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مقررات و دستورالعمل هاي اجرايي دوره كارشناسي ارشد

 شوراي برنامه ريزي7/10/87 مورخ 703ازمصوبه نهايي جلسه (

آموزش عالي 

و

)مصوبات شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه يزد
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ارشــــد بــــه ســــه شــــيوههــــاي كارشناســــينامــــه دوره هــــدف از تــــدوين آيــــين-1مــــاده 

هـاي تحـصيالت تكميلـي، ارتقـاي     ، تقويت و توسـعه دوره    »پژوهشي«و  » آموزشي«،  » پژوهشي –آموزشي   «

وين ارايه آموزش، پاسخگويي مناسـب بـه افـزايش تقاضـا بـراي ورود بـه                 هاي ن كيفيت، تنوع بخشي به شيوه    

هاي سازي آن با برنامهها و همسانهاي تحصيالت تكميلي، تقويت و ارتقاي سطح كيفي و كمي اين دورهدوره

مندي از آن در تربيت متخصـصان و پژوهـشگران مـاهر و     توسعه و ديگر اسناد راهبردي كشور است تا با بهره         

.ته در سطح كشور بكوشيمبرجس

 تعاريف-2مادة 

هـاي مـصوب   اي باالتر از دورة كارشناسي است كـه براسـاس برنامـه    دوره:ارشد ناپيوستهدورة كارشناسي 

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

.نامه استن مشتمل بر واحدهاي درسي و  پاياناي كه محتواي برنامه آ دوره: پژوهشي–شيوه آموزشي 

اي با محوريت آموزش است كه دانشجو پـس از گذرانـدن  واحـدهاي درسـي و بـدون            دوره :شيوه آموزشي 

.شود آموخته مينامه دانشگذراندن پايان

ه جديـد، اي با محوريت پژوهش كه دستاورد آن ارائه فناوري جديد، ارائه نظريه و ايـد            دوره :شيوه پژوهشي 

 شود و مشتمل بر اخذ واحـدهاي درسـي محـدود و الـزام بـه ارايـه                   ...توليد دانش فني، ثبت اختراع،    

.نامه استپايان

 تحقيقاتي است كه در يك زمينه رشته تحصيلي مربوط و تحت راهنمايي استاد - فعاليت پژوهشي:نامهپايان

.گيردراهنما انجام مي

.ي است منظور تحقيق و تتبع نظر:سمينار

.ارشد استهاي كارشناسيها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مجري دوره منظور دانشگاه:مؤسسه

.منظور شوراي تحصيالت تكميلي مؤسسه است: شورا

.  كميته يا شورايي است كه در اين زمينه درسطح گروه تشكيل مي شود : گروهكميته تحصيالت تكميلي

 در .ور مربوط به تحصيالت تكميلي گروه ها بر عهده شوراي گروه است            تصميم گيري درخصوص ام    -تبصره  

د جـايگزين شـوراي گـروه     گروه مي تواناين خصوص براي گروه هاي واجد شرايط، كميته تحصيالت تكميلي  

گروه هايي مي توانند كميته تحصيالت تكميلي داشته باشند كه داراي دوره تحصيالت تكميلي بـوده و                 . شود

 عضو شامل مـدير گـروه       5اين كميته داراي حداقل     .  هيات علمي استاديار به باال داشته باشند        عضو 5حداقل  

.بوده كه مابقي توسط شوراي گروه انتخاب مي شوند

المللـي طبـق   حـضوري، مجـازي و بـين    اين دوره به صورت روزانه، شبانه، نيمه  : نحوه اجراي دوره   -3ماده  

.باشدضوابط مربوط قابل اجرا مي

 شرايط ورود-4ه ماد
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 داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي-الف

 دارا بودن مدرك رسمي پايـان دوره كارشناسـي اعـم از پيوسـته و ناپيوسـته مـورد تأييـد وزارت علـوم،          -ب

تحقيقات و فناوري؛ 

 قبولي در آزمون ورودي مورد تأييد وزارت يا كسب پذيرش از مؤسسه براساس مقررات مصوب؛-ج

 دروس جبراني-5ماده 

چنانچه رشته دوره كارشناسي با رشته دوره تجانس نداشته باشد دانشجو بايد بـه تـشخيص گـروه آموزشـي،         

.تعدادي از دروس را تحت عنوان جبراني بگذراند

.شودباشد كه در ابتداي دوره قبل از دروس اصلي ارائه مي واحد مي12 حداكثر دروس جبراني -1تبصره 

  تعيين تعداد و عناوين دروس براسـاس برنامـه   .نتخاب دروس، اولويت با دروس جبراني است       در ا  -2تبصره  

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

 دروسي را كه دانشجو قبالً در دوره كارشناسي گذرانده است، تكـرار آن  در صـورتي كـه عنـوان                      -3تبصره  

.صوب كارشناسي ارشد باشد، مجاز نيستدرس براساس سرفصل برنامه م

. است12 حداقل نمره قبولي در هر درس اعم از دروس دوره يا جبراني -4تبصره 

شدگان در اين دوره، مـشاور تحـصيلي بـراي هـدايت             مؤسسه موظف است به تناسب تعداد پذيرفته       -6ماده  

.دانشجويان تعيين نمايد

پژوهش محور يك دوره ورودي در هـر كـد          -آموزش و آموزش   وظيفه مشاوره تحصيلي دانشجويان      -تبصره  

بر عهده يكي از اساتيد گروه و به انتخـاب شـوراي گـروه مـي     ) در مجموع دانشجويان نوبت اول و دوم(رشته  

و به مـدت    ) حداكثر تا يك واحد در هر نيمسال      (باشد كه به ازاء هر نفر معادل پنج صدم واحد حق التدريس             

وظيفـه  . پژوهش محور به وي تعلق مـي گيـرد  -وزش محور و يك نيمسال براي آموزشچهار نيمسال براي آم 

پژوهش محور از نيمـسال دوم بـدون        -مشاوره دانشجويان پژوهش محور از نيمسال اول و دانشجويان آموزش         

.پرداخت حق مشاوره تحصيلي، برعهده استاد راهنماي مربوطه مي باشد

8نشجو بايد در هر نيمسال تحصيلي در اين دوره اخذ نمايد حداقل            تعداد واحدهاي درسي را كه دا      -7ماده  

. است12و حداكثر 

 ارزشيابي تحصيلي-8ماده 

. كمتر باشد14 ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال نبايد از 

14 ميانگين نمرات دروس دانشجو در دوره كارشناسي ارشـد، در هـر نيمـسال تحـصيلي نبايـد از                -1تبصره  

 باشد، آن دانشجو از ادامه تحصيل 14 اگر ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال تحصيلي كمتر از؛دكمتر باش

. محروم مي شود

 نمره دروس پيشنياز يا جبراني دركارنامه دانشجو، جداگانه ثبت مي شود اما در احتساب ميانگين                -2تبصره

.شودنمرات نيمسال تحصيلي و ميانگين كل نمرات دانشجو منظور نمي 
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 در صورتي كه مجموع واحدهاي دروس اصلي و جبراني اخـذ شـده در يـك نيمـسال بزرگتـر يـا             -3تبصره  

 كمتر شود، دانشجو مشروط كامل محسوب مي شود،       14 واحد باشد، اگر ميانگين نمرات آن ترم از          8مساوي  

. واحد كمتر باشد8حتي اگر جمع كل واحدهاي دروس اصلي اخذ شده در آن ترم از 

/ باشد، مي توانـد بـا موافقـت اسـتاد راهنمـا       12 كمتر از    اختياري اگر نمره دانشجو در يك درس        -4صرهتب

. بجاي آن درس ، درس ديگري را انتخاب نمايداستاد مشاور تحصيلي

 در مواردي كه ارزشيابي دريك درس موكول به فعاليتهايي باشد كه با تـشخيص اسـتاد مربوطـه                   -5تبصره  

، حداكثر تـا     را  درس يان نمره دانشجو  مي تواند استاد درس  نيمسال تحصيلي ممكن نيست،      انتا پاي انجام آن   

بـه نمـره قطعـي    ) بـراي نيمـسال دوم  (پانزدهم مهر ماه حداكثر تا و ) براي نيمسال اول  (سي ام فروردين ماه     

. نرم افزار آموزشي دانشگاه قفل شودتبديل و در

از شرط حداقل اخذ واحد معاف است و چنانچـه ميـانگين نمـره               آخرين نيمسال تحصيلي، دانشجو      -9ماده  

.شود باشد، مشروط تلقي مي14دانشجو در اين نيمسال كمتر از 

آموخته  كمتر باشد، در غير اين صورت، دانش14 ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره نبايد از -10ماده 

.شودارشد شناخته نميدوره كارشناسي

14شجويي كه پس از گذراندن كليه دروس دوره در هر سه شيوه، ميـانگين كـل نمـرات او از                     دان -1تبصره  

تواند دروسي را كـه در   مي- در صورتي كه حداكثر مدت مجاز تحصيل وي به پايان نرسيده باشد      -كمتر باشد 

ود ميـانگين    احراز كرده است، فقط در يك نيمسال تكرار كند و در صورت جبران كمبـ               14آنها نمره كمتر از     

دانشجويي كه به هر دليل نتواند از اين فرصـت اسـتفاده كنـد، از ادامـه تحـصيل               . شودآموخته مي كل، دانش 

.كندشود و مدركي دريافت نميمحروم مي

. واحد است12 حداكثر اخذ تعداد واحد جهت جبران معدل، -2تبصره 

 حضور و غياب-11ماده 

غيبـت  . هاي آموزشي و پژوهشي دوره الزامي اسـت رسي و ديگر فعاليت هاي د حضور دانشجو در تمامي برنامه    

دانشجو در هر درس نبايد از       

16

3

 مجموع ساعات آن درس تجاوز كند، در غير اين صورت نمره دانشجو در آن       

.شوددرس صفر محسوب مي

وده و از نظـر مؤسـسه، موجـه          در صورتي كه غيبت دانشجو در يك درس، بـيش از حـد مجـاز بـ                 -1تبصره  

در اين صـورت رعايـت حـد        . شودتشخيص داده شود، آن درس از مجموعه دروس انتخابي دانشجو حذف مي           

 واحد در آن نيمسال الزامي نيست، ولي آن نيمسال از نظر طول تحصيل براي دانشجو يك نيمـسال                   8نصاب  

.شودكامل محسوب شده و شامل مقررات مشروطي مي

يبت در شيوة پژوهشي، ارزيابي ناموفق واحدهاي پژوهشي اخذ شده در آن نيمـسال اسـت كـه                   غ -2تبصره  

