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 کارشناسی ارشددانشجویان پژوهشی -های آموزشی نامه آیینخالصه 

 به بعد 79ورودی  

 (0011)آخرین بروز رسانی: دی ماه 

 

 آنها ارزشیابی و درسی واحدهای آموزشی مقررات

باقيمانده نامه و  واحد مربوط به پايان 6تعداد  واحد است که از اين 23ارشد،  در دوره کارشناسي درسي تعداد واحدهاي -1

 است.  آموزشي به صورت واحدهاي

 واحد ا11و حداکثر  8تعداد واحدهاي درسي )غيرجبراني( که دانشجو بايد در هر نيمساال تحصيلي اخذ کند حداقل  -3

 واحد بيشتر شود. 11ست. در هر صورت جمع واحدهاي دروس اصلي و جبراني دانشجو نبايد از 

ارشد را در دوره کارشناسي گذرانده باشد،  الزامي )غير اختياري( دوره کارشناسيدر صورتي که دانشجو يک يا چند درس  -2

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

 ارشد الزامي است.

 کارشناسي ارشد گرايش هاي مختلف به شرح زيراست:دروس  -1

گرایش بهینه سازی سیستم ها -صنایعکارشناسی ارشد مهندسی   

 جدول دروس تخصصی الزامی

 اخذ حداکثر سه درس از بين دروس زير با نظر اساتيد راهنما

 تعداد واحد نام درس ردیف

 2 تحليل آماري چندمتغيره 1

 2 طراحي سيستم هاي صنعتي 3

 2 طراحي آزمايش ها 2

 2 فرآيندهاي احتمالي 1

 2 نظريه صف 5

 حداقل يک درس از بين دروس زير با نظر استاد راهنمااخذ 

 تعداد واحد نام درس رديف

 2 برنامه ريزي خطي 1

 2 برنامه ريزي عدد صحيح 3
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 جدول دروس تخصصی انتخابی

 زمينه سيستم هاي توليد

 حداکثر سه درس از دروس زير اخذ شود.

 تعداد واحد نام درس ردیف

 2 نظريه توالي عمليات 1

 زمينه تحقيق در عمليات

 حداکثر سه درس از دروس زير اخذ شود:

 تعداد واحد نام درس ردیف

 2 بهينه سازي ترکيبي 1

 2 شبکه کامپيوتري، مدل سازي و بهينه سازي 3

 2 برنامه ريزي غيرقطعي 2

 2 نظريه بازي ها 1

 مشترک در هر دو زمينه

 حداکثر سه درس از دروس زير اخذ شوند:

 تعداد واحد نام درس ردیف

 2 اصول مهندسي لجستيک و زنجيره تامين 1

 2 پيش بيني و آناليز سريهاي زماني 3

 

 گرایش سیستم های کالن -کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

 جدول دروس جبرانی

 تعداد واحد نام درس ردیف

 2 آمار مهندسي 1

 2 تحقيق درعمليات 3

 

 جدول دروس تخصصی الزامی

 تعداد واحد درس نام رديف

 2 نظريه تصميم گيري 1

 2 مدل سازي پويايي سيستم 3

 2 مهندسي سيستم 2

 2 برنامه ريزي رياضي 1
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 جدول دروس تخصصی انتخابی

 زمينه تحقيق در عمليات

 تعداد واحد نام درس رديف

 2 برنامه ريزي خطي 1

 2 برنامه ريزي غيرقطعي 3

 2 نظريه بازي ها 2

 2 کامپيوتري، مدل سازي و بهينه سازيشبيه سازي  1

 2 برنامه ريزي عدد صحيح 5

 2 فرآيندهاي احتمالي 6

 2 برنامه ريزي حمل و نقل 7

 زمينه حمل و نقل

 تعداد واحد نام درس رديف

 2 برنامه ريزي حمل و نقل 1

 زمینه انرژی

 تعداد واحد نام درس ردیف

 2 روش هاي برنامه ريزي و مدل هاي انرژي 1

 2 برنامه ريزي توسعه سيستم هاي انرژي 3

 

 گرایش مدیریت مهندسی -کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

 جدول دروس جبرانی

 تعداد واحد نام درس ردیف

 2 احتمال و آمار مهندسي 1

 2 تحقيق در عمليات 3

 2 اقتصاد مهندسي 2

 2 اصول مديريت و نظريه سازمان 1

 

