفرشيپ ياه
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 (.9)سقف نمره: نامه دستاوردهااي علمي پايانمحصوالت و  -وه

 (2/7)سقف نمره:  نامهپيشنهاديه و پايانتالش و کارايي دانشجو براي اتمام به موقع نمره تشويقي شامل ا و

 نامه تلثيرگذار است: زير بر نمره پايان با شرايطنامه دستاوردهاي علمي پايان :2تبصرة 

متعلق به  کارشناسي ارشددانشجويان ي هانامه( با توجه به مقررات و با عنايت به اينکه مالکيت معنوي پايانالف

نامه تلثيرگذار است که در رابطه با وابستگي )نشاني( نويسندگان بر نمرۀ پايان ايدانشگاه يزد است، دستاورد علمي

شود، موارد زير رعايت نامه، ترتيب نويسندگان مقاله و نوع مجالتي که مقاله در آن چاپ ميمقاالت مستخرج از پايان

 شود: 

زد )بر يد دانشگاه يان مشاور در مقاله صرفاً با( دانشجو، استاد / استادان راهنما و استاد / استادي)نشان يا وابستگ7

 يو پژوهش يمراکز آموزش يلت علميه ياست اعضا يهيالملل دانشگاه( باشد. بدنياز روابط ب ياساس ساختار ارسال

بازنشسته دانشگاه  يلت علميه يو...(، اعضا يعلم يها، قطبيها و مراکز پژوهشزد )پژوهشکدهيوابسته به دانشگاه 

دارند، در زمان  ير دولتيو غ يدولت يها و نهادهاها، دستگاهر دانشگاهيبه سا يسازمان يکه وابستگ يانيز دانشجوينزد و ي

 ن مصوبه هستند. يل مشمول ايا بعد از فراغت از تحصيل و يتحص

 دهش انجام پژوهشگاه يا دانشگاه با يزد دانشگاه مشترك قرارداد قالب در دانشجو نامهپايان موضوع که صورتي در ا2

 . گيرد قرار يزد دانشگاه آدرس از بعد دانشجو دوم آدرس بعنوان تواندمي پژوهشگاه يا دانشگاه آن آدرس باشد،

ا يمشغول به کار، بازنشسته و  يلت علميعضو ه ،ا استاد مشاور دانشجويدوم و  يکه استاد راهنمايا در صورت9

ر از يسسه غؤتواند دانشگاه / ميا مشاور خارج از دانشگاه ميدوم و  ياستاد راهنما يزد نباشد، وابستگيوابسته دانشگاه 

 زد ککر شود. يدانشگاه 

 د نقشيگر در مقاله وجود دارد. فقط بايد يا دانشجويو  يلت علميه يا با نظر استاد راهنما امکان درج نام اعضا4

 يد شده و نام آنها بعد از نام دانشجويياستادان راهنما تل ه مقاله توسط استاد /يا دانشجو در تهيو  يلت علميعضو ه

ز ايمقاله شرکت داشته باشد امت فيدانشجو در تلل کياز  شيکه ب يصورت در رد.يو استاد/استادان راهنما قرارگ ارشد

 د. ريگيدانشجو تعلق م نيآن به اول

 باشد. چاپ يا پذيرش شده در مجالت ( مقاله Corresponding Authorمسئول )نويسنده د ياستاد راهنما با-2

ر معتبر يا در مجالت غيشوند و ير معتبر ارائه ميغ يهانارها / کنفران ينامه که در سما مقاالت مستخرج از پايان6

ن الزم است استادان و يست. بنابراين يگونه اعتبارچيه يشوند، داراي( چاپ مي)بر اساس اعالم حوزه معاونت پژوهش

، اقدام يها و مجالت معتبر رشته تخصصنارها/ کنفران ياز سم يمختلف پ  از شناخت کاف يهاان رشتهيدانشجو

 ارائه و چاپ مقاله در آنها به عمل آورند.  يدر راستا يمقتض

مقاالت  يبرا Gallery Proofنسخه  ايو  DOIه شده در مجالت، ارائه تفريز به مقاالت پذايامت صير تخصايمعا 9

 استاد راهنما است.  دييبا تا يللملانيو ب يمقاله در مجالت داخل يش قطعرينامه پذ ريتصو ايو  يش قطعريمورد پذ
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به شرح زير اي تواند امتياز جداگانهنامه چندين دستاورد علمي داشته باشد به هرکدام ميدر صورتي که پايان( ب

  :تعلق گيرد

و به گواهي  75/1مقاله( تا سقف  کي)حداکثر  يالملل نيو ب يمعتبر مل يهاشيارائه در هما ايمقاله  چاپبه ا 7

 يهاهينما و ISC، Scopus )مجالت يپژوهش -يعلم ،يجيو ترو يچاپ هر مقاله در مجالت معتبر علم اي يش قطعريپذ