.شود انجام مي33طبق نظر هيأت داوران در مادة 

. شود غيبت غير موجه در امتحان هر درس منجر به نمره صفر در آن درس مي-12ماده 
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وجـه تـشخيص داده شـود، درس مزبـور      در صورتي كه غيبت دانشجو در امتحان، از نظر مؤسسه، م          -تبصره

 واحد در آن نيمسال الزامي نيست، ولي آن نيمسال از نظـر  8شود؛ در اين صورت رعايت حد نصاب حذف مي 

شودطول تحصيل براي دانشجو يك نيمسال كامل محسوب شده و شامل مقررات مشروطي مي

 و حذف ترم مرخصي تحصيلي-13ماده 

 يـا حـذف   تواند حداكثر يك نيمسال از مرخصي تحصيليدر هر سه شيوه مي ارشد  دانشجوي دوره كارشناسي  

.شود استفاده نمايد، مدت مذكور جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب ميترم

 درخواست هاي مرخصي تنها درصورتي قابل بررسي است كه مربوط به نيمسال اول دوره تحصيل         -1تبصره  

داكثر تا يك هفته قبل از موعد ثبت نام به اداره تحـصيالت تكميلـي   نبوده و پس از تاييد گروه و دانشكده، ح 

.موافقت با مرخصي تحصيلي با توجه به وضعيت تحصيلي دانشجو صورت مي گيرد. دانشگاه تحويل داده شود

 درصورتي كه دانشجو بعد از انتخاب واحد به داليل موجه قادر بـه ادامـه تحـصيل درآن نيمـسال     -2تبصره  

كان حضور در امتحانات پايان ترم را نداشته باشد، ضـروري اسـت حـداكثر تـا سـه هفتـه قبـل از                 نباشد يا ام  

امتحانات پايان ترم درخواست حذف ترم خود را پس از تاييد گروه و دانـشكده بـه اداره تحـصيالت تكميلـي                      

ميلـي   در شـوراي تحـصيالت تك      در صورت موجه تشخيص داده شدن داليل مطروحـه        . دانشگاه تحويل نمايد  

. با درخواست حذف ترم موافقت خواهد شددانشگاه،

 استفاده از مرخصي تحصيلي يا حذف ترم جمعا تنهـا بـراي يـك نيمـسال امكـان پـذير اسـت و                     -3تبصره  

.مسؤوليت كليه مشكالت آموزشي احتمالي درنيمسال هاي بعدي، متوجه شخص دانشجو مي باشد

قت دانشگاه حتي براي يك نيمسال ترك تحصيل نموده و           درصورتي كه دانشجو بدون كسب مواف      -4تبصره  

اقـدام ننمايـد، از ادامـه تحـصيل         ) و اخذ مجوز درصورت لـزوم     (در زمان مقرر براي انتخاب واحد هر نيمسال         

.محروم مي شود

 درصورت مخالفت دانشگاه در رابطه با مرخصي يا حذف ترم، دانشجو موظف به پيگيري كليه امور -5تبصره 

.درموعد مقرر مي باشد) اعم از انتخاب واحد يا شركت در امتحانات پايان ترم(خود آموزشي 

 انصراف، اخراج و ترك تحصيل-14ماده 

در اينصورت بايـد درخواسـت خـود را مبنـي بـر      . تواند به هر دليل از تحصيل اعالم انصراف نمايد       دانشجو مي 

 يك ماه درخواست خـود را پـس نگيـرد آن مؤسـسه              انصراف به مؤسسه تسليم نمايد، چنانچه دانشجو بعد از        

.نمايدنسبت به صدور گواهي انصراف اقدام مي

موظـف  ) مشروطي دو نيمسال، سنوات بيش از حد مجاز       (  دانشجوي انصرافي يا اخراج از تحصيل        -1تبصره  

.است به تعهداتي كه سپرده است عمل نمايد

تواند درصورت تسويه حساب كامل با مؤسـسه مجـدداً           دانشجوي منصرف يا اخراج از تحصيل مي       -2تبصره  

.درآزمون شركت نمايد

 طول دوره-15ماده 

. نيمسال تحصيلي است4مشتمل بر  سال 2حداكثر طول مدت دوره در هر سه شيوه 
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 درموارداستثنايي افزايش طول مدت دوره با تشخيص شوراي تحصيالت تكميلـي دانـشگاه مجـاز                -1تبصره  

. سال تجاوز نمايد5/2 مدت دوره در هر سه شيوه نبايد از در هر صورت. است

 اگر دانشجو در وقت قانوني خود موفق به اتمام تحصيل نشود، به علـت اتمـام سـنوات تحـصيلي                     -2تبصره  

 مختلف دانـشگاه    بخش هاي محروم از تحصيل محسوب شده و براي وي حكم اخراج صادر مي شود و بايد با                 

.تسويه حساب نمايد

 و مهمان، تغيير شيوه انتقال ، تغيير رشته-16ماده 

. ارشد ممنوع استانتقال و تغيير رشته در هر سه شيوه دوره كارشناسي

و از  ) روزانـه و شـبانه    ( انتقال از دوره شبانه به روزانه، نيمه حضوري و مجازي به حضوري اعـم از                 -1تبصره  

.استهاي دولتي ممنوع هاي غير دولتي به دانشگاهدانشگاه

.بصورت ذيل مي تواند صورت پذيرد انتقال از يك شيوه به شيوه ديگر با رعايت سنوات دوره -2تبصره 

 و موافقت گـروه و  دانشجو در طول دوران تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد مي تواند با داشتن شرايط ذيل     

گـرايش  /ر در همـان رشـته     از يك شيوه به شيوه ديگـ       و شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه     دانشكده مربوطه 

.تغيير شيوه دهد

.ادامه تحصيل متقاضي در شيوه قبلي از نظر مقررات آموزشي بالمانع باشد) الف 

نمره آزمون ورودي متقاضي از نمره آزمون پايين ترين فرد پذيرفته شده در سهميه در رشته و شيوه مـورد                    ) ب  

.تقاضا در همان سال كمتر نباشد

لذا با توجه به حداكثر مـدت مجـاز       . انشجو در شيوه قبلي به شيوه جديد منتقل مي شود         سنوات تحصيلي د  ) پ  

.پايان نامه مورد نياز در شيوه جديد را داشته باشد/ تحصيل، امكان گذراندن واحدهاي درسي

.سابقه اشتغال به تحصيل داشته باشدنيمسال تحصيلي  در دو  يك نيمسال و حداكثر درحداقل) ت 

پژوهشي به آموزشي، چنانچه استاد راهنماي دانشجو تعيين شده باشـد موافقـت        -يير شيوه از آموزشي   در تغ  ) ث

.استاد راهنما الزامي است

شـوراي تحـصيالت     گروه آموزشي بايد در چارچوب مقررات      ،پژوهشي-در تغيير شيوه ازآموزشي به آموزشي      ) ج

همچنين تعداد دانشجوياني كه در . سه گروه ذكر نمايد دانشگاه استاد راهنما را نيز مشخص و در صورتجلتكميلي

.شيوه آموزشي باقي مي مانند نبايد از تعداد كف تشكيل كالس هاي كارشناسي ارشد كمتر باشد

.تغيير شيوه از پژوهشي به ساير شيوه ها و برعكس امكان پذير نمي باشد ) چ

 اعالم موافقت دستگاه اجرايي ذيـربط  تعهد دارند باتغيير شيوه دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرايي خاص      ) ح

.رعايت كليه شرايط اين تبصره و امكان پذير استو

.دانشجو تنها يك بار مي تواند تغيير شيوه دهد ) خ

درخواست هاي تغيير شيوه در صورتي در شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه قابل بررسي است كه با رعايـت             ) د

 طبق تقويم آموزشي كه از طرف اداره ، پس از تائيد گروه و دانشكده همراه با مدارك الزمكليه شرايط اين تبصره   

. به اداره تحصيالت تكميلي دانشگاه تحويل گرددتحصيالت تكميلي اعالم مي شود

 ثبت نام و      در شيوه جديد      ، سوم نيمسالدر صورت موافقت با تقاضاي تغيير شيوه، دانشجو موظف است در             ) ذ

 اقـدام    عـدم  .دانشجو حق بازگشت بـه شـيوه قبلـي را نـدارد           اي مربوطه را تكميل نمايد و پس از ثبت نام           فرم ه 



������� ��	
�� ��������� �������� ����  ���� ��������

7

 در شيوه جديد در وقت معين به منزله انصراف از تغيير شيوه تلقي مـي شـود و حـق تغييـر                       ثبت نام دانشجو به   

.شيوه تا پايان دوره از وي سلب مي شود

تواند حداكثر دو نيمسال را بـا موافقـت مؤسـسه           ارشد مي  كارشناسي  هر دانشجو در هر سه شيوه      -3تبصره  

مبدأ و مقصد به عنوان مهمان بگذراند

 چنانچه دانشجوي متقاضي مهماني در دانشگاه هاي ديگر، تا پايـان هفتـه دوم نيمـسال مربوطـه           -4تبصره  

ردانشگاه يزد از وي ثبت نـام       پاسخ مخالفت دانشگاه مقصد يا اصل فرم درخواست مهماني را تحويل ننمايد، د            

.به عمل نيامده و درصورت لزوم، مجبور به مرخصي تحصيلي در آن نيمسال خواهد شد

:ارشد با نظر گروه آموزشي و با شرايط زير امكانپذير است معادل سازي دروس در دوره كارشناسي-17ماده 

. پذيرش وي براي ورود به دوره مورد تأييد وزارت باشد-الف

.ؤسسه قبلي دانشجو در رشته تحصيلي مورد تأييد وزارت باشد م-ب

.ريزي باشدهاي مصوب شوراي برنامه سرفصل دروس گذرانده دانشجو براساس برنامه-ج

 دانشجو بايـد دروس مـورد نظـر را قـبال در دانـشگاه هـاي معتبـر دولتـي و در همـان مقطـع تحـصيلي                     -د

.گذرانده باشد) كارشناسي ارشد(

% 80ي آموزشي دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشتة جديد بايد به تشخيص گروه حداقل  محتوا-هـ

.  كمتر باشد14اشتراك محتوايي داشته باشد و نمره هر يك نبايد از 

كل واحدهاي دوره بجز واحد سمينار و پايان نامه % 50 ميزان واحد دروس پذيرفته شده دانشجو نبايد از -و

. بيشتر گردد

 پذيرش دروس موسسات دولتي كه زير مجموعة وزارت علوم تحقيقات و فناوري نيستند و -1ه تبصر

.نور و رشته هاي مجازي امكان پذير نمي باشدهمچنين موسسات غيرانتفاعي، پيام

 قبولي دانشجو در رشته قبلي بايد از طريق آزمون سراسري سازمان سنجش آموزش كشور و يا -2تبصره 