 جدول دروس تخصصی الزامی

  حداکثر دو درس از دروس زير اخذ شود:

 تعداد واحد نام درس رديف

 2 نظريه تصميم گيري 1
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 2 اصول مهندسي لجستيک و زنجيره تامين 3

 2 پيش بيني و آناليز سري هاي زماني 2

 حداکثر دو درس از دروس زير اخذ شوند:

 تعداد واحد نام درس رديف

 3 مديريت کيفيت جامع 1

 3 منابع انسانيمديريت  3

 3 بازاريابي 2

 

 جدول دروس تخصصی انتخابی

 تعداد واحد نام درس رديف

 2 داده کاوي 1

 2 مديريت دانش 3

 2 مديريت عمليات خدماتي 2

 2 شبيه سازي کامپيوتري، مدل سازي و بهينه سازي 1

 2 مباحث منتخب در مديريت مهندسي 5

 

 مدیریت پروژهگرایش  -کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

 جدول دروس جبرانی

 تعداد واحد نام درس ردیف

 2 احتمال و آمار مهندسي 1

 2 اقتصاد مهندسي 3

 2 تحقيق در عمليات 2

 2 برنامه ريزي و مديريت پروژه 1

 

 جدول دروس تخصصی الزامی

  حداکثر دو درس از دروس زير اخذ شوند:

 تعداد واحد نام درس رديف

 2 مديريت پروژهاستانداردهاي  1

 2 برنامه ريزي و زمانبندي پروژه 3

 3 مديريت مالي و کنترل هزينه پروژه 2
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 3 مديريت و تحليل ريسک پروژه 1

 

 جدول دروس تخصصی انتخابی

 تعداد واحد نام درس رديف

 2 مديريت سبد پروژه ها 1

 2 1مباحث پيشرفته در مديريت پروژه  3

 2 تامين پروژهمديريت لجستيک و زنجيره  2

 

 ارزشیابی تحصیلی

 است. 11و معدل کل قابل قبول در هر نيمسال 13حداقل نمرۀ ارزشيابي در هر درس  -1

هاي بعدي، درس يا  دانشجويي که در هر نيمسال در يک يا چند درس، نمرۀ قبولي کسب نکند، چنانچه در نيمسال -2

فقط ثبت و باقي  ، مردودي قبلي در ريزنمرات تحصيلي دانشجو هاي دروس مذکور را با نمرۀ قبولي بگذراند، نمره يا نمره

 معدل اثر و صرفاً آخرين نمرۀ قبولي در آن درس مالک محاسبة کل دوره بي معدل ها در محاسبة اما اين نمره ماند، مي

 کند. هاي قبل را خنثي نمي مشروطي دانشجو در نيمسالاين امر  کل دوره خواهد بود.

 

 حضور و غیاب

 هاي تحصيلي الزامي است. دانشجو در تمام جلسات کالس درس دوره حضور -1

کند، نمره آن يا در جلسه امتحان پايان نيمسال، غيبت  اگر دانشجو در درسي بيش از سه شانزدهم جلسات کالس و -2

 کند. اثر نمي هاي بعد نمره صفر قبلي را بي و گذراندن درس در نيمسال دخواهد ش فردرس ص

ييد استاد درس و مدير گروه مستقل / معاون دانشکده، در کل او با ت صکارشناسي ارشد، در شرايط خاهر دانشجوي  -3

 دوره و فقط در يک نيمسال تحصيلي، مجاز به حذف اضطراري يک درس خود طبق تقويم آموزشي دانشگاه است.

يا حذف يک نيمسال تحصيلي، در مورد دانشجويان مشمول آموزش رايگان، شرط الزم براي حذف اضطراري يک درس و  -4

 دانشگاه پرداخت هزينة درس يا دروس اخذ شده درنيمسال تحصيلي درخواست شده مطابق دستورالعمل شهريه مصوب

 است.

