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 96 یورود کارشناسي ارشد دانشجویان پژوهشي و آموزشي نامهشیو

آیینو  76/8/94مورخ  762962/9ارشد ناپیوسته شماره نامه آموزشي دوره کارشناسي)برگرفته از آیین

های های تحصیلي کارداني، کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتری تخصصي )ویژه دانشگاهنامه آموزشي دوره

ابالغ شده توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و  7/9/7991مورخ  49669/2دولتي( به شماره  2و  7سطح 

 شورای تحصیالت تکمیلي دانشگاه یزد( مصوبات

 

هاي تحصيالت تكميلي، ارتقاي توسعه دوره ارشد  تقويت وهاي كارشناسينامه دورههدف از تدوين آيين :7 ادةم

هاي تحصيالت تكميلي، تقويت و ارتقاي سطح كيفيت، پاسخگويي مناسب به افزايش تقاضا براي ورود به دوره

مندي هاي توسعه و ديگر اسناد راهبردي كشور است تا با بهرهسازي آن با برنامهها و همسانكيفي و كمي اين دوره

 خصصان و پژوهشگران ماهر و برجسته در سطح كشور بكوشيم.از آن در تربيت مت

 

 تعاریف

  :2مادة 

هاي مصوب اساس برنامه اي باالتر از دورة كارشناسي است كه بردوره یوسته:پارشد نا دورة کارشنناسني

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

ي و تحت راهنماي هرشته تحصيلي مربوطاز تحقيقاتي است كه در يك زمينه  ـ ليت پژوهشيفعا نامه:پایان

 گيرد.استاد راهنما انجام مي

 است. يق و تتبع نظريمنظور تحق نار:یسم
 

 نحوه اجرای دوره

 المللي طبق ضوابط مربوطحضوري، مجازي و بينبه صورت روزانه، شبانه، نيمه ارشديدوره كارشناس :9 مادة

 .ستقابل اجرا
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 شرایط ورود

 :4 مادة

 داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي -الف

ــته مورد ت يي -ب ــته و ناپيوس ــي اعم از پيوس ــناس ــمي پايان دوره كارش د وزارت علوم، دارا بودن مدرك رس

 تحقيقات و فناوري

ــب پ ايوزارت علوم، تحقيقات و فناوري قبولي در آزمون ورودي مورد ت ييد  -ج ــگاهيرش از ذكس ــاس  بر دانش اس

 .مقررات مصوب

هاي آموزش عالي دولتي، آموزش رايگان براي هر دانشـجو در دوره كارشـناسي ارشد دانشـگاهدر  :7 ةتبصنر

 پذير است.صرفاَ براي يك بار امكان

در  يقبول ةا عدم كسب نمرير موجه درس ي، در صورت حذف غگانيمشمول آموزش را يدانشـجو :2 ةتبصر

 ت امناء يمصــوب ه ۀدرس مربوط مطابق تعرف ۀني، موظف به پرداخت هزانتخاب مجدد آن درس ي، براسهر در

 دانشگاه است. 

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

 

 دروس جبراني

روه گبه تشخيص  ،تجانس نداشته باشد ارشد يكارشناس ورهچنانچه رشته دوره كارشناسي با رشته د :5 مادة

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

 شود.كه در ابتداي دوره ارائه مي استواحد  22حداكثر دروس جبراني  :7 تبصرة

اساس برنامه  و عناوين دروس برتعيين تعداد  .در انتخاب دروس، اولويت با دروس جبراني اسـت :2 تبصنرة

 .مصوب هر رشته است

 است. 22حداقل نمره قبولي در هر درس اعم از دروس دوره يا جبراني  :9 تبصرة

ـــجو  بــت مي نمره دروس جبراني در :4 تبصننرة ـــودكــارنــامــه دانش  امــا در احتســــاب ميــانگين  ،ش

دانشجو موظف است و  شودو منظور نميدانشج هاينمرهو ميانگين كل اخذ دروس نيمسـال تحصـيلي  هاينمره

 .پرداخت نمايد دانشگاهطبق تعرفه مصوبه هي ت امناء هزينۀ اين دروس را 
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مجاز دانشجو اضافه  تحصيلي واحد جبراني يك نيمسال به سنوات 8در صورت گذراندن حداقل  :5 ةتبصنر

  گردد.مي

 يخود را در دوره كارشناس يرالزاميرس غا چند ديك يارشد، يكارشناس يكه دانشجو يدر صـورت :6 تبصرة

ن دانشجو يارشـد بگذراند. ايدر دوره كارشـناسـ تواند آن دروس را مجدداًيگذرانده باشـد، نم 24با نمره حداقل 

مع ، جيآموزش گروه مستقل / دانشكدهد يير دروس مورد تايدر چارچوب سـرفصل مصوب، با گرفتن سا يسـتيبا

 مندرج در برنامه سرفصل مصوب برساند. خود را به حد نصاب  يواحدها

  

 مسال یقابل اخذ در هر ن يدرس یتعداد واحدها

و  8د حداقل كنرا كه دانشجو بايد در هر نيمسال تحصيلي اخذ ( يرجبراني)غتعداد واحدهاي درسي  :6 مادة

 شتر شود. يبواحد  24د از يدانشجو نبا يو جبران يدروس اصل يدر هر صورت جمع واحدها است. 24 حداكثر

ارشد را در دوره كارشناسي گذرانده در صورتي كه دانشجو يك يا چند درس الزامي دوره كارشناسي :7 تبصرة

ـــي ـــناس ـــد، آن دروس در دوره كارش ـــد و گذراندن اين دروس در دوره بـاش ـــد از وي پذيرفته نخواهد ش ارش

 ارشد الزامي است. كارشناسي

مسال يباشد، تنها در ن يواحد جبران 22تا  5جو موظف به گذراندن دانش كد رشتهك يچنانچه در  :2 تبصرة

 يو يو اصل يجبران ينكه جمع واحدهايد، مشروط به اياخذ نما يرجبرانيغ يواحد درسـ 8تواند كمتر از ياول م

محسوب  يدر سنوات و يليمسال تحصيك نيمسال به عنوان ي. البته آن ننشـودواحد  8 كمتر ازمسـال يدر آن ن

 ود. شيم

 يجبرانريواحد غ 8دانشجو در چارچوب سرفصل رشته امكان اخذ حداقل مسال يك نيدر چنانچه  :9 تبصرة

مسال يشود. البته آن نيمسال معاف مي( در آن نيرجبراني)غ يواحد درس 8شرط اخذ حداقل  از ،را نداشته باشد

 شود.يمحسوب م يمسال در سنوات ويك نيبه عنوان 

شود، از يآموخته منامه و دفاع از آن دانشانيكه دانشجو با اخذ پا يليمسـال تحصـين نيدر آخر :4 تبصنرة

 شرط اخذ حداقل واحد معاف است.

 

 ارزشیابي تحصیلي

 است.  24و ميانگين كل قابل قبول در هر نيمسال  22حداقل نمرة قبولي در هر درس  :1 مادة



  پژوهشي و آموزشي نامهشیو 

 96ورودی  ارشد يکارشناسدانشجویان 

 /600mBEP :مدرک ناسهش

 7991پاییز   ویرایش:

 25 از 6صفحه: 

 

6 

 

هاي چنانچه در نيمسال، ، نمرة قبولي كسب نكندرسيك يا چند د هر نيمسال در دانشجويي كه در :7 تبصرة

 نمرات تحصيلي هاي مردودي قبلي در ريز، درس يا دروس مذكور را با نمرة قبولي بگذراند، نمره يا نمرهبعدي

ا ر و صرفاً آخرين نمرة قبولي ها در محاسبۀ ميانگين كل دوره بيماند اما اين نمره، فقط  بت و باقي ميدانشجو

 آن درس مالك محاسبۀ ميانگين كل دوره خواهد بود.  در

 كند. هاي قبل را خنثي نميالـ، مشروطي دانشجو در نيمس2گذراندن دروس با استفاده از تبصرة  :2 تبصرة

الت يتسهكنند، افت يدر يمردود ة، نمريانضباط ۀتيا حكم كميل تقلب و يكه به دل يانيدانشجو :9 تبصنرة

ن يانگيم ۀدانشـجو در محاسب ين گونه موارد نمره منظور شـده برايدر اشـود. ينممل آنها شـا 7 مادة 2 تبصـرة

  رد.يگين كل دوره مدنظر قرار ميانگيو م يليمسال تحصين

ـــجو در پايان دوره نبايد از ميـانگين كـل نمره :8 منادة ـــورت،  24هـاي دانش ـــد، در غير اين ص كمتر باش