.ش دانشجوي استعداد درخشان بصورت بدون آزمون انجام شده باشدآئين نامه پذير

 نمرات دروس پذيرفته شده از دانشجو در محاسبه ميانگين نمرات نيمسال محسوب نمي شود -3تبصره 

.ولي در محاسبة ميانگين كل نمرات وي  لحاظ مي گردد

ذيرفته شود، يك نيمسال تحصيلي  واحد از دروس دانشجو معادلسازي و پ12 در صورتيكه حداقل -4تبصره 

. از حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو كاسته مي شود

 استاد راهنما -18ماده 

 پژوهشي و پژوهشي به پيشنهاد دانشجو و با موافقت يكـي از          -ارشد آموزشي استاد راهنما دردوره كارشناسي     

.شودتعيين ميي گروه اعضاي هيات علمي با مرتبه حداقل استادياري و تأييد شورا

شـود بـه جـاي شـرط اسـتادياري       چنانچه استاد راهنما خارج از مؤسسه آموزش عالي انتخاب مي          -1تبصره  

.داشتن مدرك دكتري الزامي است



������� ��	
�� ��������� �������� ����  ���� ��������

8

. استاد راهنماي دانشجو بايد تا پايان نيمسال اول مشخص گردد-2تبصره 

 استاد راهنما را از بين    پژوهشي دانشكده، -آموزشي شوراي    در موارد استثنايي مي توان با موافقت       -3تبصره  

 در اين صورت بايد يكي      ؛ انتخاب نمود   يا موسسات پژوهشي معتبر دولتي     اعضاي هيات علمي ساير دانشگاهها    

. يا مشاور انتخاب گردداز اعضاي گروه آموزشي درزمينه تحصيلي بعنوان همكار

هـت راهنمـايي بـه اسـاتيدي كـه قـصد           درخصوص نحوة اختصاص دانشجوي كارشناسي ارشد ج       -4تبصره  

عزيمت به فرصت مطالعاتي را دارند، گروه و دانـشكده مربوطـه بـا همـاهنگي مـديريت تحـصيالت تكميلـي                      

.توانند تصميم گيري نمايندمي

ي گروه از اعضاي هيأت علمـي داخـل يـا            استاد مشاور به پيشنهاد استاد راهنما پس از تأييد شورا          -19ماده  

.شوداز دانشگاه انتخاب ميمتخصصان خارج 

به استاد مشاور پايان نامه كارشناسي ارشد به غير از ) به تشخيص شوراي گروه(در صورت نياز -1تبصره 

اعضاي هيات علمي داراي مدرك دكترا و يا خارج از دانشگاه يزد، اين انتخاب به مجموعه زير محدود مي 

:باشد

ر با زمينه تخصصي مرتبط با پايان نامه  دكتراي هيات علمي دانشگاه پيام نو-الف

 پژوهشي خارج از كشوربا زمينه تخصصي مرتبط با پايان نامه– دكتراي هيات علمي موسسات علمي -ب

 كارشناسان ارشد موسسات اجرايي يا مراكز علمي، پژوهشي يا صنعتي با مدرك حداقل كارشناسي ارشد -ج

با زمينه تخصصي مرتبط با پايان نامه 

با رعايت سقف تدريس كه مي تواند شامل مربيان مأمور به تحصيل (مربيان هيات علمي دانشگاه يزد -د

).نيز باشدطبق مصوبه هيات امنا 

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

 تحصيالت تكميلي دانـشگاه    شوراي تائيد   يا مشاور با   تغيير استاد راهنما   در شرايط خاص و موجه    -2تبصره  

.امكان پذير است

 ارزشيابي پايان نامه -20ماده 

    پايان نامه توسط هيات داوران در پنج درجه ارزشيابي شده و به هر درجه نمره اي تعلق مي گيـرد و ايـن               

. نمره در ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه مي شود

عالي : 20 تا19 نمره از -الف

بسيار خوب : 99/18 تا 18       نمره از 

خوب: 99/17 تا 16       نمره از 

قابل قبول: 99/15 تا 14       نمره از 

غيرقابل قبول : 14 نمره كمتر از -ب

 چنانچه ارزشيابي پايان نامه غير قابل قبول باشد دانشجو مجاز است حداكثر يك نيمسال در مـدت                  -تبصره
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دانشجويي كه در فرصت تعيين شـده  . ل در جلسه دفاعيه شركت و مجدداً از پايان نامه دفاع كند       مجاز تحصي 

.نتواند از پايان نامه خود با موفقيت دفاع نمايد، از ادامه تحصيل و دريافت مدرك تحصيلي محروم مي شود

يك گواهي كه دانـشجو     ارشد كه به هر دليل از تحصيل باز مي ماند، فقط             به دانشجوي كارشناسي   -21ماده  

.شودچه دروسي را در چند واحد و با چه نمره اي گذرانده است اعطا مي

.شود ارزشيابي پايان نامه در جلسه دفاعيه توسط هيأت داوران انجام مي-22ماده 

: تركيب هيأت داوران بصورت زير است-23ماده 

)رييس جلسه ( راهنمااساتيد/ استاد-1

 مشاوراساتيد/ استاد-2

گـروه  از  نفر از بين اعضاي هيات علمي يا متخصصان و محققان برجسته كه يك نفر از آنها بايد خارج        دو-3

.آموزشي انتخاب گردد

. است گروهي شورا انتخاب اعضاي هيات داوران به پيشنهاد استاد راهنما و تاييد-1تبصره 

. دفاعيه الزامي استدر جلسه) ناظر( حضور يك نماينده از اداره تحصيالت تكميلي -2تبصره 

 جلسه دفاعيه بدون حضور استاد مشاور مي تواند رسميت يابد ولي حضور ساير اعـضا و نماينـده                   -3تبصره  

فقط  چنانچه استاد مشاور در جلسه دفاعيه غايب باشد       . اداره تحصيالت تكميلي الزامي است    

4

3

حـق الزحمـه   

.شودمي نامبرده پرداخت 

 در صورتيكه پايان نامه داراي دو استاد راهنما باشد حضور هر دو اسـتادراهنما در جلـسه دفاعيـه      -4تبصره  

 جلسه مي تواند بـدون حـضور اسـتاد          در موارد خاص و موجه با تشخيص يكي از اساتيد راهنما،          . الزامي است 

.راهنماي ديگر برگزار شود ولي يك پنجم از حق الزحمه نامبرده كسر خواهد شد

اساتيد داور پايان نامه هاي كارشناسي ارشد بايد داراي مدرك دكترا بوده و فقط از دانشگاه هاي                 -5صره  تب

. پژوهشي يا صنعتي معتبر انتخاب شوند–معتبر دولتي، پيام نور و مراكز علمي 

ميلي  توصيه مي شود كه گروه هاي آموزشي توسعه يافته و با سابقه چندين ساله در تحصيالت تك-6تبصره 

:و امور پژوهشي با رعايت يكي از شروط زير، بجاي داور خارج از گروه از داور داخل گروه استفاده كنند

ISIپژوهـشي يـا     – درصورتيكه تا زمان برگزاري جلسه دفاعيه، مقاله اي از پايان نامه در مجالت علمي              -الف

.پذيرفته قطعي شود

رشناسي ارشد ناپيوسته در رشته اي وجود داشته يا تعـداد      دوره فارغ التحصيل در دورة كا      5 درصورتيكه   -ب

 نفر باشـد و جـايگزيني داور خـارجي بـا داور     2اساتيد مرتبه دانشيار به باالي آن گروه در آن گرايش حداقل          

.داخلي به تصويب شوراي گروه برسد

اجرايي مـصوب شـوراي      جزييات جلسه دفاعيه و نحوه ارزشيابي پايان نامه مطابق با دستورالعمل             -7تبصره  

.تحصيالت تكميلي دانشگاه يزد انجام مي شود
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)  پژوهشي، آموزشي، و پژوهشي    -آموزشي  (ارشد به هر سه شيوه       گواهينامه پايان دوره كارشناسي    -24ماده  

.توانند در دوره تحصيلي باالتر ادامه تحصيل دهندارزش يكساني داشته و مي

)  پژوهشي، آموزشي، و پژوهشي   -آموزشي  (ارشد در هر سه شيوه      اسي تعداد واحدهاي دوره كارشن    -25ماده  

. واحد است32 و حداكثر 28بر حسب رشته حداقل 

 پژوهشي- شيوه آموزشي -الف

 و هـا  واحـد درسـي بـراي همـه رشـته     6 و حـداكثر   4 تعداد واحد پايان نامه در اين شيوه حداقل          -26ماده  

.باشدبراساس برنامه مصوب مي

 پايان نامه-27ماده 

دانشجو موظف است پس از پايان نيمسال اول و قبل از شروع نيمسال سوم تحصيلي، موضوع پايان نامه خود                   

موضوع پايان نامـه پـس از تأييـد شـوراي       . را با نظر استاد يا اساتيد راهنما و تأييد گروه مربوط انتخاب نمايد            

. دانشكده قطعيت مي يابد پژوهشي –آموزشي 

ثبت نام نيمسال سوم منوط به تصويب موضوع پايان نامه در شوراي گروه تـا پايـان نيمـسال دوم      -1تبصره  

. باشدمي

 هفته پس از شروع نيمسال سوم به تصويب شوراي گروه و 8 پيشنهاديه پايان نامه بايد حداكثر تا -2تبصره 

.شي دانشكده رسانده شودپژوه- هفته پس از شروع نيمسال سوم به تصويب شوراي آموزشي12حداكثر تا 

 پايان نامه، تا زماني كه آن را بـه پايـان نرسـانده اسـت موظـف اسـت                    اخذ درس  دانشجو پس از     -3تبصره  

دراين حـال نمـره پايـان نامـه در          . بعد نيز براي آن ثبت نام نمايد      ) هاي  (براساس تقويم دانشگاه در نيمسال      

 نمـرات او     آن نيمسال و ميـانگين كـل       و در ميانگين  ودآخرين نيمسال تحصيلي، وارد كارنامه دانشجو مي ش       

.منظور خواهد شد

پژوهـشي دانـشكده   - آموزشـي  تائيـد شـوراي   با تغيير موضوع پايان نامهدر شرايط خاص و موجه-4تبصره  

.امكان پذير است

 شيوه آموزشي-ب

اهـد بـود كـه گذرانـدن      در اين شيوه تمامي دوره به صورت واحدهاي درسي بدون پايان نامـه خو     -28ماده  