مقاله در مجالت علمي ا پژوهشي داخلي  هر پذيرش قطعي يا چاپگيرد. ( تا سقف يک نمره تعلق ميديگر يتخصص

، )به همراه مستندات( نامهمستخرج از پايان تاييديه علمي اختراع يا ابداع ،ISI ، مجالت داراي نمايهيند وزارتييمورد تل

خت نامه، اثر بديع و ارزنده هنري و ساهاي بين المللي خوارزمي، رازي و فارابي مرتبط با پايانکسب عنوان در جشنواره

ينمره م 3تا سقف  2و 0، بر اساس جداول )با ارائه مستندات( توليد محصول جديد، افزاريدستگاه يا توليد بسته نرم

 نامه تلثير داشته باشند.توانند بر نمره پايان

 مقاله محاسبه خواهد شد.  کيمربوط به  ازيمقاله به کنفران  و مجله ارسال شود فقط امت کي اگر -2

 ۀهاي علمي و صنعتي ايران، نمرعلمي اختراع و يا ابداع، منوط به ارائه گواهي از سازمان پژوهش ةديييتل ۀنمر (ج 

اثر بديع و ارزنده  ۀهاي معتبر علمي، نمرها منوط به ارائه گواهي کسب عنوان اول تا سوم از دبيرخانه جشنوارهجشنواره

د وزارت ييالمللي داخلي و خارجي مورد تلهاي کشوري و يا بينهنري منوط به کسب عنوان اول تا سوم در نمايشگاه

گروه  بخش و شوراي د شوراييي، منوط به تلافزاري يا توليد محصول جديدتوليد بسته نرميا و نمره ساخت دستگاه 

 بلقا ينوزارت ديتائ مورد يهاجشنواره در تنها عنوان کسب و اختراع ثبت ربط است.مستقل / دانشکده آموزشي کي

. اشدب شده منظور يقاتيتحق گروه در زين راهنما استاد نام و دانشجو نامهانيپا با مرتبط ديبا هاجشنواره. است قبول

 .رديگيم تعلق کامل طور به يقاتيتحق ياعضا از کدام هر به هاجشنواره به مربوط نمره

 پژوهش يمصوب شورا نامهوهيش براساسو استاني  يدر سطح مل ينامه برون دانشگاهنايپا تيداد حماقراربه  (د

قبل از جلسه  يستيبا به همراه نمره آن مستندات و گيردنمره تعلق مي 5/0و  2دانشگاه به ترتيب تا سقف  يو فناور

  داده شود. لي/ دانشکده مستقل تحو يدفاع به اداره آموزش پرد

 يمقاالت چاپ شده در مجالت معتبر يقيف تشويتواند از حق التالمي يليدانشجو تا دو سال بعد از فارغ التحص( هو

 يه چاپ مقاله از حوزه پژوهشيدييشود استفاده نموده و تلدانشگاه اعالم مي يکه از طرف معاونت محترم پژوهش

 د. يافت نمايدانشگاه در

 ۀتوانند بر نمرنمره مي 3( حداکثر تا فوقنامه )با لحاظ شرايط مندرج در بندهاي در مجموع، دستاوردهاي پايان (و

 نامه تلثيرگذار باشند.پايان
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 نامهامتیاز مقاالت مستخرج از پایان :7جدول 

 مجله مقاله کنفرانس 

 کامل چکيده موضوع

معتبر علمي و ترويجي، 

 مجالتپژوهشي ) -علمي

ISC ،Scopus هاي و نمايه

 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 

 چاپ يا ارائه مقاله در کنفران 

25/1- 1 75/1- 1 0-1 2-1 

 ازيامت 3تا سقف  ازيامت 5/0تا سقف  

 

 

 نامهدستاوردهای علمی پایان: امتیاز سایر 2جدول 

 نمره هر مورد موضوع

 1-2 نامهاختراع يا ابداع مستخرج از پاياناخذ تاييديه 

 1-2 نامه المللي خوارزمي، رازي و فارابي مرتبط با پايانهاي بينکسب عنوان در جشنواره

 1-2 ساخت دستگاه يا توليد محصول جديد

 1-2 اثر بديع و ارزنده هنري

  1-75/1 نمره( 5/0آثار هنري در نمايشگاه )حداکثر  ارائه

 1-2 قرارداد حمايت پايان نامه برون دانشگاهي در سطح ملي

 1-5/0 نامه برون دانشگاهي در سطح استانيقرارداد حمايت پايان

 1-5/0 مقاالت منتشر شده در نشريه معماري اقليم گرم و خشک دانشگاه يزد 
 

( پ  از فياستاد راهنما )خوب، متوسط، ضع يابي( با توجه به ارزقي)استمرار در تحق "د"بند  نمره: 6تبصرة 