 شود.خته نميارشد شناآموخته دوره كارشناسيدانش

، دانشجو در آن نيمسال باشد 24چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلي كمتر از  :7 تبصرة

 شود.مشروط تلقي مي

دو ترم دانشجو براي ، شود 24 دانشـجو در دو نيمسـال تحصـيلي كمتر از هاياگر ميانگين نمره :2 تبصنرة

 شود.ياز ادامه تحصيل محروم ممحسوب و  يمشروط

تر است، مجموع واحدهاي اخذ شده كم 24اگر در يك نيمسـال تحصـيلي كه معدل دانشجو از  :9 تبصنرة

واحد را در  8هاي ديگري تا واحد باشد، در صورتي كه دانشجو امكان اخذ درس 8كمتر از  دانشجو  ر در معدلمؤ

 شود. منظور نميوس جبراني درنمرة دل ـدر محاسبۀ معشود. ، مشروط تلقي مياست آن نيمسال داشته

استاد / واند با موافقت استاد راهنماتباشد، مي 22كمتر از  يارياگر نمره دانشجو در يك درس اخت :4 تبصرة

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

ل تورالعمسددرس مربوط مطابق  ۀنيط دانشجو موظف به پرداخت هزيشرا نياهر حالت در در  .انتخاب نمايدرشته 

درس  22جاي درس اختياري با نمره كمتر از صورتي كه دانشجو به در. دانشگاه است ئيسهر ت يمصوب ه شهريه

تا ير نمره درس اختياري مردود شده در معدل نيمسال ، و موفق به گذراندن آن درس شوداختياري ديگر را اخذ 

 .مانددل كل دانشجو باقي ميتحصيلي و مع

در مواردي كه ارزشيابي دروس موكول به فعاليتهايي باشد كه با تشخيص استاد مربوط انجام آن تا  :5 تبصرة

تواند نمره دروس دانشــجويان را حداكثر تا پايان هفته ســوم ، اســتاد ميباشــدپايان نيمســال تحصــيلي ممكن ن
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ماه )براي دروس حداكثر تا پانزدهم مرداد يا نشجو در نيمسال اول( ونيمسال دوم )براي دروس اخذ شده توسط دا

 قفل نمايد. اخذ شده توسط دانشجو در نيمسال دوم( به نمره قطعي تبديل و در نرم افزار آموزشي گلستان 

باشد  24دوره كمتر از  يآموزش يپس از گذراندن تمام واحدها يين كل دانشجويانگيچنانكه م :6 تبصرة

فرصت  يبه و يليت سقف مجاز سنوات تحصيمسال با رعايك نيتنها  نامه را ندارد وانيدانشجو اجازه دفاع از پا

ن كل يانگي، مگذرانده است 24كمتر از  ةكه با نمر ييهاواحد از درس 21مجدد حداكثر  شود تا با اخذيداده م

در اين  د.شويداده م دانشجونامه به انيدفاع از پا ةن صورت اجازيدر ا .برساند 24گذرانده را به حداقل  يواحدها

 گردد.اسبه ميــهاي دانشجو بر اين اساس محشود و ميانگين كل نمرهشرايط نمره جديد جايگزين نمره قبلي مي

شود و مدركي دريافت اده كند، از ادامه تحصيل محروم ميــدانشجويي كه به هر دليل نتواند از اين فرصت استف

رالعمل شهريه ستوددرس مربوط مطابق  ۀنيپرداخت هز انتخاب مجدد دروس، موظف به يدانشجو برا كند.نمي

  است.دانشگاه  مصوب هي ت رئيسه

 

 حضور و غیاب 
دانشـجو موظف اسـت بر اساس نظر استاد راهنما بطور تمام وقت در دانشگاه حضور داشته و فعاليت :9 مادة

ــي محوله را انجام دهد. همچنين  هاي ــجو در تمامي برنامهآموزشــي و پژوهش ــحضــور دانش ي و ديگر هاي درس

دوره الزامي اسـت. غيبت دانشجو در هر درس نبايد از  يهاي آموزشـي و پژوهشـفعاليت
16
 نساعات آ مجموع 3

 شود.رس تجاوز كند، در غير اين صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب ميد

 

بر اساس مستندات ارائه شده  ده ودر صورتي كه غيبت دانشجو در يك درس، بيش از حد مجاز بو :7تبصرة  

شوراي پرديس و شوراي  / دانشـكده، طرح در شـوراي گروه مسـتقل توسـط دانشـجو، غيبت انجام شـده پس از

ود. شتحصيالت تكميلي دانشگاه موجه تشخيص داده شود، آن درس از مجموعه دروس انتخابي دانشجو حذف مي

ميانگين نمرات اين نيمسال در مشروط  ال الزامي نيست وواحد در آن نيمس 8در اين صـورت رعايت حد نصـاب 

در سنوات تحصيلي وي محسوب ميعنوان يك نيمسال كامل ولي آن نيمسال به تا ير اسـت.شـدن دانشـجو بي

  شود.

در آن نيمسال دانشجو ارزيابي ناموفق واحدهاي پژوهشي اخذ شده همان غيبت در شيوة پژوهشي،  :2 تبصرة

 شود.داوران انجام مي هي تر نظ مطابقاست كه 

 شود. نمره صفر در آن درس مي بت موجه در امتحان هر درس منجر به غيبت غير :76 مادة
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وراي ش توسطتوسط دانشجو ارائه شده مستندات اساس  بر در صورتي كه غيبت دانشجو در امتحان :هتبصنر

موجه تشخيص داده شود، درس نشگاه و شوراي تحصيالت تكميلي دا شـوراي پرديس ،گروه مسـتقل/ دانشـكده

واحد يا بيشتر درس اخذ كرده باشد و با  8در اين شـرايط در صـورتي كه دانشجو از ابتدا  .شـودمزبور حذف مي

 24واحد برسـد در صـورتي كه دانشـجو در آن نيمسال معدل كمتر از  8غيبت موجه تعداد واحد آن به كمتر از 

عنوان يك بهآن نيمسال  در هر حالدانشـجو محسـوب نخواهد شد.  كسـب نمايد، يك نيمسـال مشـروطي براي

در آن نيز واحد  8در اين صورت رعايت حد نصاب  .شـودنيمسـال كامل در سـنوات تحصـيلي وي محسـوب مي

  .نيمسال الزامي نيست

 

 مرخصي تحصیلي و حذف ترم

مدت  اما استفاده نمايد، رما حذف تي تواند حداكثر يك نيمسـال از مرخصـي تحصـيليمي دانشـجو :77 مادة

 ياهمساليدر ن ياحتمال يه مشكالت آموزشيت كليمسؤول شده،مذكور جزو سـنوات تحصيلي دانشجو محسوب 

 .خود اوستمتوجه  يبعد

ستم يق سيدرخواست از طر پس از است كه يقابل بررس يتنها درصورت يمرخصـ يهادرخواسـت :7 تبصنرة

شوراي  نظرپس از كسب ) دانشكدهپژوهشي و معاون آموزشي ه مستقل / مديرگروو  رئيس بخش دييت  گلستان و

آموزش دانشـكده مستقل / به اداره  ،تاريخ اعالم شـده در تقويم آموزشـيو براسـاس ( گروه مسـتقل / دانشـكده

 رد.يگيدانشجو صورت م يليت تحصيبا توجه به وضع يليتحص يشود. موافقت با مرخصو تاييد  ارجاع پرديس

مرخصي زايمان براي يك نيمسال تحصيلي قبل از زايمان و دو نيمسال تحصيلي بعد از زايمان با  :2تبصنرة 

ارائۀ مســتندات الزم به آموزش دانشــكده مســتقل / پرديس و ت ييد شــوراي دانشــكده مســتقل / پرديس بدون 

نيمسال( با  5ف هاي بيشتر )تا سقمرخصي زايمان براي نيمسال گيرد.احتسـاب در سـنوات تحصيلي صورت مي

 پذير است. مجوز كميسيون موارد خاص امكان

مسال يآن ن ل دريه قادر به ادامه تحصجّمو ليكه دانشـجو بعد از انتخاب واحد به دال يدرصـورت :9 تبصنرة

مسال ين نآ يبرااز طريق سيستم گلستان تواند يمان ترم را نداشته باشد، يا امكان حضور در امتحانات پاينباشد 

مديرگروه مســتقل  و رئيس بخشييد د پس از ت درخواســت حذف ترم دانشــجو بايد. ياســت حذف ترم نمادرخو

و براساس تاريخ اعالم  (گروه مستقل / دانشكده)پس از كسب نظر شوراي  دانشكدهپژوهشـي  و معاون آموزشـي/