.الزامي است) تحقيق و تتبع نظري( واحد سمينار 4 و حداكثر 2حداقل 

 شيوه پژوهشي-ج

 اين شيوه پذيرش براي مؤسسات پژوهشي بوده و در مورد مؤسسات آموزشي منوط به تأمين كـل        –29ماده  
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 طرح پژوهشي كاربردي استاد از محل درآمدهاي اختصاصي) انجام تحقيق و حق الزحمه پايان نامه(هزينه ها 

.راهنما قابل اجرا مي باشد

 دانشجو طي نيمسال اول موظف است موضوع پژوهش خود را با نظر استاد راهنمـا و تأييـد گـروه                  -30ماده  

. انتخاب نمايد

 واحد است و دانشجو مي تواند همزمان با واحـدهاي           10 تا   6 تعداد واحدهاي درسي در اين شيوه        –31ماده  

.ي، واحدهاي پژوهشي خود را با نظر استاد راهنما و تأييد گروه انتخاب نمايدآموزش

 حضور و غياب دانشجو در مرحله پژوهش در اين شيوه با نظر اسـتاد راهنمـا و تأييـد گـروه و بـر                  -32ماده  

.اساس تعداد جلسات مشاوره و راهنمايي صورت مي پذيرد

يمسال با حضور استاد راهنما، نماينده تحصيالت تكميلـي          روند پيشرفت پژوهش دانشجو در هر ن       –33ماده  

.گيردمؤسسه و يكنفر از اعضاي هيأت علمي متخصص به انتخاب مدير گروه ذيربط، مورد ارزيابي قرار مي

نامه در اين شيوه به سه نيمسال تقسيم شده و دانشجو در هـر نيمـسال يـك                   كل واحدهاي پايان   -1تبصره  

(سوم 

3

1

.نمايدنامه اخذ ميسوم پايان/دوم/آنها را تحت عنوان بخش اول)

. است14 حداقل نمره قبولي پس از داوري روند پيشرفت پژوهش دانشجو در هر نيمسال نمره -2تبصره 

 باشـد وي در آن نيمـسال   14 چنانچه نمره پيشرفت پژوهشي دانـشجو در هـر ارزيـابي كمتـر از       -3تبصره  

.شوديمشروط تلقي م

 ارزيابي نهايي در اين شيوه، دفاع از پايان نامه است كه در آخرين مرحله تحصيل دانـشجو انجـام                    -34ماده  

.شودمي

: تاريخ دانش آموختگي-35ماده 

پژوهـشي و پژوهـشي روز دفـاع        -  تاريخ دانش آموختگي دانشجويان كارشناسي ارشد در شيوه هاي آموزشي         

مـي   دانـشجو    در شيوه آموزشي پايان آخرين نيمسال تحصيلي      ارشناسي ارشد و  موفقيت آميز از پايان نامه ك     

.باشد

 اسـفند  15يـا  ( مهـر 30حداكثر تا تـاريخ  پژوهشي يا پژوهشي -در شيوه هاي آموزشي اگر دانشجو  -1تبصره  

 ايـن  نـدارد ولـي پـس از      ) يا نيمسال دوم  (دفاع كند، نيازي به ثبت نام در نيمسال اول        از پايان نامه خود     ) ماه

بديهي است درصورت ثبت نام، دانشجويان نوبت دوم بايد شهرية آن  . تاريخ بايد در آن نيمسال ثبت نام نمايد       

نيمسال را بطور كامل پرداخت نموده و براي دانشجويان نوبت اول، محاسبة هزينـه آمـوزش رايگـان تـا آخـر         

.نيمسال منظور خواهد شد

سته از دانشجويان كارشناسي ارشد شيوه هاي آموزشـي كـه در          تاريخ دانش آموختگي براي آن د      -2تبصره  

 همـان سـال   15/4 و 15/11پايان نيمسال اول يا دوم دروس خود را با موفقيت به پايان مي رسانند بترتيـب          

.خواهد بود
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 بـوده و شـرايط   14 در صورتيكه دانشجو پس از انجام دفاعيه، داراي ميانگين كل نمرات كمتـر از            -3تبصره  

 آئين نامه آموزشي داشته باشد، مي تواند يك نيمسال ديگر جهت            10 ماده   هاي معدل را طبق تبصره    جبران

. جبران معدل اقدام نموده و در صورت موفقيت در جبران معدل، فارغ التحصيل پايان آن نيمسال خواهد شد

اديه پايان نامـه و     پس از تصويب پيشنه   پژوهشي  - شيوه آموزشي   به دانشجوي كارشناسي ارشد در     -36ماده  

تعهـد  (در صورتيكه دانـشجو  . تكميل و تاييد تعهدنامه، كمك هزينه تدوين و تكثير پايان نامه تعلق مي گيرد  

اخراج شود، يا انصراف دهد و يا تا يكماه پس از زمان دفاعيه موفق به انجام تحويل پايان نامه و اتمام                     ) دهنده

.ردد ، موظف به بازگرداندن اين مبلغ به دانشگاه خواهد بودمراحل اداري در اداره تحصيالت تكميلي نگ

- شيوه آموزشـي    با تشخيص و موافقت استاد راهنماي پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد، در            -37ماده  

مي توانند در سمينارها و كنفرانسهاي معتبر شركت نموده و كمك هزينـه آن را تـا سـقف مـصوب                     پژوهشي  

.ي از طريق پژوهانه استاد دريافت نمايندشوراي تحصيالت تكميل

 كمك هزينه به دانشجوياني تعلق مي گيرد كه در سمينار يا كنفرانسهاي معتبر داخلي مقالـه ارائـه               -تبصره

حداقل شرايط الزم براي سـمينار      . اعتبار اين سمينار يا كنفرانسها بايد توسط گروه مربوطه تاييد گردد          . دهند

:كي از شرايط زير استيا كنفرانس حائز بودن ي

... كنفرانس هايي كه توسط انجمن هاي معتبر علمي حمايت مي شوند مانند انجمن رياضي، فيزيك و-1

. كنفرانس هايي كه توسط دانشگاه هاي معتبر دولتي برگزارمي شوند-2

.مختلف باشند كنفرانس هايي كه حداقل سه نفر از اعضاي كميته علمي آنها از سه دانشگاه معتبر دولتي -3

  ضمناً مقاله بايد به نام دانشگاه يزد بوده و اگر مقاله مستخرج از پايان نامه و يا با همكاري عضو هيأت علمي     

. در مقاله ذكرگردددانشگاه باشد، بايد نام استاد مربوطه به عنوان يكي از نويسندگان مقاله،

دردوره توسـط  » پژوهـشي «و » آموزشـي  «،» پژوهـشي -آموزشـي «هـاي   اجراي هر يك از شـيوه  -38ماده  

.مؤسسه با مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي مجاز است

ي تحـصيالت تكميلـي دانـشگاه   نامه ساكت است تصميم گيري بر عهده شورا    در مواردي كه آيين    -39ماده  

.باشدمي

 مـورخ   703جلـسه   ارشـد مـصوب     نامـه آموزشـي دوره كارشناسـي       اين دستورالعمل، مطابق با آيـين      -40ماده  

  تبـصره     58 مـاده  و      40ريزي آموزش عالي و وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري در             شوراي برنامه  7/10/87

 شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه يزد به تصويب نهايي رسيده و از نيمسال اول        10/6/88 مورخ   191در جلسه   

.استقابل اجرا بعد  به 1388 براي دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي 89-88



:��� دوم

روند نماهاي مرتبط با دستور العمل اجرايي
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مراحل انتخاب موضوع پايان نامه واجراي تحقيق

 پيشنهاديهانتخاب موضوع تا پايان مرحله تصويب: مرحله اول 

.تصويب نشد

.  تصويب نشد

.  شد نهايي تصويب

شروع

طالعه آيين نامه كارشناسي  ارشدم

 با هماهنگي وموافقت انتخاب استاد راهنما

گروه مربوطه تا پايان نيمسال اول تحصيلي

انتخاب استاد مشاور با نظر استاد راهنما و 

يان نامهپيشنهاديه پادريافت و تكميل فرم 

مديرگروه

تا ي گروه اشور پايان نامه در پيشنهاديهبررسي و تصويب 

پايان هفته هشتم  نيمسال سوم تحصيلي

 در شورايپيشنهاديه و تصويب بررسي

پژوهشي دانشكده تا پايان هفته / آموزشي 

دوازدهم نيمسال سوم تحصيلي

 شده مصوب وتاييدارسال نسخ تايپ

براي اساتيد راهنما و مشاور، مديرگروه، 

درج درپرونده دانشجو و مديريت 

تكميلي دانشگاهتحصيالت 

اعالم تصويب به گروه 

جهت شروع اجراي تحقيق

فرم 

1/ك/ب

 به 1/ك/بارائه فرم شماره 

كارشناس آموزش دانشكده

د
ي
ا
م
ن
 
م
ا
د
ق
ا
 
و
ج
ش
ن
ا
د
 
ه
ب
و
ص
م
 
ر
ب
ا
ر
ب

.

فرم 

2/ك/ب

بررسي و تصويب موضوع پايان نامه در 

شوراي گروه تا پايان نيمسال دوم تحصيلي

دريافت فرم هزينه تدوين پايان نامه و فرم 

تعهد نامه مربوطه از دانشكده و تحويل فرم 

هاي تكميل شده به اداره تحصيالت تكميلي
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اجراي تحقيق تا برگزاري جلسه دفاع: مرحله دوم 

.تصويب نشد

اجراي تحقيقاستاد راهنما

نگارش پايان نامه وارائه به استاد 

راهنما و استاد مشاور

اصالح و تكميل نگارش

 پايان نامه 

تايپ پايان نامه بدون صحافي پس 

مشاوراز تائيد اساتيد راهنما و

استاد مشاور

تقاضاي برگزاري جلسه دفاع و 

 دانشجوصيليبررسي وضعيت تح

تعيين تاريخ دفاع و معرفي اعضاء 

هيات داوران توسط گروه 

تخصصيگروه آموزشي

عودت به

دانشكده

فرم

12/ك/ب

دفاع از پايان نامه

د
ر
ا
د
 
ح
ال
ص
 
ا
 
ه
ب
 
ز
ا
ي
ن

.
د
ر
ي
ذ
پ
 
م
ا
ج
ن
ا
 
ن
ا
ر
و
ا
د
 
ت
ا
ي
ه
 
ر
ظ
ن
 
س
ا
س
ا
ر
ب
 
ت
ا
ح
ال
ص
ا

.