فاع د شرفتيگزارش پ نيکه قبل از زمان ارائه اول ياني. دانشجوشوديم نييتع 1-0 نيب يداور لتيه يمشورت با اعضا

 . مند شوندبهره قيسقف نمره استمرار در تحقتوانند از مي کنند،يم

 المسيهفته چهاردهم ن اني)تا پا هيشنهاديپ ريبدون تاخ بينمره به تصو 5/1 ي،قيتشو نمره 5/0 سقف از :9تبصرة 

 انيپا ات سوم مسالين پانزدهم هفتهاز پيشنهاديه تصويب  در صورت .رديگيدانشکده( تعلق م سوم در گروه مستقل/

  .رديگينم تعلق دانشجو به يقيتشو نمره چهارم مسالين
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 : است ريدفاع، به صورت ز يبندزمان تينمره مربوط به رعا کنمره تشويقي، ي 5/0سقف از  :8تبصرة 

 مسالياسفند )ن 05مهر /  انينمره، تا پا 0چهارم(  مساليبهمن )ن 05/  وريشهر انيتا پا نامهانيدفاع دانشجو از پا به

 مسالي)ن بهشتيارد انيآکر / پا انينمره، تا پا7/1پنجم(  مسالي)ن نيفرورد انيآبان / پا انينمره، تا پا2/1چهارم( 

تعلق  يقينمره تشو 5/1پنجم(  مساليمهر )ن انيخرداد تا پا ياسفند / از ابتدا 05تا  يد ينمره و از ابتدا 6/1پنجم( 

 . رديگيم

 فهيدر صورت عدم منع نظام وظ کننديخود دفاع م نامهانيششم به بعد از پا مساليکه از ن يانيدانشجو :7 تبصرة

 ينمره مربوط به محصوالت و دستاوردها 3توانند از سقف يتنها م ليشدن روند فراغت از تحص يو عدم منع طوالن

 برخوردار شوند.  هيشنهاديبه موقع پ بيمربوط به تصوتشويقي نمره  5/1و  يعلم

 شود و پ  از آن غير قابل تغيير خواهد بود.تعيين مي: نمره دانشجو توسط هيلت داوران در جلسه دفاع 70 تبصرة

نامه حاصل جمع نمرۀ کسب شده در جلسة دفاع و نمره دستاورد علمي است و بر نمرۀ نهايي پايان :77تبصرة 

شود. نمرۀ نهايي پ  از تلييد مدير مقدار آن تعيين مي« نامة کارشناسي ارشدفرم ارزشيابي داوران از پايان»اساس 

 ، بايد توسط استاد راهنما به صورت کيفي در سيستم گلستان ثبت شود.ربطکي رئي  دانشکده /مستقل گروه

تواند در جلسه دفاع نيز صورت گيرد. در اين خصو  الزم نامه کارشناسي ارشد مياصالح عنوان پايان :72تبصرة 

و همراه با ساير مدارك به اداره آموزش دانشکده  تاييدکليه اعضاي هيلت داوران مربوط، تکميل و توسط  کاربرگاست 

 مستقل/ پردي  ارسال شود.

 ناديده مفهوم به مذکور چهارگانه درجات از يک هر با نامهپايان قبول بر مبني داوران هيلت تشخيص :79تبصرة 

 از  پ که است مفهوم اين به نامهپايان مشروط پذيرش هبلک. بود نخواهد نامهپايان در الزم احتمالي اصالحات گرفتن

  .نيست نامهپايان از مجدد دفاع به نيازي داوران هيلت نظر مورد اصالحات انجام

اي هکه بر اساس ديدگاهرا نامه نهايي پايان ، نسخهاصالح يهتلييداخذ دانشجو موظف است پ  از دفاع و : 74تبصرة 

، به تعداد الزم تکثير کند «رعايت حقوق معنوي دانشگاه يزد»امضا  شده  ةهيلت داوران انجام خواهد داد با الحاق نام

نامه را بهضمناً الزم است فايل کامل الکترونيکي پايان تحويل نمايد.استادان مشاور  استادان راهنما، استاد/ و به استاد/

نامه خود پايان فايل الزم استدانشجو  به کتابخانه مرکزي دانشگاه تحويل دهد. PDFو (LATEX)يا  WORDصورت 

گاه به کتابخانه مرکزي دانش مربوط ةدييينيز ثبت و به همراه تل "اطالعات ايرانعلوم و فناوري پژوهشگاه "را در پرتال 

آموختگي منوط به اجراي دقيق مراحل يادشده تلييد برگ تسويه حساب و صدور هر گونه گواهي دانش .تحويل دهد

 است. 