ص يدر صورت موجه تشخ شود.و تاييد ارجاع  آموزش دانشكده مستقل / پرديسبه اداره  شده در تقويم آموزشي،

 با درخواست حذف ترم موافقت خواهد شد.و عدم مغايرت با قوانين آموزشي  طرح شدهل يداده شدن دال
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مور ه ايكل يريگيا حذف ترم، دانشجو موظف به پي يمرخصدرخواست درصورت مخالفت دانشگاه با  :4 تبصرة

 . استموعد مقرر  ن ترم( درايا شركت در امتحانات پايخود )اعم از انتخاب واحد  يآموزش

 مستقل / گروه ت ييد استاد درس و مدير ط خاص و بايارشد، در شرا يكارشـناسـ يهر دانشـجو :5 تبصنرة

 كي ي، مجاز به حذف اضطراريليمسال تحصيك ني، در كل دوره و فقط در دانشكده پژوهشي و معاون آموزشـي

ن درس ياخذ شده دانشجو با حذف ا يتعداد واحدها كه ي. در صورتاستدانشگاه  يم آموزشيدرس خود طبق تقو

 كامل خواهد بود. يمسال آموزشيك نيمسال مشمول مقررات يرد، آن نيواحد قرار بگ 8ر حد نصاب يز

 حذف اي شرط الزم براي حذف اضطراري يك درس و شمول آموزش رايگان،م اندانشجويدر مورد  :6 تبصرة

مطابق ا دروس اخذ شـده در نيمسـال تحصـيلي درخواست شده يپرداخت هزينۀ درس يك نيمسـال تحصـيلي، 

  است.الزامي  دانشگاهتعرفۀ مصوب هي ت امناء 

 

 اخراج ترک تحصیل و انصراف، 
صورت بايد درخواست خود را در اين ،تواند به هر دليل از تحصـيل اعالم انصـراف نمايددانشـجو مي :72 مادة

انچه چن .تحويل دهد اداره آموزش دانشكده مستقل/ پرديسبه راف با تكميل فرم انصو به صورت كتبي  شـخصـاً

 نسبت به صدور گواهي دانشگاه ،خود را پس نگيرد تقاضاي انصراف درخواستاز تاريخ ارائۀ ماه دو دانشجو بعد از 

  نمايد.انصراف اقدام مي

سنوات بيش از حد  اي دو نيمسالدر مشروطي ل يبه دلجوي انصـرافي يا اخراج از تحصيل )دانشـ :7 تبصنرة

 عمل نمايد. ،مجاز( موظف است به تعهداتي كه سپرده

درصـورتي كه دانشـجو بدون كسب موافقت دانشگاه حتي براي يك نيمسال ترك تحصيل نموده  :2 تبصنرة

ــد  ــورت لزوم()و در زمان مقرر براي اخذ مجوز باش ــال و درص اقدام ننمايد، از ادامه هاي بعد انتخاب واحد نيمس

 شود.صيل محروم ميتح

 و تاريخاخراج تاريخ  ،، تاريخ ذكر شده در فرم درخواست انصرافدانشجو تاريخ انصراف از تحصيل :9 تبصنرة

  است. هر سال 25/4يا  25/22 ،عدم مراجعهاخراج يا  با توجه به نيمسال ترك تحصيل دانشجو

 

 ل یطول دوره و سنوات تحص
 نيمسال تحصيلي است. 4سال مشتمل بر  2ثر حداك تحصيلي طول مدت دوره :79 مادة

اختيار دارد مدت تحصيل وي را  دانشگاه، آموخته نشوددر مدت مقرر دانش در صورتي كه دانشجو :7 ةتبصر
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ه در نيمسال اول بدانشجوي مشمول آموزش رايگان حداكثر تا دو نيمسال افزايش دهد. افزايش سنوات تحصيلي 

شود. چنانچه انجام مي دانشگاهم با دريافت هزينه طبق تعرفۀ مصوب هي ت امناي صورت رايگان و در نيمسال دو

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

و گذراندن تمامي )توسط دانشجو  يل كافي، با ارائه دالو ششم مسال پنجميدر خصوص سنوات ن :2 تبصنرة

تكميل و ارائه به موقع گزارش پيشرفت به شرط يد سنوات نيمسال ششم( واحدها براي دانشـجوي متقاضي تمد

تاد موافقت اسنامه، تكميل و ارائه فرم تقاضـاي افزايش سـنوات تحصيلي طبق برنامه زمانبندي مصوب، كار پايان

وجود و ششم مسال پنجم يامكان صـدور مجوز سنوات ن گروه مسـتقل / دانشـكدهشـوراي رئيس بخش، راهنما، 

روز  25دانشجويان متقاضي توسط دانشكده، بايد حداقل  و ششم موافقت با تمديد سـنوات نيمسـال پنجمد. دار

ارسال شود. عدم وصول  اداره آموزش دانشكده مستقل/ پرديسبه ا ششم ي نيمسال پنجم قبل از شـروع  بت نام

مي محسوبدانشجو ا ششم ي با تمديد سنوات نيمسال پنجم دانشـكده، مخالفتگروه مسـتقل/ به موقع موافقت 

 گردد. 

توسط دانشجو و  يل و مستندات كافيط خاص و با ارائه دالي، در شراهفتم مساليدر خصـوص سنوات ن :9 تبصرة

، تكميل و ارائه فرم تقاضاي افزايش درصد( 75)پيشـرفت باالي تكميل و ارائه به موقع گزارش پيشـرفت كار به شـرط 

 كدهمستقل / دانش شوراي گروهرئيس بخش، موافقت استاد راهنما،  بندي مصوب،سـنوات تحصيلي طبق برنامه زمان

امكان صدور مجوز سنوات  و شوراي بررسي موارد خاص ،پرديسدانشكده مستقل/ شـوراي آموزشـي و پژوهشـي  و

تقل/ مس دانشجويان متقاضي توسط دانشكده هفتمموافقت با تمديد سـنوات نيمسـال  وجود دارد. هفتممسـال ين

 آموزش دانشــكده مســتقل/ پرديس ادارهبه  هفتمروز قبل از شــروع  بت نام نيمســال  31، بايد حداقل رديسپ

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

همانند  ،هانهيهز تمامدانشــجو ملزم به پرداخت  ،هفتم شــشــم و نيمســالد ســنوات يتمدبراي  :4 تبصننرة

  .استدانشجويان نوبت دوم 

 ،يلينشود، به علت اتمام سنوات تحص آموختگي آن دورهدانشخود موفق به  ياگر دانشجو در وقت قانون :5 تبصنرة

 حساب تسويهمختلف دانشگاه  يهابخشد با يبا كهشود  يحكم اخراج صـادر م يو يل محسـوب و برايمحروم از تحصـ

 د.ينما

   .است دانشجو عهده بر سنوات تمديد براي مقرر زمان در مراجعه عدم از ناشي عواقب: 6 تبصرة
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 يهمانیو م انتقال، تغییر رشته

 ارشد ممنوع است. در دوره كارشناسيو ميهماني تغيير رشته  ،انتقال :74 مادة

روزانه و شبانه( و از انتقال از دوره شـبانه به روزانه، نيمه حضـوري و مجازي به حضـوري اعم از ) :7 تبصنرة

 هاي دولتي ممنوع است.دولتي به دانشگاههاي غيرهدانشگا

دروس گذرانده  گيردموارد خاص صورت  شورايدر مواردي كه ميهماني دانشـجو بر اساس ریي  :2 تبصنرة 

صورت تواند مورد پذيرش قرار گيرد. در هر مي مستقل / دانشكده به تشخيص شوراي گروهصورت ميهمان هشده ب

شده و براساس  هاي ميهماني در كارنامه دانشجو  بتتمام دروس اخذ شـده توسط دانشجو در نيمسال هاينمره

  گردد.نامه ت  يرگذاري نمرات ميهماني در معدل ترم و معدل كل مشخص ميمقررات ذكر شده در اين آيين

 

 دروس یسازمعادل و قیطبت

ــيق دروس معرف پذيتطب :75 مادة ــجو در  يرش دروس ــت كه دانش ــته با موفقياس ت گذرانده و يك كدرش

است كه دانشجو  يرش دروسيمعرف پذ دروس يسازمعادلو  رش آن درس در همان كدرشته استيپذ يمتقاض

 است.  يمتفاوت با كدرشته قبل يارش آن در كدرشتهيپذ يك كدرشته قبالً گذرانده و متقاضيدر 

ر و نايق دروس دانشجو )بجز سميگروه مستقل / دانشكده تطب ياد شورييبر اسـاس درخواسـت دانشـجو و تا