فرم

13/ك/ب

اداره تحصيالت تكميلي 

جهت تعيين استاد ناظر

انجام مراحل فراغت از تحصيل

ت
ف
ر
گ
ر
ا
ر
ق
 
ن

ا
ر
و
ا
د
 
ت

ا
ي
ه
 
د
ي
ي
ا
ت
 
د
ر
و
م

.
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مراحل فراغت از تحصيل: مرحله سوم 

ازكارشناسدريافت فرم  مجوزصحافي 

 آموزش دانشكده 

ه  مجوز صحافي بو تاييدشدة تكميل تحويل فرم

 تحصيالت تكميلي اداره

 تسويه حساب  و دريافت فرمتحويل كارت دانشجويي

از اداره تحصيالت تكميلي

جهت دريافت اداره امور آموزشي مراجعه دانشجو به 

گواهينامه فراغت از تحصيل

 از ادارة تحصيالت تكميلي دريافت فرم صحافي

و انجام صحافي

حاوي فايل كامل پايان نامه به CDتحويل 

تحصيالت به اداره word  وpdfصورت

همراه داشتن پايان نامه ( دانشگاه تكميلي

)صحافي شده در اين مرحله الزم است

دريافت فرم تحويل نسخ پايان نامه جهت تحويل به 

جام مراحل آنمراجع مربوطه و ان

تســويه حســاب

دريافت فرم ثبت پايان نامه درپرتال پژوهشگاه اطالعات و 

مدارك علمي ايران از دانشكده، انجام كليه مراحل ذكر شده 

در فرم، تكميل آن و تحويل به اداره تحصيالت تكميلي
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ر پايگاه ثبت طرح و دستور العمل ورودي اطالعات كامل و نهايي پايان نامه كارشناسي ارشد توسط دانشجو د

)Irandoc(اطالعات پايان نامه ها و رساله هاي تحقيقاتي كشور

ثبت نام در سايت

------- ---- ----- ------ ---- ----- ---- ----- ---

در اين گزينه، دانشجو اطالعات كلي خود را وارد سايت نموده و يك رمز عبور 

irandacاز طريق سايت email پس از آن منتظر مي شود تا يك . تعريف مي كند

.براي وي ارسال گردد

 ارسالي از سايت، حاوي كلمه و رمز عبور و يك لينك براي ادامه emailمراجعه به 

كار

 و ورود كلمه و رمز عبور"ثبت پايان نامه"انتخاب گزينه 

تكميل دقيق و كامل فرم ثبت اطالعات پايان نامه برروي صفحه سايت

"ثبت و ذخيره"كليك گزينه 

 شده و ارسال هركدام بطور zip پايان نامه بصورت pdf و wordتبديل فايل هاي 

گانه توسط سايتجدا

 و يادداشت شماره رهگيري روي آن15/ك/تكميل قسمت مربوط به فرم ب

 به مدير گروه15/ك/تحويل فرم ب

http:// www.irandoc.ac.ir

ه هاي پايگاه ثبت طرح و اطالعات پايان نامه ها و رسال"كليك روي 

"تحصيالت تكميلي



مراحل صدور مجوز دفاع از پايان نامه

   كارشناس  دانشكدهكارشناس  -منشي   دانشجو                                                مديرگروه         استادراهنما           دانشجو             دانشجو               دانشجو                دانشجو

*

12358

7

469

 آري

 دانشكدهمعاون+استادراهنما                    مديرگروه                 كارشناس دانشكده+    مديرگروه                          مديرگروه                                          مديرگروه              كارشناس دانشكدهمعاون آموزشي دانشكده/رئيس

**

  خير

10

1211

1614121110

16151413

13  معاون اداره تحصيالت تكميلي

                                            كارشناس تحصيالت تكميلي آري         كارشناس تحصيالت تكميلي                                 منشي

خير

17

17

1819

13/ك/تائيد فرم ب

و ارسال آن به همراه 

يك  ،12/ك/فرم ب

 از پايان نامه نسخه

و پرونده آموزشي 

 به اداره دانشجو

تحصيالت تكميلي

ثبـت در ادارة 

تحصيالت تكميلي

بررســـي پرونـده 

دانشــجو و چـك 

كردن مراحل صدور 

و رعايت مجوز دفاع 

زمان بندي

بررسي پرونـده آموزشـي     

ــشـــجو ـــي + دان بررس

ــان  ــت پاي ـــهنافرم + مـ

مطابقت عنوان پايان نامـه     

و در12/ك/در فــــرم ب

پيـــــــــشنهاديه و در 

گـــزارش پايان نامه

ثبت در 

دبيرخانه 

دانشكده

ارسال فرم تكميل 

 به 12/ك/شدة ب

دفــتر مـعاون 

آموزشي دانشكده

به هــمراه يك

نسخه از پايان نامه

تكميل فرم شماره 

توسط12/ك/ب

 استاددانشجو و

راهنما و تائيد 

:توسط

 اساتيد راهنما-

 اساتيد مشاور-

 مديرگروه-

مشكل آيا 

آموزشي يا ايراد 

در فرمت پايان 

نامه وجود دارد؟

 به 12/ك/عودت فرم ب

همراه پرونده دانشجو و 

پايان نامه، جهت انجام 

اصالحات يا رفع مشكل 

آموزشي به مديرگروه

12/ك/تاييد فرم ب

ـناس و كارشتوسط

آمـوزشي مـعاون

دانشكده

عودت فرم تاييد شده 

 به مديرگروه 12/ك/ب

جهــت تعييـــن زمان 

دفاعيه و اساتيد داور 

داخلي و خارجي

اجازه استاد 

راهنما مبني بر 

انجام دفاعيه

اصالح پايان نامه 

تايپ شده توسط 

اساتيد راهنما و 

مشاور و انطباق 

فرمت آن با فرمت 

اداره تحصيــالت 

تكميلي 

تايپ پايان نامه 

بدون صحافي پس 

از تائيد اساتيــد 

راهنما و مشاور

واصـــالح 

تكميل نگارش 

پايان نامه

هماهنگي اوليه با 

استاد راهنما براي 

تخمين اوليه زمان 

يه دفاع و پيشنهاد اول

تركيب هيات داوران

تطابق عنوان پايان 

نامه روي فرم 

 با فرم 13/ك/ب

 و چك 12/ك/ب

كردن زمان بندي 

توسط كارشنــاس 

دانشكده 

پايان نامه بانگارش

 و هماهنگي اجازه

استاد راهنما

شروع

تكميل و تائيد فرم شماره 

 توسط مدير13/ك/ب

گروه طبق مصوبة شوراي 

اون گروه و ارسال به مع

آموزشي دانشكده به 

همراه يك نسخه از پايان 

12/ك/نامه و فرم ب

تعيين زمان دقيق دفاعيه و 

 و خارجــي يداوران داخل

در كمــيته تحصــيالت 

شــوراي /تكمــيلي 

داور خارجي تعيين (گـروه 

مي تواند به صورت يك 

)ليست اولويت دار باشد

اي رفع مشكل و عودت به دانشكده بر

تعويق زمان دفاعيه

مشكل آموزشي آيا

وجود دارد يا

زمانبندي رعايت 

نشده است؟

13/ك/تائيد فرم ب

توســـط كارشــناس 

تحصيــالت تكميــلي 

ناظر براي و تعيين استاد

جلسه دفاعيه

:نكات مهم

دفاعيه اتفاق  افتد،  اداره تحصيالت تكميلي  روز مانده به زمان 10 كمتر از 17 در مرحله 13/ك/فرم باگر زمان ثبت )1

.زمان دفاع را به تعويق خواهد انداخت 

محاسبه حق الزحمه اساتيد داور و ناظر، (شود  انجام ميدرصورت عدم بروز مشكل ، ساير مراحل مطابق با روية قبلي)2

...)تهيه بليط داور خارجي و 

.منظور از كارشناس دانشكده ، كارشناس آموزشي دانشكده مرتبط با گروه مربوطه مي باشد*) 

. پژوهشي دانشكده است–  دانشكده، معاونت آموزشي ]آموزشي[منظور از معاون **) 
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 وارزشيابي پايان نامه هاي دورهتدوينمقررات و دستورالعمل هاي اجرايي 

كارشناسي ارشد
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    به منظور دستيابي و پرورش روح پژوهش و نو آوري و ابداع در فعاليتهاي علمي و پژوهشي جهت نيل بـه         

نايي بـا   ـــ ه اسالمي و آش   ــ و حصول به خودكفايي همه جانبه جامع       گي ، اقتصادي ، سياسي    ــاستقالل فرهن 

تازه ترين دستاوردهاي علمي و پژوهشي الزم است دانشجو در يكي از زمينه هاي مربوط به رشـته تحـصيلي             

خود به انجام كار علمي و پژوهشي پرداخته و حاصل تحقيق خويش را به صورت پايان نامه اي مطابق با مفاد          

به منظور هماهنگي و بـاالبردن دقـت و كيفيـت            در اين آيين نامه       همچنين نامه تهيه و ارائه نمايد    اين آيين   

 پايـان نامـه بـا    ه تا كارشناسي ارشد معيارها و نكات ويژه اي درنظر گرفته شد   دانشجويان ارزشيابي پايان نامه  

: توجه به آنها ازطرف هيات داوران مورد ارزيابي قرارگيرد

-1ماده 

وه
� "و "  �وه
� -���ز��" در شيوه هاي يه پايان نامه آخرين مرحله دوره كارشناسي ارشد    ته�

ه شمارمي آيد كه طي آن دانشجو موظف است در يك زمينه مربوط به رشـته تحـصيلي خـود زيـر نظـر                         ب" 

. راهنما به تحقيق و پژوهش بپردازداساتيد/استاد

ي     پايان نامه مي تواند بصورت كاربرد

1

 بنيادي،

2

 و توسعه اي

3

. انجام گيرد

-2ماده 

     پايان نامه بايد حاصل تحقيق ، مطالعه ، استنتاجات دانشجو درزمينه رشته مربوط يا موردي خاص از آن                  

. باشد و بتواند دستاوردهاي تازه و بديعي ياراه حلي براي مشكالت و نيازهاي جامعه ارائه نمايد

.ي كه كاربرد آنها متناسب با نيازهاي جامعه است از اولويت برخوردارند پايان نامه هاي:تبصره 

-3ماده 

دانشجو موظف است پس از پايان نيمسال اول و قبل از شروع نيمسال سوم تحصيلي، موضوع پايان نامه خود                   

ز تأييـد شـوراي   موضوع پايان نامـه پـس ا    . را با نظر استاد يا اساتيد راهنما و تأييد گروه مربوط انتخاب نمايد            

.دانشكده قطعيت مي يابد پژوهشي –آموزشي 

 ثبت نام نيمسال سوم منوط به تصويب موضوع پايان نامه در شوراي گروه تـا پايـان نيمـسال دوم      -1تبصره  