 

 ول دوره و سنوات تحصیلط

 نيمسال تحصيلي است. 1سال مشتمل بر  3مدت مجاز دوره تحصيلي کارشناسي ارشد حداکثر  -1

آموخته نشود، دانشگاه اختيار دارد مدت تحصيل وي را حداکثر تا دو نيمساال  مقرر دانشدر صورتي که دانشجو در مدت  -2

افزايش دهد. افزايش سنوات تحصيلي دانشجوي مشمول آموزش رايگان در نيمسال اول به صورت رايگان و در نيمسال دوم با 



6 

 

آموخته نشود از  دانشجو در اين مدت دانش شود. چنانچه انجام مي دانشگاه مطابق دستورالعمل شهريه مصوب دريافت هزينه

 ادامة تحصيل محروم است.

 انتقال، تغییر رشته و میهمانی

 ارشد ممنوع است. تغيير رشته در دوره کارشناسي و انتقال -1

 پذيرنيست. امکان درس ارائه عدم به جز در موارد به دانشگاه ديگر ارشد از دانشگاه يزد کارشناسي دانشجوي همانيم -2

 

 و مشاور اراهنماستاد 

پژوهشي و پژوهشي به پيشنهاد دانشجو و با موافقت يکي از اعضاي  -اسي ارشد آموزشيناستاد راهنما در دوره کارش -1

ييد شوراي ااستادياري و ت نامه مصوب تحصيالت تکميلي دانشگاه با مرتبه حداقل ت علمي دانشگاه يزد با رعايت شيوهاهي

 دانشکده تعيين ميشود.بخش و شوراي گروه مستقل / 

 مشخص گردد. استاد راهنماي دانشجو بايد تا قبل از شروع نيمسال دوم -2

ت اييد شوراي بخش و شوراي گروه مستقل / دانشکده از بين اعضاي هيااز ت سهاد استاد راهنما پنور به پيشااستاد مش -3

يصالح داخل يا ذور و يا متخصصان ت علمي ديگر دانشگاهها و موسسات آموزش عالي کشاعلمي داخلي يا اعضاي هي

نامه مصوب تحصيالت تکميلي  نامه با رعايت شيوه در زمينه تخصصي مرتبط با پايان خارج از دانشگاه با مدرک دکتري

 شود. دانشگاه انتخاب مي

 تواند خارج از دانشگاه يزد باشد. دوم و مشاور، حداکثر يک نفر مي از بين استادان راهنماي -4

 

 نامه پایانپیشنهادیة 

 نامة خود را با نظر استاد راهنما انتخاب کند. تحصيلي، موضوع پايان دانشجو موظف است تا پايان نيمسال دوم -1

از شروع نيمسال  سهفته پ8نامه خود را حداکثر تا  دانشجو موظف است با نظر استاد/استادان راهنما پيشنهاديه پايان -2

نامه  بخش، پيشنهاديه پايان شوراي بخش تحويل دهد. همچنين دانشجو بايد با اعمال تغييرات مورد نظر سسوم به رئي

از شروع  سهفته پ 11از شروع نيمسال سوم به تصويب شوراي بخش و حداکثر تا  سهفته پ11خود را حداکثر تا 

ييد شوراي گروه مستقل / ااز ت سنامه پ ياننيمسال سوم به تصويب شوراي گروه مستقل / دانشکده برساند. پيشنهاديه پا

 رسد. دانشکده به تصويب نهايي مي

 سوم نيمسال پانزدهم از هفته تا قبل از هفته پانزدهم، نيم نمره تشويقي تعلق مي گيرد. اما تصويب پيشنهاديه ر صورتد -3

 .گیرد نمی تعلق دانشجو به تشویقی مربوط نمره چهارم نيمسال پايان تا

 دی 01شهریور و  01 حداکثر تادانشجو موظف است از نيمسال چهارم تحصيلي، گزارشهاي پيشرفت کار خود را  -4

بخش و مدير گروه مستقل / معاون دانشکده به اداره آموزش دانشکده  سد راهنما، رئييييد اساتااز ت ستکميل کرده، پ

  تحويل دهد. سمستقل/ پردي
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محروم شدن از  و در نهايت انشجودعدم تکميل و تحويل به موقع گزارش پيشرفت تحصيلي منجر به منع ثبت نام  -5

 . گردد مي تحصيل

 

 نامه پایان دفاع از

در صورت کسب  نام ثبت و عدم منعا د راهنمانامه و تاييد است تي خود و تدوين پايانااز انجام کار تحقيق سدانشجو پ -1