 رد.يگيرشته دانشجو انجام م كد ينامه( تا سقف واحدهاپايان

)پس از كسب نظر شوراي  گروه مستقل / دانشكدهمدير ارشد با نظر سـازي دروس در دوره كارشـناسيمعادل

 پذير است:و با شرايط زير امكان دهدانشكپژوهشي  –و معاون آموزشي ( گروه مستقل / دانشكده

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

در آن گذرانده شده  يسازمعادلدرخواست شده براي كه دروس  يدانشگاهرشـته تحصـيلي دانشجو در  -ب

 مورد ت ييد وزارت باشد.است، 

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

 %81حداقل  گروه مستقل / دانشكدهشوراي ص يبايد به تشخ شده يسازمعادلمحتواي آموزشي دروس  -د

 كمتر باشد.  22نبايد از  آنهانمره  اشتراك داشته،

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

 بيشتر گردد.  (نامهسمينار و پايان
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 د باشد. يد كمتر از تعداد واحد درس رشته جدينبا يمعادلساز يشده براوـ تعداد واحد درس درخواست

هاي  ق شده از دورهيو دروس تطبر رشته و ...( ييهمان )تغيرميغ شده يسازمعادلدروس  هاينمره :7 تبصرة

 دانشجو هاينمرهشود ولي در محاسبۀ ميانگين كل نيمسال محسوب نمي هاينمرهدر محاسبه ميانگين قبل 

 گردد.مي منظور

تمام نمرات دروس دانشجوي ميهمان و انتقال، اعم از قبولي يا مردودي و سوابق آموزشي عيناً در  :2 تبصرة

سال دانشجو در آن نيمشود. ميانگين نيمسال تحصيلي با در نظر گرفتن نمرات تمام دروس كارنامه دانشجو  بت مي

 گردد. شود ولي در محاسبه ميانگين كل دانشجو صرفاً نمرات دروس پذيرفته شده منظور ميمحاسبه مي

ها/ ق دروس مؤسسات دولتي كه زيرمجموعۀ وزارت نيستند و همچنين دانشگاهيسازي و تطبمعادل :9 تبصرة

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

سازي شده، يك نيمسال از سنوات مجاز تحصيلي دانشجو واحد از دروس معادل 24تا  8به ازاي هر  :4تبصرة 

 شود. كاسته مي

 

 استاد راهنما

پژوهشـي و پژوهشي به پيشنهاد دانشجو و با  -ارشـد آموزشـيدوره كارشـناسـي  اسـتاد راهنما در :76 مادة

ــاي موافقت يك ــگاه يزد علمي  هي تي از اعض ــورادانش ــتادياري و ت ييد ش ــتقل /  يبا مرتبه حداقل اس گروه مس

 شود.تعيين مي دانشكده

 مشخص گردد. هفته دوازدهم نيمسال اولان يد تا پايدانشجو با ياستاد راهنما :7 تبصرة

كه ين در نظر گرفت. در صورتتواياستاد راهنما م 2ارشد حداكثر  ينامه كارشـناسانيهر پا يبرا :2 تبصنرة

ن در يد درصد مشاركت افراد بر اساس توافق طرفيش از يك نفر باشند، بايارشد ب يكارشـناس يراهنما اسـتادان

در راهنمايي  استادانمنزله مشاركت مساوي  نامه ذكر شـود. عدم ذكر درصـد مشاركت افراد بهانيه پايشـنهاديپ

 نامه است. پايان

اب انتخ يزد علمي دانشگاه هي تن اعضاي يد از بيارشد با ينامه كارشناسانياول پا ياهنمااستاد ر :9 تبصرة

 است. يقابل بررس يليالت تكميتحص يشود. موارد خاص در شورا

 يدانشكده، استاد راهنماگروه مستقل/ پژوهشي  -در موارد اسـتثنايي با موافقت شوراي آموزشي :4 تبصنرة

و يا متخصصان ذيآموزش عالي كشور سسات ؤا ميها دانشـگاهديگر علمي  هي تاي از بين اعضـتوان ميا ردوم 

 نمود.انتخاب نامه با مدرك دكتري در زمينه تخصصي مرتبط با پايانصالح داخل يا خارج از دانشگاه 
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 در صورتي كه عضو هي ت علمي در زمان دفاع دانشجو در سفر مطالعاتي يا ماموريت خارج از كشور :5 تبصرة

 درصد مشاركت تعيين نمود.  21با حداقل استاد راهنماي دوم داخل دانشگاه باشد الزم است براي آن پايان نامه 

 يدر شورا گروه مستقل / دانشكدهشنهاد يك سال، پيش از يبا مدت زمان ب ييهاتيموردر مورد م  :6 تبصرة

 .خواهد شد يريم گيتصم و يبررس پرديس

دانشكده، با موافقت بخش، شوراي گروه مستقل/ شوراي  با موافقتادان راهنما، تغيير اسـتاد/است :1تبصنرة 

در اين صورت فاصله زمان دفاع تا  آخرين تغيير انجام پذير اسـت. اسـتاد/اسـتادان راهنماي قبلي و جديد، امكان

 ماه باشد. 3شده بايد حداقل 

دانشكده، با ، شـوراي گروه مستقل/ بخششـوراي  با موافقتاضـافه شـدن اسـتاد راهنماي دوم،  :8تبصنرة 

ر انجام شده يين تغين صورت فاصله زمان دفاع تا آخريدر اپذير است. ، امكاندومو  اول موافقت اسـتاد راهنماي 

الزامي است،  26 مادة 5 تبصرةدر مواردي كه اضافه شدن استاد راهنماي دوم با توجه به  .ماه باشد 3د حداقل يبا

 يابد. كاهشتواند بنابر ضرورت مي 7 تبصرةدر  حداكثر زمان ذكر شده

امضـاي اسـتاد / اسـتادان راهنما )داخل يا خارج از دانشگاه( در فرم پيشنهاديه الزامي است. در  : 9 تبصنرة

 ين امضاتواند جايگزي( ت ييد كتبي يكي از استادان راهنما ميگروه مستقل / دانشكده)به تشـخيص  خاص مواقع

 شود.  وي

 

  مشاوراستاد 

اعضاي ن يباز  گروه مستقل / دانشكدهي اسـتاد مشـاور به پيشنهاد استاد راهنما پس از ت ييد شورا :71 مادة

ذي يا متخصصان و كشور وسسات آموزش عاليمو ها دانشـگاهعلمي ديگر  هي ت ا اعضـاييداخلي  علمي هي ت

 شود.انتخاب مي نامهرتبط با پايانبا مدرك دكتري در زمينه تخصصي م خارج از دانشگاهداخل يا  صالح

خصصان متيا و علمي  هي تاعضاي از بين نامه كارشناسي ارشد استاد مشاور پايانانتخاب به  در صورت نياز :7 تبصرة

تقل گروه مسبه تشخيص شوراي اين انتخاب نيستند،  يكه داراي مدرك دكتر خارج از دانشگاه يزدصالح داخل يا ذي

 ود به افراد ياد شده در ذيل است: و محد / دانشكده

سسات اجرايي يا مراكز علمي، پژوهشي يا صنعتي با مدرك حداقل كارشناسي ارشد ؤكارشناسان ارشد م -الف

  .نامهبا زمينه تخصصي مرتبط با پايان

 ،سيتدرتعداد واحد ت سقف يبا رعا دانشگاه مربيان م مور به تحصيلو علمي دانشگاه يزد  هي تمربيان  -ب

 .امنا هي تطبق مصوبه 
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 نيست.  مجازاستفاده از دانشجويان دكتري بعنوان استاد مشاور  -ج

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

كه ير صورتتوان در نظر گرفت. دياستاد مشاور م 2ارشد حداكثر  ينامه كارشـناسانيهر پا يبرا :2 تبصنرة

ن در يد درصد مشاركت افراد بر اساس توافق طرفيش از يك نفر باشند، بايارشـد ب يمشـاور كارشـناسـ اسـتادان

در مشاوره پايان استادانمنزله مشاركت مساوي نامه ذكر شود. عدم ذكر درصد مشاركت افراد بهانيه پايشنهاديپ

 نامه است. 

 .تواند استاد مشاور نداشته باشديارشد م ينامه كارشناسانيپا :9تبصرة 

زد باشد. موارد يتواند خارج از دانشگاه يك نفر مي، حداكثر و مشاور دوم يراهنما استادان نياز ب :4 تبصنرة

 است.  يقابل بررس پرديسدانشكده مستقل/  يخاص در شورا

وه راي بخش و شوراي گربا موافقت شو، بعد از تصويب پيشنهاديهاستاد مشاور  و اضافه شدنتغيير : 5 تبصرة

ماه  3ر انجام شده بايد حداقل يين تغين صورت فاصله زمان دفاع تا آخريپذير است. در امسـتقل/ دانشكده امكان

 باشد. 