.باشدمي

 هفته پس از شروع نيمسال سوم به تصويب شوراي گروه و 8 پيشنهاديه پايان نامه بايد حداكثر تا -2تبصره 

.پژوهشي دانشكده رسانده شود- هفته پس از شروع نيمسال سوم به تصويب شوراي آموزشي12ر تا حداكث

تحقيقات كاربردي به كوشش آگاهانه اطالق مي گرددكه با استفاده از دانش و تكنولوژي جديد به حل مسائل آتي ، خـاص        -1

.و عملي بپردازد

ي گردد كه به منظور خلق و گسترش دانش جديد ، يا حل مساله              تحقيقات بنيادي به كوششهاي تجربي و آگاهانه اطالق م        - 2

. هاي خاص بعمل آيد ، نتايج اين تحقيقات معموالً زيربناي تحقيقات كاربردي قرارمي گيرد

به كوششهاي آگاهانه اطالق مي گردد كه به منظور يافتن راه حلهايي براي مسايل خـاص توليــد و                   تحقيقات توسعه اي    -3

. ميل و بهينه سازي طرحها و برنامه هاي موجود صورت مي گيردبهره وري يا تك
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هاي  جزو حداكثر مدت مندرج در تبصره  و جبرانيپيشنيازدروس  مدت زمان الزم براي گذراندن -3تبصره 

.محسوب نمي گردداين مـادهيك و دو 

دانـشكده مربوطـه   پژوهـشي   - پس از تصويب پيشنهاديه درشوراي آموزشـي        اخذ واحد پايان نامه    -4تبصره  

.امكان پذيراست

 پايان نامه، تا زماني كه آن را بـه پايـان نرسـانده اسـت موظـف اسـت                    اخذ درس  دانشجو پس از     -5تبصره  

دراين حـال نمـره پايـان نامـه در          . بعد نيز براي آن ثبت نام نمايد      ) هاي  (براساس تقويم دانشگاه در نيمسال      

 نمـرات او     آن نيمسال و ميـانگين كـل       و در ميانگين  جو مي شود  آخرين نيمسال تحصيلي، وارد كارنامه دانش     

.منظور خواهد شد

پژوهـشي دانـشكده   - آموزشـي  تائيـد شـوراي   با تغيير موضوع پايان نامهدر شرايط خاص و موجه -6تبصره  

.امكان پذير است

-4ماده 

نشجو و با موافقت يكـي از     پژوهشي و پژوهشي به پيشنهاد دا      -ارشد آموزشي استاد راهنما دردوره كارشناسي     

.شوداعضاي هيات علمي با مرتبه حداقل استادياري و تأييد شوراي گروه  تعيين مي

شـود بـه جـاي شـرط اسـتادياري       چنانچه استاد راهنما خارج از مؤسسه آموزش عالي انتخاب مي          -1تبصره  

.داشتن مدرك دكتري الزامي است

.ايان نيمسال اول مشخص گردد استاد راهنماي دانشجو بايد تا پ-2تبصره 

 استاد راهنما را از بين    پژوهشي دانشكده، -آموزشي شوراي    در موارد استثنايي مي توان با موافقت       -3تبصره  

 در اين صورت بايد يكي      ؛ انتخاب نمود   يا موسسات پژوهشي معتبر دولتي     اعضاي هيات علمي ساير دانشگاهها    

. يا مشاور انتخاب گرددنوان همكاراز اعضاي گروه آموزشي درزمينه تحصيلي بع

 درخصوص نحوة اختصاص دانشجوي كارشناسي ارشد جهـت راهنمـايي بـه اسـاتيدي كـه قـصد                 -4تبصره  

عزيمت به فرصت مطالعاتي را دارند، گروه و دانـشكده مربوطـه بـا همـاهنگي مـديريت تحـصيالت تكميلـي                      

.توانند تصميم گيري نمايندمي

-5ماده 

ي گروه از اعضاي هيأت علمي داخل يـا متخصـصان    پيشنهاد استاد راهنما پس از تأييد شورا      استاد مشاور به  

.شودخارج از دانشگاه انتخاب مي

به استاد مشاور پايان نامه كارشناسي ارشد به غير از ) به تشخيص شوراي گروه(در صورت نياز -1تبصره 

گاه يزد، اين انتخاب به مجموعه زير محدود مي اعضاي هيات علمي داراي مدرك دكترا و يا خارج از دانش

:باشد

 دكتراي هيات علمي دانشگاه پيام نور با زمينه تخصصي مرتبط با پايان نامه -الف

 پژوهشي خارج از كشوربا زمينه تخصصي مرتبط با پايان نامه– دكتراي هيات علمي موسسات علمي -ب
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ي، پژوهشي يا صنعتي با مدرك حداقل كارشناسي ارشد  كارشناسان ارشد موسسات اجرايي يا مراكز علم-ج

با زمينه تخصصي مرتبط با پايان نامه 

).كه مي تواند شامل مربيان مأمور به تحصيل نيز باشد( مربيان هيات علمي دانشگاه يزد -د

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

 تحصيالت تكميلي دانـشگاه    شوراي تائيد    يا مشاور با    تغيير استاد راهنما   در شرايط خاص و موجه    -2بصره  ت

.امكان پذير است

-6ماده

 تاريخ دفاع از پايان نامه به        و صدورمجوز دفاع از آن توسط ادارة تحصيالت تكميلي،             با اتمام كار پايان نامه    

 گروه تعيين مي گردد، بطوري كه دانشجو بتواند در پايان مـدت مجـاز               يشورا  پيشنهاد استاد راهنما و تائيد      

.تحصيل فارغ التحصيل گردد

 گـروه آموزشـي موظّـف اسـت از طريـق            ، پس از تعيين تاريخ برگزاري جلسه دفاع از پايـان نامـه            -1تبصره  

.سازد قبل از تاريخ دفاع ، مديريت تحصيالت تكميلي را از آن آگاه هفتهو حداقل ددانشكده

گروه آموزشي موظف است حداقل دو هفته قبل از تاريخ دفاع نـسخه هـايي از پايـان نامـه را در                      -2تبصره  

.اختيار هيات داوران و مديريت تحصيالت تكميلي قرار دهد

-7ماده 

.    جلسه دفاع پايان نامه با حضور هيات داوران كه بشرح ذيل مي باشد برگزار مي گردد

)رييس جلسه (هنما رااساتيد/ استاد-1

 مشاوراساتيد/ استاد-2

گـروه  از دو نفر از بين اعضاي هيات علمي يا متخصصان و محققان برجسته كه يك نفر از آنها بايد خارج        -3

.آموزشي انتخاب گردد

. است گروهي شورا انتخاب اعضاي هيات داوران به پيشنهاد استاد راهنما و تاييد-1تبصره 

.در جلسه دفاعيه الزامي است) ناظر( از اداره تحصيالت تكميلي  حضور يك نماينده-2تبصره 

 جلسه دفاعيه بدون حضور استاد مشاور مي تواند رسميت يابد ولي حضور ساير اعـضا و نماينـده                   -3تبصره  

فقط  چنانچه استاد مشاور در جلسه دفاعيه غايب باشد       . اداره تحصيالت تكميلي الزامي است    

4

3

ق الزحمـه  حـ 

.شودمي نامبرده پرداخت 

 در صورتيكه پايان نامه داراي دو استاد راهنما باشد حضور هر دو اسـتادراهنما در جلـسه دفاعيـه      -4تبصره  

 جلسه مي تواند بـدون حـضور اسـتاد          در موارد خاص و موجه با تشخيص يكي از اساتيد راهنما،          . الزامي است 

.م از حق الزحمه نامبرده كسر خواهد شدراهنماي ديگر برگزار شود ولي يك پنج

اساتيد داور پايان نامه هاي كارشناسي ارشد بايد داراي مدرك دكترا بوده و فقط از دانشگاه هاي                 -5تبصره  

. پژوهشي يا صنعتي معتبر انتخاب شوند–معتبر دولتي، پيام نور و مراكز علمي 
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فته و با سابقه چندين ساله در تحصيالت تكميلي  توصيه مي شود كه گروه هاي آموزشي توسعه يا-6تبصره 

:و امور پژوهشي با رعايت يكي از شروط زير، بجاي داور خارج از گروه از داور داخل گروه استفاده كنند

ISIپژوهـشي يـا     – درصورتيكه تا زمان برگزاري جلسه دفاعيه، مقاله اي از پايان نامه در مجالت علمي              -الف

.پذيرفته قطعي شود

 دوره فارغ التحصيل در دورة كارشناسي ارشد ناپيوسته در رشته اي وجود داشته يا تعـداد           5رصورتيكه   د -ب

 نفر باشـد و جـايگزيني داور خـارجي بـا داور     2اساتيد مرتبه دانشيار به باالي آن گروه در آن گرايش حداقل          

.داخلي به تصويب شوراي گروه برسد

-8ماده 

ي مورد ارزشيابي نهايي قرار مي گيرد كه كليت آن از طرف هيات داوران پـس                    پايان نامه دانشجو درصورت   

.از دفاع مورد پذيرش واقع شود

گردد كه حداقل نصف بعالوه  يـك آراء موافـق           مي   كليت پايان نامه درصورتي مورد پذيرش واقع         -1تبصره  

.كـسب نموده باشد

-9ماده 

در صورتيكه فقط يك استاد راهنما در جلسه دفاعيه حضور داشته            (    امتياز داده شده از طرف استاد راهنما      

. باشد مي» دو«راي ضريب دا10 درمجموع امتيازات موضوع ماده)باشد

-10ماده 

:عبارتست ازبراي رشته هاي غير از هنر و معماري  معيارها و نكات مورد ارزشيابي درهيات داوران )الف

3:سقف نمره پايان نامهردي موضوع اهميت نظري ، توسعه اي ، كارب-1

2:سقف نمرهبديع بودن و نوآوري پايان نامه-2

1طبق توضيح تبصرة  استخراج مقاله از پايان نامه-3

1:سقف نمره ميزان انطباق محتوي پايان نامه با عنوان آن-4

4:سقف نمره كيفيت تجزيه و تحليل و انسجام مطالب-5

5/2:سقف نمرهنايي دانشجو در نتيجه گيري و اهميت نتايج بدست آمده توا-6

5/1:سقف نمره نحوه نگارش-7

1:سقف نمره وضعيت استفاده از منابع و مĤخذ و به روز بودن آن-8

2:سقف نمره نحوه ارائه پايان نامه و كيفيت دفاع-9

2:سقف نمره چگونگي پاسخگوئي به سواالت-10

2طبق توضيح تبصرة رعايت زمان بندي تصويب پيشنهاديه و طول مدت تحصيل -11

:عبارتست ازبراي رشته هاي هنر و معماري معيارها و نكات مورد ارزشيابي درهيات داوران ) ب 