نامه مردود ارزشيابي شود، در صورت داشتن سنوات مجاز تحصيلي، فقط براي در مواردي که پايان :72تبصرة 

 اخذ درجهبا نامه مجدداً ماهه، پ  از تکميل پايان 3شود تا در يک فرصت حداقل بار به دانشجو فرصت داده مييک

نامه خود با موفقيت دفاع نمايد، د از پاياناز آن دفاع کند. دانشجويي که در سنوات مجاز نتوان "خوب يليخ" حداکثر

 شود. از ادامه تحصيل و دريافت مدرك تحصيلي محروم مي
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 يبردارنامه اقدام به تخلف علمي )سرقت علمي، جعل، تقلب، کپيچنانچه دانشجو در حين تدوين پايان :76تبصرة 

شود،  يابينامه مردود ارزشاني، پايعلت تخلف علمه بنکه يا اين موضوع از طرف دانشگاه اثبات شود و يد و ايره( نمايو غ

 شود.ميل محروم يدانشجو از ادامه تحص

 سوي دانشگاه، منجر به ابطال مدركنامه از احراز و اثبات تخلف علمي دانشجو پ  از اتمام پايان :79تبصرة 

 تحصيلي صادر شده خواهد شد.

 

 آموختگیدانش 

بر اساس واحدهاي گذرانده آموزشي و دفاع  01کل حداقل معدل آموختگي داشتن مالك دانش: 24مادة 

 نامه است. آميز از پايانيتقموف

نامه کارشناسي ارشد آميز از پايانآموختگي دانشجويان کارشناسي ارشد تاريخ دفاع موفقيتتاريخ دانش :7تبصرة 

 است.

کند، مينامه خود دفاع مهر از پايان 31کثر تا تاريخ حدا در صااورت عدم منع قانوني يي کهدانشااجو :2تبصوورة 

اخذ مجوز افزايش  و ارائه گزارش پيشااارفت مربوط به آن نيمساااال نيازي به ثبت نام در نيمساااال بعدي ندارد، ولي

 در آن نيمسال ثبت نام نمايد.  الزم است دانشجوپ  از اين تاريخ ضروري است.  )در صورت لزوم( سنوات

کند، مينامه خود دفاع اسفند از پايان 05حداکثر تا تاريخ  در صاورت عدم منع قانوني يي کهدانشاجو :9تبصورة 

 اخذ مجوز افزايش سنوات وارائه گزارش پيشارفت مربوط به آن نيمسال  وليثبت نام در نيمساال بعدي ندارد، نيازي 

 ن نيمسال ثبت نام نمايد. در آ الزم است دانشجوپ  از اين تاريخ ضروري است. )در صورت لزوم( 

بهمن  31شااهريور و  30حداکثر تا  نامه مربوططبق آيين نظام وظيفهدانشااجويان مشاامول خدمت  :4 تبصوورة

 نامه دارند. فرصت دفاع از پايان

هاي معتبر و دريافت هزينه توانند براي اطالع از شرايط شرکت در سمينارها و کنفران دانشاجويان مي :4 تبصرة

 مربوط به تارنماي دانشگاه يزد بخش معاونت پژوهشي مراجعه نمايند. 

 فقط يک گواهيبعد از تسويه حساب ماند، ارشد که به هر دليل از تحصيل باز ميبه دانشجوي کارشناسي :22مادة 

 شود.اي گذرانده است، اعطا ميمبني بر آنکه چه دروسي را در چند واحد و با چه نمره

 ايهنامهآيين با مغاير مقرراتي و ضوابط تعيين به مجاز دانشکده شوراي آموزشي، گروه/  بخش شوراي: 26 ماده

 است شده ککر نامهشيوه در که فوق بندهاي از مواردي در تنها. نيستند آن اجرايي نامهشيوه و وزارت مصوب مربوط

 هايين تصويب و مستقل دانشکده/  پردي  شوراي در تصويب و بررسي از پ  و تعيين را ديگري شرايط توانمي

 . نمود اجرا دانشگاه تکميلي تحصيالت شوراي
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 از دانشجو اطالع عدم. نمايد اقدام نامهشيوه اين مقررات از آگاهي کسب به نسبت است موظف دانشاجو: 29 ماده

   .گرددنمي دانشجو براي حقي گونههيچ موجب مصوب مقررات کليه

 نامه بر عهده شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه است.تفسير موارد مبهم و مسکوت در آيين :28مادة 

ابالغ شااده توسااط  0/3/0397مورخ  13169/2شااماره  بهنامه آموزشااي اين دسااتورالعمل، مطابق با آيين :27مادة 

علوم، تحقيقات و فناوري و مصوبات شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه يزد تهيه و اجراي معاون محترم آموزشاي وزارت 

هاي مغاير با آن لغو نامهنآيياست. از تاريخ اجرا کليه به بعد الزامي  97آن براي دانشاجويان کارشاناساي ارشد ورودي 

 شود. مي