موارد امضـاء استاد / استادان مشاور )داخل يا خارج از دانشگاه( در فرم پيشنهاديه الزامي است. در : 6 تبصرة

تواند جايگزين امضاء استاد مي راهنمااستاد / استادان كتبي  ( ت ييددانشكده گروه مسـتقل /خاص )به تشـخيص 

 شود. 

 

 نامهپایانپیشنهادیة 

نامۀ خود را با نظر استاد ، موضوع پاياندانشـجو موظف اسـت قبل از شـروع نيمسال سوم تحصيلي: 78مادة 

 راهنما و ت ييد بخش انتخاب كند. 

و با نظر استاد/استادان « تعهد رعايت حقوق معنوي دانشگاه يزد»ار دادن دانشـجو موظف اسـت با مد نظر قر

هفته پس از شـروع نيمسـال سوم به رئيس بخش تحويل دهد.  8نامه خود را حداكثر تا راهنما پيشـنهاديه پايان

هفته  21ا نامه خود را حداكثر ت، پيشنهاديه پايانبخش شوراي همچنين دانشجو بايد با اعمال تغييرات مورد نظر

هفته پس از شروع نيمسال سوم به تصويب  24پس از شروع نيمسال سوم به تصويب شوراي بخش و حداكثر تا 

د شوراي گروه مستقل / دانشكده به يينامه پس از ت شـوراي گروه مسـتقل / دانشـكده برسـاند. پيشـنهاديه پايان

يد نسخه اصلي پيشنهاديه جهت بايگاني در پرونده نامه، بارسد. پس از تصويب پيشنهاديه پايانتصويب نهايي مي
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دانشـجو به اداره آموزش پرديس / دانشكده مستقل ارسال شود. همچنين اقدام مقتضي در رابطه با انجام مراحل 

  بت و ت ييد پيشنهاديه در سيستم گلستان به عمل آيد. 

آن دفاع نشده، دانشجو موظف است بر  نامه توسـط دانشجو، تا زماني كه ازپس از اخذ واحد پايان :7تبصنرة 

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

شود كه حداقل شش ماه از زمان تصويب پيشنهاديه وي در صورتي اجازه دفاع به دانشجو داده مي :2تبصرة 

 در شوراي گروه مستقل/دانشكده سپري شده باشد. 

نامه را درخواست تواند تغيير موضوع پاياندر شرايط خاص و با ذكر داليل موجه، استاد راهنما مي :9بصرة ت

شود پس از ت ييد شوراي بخش و نامه كه منجر به تغييرات اسـاسـي در پيشـنهاديه ميكند. تغييرموضـوع پايان

نامه قبل از جلسه دفاع، ضوع پايانشود. در صورت تغيير موشـوراي گروه مسـتقل / دانشـكده، مصـوب تلقي مي

پيشـنهاديه دانشـجو بايد مجدداً مراحل تصـويب را گذرانده و تغييرات انجام شده در سيستم گلستان نيز اعمال 

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

 يقيمسال چهارم نمره تشويان نيمسال سوم تا پاييه از هفته پانزدهم ندر صورت تصويب پيشنهاد: 4تبصرة 

با توجه به گزارشدر صورت عدم تصويب پيشنهاديه بعد از پايان نيمسال چهارم،  رد.يگيبه دانشجو تعلق نم مربوط

خصوص ردشوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه، شوراي پرديس / دانشكده مستقل و ت ييد به تشخيص هاي پيشرفت، 

 شود. گيري ميادامه تحصيل دانشجو تصميم

 25هاي پيشرفت كار خود را حداكثر تا از نيمسـال چهارم تحصيلي، گزارشدانشـجو موظف اسـت : 79مادة 

دي تكميل كرده، پس از ت ييد استاد راهنما، رئيس بخش و مدير گروه مستقل / معاون دانشكده به  25شهريور و 

اداره آموزش پرديس / دانشكده مستقل پس از درج گزارش قل/ پرديس تحويل دهد. اداره آموزش دانشكده مست

در پرونده دانشجو و بارگذاري آن در سيستم گلستان، گزارش آن را به همراه ساير مدارك در زمان دفاع به ناظر 

 دهد. تحصيالت تكميلي دانشگاه تحويل مي

ر موعد مقرر يا موافقت مشروط استاد راهنما با تمديد در صورت عدم ارائه گزارش پيشرفت كار د :7 تبصنرة 

ضروري است آموزش پرديس/دانشكده مستقل نسبت به صدور اخطار كتبي و تذكرات الزم براي دانشجو  ،سنوات

گيري به شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال اقدام نمايد. در صورت تكرار اين وضعيت، پرونده براي تصميم

 خواهد شد. 

ر نهايت و د عدم تكميل و تحويل به موقع گزارش پيشرفت تحصيلي منجر به منع  بت نام دانشجو :2 رة تبص
 گردد. مي محروم شدن از تحصيل
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 نامه پایان دفاع از
نام تاييد استــاد راهنمــا و عدم منع  بت ،نامهتدوين پايان، اتي خوددانشجو پس از انجام كار تحقيقــ :26ادة م

 نامه خود دفاع كند. مجاز است در حضور هي ت داوران از پايان 24سب معدل حداقل در صورت ك

 كيدهچ ارائه وشود  دوينتنامه پايان نگارش دستورالعملو مطابق با  فارسي زبان بهبايد  نامهپايان :7ة تبصنر

 دانشكده/  بخش شوراي نظر با خارجي هايزبان هايرشته دانشجويان. اسـت الزامي انگليسـي و فارسـي زبان به

در رابطه با دانشجويان غير ايراني به تصويب شوراي بخش و  .كنند تهيه زبان همان به را خود نامهپايان توانندمي

ي وجود دارد. همچنين در مواردي كه استاد راهنما يا سـنامه به زبان انگليتدوين پايان تحصـيالت تكميلي امكان

 ن نگارش به زبان انگليسي وجود دارد.مشاور دانشجو غير ايراني باشد امكا

نامه و ت ييد رئيس بخش، الزم است درخواست پس از تعيين تاريخ برگزاري جلسـه دفاع از پايان :2تبصنرة 

 روز قبل از تاريخ دفاع، ت ييد شود.  21حداقل  دفاع از طريق مديرگروه مستقل/ معاون دانشكده

نامه وران، ضميمه كردن مستندات مربوط به تمام دستاوردهاي پاياننامه براي داهنگام ارسال پايان :9تبصرة 

اعم از مقاالت و گواهي پذيرش آنها و همچنين مدارك ديگر موجود، براي داوران ضروري است. در جلسه دفاع از 

ع به داوران نامه تا ير داشته باشند كه قبل از جلسه دفاتوانند بر نمره پاياناي مينامه، دستاوردهاي علميپايان

 ها مورد ارزيابي قرار گرفته باشند.تحويل گرديده، توسط آن

 شود.نامه در جلسه دفاع توسط هي ت داوران انجام ميارزشيابي پايان :4تبصرة 

 صورت زير است:تركيب هي ت داوران به :27مادة 

 ـ استاد/استادان راهنما )استاد راهنماي اول رئيس جلسه(2

 مشاورـ استاد/استادان 2

 ت علمي يا متخصصان و محققان برجسته داراي مدرك دكتري كه يك نفر از آنها بايد يـ دو نفر از اعضاي ه3

 خارج از بخش انتخاب گردد.

نامه داراي دو اسـتاد راهنما باشـد، حضور هر دو استاد راهنما در جلسه دفاع كه پاياندر صـورتي :7تبصنرة 

تواند با حضور يكي از استادان جلسه دفاع مي ،ت كتبي استاد راهنماي غايبالزامي است. در موارد خاص و موافق

 راهنما برگزار شود. 

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

انتخاب اعضــاي هي ت داوران به پيشــنهاد اســتاد راهنما و ت ييد شــوراي بخش و شــوراي گروه  :9تبصننرة 

نشـكده اسـت و حضـور آنها در جلسه دفاع الزامي است. در صورت صالحديد، شوراي بخش و شوراي مسـتقل/دا
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عنوان اعضاي هي ت داوران تواند افرادي بجز افراد پيشنهادي توسط استاد راهنما را بهگروه مسـتقل/دانشكده مي

 انتخاب نمايد. 