1                                                طبق توضيح تبصرة مقاله مستخرج از پايان نامه-1

4:سقف نمرهمطالعات پروژه                -2

: طراحي شامل -3

5:سقف نمرهايده كلي طرح و رابطه آن با مباني نظري طراح-3-1
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4:سقف نمره)پرورش ايده( طراحي تفصيلي معماري -3-2

2:سقف نمره رعايت و توجه به مباحث فني طرح                    -3-3

: شامل ارائه-4

1:سقف نمره گزارش مكتوب و نحوه نگارش                -4-1

1:سقف نمره چگونگي پاسخگويي به سواالتنحوه ارائه پايان نامه و كيفيت دفاع-4-2

2:سقف نمره مدارك و نقشه هاي ارائه شده-4-3

2طبق توضيح تبصرة رعايت زمان بندي تصويب پيشنهاديه و طول مدت تحصيل-5

 مقاالت ارسال شده و يا داراي نامة پذيرش قطعي از كنفرانس يا ژورنال، طبق جـدول زيـر داراي               -1تبصره

 نمــره پايان نامه 20بارت ديگر يك نمــره از ه عب. بر نمره پايان نامه دانشجو هستندتاثير اجباري و تشويقي 

.بطور اجباري به مقاله اختصاص دارد

قاله اي بر نمره پايان نامه تأثير گذار است كه اوًال به اسم دانشگاه يزد بوده و ثانيًا اسم اسـتاد راهنمـا               م -

.به عنوان يكي از نويسندگان در مقاله آورده شود

اين مقاله بايـد داراي رسـيد       .  از ميان مقاالت ارسال شده فقط نمرة يكي از مقاالت مي تواند محسوب شود              -

داوران محتـرم  . اه پايان نامه در اختيار داوران جلسة دفاعيه قرار گرفته تا مورد داوري قرارگيرد     بوده و به همر   

پس از مطالعة مقاله، بسته به حائز شرايط بودن آن نمره اي بين صفر تا حداكثر نمرة قيد شده در جدول زير             

مقالـه هـاي ژورنـال    يرش قطعـي   الزم به ذكر است كه عالوه بر نمره مربوط به پـذ       .براي آن تعيين مي كنند    

حداكثر تا يك نمره ديگر مي توانند بـصورت         مجموعٌا   ساير موارد مذكور در جدول ذيل        ISIعلمي پژوهشي و    

.تشويقي تأثير گذار باشند

چكيده كنفرانس

همراه با ارائهبدون ارائه

-ژورنال علميكنفرانس

پژوهشي داخلي يا 

ISI

 هاي  معتبر ژورنال

نمايه شده خارجي

 يا ژورنال )ISIغير (

ترويجي-علمي

داخلي

مقاله) ارسال(نامه رسيد 

)صرفًا يك مقاله(

0-025/0-05/0-25/0صفرصفر

0-01-02-075/0-05/0-25/0نامه پذيرش قطعي مقاله

شنهاديه و طول  برابر با مجموع امتياز هاي مثبت و منفي مربوط به زمان تصويب پي11 امتياز بند -2تبصره

.مدت تحصيل براساس جدول زير تعيين مي شود

امتياز مربوط به زمان 

تصويب پيشنهاديه

 نشود،تصويبدر گروه  تا پايان هفته هشتم نيمسال سوم پايان نامهپيشنهاديهي كه درصورت

. نمره منفي منظور مي گردد5/0

امتياز مربوط به طول مدت 

تحصيل

 نمره تشويقي در نظرگرفته مي 5/0چهار ترم فارغ التحصيل مي شوند براي دانشجوياني كه در 

 فارغ )در صورت موافقت با افزايش سنوات( بعدپنجم بهبراي دانشجوياني كه در ترم . شود

حتي .( نمره جريمه منظور مي گردد5/0 ترم ،4التحصيل مي شوند به ازاي هر نيمسال مازاد بر

). مرخصي با احتساب در سنوات داشته باشنداگر دربرخي از نيمسال هاي تحصيلي
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-11ماده 

 بـا رعايـت      توسط اعضاي هيـات داوران            امتياز نهايي دانشجو عبارت است از ميانگين امتيازات داده شده         

 .نهمماده 

 ارزشيابي پايان نامه -12ماده 

جه نمره اي تعلق مي گيـرد و ايـن       پايان نامه توسط هيات داوران در پنج درجه ارزشيابي شده و به هر در            

. نمره در ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه مي شود

عالي : 20 تا 19 نمره از -الف

بسيار خوب : 99/18 تا 18       نمره از 

خوب: 99/17 تا 16       نمره از 

قابل قبول: 99/15 تا 14       نمره از 

غيرقابل قبول : 14 نمره كمتر از -ب

 چنانچه ارزشيابي پايان نامه غير قابل قبول باشد دانشجو مجاز است حداكثر يك نيمسال در مـدت                  -تبصره

دانشجويي كه در فرصت تعيين شـده  . مجاز تحصيل در جلسه دفاعيه شركت و مجددًا از پايان نامه دفاع كند        

. تحصيلي محروم مي شودنتواند از پايان نامه خود با موفقيت دفاع نمايد، از ادامه تحصيل و دريافت مدرك

-13ماده 

.    تايپ نهايي پايان نامه پس از انجام اصالحات هيات داوران و اخذ مجوز استاد راهنما انجام خواهد شد

-14ماده 

نسخه تكثيروصحافي نموده و بـه      ) 5(     دانشجو موظف است پس از تايپ نهايي پايان نامه به تعداد حداقل             

جهت استحضار و ( معاونت پژوهشي  و) دونسخه (هنما ، استاد مشاور، كتابخانه مركزي     استاد را (مراجع ذيربط   

))ورياارسال به مركز اطالعات و مدارك علمي ايران وابسته به معاونت پژوهشي وزارت علوم ، تحقيقات و فن                 

به اداره CD،  يك CD  برروي دو PDFوword  ضمنًا فايل كامل الكترونيكي آن را بصورت .تحويل نمايد

"فرم ثبت پايان نامـه در پرتـال   همچنين  به كتابخانه مركزي تحويل دهد  CDكل تحصيالت تكميلي و يك      

 تائيـد بـرگ   . را تكميل و به اداره تحصيالت تكميلي تحويل دهـد        "پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمي ايران     

. مي باشداين مراحلق اجراي دقيبه تسويه حساب و صدور هر گونه گواهي فارغ التحصيلي منوط

-15ماده 

 پيش بيني نگرديده است پس از طرح و تصويب در شوراي تحصيالت  دستورالعمل   كليه مواردي كه در اين      

.تكميلي دانشگاه قابل اجرا خواهد بود

-16ماده 

لـي   شـوراي تحـصيالت تكمي     10/6/88 مـورخ    191  تبصره  در جلـسه        25 ماده  و     16 اين دستورالعمل در    

1388 براي دانشجويان كارشناسي ارشـد ورودي      88-89دانشگاه يزد به تصويب نهايي رسيده و از نيمسال اول           

.استقابل اجرا به بعد 



:	�� ���رم

دستورالعمل نگارش پايان نامه
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حقيق علمي و وچگونگي تدوين وتنظيم مطالب يك توآگاهي دانشجويان با نحوه نگارشبه منظورآشنايي

درنحوه نگارش و تنظيم پايان نامه ها، ضروري است دانشجويان نكات ذيل را هنگام تنظيم  هماهنگيبراي

:پايان نامه رعايت نمايند

: تواند مشتمل بر بخشهاي زيرباشد  پايان نامه مي–الف 

شروع با ذكر نام خداوند-1

 فارسي شناسنامه-2

تقديم-3

قدرداني-4

ازبرگه ارزيابي و امتي-5

چكيده -6

فهرست مطالب-7

فهرست جداول-8

سايرفهرستها-9

)اختياري(پيشگفتار -10

متن اصلي كه مشتمل است برمقدمه يا ديباچه، تعريف موضوع، مروري بر مطالعات انجام شده واهـداف                 -11

.)مقدمه، فصل اول تلقي مي شود(.يه و تحليل، نتايج و پيشنهادات زطرح، روش تحقيق، تج

)ر صورت وجودد(ضمائم -12

)در صورت وجود( پي نوشت -13

)اختياري( واژه نامه -14

فهرست منابع و مĤخذ-15

16-ABSTRACT)  به استثناي رشته زبان و ادبيات فارسي()  به زبان انگليسيچكيده(

)به استثناي رشته زبان و ادبيات فارسي( شناسنامه انگليسي -17

 پايان نامهتايپ–ب 

.مورداستفاده ازيك جنس باشد كاغذالزم استصورت گيرد و A4روي كاغذامه بايد دريكتايپ پايان ن-1

BNazanin 14 مـتن اصـلي بـا قلـم      و به باال استفاده شودWord 2003ربراي تايپ پايان نامه از نرم افزا–2

. تايپ گرددTimes New Roman12با قلم متون انگليسي . باشد

. نمايند نيز استفاده FTEXد از نرم افزار ن مي توانجويان    الزم به ذكر است دانش

 به غير ازسطر مطلع پـاراگراف كـه تـا لبـه كاغـذ پـنج                 ، سانتيمتر 4 تا لبه راست كاغذ      خط فاصله شروع    –3

،  سانتيمتر 5/2ولبه چپ كاغذ   پايين   ، لبه  سانتيمتر سهي كاغذ فاصله خط تا لبه باال    همچنين  . سانتيمتر باشد 

 سانتـــيمتر     1و فاصله بين خطوطتر ــ سانتيم2ته شده ـاولين سطر نوشن مطلب تافاصله عنوا

)Line Spacing: Exactly 29 pt(اين فواصل براي خطوط در تمام مراحل تـدوين پايـان نامـه اعـم از     .باشد

. جداول، فهرست، عكسها و غيره بايدرعايت گرددنمودارها،

:يررعايت گرددكادربندي صفحات مطابق نمونه ز



������� ��	
�� ��������� �������� ����  ���� ��������

29

 از هيچگونه كـادر تزيينـي و         به غير از صفحات تقديم و تشكر        در تدوين و تايپ صفحات پايان نامه       :    توجه

.گرددنتذهيب استفاده 

فقـط  ( معادل انگليسي لغات يا اصطالحات فارسي كه براي اولين بار به كار مي رود به صـورت زيرنـويس                     -4

حتي المقدور درمتن پايان نامه از به كار بردن واژه هاي بـا الفبـاي               .( مربوطه درج شود   در صفحه ) باربراي يك 

 سانتيمتر از لبـه چـپ كاغـذ و حـداقل            5/2زيرنويس ها زير يك خط كه به فاصله       ). انگليسي خودداري شود  