 نامه خود دفاع کند. ت داوران از پايانيامجاز است در حضور ه 11معدل حداقل 

 و فارسي زبان به چکيده ارائه شود و تهيه فارسي زبان به نامه پايان نگارش دستورالعمل با مطابق بايستي نامه پايان -2

 لينک دستورالعمل نگارش پايان نامه، به قرار زير است: .است الزامي انگليسي

https://yazd.ac.ir/offices/educational/deputy/graduate/information/thesis 

مديرگروه  طريق الزم است درخواست دفاع از بخش، سييد رئيانامه و ت از تعيين تاريخ برگزاري جلسه دفاع از پايان سپ -3

 .ييد شوداروز قبل از تاريخ دفاع، ت11مستقل/ معاون دانشکده حداقل 

نامه اعم از مقاالت و  نامه براي داوران، ضميمه کردن مستندات مربوط به تمام دستاوردهاي پايان پايانهنگام ارسال  -4

توانند بر نمره  مي اي نامه، دستاوردهاي علمي گواهي پذيرش آنها، براي داوران ضروري است. در جلسه دفاع از پايان

 داوران تحويل گرديده، توسط آنها مورد ارزيابي قرارگرفته باشند.نامه تاثير داشته باشند که قبل از جلسه دفاع به  پايان

در صورت تحويل دستاوردهاي علمي، در حين و بعد از جلسه دفاع، پتانسيل عدم تعلق نمره به آن دستاوردها بسيار 

 محتمل بوده و ريسک زيادي را مي تواند داشته باشد.

دانشکده است و حضور /و شوراي گروه مستقل ييد شوراي بخشانما و تاد راهتت داوران به پيشنهاد اسياه يانتخاب اعضا -5

 آنها در جلسه دفاع الزامي است. 

شرح زير انجام و  ت داوران بهياتوسط ه آن به صورت کيفي شود و ارزشيابي کل محاسبه نمي معدل نامه در نمره پايان: -6

 شود: دانشجو ثبت مي کارنامة در

 11متوسط )نمره  (، 11/17تا  16خوب )نمره (، 11/18تا  18خوب )نمره  خيلي (، 31تا 11عالي )نمره  قبول با درجه: -الف

 (11/15تا 

 (11مردود )نمره کمتر  -ب

عضو  ديگر در مقاله وجود دارد. فقط بايد نقش و يا دانشجوي هيلت علمي ا نظر استاد راهنما امکان درج نام اعضايب -7

و  ارشد ييد شده و نام آنها بعد از نام دانشجويااستادان راهنما ت تهيه مقاله توسط استاد /و يا دانشجو در  ت علمياهي

 مقاله شرکت داشته باشد امتياز آن به اولين يفالدانشجو در ت از يک که بيش صورتي در استاد/استادان راهنما قرارگيرد.

 گيرد. دانشجو تعلق مي

 ( مقاله چاپ يا پذيرش شده در مجالت باشد.Corresponding Authorاستاد راهنما بايد نويسنده مسئول ) -8

مقاالت مورد  براي Gallery Proofنسخه  و يا DOIامتياز به مقاالت پذيرفته شده در مجالت، ارائه  معيار تخصيص -9

بر اساس  استاد راهنما است. با تاييد المللي و بين مقاله در مجالت داخلي نامه پذيرش قطعي تصوير و يا پذيرش قطعي

 ثير داشته باشند.انامه ت نمره ميتوانند بر نمره پايان 2سقف  تا 3و1جداول 
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 دانش آموختگی

 آميز از پايان بر اساس واحدهاي گذرانده آموزشي و دفاع موفقيت 11آموختگي داشتن معدل کل حداقل  مالک دانش -1

 نامه است.

 است. نامه کارشناسی ارشد آمیز از پایان تاریخ دفاع موفقیت ،آموختگي دانشجويان کارشناسي ارشد اريخ دانشت -3

 فرصت دفاع از پايان بهمن 21شهريور و  21حداکثر تا  نامه مربوط طبق آيين دانشجويان مشمول خدمت نظام وظيفه -2

سرباز ل، در صورت دفاع بعد از تاريخ هاي مذکور، طبق قوانين اداره نظام وظيفه عمومي، دانشجوي مشمو دارند. را نامه

 محسوب خواهد شد. فراری