ها و بوده و از دانشــگاه ياراي مدرك دكترهاي كارشــناســي ارشــد بايد دنامهاســتادان داور پايان :4تبصننرة 

ا اينكه صالحيت يپژوهشـي يا صنعتي معتبر انتخاب شوند و  -مؤسـسـات آموزش عالي كشـور و يا مراكز علمي 

 د شوراي بخش و شوراي گروه مستقل / دانشكده قرار گيرد. ييعلمي آنها مورد ت 

و با سابقه چندين ساله در تحصيالت تكميلي و هاي آموزشي توسعه يافته شود كه بخشتوصيه مي :5تبصرة 

جاي داور خارج از امور پژوهشـي با رعايت يكي از شـروط ذيل و با تصـويب شـوراي گروه مستقل / دانشكده، به

 استفاده كنند: يبخش از داور داخل

ــورتي -الف ــه دفاع در بخش، مقالهدرص ــويب برگزاري جلس  -ت علمينامه در مجالاي از پايانكه تا زمان تص

 پذيرش قطعي داشته باشد.  ISIپژوهشي مورد تاييد وزارتين يا 

اي وجود داشته يا تعداد دوره فارغ التحصيل در دورة كارشناسي ارشد ناپيوسته در رشته 5درصورتي كه  -ب

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

تحصيالت تكميلي دانشگاه، امكان انجام داوري توسط يكي  يز تاييد شورادر صورت ضرورت پس ا: 6 تبصرة

 از داوران از طريق ويدئو كنفرانس وجود دارد.

 حضور يك نماينده از اداره تحصيالت تكميلي )ناظر( در جلسه دفاع الزامي است. :1تبصرة 

 ت داوران به يتوسط ه يفيصورت كآن به  يابيشود و ارزشنامه در معدل كل محاسبه نمينمره پايان: 22مادة

  شود:يدانشجو  بت م ۀر انجام و در كارناميشرح ز

 قبول با درجه: -الف

 (21تا  29عالي )نمره 

 (99/28تا  28خوب )نمره  يليخ 

 (99/27تا  26خوب )نمره  

 (99/25تا  24متوسط )نمره 

 (24مردود )نمره كمتر از  -ب

و براي بقيه هي ت داوران  2رشناسي ارشد، براي نمره استاد راهنما ضريب نامه كادر ارزشيابي پايان: 7تبصرة 

 شود. در نظر گرفته مي 2ضريب 
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هايي كه داراي دو اسـتاد راهنما هستند، در صورت حضور هر دو استاد راهنما در جلسه نامهپايان :2تبصنرة 

و درصورتي كه يكي از  شــودظر گرفته مينامه در ندر ارزشـيابي پايان 2دفاع براي هر كدام يك نمره با ضـريب 

هايي كه نامهپايان  شود.در نظر گرفته مي 2اسـتادان راهنما غايب باشد، براي نمره استاد راهنماي حاضر ضريب 

داراي دو اسـتاد مشاور هستند، در صورت حضور هر دو استاد مشاور در جلسه دفاع، ميانگين نمره آنها به عنوان 

شود. در صورت غيبت يكي از استادان مشاور، نمره نامه در نظر گرفته ميدر ارزشيابي پايان 2يك نمره با ضريب 

 شود. محاسبه مي 2استاد مشاور حاضر با ضريب 

هاي دانشكده هنر و معماري هاي غير از رشتهمعيارها و نكات مورد ارزشيابي هي ت داوران براي رشته :9تبصرة 

 عبارت است از:

 ،بديع بودن مطالب و نوآوري ،اي و كاربردي موضوعنامه شامل اهميت نظري، توسعهمي پايانكيفيت عل -الف

گيري علمي و استفاده از منابع و مآخذ نامه با موضوع، چگونگي تجزيه و تحليل و نتيجهميزان انطباق محتواي پايان

 (.9سقف نمره:  معتبر )

هاي اماليي و انسجام مطالب، پيراسته بودن متن از غلط نامه شامل شيوه نگارش وكيفيت نوشتاري پايان -ب

نامه تحصيالت تكميلي در اصول گيري و رعايت شيوهتايپي، رعايت اصول مربوط به چكيده نويسي، مقدمه و نتيجه

 (. 4سقف نمره:آرايي )نگارش و صفحه

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

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

ل )با توجه به گزارشيدانشجو در طول تحص يكيزيقات و حضور فينظم در تحق ،يريگياستمرار در تحقيق: پ -د

 (7)سقف نمره:  ل شده(يشرفت تكميپ يها

 (.9)سقف نمره: نامه محصوالت و دستاوردهـاي علمي پايان -نه

 (5/7سقف نمره: ) نامهدانشجو براي اتمام به موقع پيشنهاديه و پايان تالش و كارايي شامل نمره تشويقي ون

هاي دانشكده هنر و معماري عبارت است معيارها و نكات مورد ارزشيابي در هي ت داوران براي رشته :4تبصرة 

 از:

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

 (.9سقف نمره: رعايت و توجه به مباحث فني طرح )

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

 (. 9سقف نمره: نامه تحصيالت تكميلي در امور نگارش و صفحه آرايي )مي و رعايت شيوهنگارش صحيح عل
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نامه و دستاوردهاي علمي آن، نحوه پاسخگويي به نامه شامل: چگونگي معرفي پايانكيفيت دفاع از پايان -ج

 (. 4سقف نمره: ) نامهنامه و ميزان تسلط دانشجو بر مطالب پايانبندي ارائه پايانسؤاالت، رعايت زمان

 (.9)سقف نمره:  24مادة  22نامه براساس تبصرة محصوالت و دستاوردهـاي علمي پايان -د

 (5/7)سقف نمره:  نامهـ نمره تشويقي شامل تالش و كارايي دانشجو براي اتمام به موقع پيشنهاديه و پايانو

 نامه ت  يرگذار است: اننامه با شرايط زير بر نمره پايدستاوردهاي علمي پايان :5تبصرة 

متعلق  كارشناسي ارشددانشجويان  يهانامه( با توجه به مقررات و با عنايت به اينكه مالكيت معنوي پايانالف

نامه ت  يرگذار است كه در رابطه با وابستگي )نشاني( اي بر نمرة پايانبه دانشگاه يزد است، دستاورد علمي
شود، نامه، ترتيب نويسندگان مقاله و نوع مجالتي كه مقاله در آن چاپ ميننويسندگان مقاالت مستخرج از پايا

 موارد زير رعايت شود: 

زد ياه د دانشگي( دانشجو، استاد / استادان راهنما و استاد / استادان مشاور در مقاله صرفاً باي)نشان يـ وابستگ7

و  يمراكز آموزش ي ت علميه ياست اعضا يهيدالملل دانشگاه( باشد. بنياز روابط ب ي)بر اساس ساختار ارسال
بازنشسته  ي ت علميه يو...(، اعضا يعلم يها، قطبيها و مراكز پژوهشزد )پژوهشكدهيوابسته به دانشگاه  يپژوهش

 ير دولتيو غ يدولت يها و نهادهاها، دستگاهر دانشگاهيبه سا يسازمان يكه وابستگ يانيز دانشجويزد و نيدانشگاه 
 ن مصوبه هستند. يل مشمول ايا بعد از فراغت از تحصيل و يدر زمان تحصدارند، 

ا يزد با دانشگاه، پژوهشگاه ينامه دانشجو در قالب قرارداد مشترك دانشگاه كه موضوع پايان يـ در صورت2

زد ياه تواند بعنوان آدرس دوم دانشجو بعد از آدرس دانشگيانجام شده باشد، آدرس آن دانشگاه م يگريسازمان د
 رد. يقرار گ

ا يمشغول به كار، بازنشسته و  ي ت علميا استاد مشاور دانشجو عضو هيدوم و  يكه استاد راهنمايـ در صورت9

تواند دانشگاه / موسسه يا مشاور خارج از دانشگاه ميدوم و  ياستاد راهنما يزد نباشد، وابستگيوابسته دانشگاه 
 زد ذكر شود. ير از دانشگاه يغ

 ديگر در مقاله وجود دارد. فقط بايد يا دانشجويو  ي ت علميه ينظر استاد راهنما امكان درج نام اعضا ـ با4

د شده و نام آنها بعد از نام ييه مقاله توسط استاد / استادان راهنما ت يا دانشجو در تهيو  ي ت علمينقش عضو ه

ته ف مقاله شركت داشيك دانشجو در ت ليش از يب كه يرد. در صورتيارشد و استاد/استادان راهنما قرارگ يدانشجو

 رد. يگين دانشجو تعلق مياز آن به اوليباشد امت

( مقاله چاپ يا پذيرش شده در مجالت Corresponding Authorد نويسنده مسئول )ياستاد راهنما با ن5

 باشد. 
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ر يا در مجالت غيشوند و يارائه م ر معتبريغ يهانارها / كنفرانسينامه كه در سمـ مقاالت مستخرج از پايان6

ن الزم است يست. بنابراين يگونه اعتبارچيه يشوند، داراي( چاپ ميمعتبر )بر اساس اعالم حوزه معاونت پژوهش
ها و مجالت معتبر رشته نارها/ كنفرانسياز سم يمختلف پس از شناخت كاف يهاان رشتهياستادان و دانشجو

 ارائه و چاپ مقاله در آنها به عمل آورند.  يدر راستا ي، اقدام مقتضيتخصص

 يبرا Gallery Proofا نسخه يو  DOIرفته شده در مجالت، ارائه ياز به مقاالت پذيص امتيار تخصيـ مع1

د استاد ييبا تا يالمللنيو ب يمقاله در مجالت داخل يرش قطعير نامه پذيا تصويو  يرش قطعيمقاالت مورد پذ

 راهنما است. 