هـر صـورت الزم اسـت       در  . (سانتيمتر از لبه پاييني و به طول مـورد نيـاز رسـم مـي شـود، نوشـته شـوند                    3

در .... و1،2زيرنويس ها در هر صفحه بـا گـذاردن شـماره ي             ). سانتيمتر حاشيه پايين صفحه رعايت شود     5/2

درزيرنويس ها فقط معادل زبان خارجي لغات يا اصطالحات      .  باالي آخرين كلمه در متن مشخص شوند       گوشه

.سمت پي نوشت ها آورده شوددر صورت وجود توضيحات بيشتر، بايد در ق. فارسي نوشته شود

صحافي -ج

اسـاتيد  /اتيد راهنمـا، اسـتاد  اس/به تعداد استاد  (بايد در تعداد نسخ الزم      پايان نامه پس از تايپ نهايي حتماً      

هنگام صحافي پايان   . تكثير و صحافي گردد   )  دو نسخه كتابخانه مركزي     و معاونت پژوهشي مشاور، يك نسخه    

:الزامي استذيلنامه رعايت نكات 

 چگونگي تنظيم روي جلد پايان نامه –1

 عنوان پايان نامـه،  ،گروه مربوطهو  دانشكده نام   جلد پايان نامه مشتمل برآرم دانشگاه يزد، نام دانشگاه يزد، 

بـه (.مـي باشـد  تـاريخ دفـاع  و راهنما و مشاور، نام و نام خانوادگي دانشجواستادان/ نام و نام خانوادگي استاد 

).ضميمه مراجعه كنيد

.گيرد شناسنامه انگليسي پشت جلد پايان نامه قرارميبه طوراستثناء،درمورد رشته زبان انگليسي: توجه

 تنظيم عطف پايان نامه–2

بـه   ( .   درعطف پايان نامه عنوان پايان نامه و نام ونام خانوادگي دانشجو و سال تحصيلي بايـد نوشـته شـود                   

).يدضميمه مراجعه كن

�

5/2

�/�

�/�

�/�

�
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پايان نامهداخل ) انگليسيفارسي و ( تنظيم شناسنامه–3

پايان نامه، نـام و نـام   عنوان، گروه مربوطهو دانشكده  نام     شناسنامه پايان نامه مشتمل بر نام دانشگاه يزد،       

يمه بـه ضـم   . ( راهنما و مشاور، نام و نام خانوادگي دانشجو و تاريخ دفـاع مـي باشـد                استادان/خانوادگي استاد 

).مراجعه كنيد

 پايان نامه جلد رنگ–4

علوم انساني، زبان وادبيات، اقتصاد ومـديريت وحـسابداري ، علـوم اجتمـاعي و                دانشكده هاي  پايان نامه هاي  

آبي سورمه اي با رنگ الهيات ميبد

 بارنگ سورمه اي، مهندسي برق و كامپيوتر فني ومهندسيدانشكده هايپايان نامه هاي 

 بارنگ زرشكي و معماري هنردانشكدهمه هاي پايان نا

 با رنگ سبز دانشكده هاي علوم پايه، رياضي و فيزيكپايان نامه هاي 

اي دانشكده منابع طبيعي و كويرشناسي با رنگ فيروزهپايان نامه هاي 

 محل صحافي–5

.محل صحافي توسط تحصيالت تكميلي دانشگاه تعيين مي گردد

شماره گذاري-د

شماره گذاري صفحات-1

و   تـشكر ،، تقـديم .....   در هنگام شماره گذاري براي صفحات پايـان نامـه بـه صـفحه هـاي مربـوط بـه نـام ا                  

، صفحات مربوط به فهرست مطالب، جـداول  .نشودچكيده هيچگونه شماره اي داده       و وامتياز ارزيابي ،قدرداني

يا اعداد رومي شماره گذاري شود و متن اصلي با استفاده از نمودارها و ساير فهرستها با استفاده ازحروف ابجد 

 صـفحه    اول هر فصل، شـماره     توجه شود كه بر روي صفحه     .اعداد فارسي تا آخرين صفحه شماره گذاري شود       

.ذكر نشود، ليكن به حساب آيد

فحه صـورت    پـايين صـ    سانتيمتر از لبـه   1به فاصله    الزم به ذكر است كه شماره گذاري صفحات بايد وسط و          

.گيرد

شماره گذاري فصول، بخشها و قسمتها-2

ي  شـماره  6عدد   مشخص مي شود كه    2-4-6 يا   4-6قسمت هاي مختلف هرفصل با اعدادي نظير        بخشها و   

ــدد ــصل، ع ــدد ي بخــش شــماره4ف ــسمت اســت 2 وع ــر  .  شــماره ي ق ــوان ه ــم               شــماره وعن ــا قل ــصل ب ف

BNazanin 18 Boldبخشهاي مختلف هر فصل با قلم   و عناوين BNazanin 16 Bold  و عناوين قسمتهاي هـر 

. تايپ شودBNazanin 14 Boldبخش با قلم 

... و نمودارها، شماره گذاري جداول-3
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كـه قبـل از شـروع مـتن اصـلي درپايـان نامـه تنظـيم مـي گـردد داراي                     ...  نمودارهـا و     ،فهرست جـداول  

تبعيت مي كند و بايد  كه در متن اصلي آورده شده استياين شماره از نمودارها يا جداولكه است شماره اي 

 تمامي شكل ها و جدول ها بايـد بـه ترتيـب ظهـور در هـر      .اين شماره ها داراي يك نظم و ترتيب ويژه باشد 

3بـراي جـدول هـاي فـصل    ...  و2-2 ، جـدول 1-2، جـدول  2مـثٌال بـراي فـصل    . فصل شماره گـذاري شـوند     

.عنوان جدول ها در باالي آنها و عنوان شكل ها در زير آنها ذكر مـي گـردد  ...  و2-3، جدول1-3جدول

اگر شكلي از مرجعي نقل شده باشد، الزم است مرجع آن در زيـر شـكل آورده   ).BNazanin 12 Boldبا قلم(

.شود

وري قرار گيرند كه متن باالي آنها در سـمت            جدولهايي كه در راستاي طولي كاغذ تنظيم مي شوند، بايد ط          

عطف پايان نامه واقع شودو همچنين شكل هايي كه در راستاي طولي كاغذتنظيم مي شوند، بايد طوري قرار                  

شكل ها وجدول ها حتي المقدورداخل مـتن و در        . گيرندكه متن پايين آنها در سمت لبه پايان نامه قرارگيرد         

.ذكر شده، آورده شوندنزديكترين فاصله به محلي كه 

. مستقل از همديگر صورت مي گيرد... و گذاري جداول ، اشكال ، نمودارهاقابل ذكر است كه شماره

هاشماره گذاري روابط و فرمول-4

فرمولها درهرفصل به طورجداگانه و به ترتيبي كه ظاهر مي شوند مانند جدول ها و شكل ها، شماره گذاري 

 گذاري روابط و فرمولهاي آورده شده در متن اصلي پايان نامه از دو شماره كه باخط فاصله       براي شماره  .گردد

از يكديگر جدا مي گردند، استفاده مي شود بطوريكه تمام روابط و فرمولها ازابتدا تـا انتهـاي پايـان نامـه بـه                        

نـده ترتيـب فرمـول و     براي هر فصل خواهد بودكه شماره سمت چپ نشان ده       nو...و2ا و ترتيب داراي شماره    

. كه فرمول يارابطه در آن ذكر گرديده استسمت راست نشان دهنده شماره فصلي استشماره

.نوشته مي شود) 20-3(بطور مثال فرمول بيستم در فصل سوم بصورت 

خذĤمنابع و م-ـ ه

چه در داخل متن از يك چنان. الزم است در متن به كليه منابعي كه مورد استفاده قرار مي گيرد اشاره شود  

شماره گذاري . ي جمله، كروشه اي باز شود و مرجع ذكر گرددمنبع مطلبي نقل شود، بالفاصله پس از خاتمه       

:مراجع به يكي از دو روش زير مي باشد

در ايـن روش، مراجـع بـه ترتيـب شـماره در             .  مراجع به ترتيبي كه در متن مي آيند شماره گذاري شوند           -1

. مĤخذ ذكرگرددفهرست منابع و

 مراجع به ترتيب حروف الفبايي نام نويسنده اول شماره گذاري گرديده و بـه همـين ترتيـب در فهرسـت                      -2

.شودمنابع و مĤخذ ذكر مي

بـا  بايد خذ Ĥذكر منابع وم    درمواردي كه دانشكده مربوطه فرمت خاصي رابراي نوشتن مراجع معين ننموده،            

: ه شودمشخصات كامل به ترتيب زير آورد

، نـام اثـر، نـام متـرجم و    )برنـام كوچـك او مقـدم خواهـد بـود       ) نـام خـانوادگي   (لـف   ؤنام اصـلي م   (فؤلنام م 

شماره چاپ، ناشـر، محـل      ( ل چاپ   ام، نام گرد آورنده، مشخصات ك     )كه ترجمه شده باشد   درصورتي(مصحح  

. ، جلد و صفحه )چاپ، سال چاپ
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گـردد و   لـف، متـرجم حـذف مـي       ؤ ازجلـو نـام م     …اوين دكتر، مهندس و        الزم به ذكر است كه القاب وعن      

لف باشد نام و نام خانوادگي همه آنها به ترتيبـي كـه در              ؤاگر كتاب داراي دو يا بيشتر نويسنده و م        همچنين  

.، آورده شودپشت جلد ماخذ آمده است

:بطور مثال 

رايش، چاپ هشتم، آسـتان قـدس رضـوي    وي   ياحقي محمد جعفر و ناصح محمد مهدي، راهنماي نگارش و      

.106، ص1368مشهد،

   قابل توجه است كه ممكن است ماخذي داراي تمام مشخـصات كامـل مـذكور نباشـد كـه در ايـن حالـت                      

. شود آورده،مشخصات به همين روش و ترتيب با حذف آن مشخصه كه ماخذ فاقد آن است

شت سرهم استفاده شده باشد در ارجاع بعدي الزم به ذكر      هرگاه از يك منبع در متن به صورت متوالي و پ          

. آورده مي شود،107همان ماخذ، ص : مشخصات كامل اثر نيست و به صورت

:    اگر ارجاع بعدي با فاصله به همان ماخذ مورد استفاده ارجاع نخستين باشد، بدين صورت بايد عمل گردد

. 107، ص ناصح محمد مهدي، همان كتابياحقي محمد جعفر،

، ابتدا مراجع فارسي و سپس ساير مراجع ذكـر          زبانهاي مختلف در صورت وجود منابع به       الزم به ذكر است     

.شودمي
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