اي به شرح تواند امتياز جداگانهنامه چندين دستاورد علمي داشته باشد به هركدام ميرتي كه پاياندر صو( ب

 زير تعلق گيرد: 
و به گواهي  75/1ك مقاله( تا سقف ي)حداكثر  ين الملليو ب يمعتبر مل يهاشيا ارائه در همايبه چاپ مقاله ـ 2

و  ISC ،Scopus )مجالت يپژوهش -ي، علميجيو ترو يا چاپ هر مقاله در مجالت معتبر علمي يرش قطعيپذ
پذيرش قطعي يا چاپ هر مقاله در مجالت علمي ـ گيرد. ديگر( تا سقف يك نمره تعلق مي يتخصص يهاهينما

نامه تاييديه علمي اختراع يا ابداع مستخرج از پايان ،ISIن، مجالت داراي نمايهيد وزارتييپژوهشي داخلي مورد ت 
، ا ر  نامههاي بين المللي خوارزمي، رازي و فارابي مرتبط با پايانتندات(، كسب عنوان در جشنواره)به همراه مس

، بر اساس افزاري، توليد محصول جديد )با ارائه مستندات(بديع و ارزنده هنري و ساخت دستگاه يا توليد بسته نرم
 ر داشته باشند.نامه ت  يتوانند بر نمره پايانينمره م 3تا سقف  2و 2جداول 

 

 ك مقاله محاسبه خواهد شد. ياز مربوط به يك مقاله به كنفرانس و مجله ارسال شود فقط امتياگر  -2

هاي علمي و صنعتي ايران، علمي اختراع و يا ابداع، منوط به ارائه گواهي از سازمان پژوهش ۀديييت  ةنمر (ج 

ا ر  ةهاي معتبر علمي، نمرل تا سوم از دبيرخانه جشنوارهها منوط به ارائه گواهي كسب عنوان اوجشنواره ةنمر

المللي داخلي و خارجي هاي كشوري و يا بينبديع و ارزنده هنري منوط به كسب عنوان اول تا سوم در نمايشگاه

 د شوراييي، منوط به ت افزاري يا توليد محصول جديدا توليد بسته نرميد وزارت و نمره ساخت دستگاه ييمورد ت 

 يها بت اختراع و كسب عنوان تنها در جشنواره ربط است.بخش و شوراي گروه مستقل / دانشكده آموزشي ذي

ز در گروه ينامه دانشجو و نام استاد راهنما نانيد مرتبط با پايها بان قابل قبول است. جشنوارهيد وزارتيمورد تائ

 رد.يگيبه طور كامل تعلق م يقاتيتحق يهر كدام از اعضا ها بهمنظور شده باشد. نمره مربوط به جشنواره يقاتيتحق

پژوهش  ينامه مصوب شوراوهيو استاني براساس ش يدر سطح مل ينامه برون دانشگاهانيت پايبه قرارداد حما (د

قبل از  يستيمستندات آن به همراه نمره با گيرد ونمره تعلق مي 5/2و  2دانشگاه به ترتيب تا سقف  يو فناور

  ل داده شود.يس/ دانشكده مستقل تحويدفاع به اداره آموزش پرد جلسه
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مقاالت چاپ شده در مجالت  يقيف تشويتواند از حق التالمي يليدانشجو تا دو سال بعد از فارغ التحص( هن

ه چاپ مقاله از حوزه يدييشود استفاده نموده و ت دانشگاه اعالم مي يكه از طرف معاونت محترم پژوهش يمعتبر
 د. يافت نمايدانشگاه در يژوهشپ

توانند نمره مي 3نامه )با لحاظ شرايط مندرج در بندهاي الف تا ز( حداكثر تا در مجموع، دستاوردهاي پايان (و

 نامه ت  يرگذار باشند.پايان ةبر نمر
 

 نامهامتياز مقاالت مستخرج از پايان :7جدول 

 مجله مقاله كنفرانس 

 كامل چكيده موضوع

بر علمي و ترويجي، معت

، ISC مجالتپژوهشي ) -علمي

Scopus )و نمايه هاي تخصصي 

 

علمي پژوهشي داخلي 

مورد تاييد وزارتين يا داراي 

 ISIنمايه 
گواهي پذيرش قطعي يا 

چاپ مقاله در مجله يا چاپ 

مقاله در مجموعه مقاالت يا 

گواهي چاپ يا ارائه مقاله در 

 كنفرانس

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

 ازيامت 3تا سقف  ازيامت 5/2تا سقف  

 

 نامه امتياز ساير دستاوردهاي علمي پايان: 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 بينكسب عنوان در جشنواره

 1-2 تگاه يا توليد محصول جديدساخت دس

 1-2 ا ر بديع و ارزنده هنري

  1-75/1 نمره( 5/2ارائه آ ار هنري در نمايشگاه )حداكثر 

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

 1-5/2 قرارداد حمايت پايان نامه برون دانشگاهي در سطح استاني

 1-5/2 ماري اقليم گرم و خشك دانشگاه يزد مقاالت منتشر شده در نشريه مع
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ز ف( پس اياستاد راهنما )خوب، متوسط، ضع يابيق( با توجه به ارزي)استمرار در تحق "د": نمره بند 6تبصرة 

شرفت ين گزارش پيكه قبل از زمان ارائه اول يانيشود. دانشجوين مييتع 1-2ن يب ي ت داوريه يمشورت با اعضا

 مند شوند. ق بهرهيتوانند از سقف نمره استمرار در تحقكنند، مييدفاع م

ان هفته چهاردهم يه )تا پايشنهادير پيب بدون تاخينمره به تصو 5/1، يقينمره تشو 5/2از سقف  :1تبصرة 

 مسال سوميرد. در صورت تصويب پيشنهاديه از هفته پانزدهم نيگيمسال سوم در گروه مستقل/دانشكده( تعلق مين

  رد.يگيبه دانشجو تعلق نم يقيمسال چهارم نمره تشويان نيتا پا

 ر است: يدفاع، به صورت ز يبندت زمانينمره تشويقي، يك نمره مربوط به رعا 5/2از سقف  :8تبصرة 

اسفند  25ان مهر / ينمره، تا پا 2مسال چهارم( يبهمن )ن 25ور / يان شهرينامه تا پاانيبه دفاع دانشجو از پا

بهشت يان ارديان آذر / پاينمره، تا پا7/1مسال پنجم( ين )نيان فرورديان آبان / پاينمره، تا پا8/1 مسال چهارم(ي)ن

نمره  5/1مسال پنجم( يان مهر )نيخرداد تا پا ياسفند / از ابتدا 25تا  يد ينمره و از ابتدا 6/1مسال پنجم( ي)ن

 رد. يگيتعلق م يقيتشو

كنند در صورت عدم منع نظام ينامه خود دفاع مانيبه بعد از پامسال ششم يكه از ن ياني: دانشجو9 تبصرة

نمره مربوط به محصوالت و  3توانند از سقف يل تنها ميشدن روند فراغت از تحص يفه و عدم منع طوالنيوظ

 ه برخوردار شوند. يشنهاديب به موقع پينمره مربوط به تصو 5/1و  يعلم يدستاوردها

شود و پس از آن غير قابل تغيير خواهد ط هي ت داوران در جلسه دفاع تعيين مي: نمره دانشجو توس76 تبصرة 

 بود.

نامه حاصل جمع نمرة كسب شده در جلسۀ دفاع و نمره دستاورد علمي است و بر نمرة نهايي پايان :77تبصرة 

نهايي پس از ت ييد مدير شود. نمرة مقدار آن تعيين مي« نامۀ كارشناسي ارشدفرم ارزشيابي داوران از پايان»اساس 
 ، بايد توسط استاد راهنما به صورت كيفي در سيستم گلستان  بت شود.ربطذي انشكدهدگروه مستقل/رئيس 

تواند در جلسه دفاع نيز صورت گيرد. در اين خصوص نامه كارشناسي ارشد مياصالح عنوان پايان :72تبصرة 

ضاي هي ت داوران تاييد و همراه با ساير مدارك به اداره آموزش مربوط، تكميل و توسط كليه اع كاربرگالزم است 

 دانشكده مستقل/ پرديس ارسال شود.

 مفهوم به مذكور چهارگانه درجات از يك هر با نامهپايان قبول بر مبني داوران هي ت تشــخيص :79تبصننرة 

 است وممفه اين به نامهپايان مشروط پذيرش هبلك. بود نخواهد نامهپايان در الزم احتمالي اصالحات گرفتن ناديده

  .نيست نامهپايان از مجدد دفاع به نيازي داوران هي ت نظر مورد اصالحات انجام از پس كه
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نامه كه بر اســاس ه اصــالح، نســخه نهايي پايانيدانشــجو موظف اســت پس از دفاع و اخذ ت ييد :74تبصنرة 

، آن را به «معنوي دانشگاه يزد رعايت حقوق»امضاء شده  ۀهاي هي ت داوران انجام خواهد داد با الحاق نامديدگاه

ضمناً الزم است فايل كامل  تحويل نمايد.تعداد الزم تكثير كند و به اسـتاد/استادان راهنما، استاد/استادان مشاور 

 به كتابخانه مركزي دانشگاه تحويل دهد.  PDFو (LATEX)يا  WORDصورت نامه را بهالكترونيكي پايان

نيز  بت و به  "اطالعات ايرانعلوم و فناوري پژوهشگاه "نامه خود را در پرتال پايان فايل دانشـجو الزم اسـت

ت ييد برگ تسويه حساب و صدور هر گونه گواهي  .سـايت به كتابخانه مركزي دانشگاه تحويل دهد ۀديييهمراه ت 

 آموختگي منوط به اجراي دقيق مراحل يادشده است. دانش

مردود ارزشيابي شود، در صورت داشتن سنوات مجاز تحصيلي، فقط براي نامه در مواردي كه پايان :75تبصرة 

نامه مجدداً با اخذ ماهه، پس از تكميل پايان 3شود تا در يك فرصت حداقل بار به دانشجو فرصت داده مييك

قيت نامه خود با موفاز آن دفاع كند. دانشجويي كه در سنوات مجاز نتواند از پايان "خوب يليخ"درجه حداكثر

 شود. دفاع نمايد، از ادامه تحصيل و دريافت مدرك تحصيلي محروم مي

نامه اقدام به تخلف علمي )سرقت علمي، جعل، تقلب، كپيچنانچه دانشجو در حين تدوين پايان :76تبصرة 

مردود  نامهاني، پاينكه بعلت تخلف علميا اين موضوع از طرف دانشگاه ا بات شود و يد و ايره( نمايو غ يبردار

 شود.ل محروم مييشود، دانشجو از ادامه تحص يابيارزش

نامه از سوي دانشگاه، منجر به ابطال مدرك احراز و ا بات تخلف علمي دانشجو پس از اتمام پايان :71تبصرة 

 تحصيلي صادر شده خواهد شد.

 آموختگي انشد

اساس واحدهاي گذرانده آموزشي و دفاع  بر 24آموختگي داشـتن ميانگين كل حداقل مالك دانش :29 مادة

 نامه است. از پايانموفيت آميز 

 .استنامه كارشناسي ارشد آميز از پاياندفاع موفقيتتاريخ آموختگي دانشجويان كارشناسي ارشد تاريخ دانش

ــجو :7 تبصننرة ــال  دفاع كند، نيازي به  بت نام درنامه خود انياز پا مهر 31حداكثر تا تاريخ  اگر دانش نيمس

به اخذ  نوطم دانشجو  بت نامولي پس از اين تاريخ بايد در آن نيمسال  بت نام نمايد. بديهي است  ،ندارد يبعد

 خواهد بود.  الزمش سنوات يمجوز افزا
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د يبه درخواســت تمد يازينامه خود دفاع كند، نانياســفند از پا 25خ ياگر دانشـجو حداكثر تا تار :2 تبصنرة

اقدام مقتضي جهت  دانشجوبايد توسط  صورتدر غير اينبديهي است . ندارد يبعدمسال يندر  و  بت نامسنوات 

 .در تاريخ مقرر و  بت نام صورت گيردش سنوات ياخذ مجوز افزا

، جعل، ي)دستبرد ادب ياقدام به تخلف علم نامهپايانن يا تدويل و يچنانچه دانشـجو در طول تحص: 24 مادة

نامهنيين و آيوه نامه مصوب دانشگاه ا بات شود مطابق با قوانين موضوع طبق شيكند و ا( يتقلب، رونوشت بردار

 مصوب اقدام خواهد شد.  يهاها و دستورالعمل

خواهد  يو يلي، منجر به ابطال مدرك تحصنامهپاياندانشجو پس از اتمام  يتبصـره: احراز و ا بات تخلف علم

  شد.

نارها يتوانند در سميان كارشناسي ارشد ميدانشجو ،نامهانيپا يد راهنماص و موافقت استايبا تشخ :25 مادة

راهنما ق پژوهانه استاد ياز طر براسـاس مصـوبات ذيربطنه آن را يكمك هز ه،كردمعتبر شـركت  يهاو كنفرانس

 ند.يافت نمايدر

يا  ر مقاله ارائه دهندهاي معتبگيرد كه در سمينار يا كنفرانسكمك هزينه به دانشجوياني تعلق مي :هتبصنر

 گروه مستقل / دانشكدهها بايد توسـط اعتبار اين سـمينار يا كنفرانس مقاله آنها در مجموعه مقاالت چاپ شـود

 مربوطه تاييد گردد. 

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

ـــط انجمنهـايي كـه تكنفرانس -الف ـــي، فيزيك و ..(  هـاي معتبر علميوس  حمايت )مـاننـد انجمن ريـاض

 شوند.مي

 شوند.مي معتبر دولتي برگزار و موسسات پژوهشي هاهايي كه توسط دانشگاهكنفرانس -ب

يمهايي كه حداقل سـه نفر از اعضـاي كميته علمي آنها از سـه دانشگاه معتبر دولتي مختلف كنفرانس -ج 

 باشند.

ي از به عنوان يكنام استاد/ استادان عضو هي ت علمي دانشگاه يزد گاه يزد بوده و ضـمناً مقاله بايد به نام دانش

 گردد. در مقاله ذكر، نامه را بر عهده دارندكه راهنمايي پايان نويسندگان

 هايامهنآيين با مغاير مقرراتي و ضوابط تعيين به مجاز دانشكده شوراي آموزشي، گروه/  بخش شوراي: 26 ماده
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 شده ذكر نامهشيوه در كه فوق بندهاي  از مواردي در تنها. نيستند آن اجرايي نامهشيوه و وزارت مصوب مربوط

 صويبت و مستقل دانشكده/  پرديس شوراي در تصويب و بررسي از پس و تعيين را ديگري شرايط توانمي است

 . نمود اجرا دانشگاه تكميلي تحصيالت شوراي نهايي

 دانشجو اطالع عدم. نمايد اقدام نامهشيوه اين مقررات از آگاهي كسب به نسبت است موظف دانشجو: 27 ماده

 .گرددنمي دانشجو براي حقي گونههيچ موجب ،مصوب مقررات كليه از

 نامه بر عهده شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه است.تفسير موارد مبهم و مسكوت در آيين :21 مادة

 مورخو /262919ناپيوسته شماره ارشد نامه آموزشي دوره كارشناسيلعمل، مطابق با آيينن دستورايا :28 مادة

نامه آيينو  21/8/94مورخ  262912/9ارشـد ناپيوسته شماره نامه آموزشـي دوره كارشـناسـيآيينو  21/8/2394

و  2هاي سطح هاي تحصيلي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي )ويژه دانشگاهآموزشـي دوره

و مصوبات  يقات و فناوريوزير محترم علوم، تحقابالغ شده توسط 2/3/2397مورخ  43169/2دولتي( به شـماره  2

. استالزامي  96ورودي  اجراي آن براي دانشجويان كارشناسي ارشد وه يتهزد يدانشگاه  يليالت تكميشوراي تحص

 شود. هاي مغاير با آن لغو مينامهنييآكليه  جرااز تاريخ ا

 


