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 پژوهشی کارشناسی ارشد  ،نامه آموزشیشیوه
 به بعد 79ورودی 

 I-PG01 شناسه مدرک:

 صفر ویرایش:

 51 از  3 شماره صفحه:

 

 تصویب کننده تایید کننده تهیه کننده

  پژوهشی و ، معاون آموزشی -احمد حاجی مرادی  طرح و برنامه - لیال توانگر یالت تکمیلیتحصکارشناس  -منیژه صحاف 

 تحصیالت تکمیلی مدیر 

 

 مقدمه

در راستای رسالت خود یعنی گسترش علم و فناوری و تربیت نیروهای متعهد و متخصص  )ع(دانشگاه امام جواد

و ماهر در استان یزد اقدام به ایجاد دوره های تحصیالت تکمیلی نموده است. در این راستا با استناد به آیین 

ه تهیه شیوه نامه اقدام ب 11/13/1347مورخ  03164/5نامه تحصیالت تکمیلی وزارت علوم و فناوری به شماره 

 آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان کارشناسی ارشد نموده است.

 .قرار گرفت و تایید در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه مورد بررسی 52/11/1011این آیین نامه در تاریخ 

 هدف :1ماده 

 یبرا یقانون چارچوب نییتع قیطر از انیدانشجو یلیتحص امور به دنیبخش انتظام ،نامهشیوه نیا نیتدو از هدف

 متخصص، یانسان یروین تیترب منظوربه یپژوهش و یآموزش هایبرنامه حیصح و کپارچهی هماهنگ، یاجرا

 از نهیبه گیریبهره یراستا در جامعه، یازهاین با منطبق و یعلم یدستاوردها نیآخر و علم با آشنا متعهد،

چهارچوب  و تعیین ارشد یکارشناس دوره در پژوهش و آموزش یفیک سطح یارتقا یبرا موجود هایظرفیت

 ی آموزش عالیهااجرای صحیح دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته در تمامی زیر نظام قانونی برای

 تعاریف :2ماده 

 .استوزارت علوم، تحقیقات و فناوری : وزارت -1

دارای مجوز  ( کهغیردولتیاعم از دولتی و )و مراکز آموزش عالی و پژوهشی  هاهریک از دانشگاه: موسسه -5

 از وزارت هستند. تأسیس

ی دوره تحصیلی کارشناسی ارشد ناپیوسته برابر ضوابط، هافردی که در یکی از رشته: دانشجو -3

 کرده و مشغول به تحصیل است. نام ثبت، شدهپذیرفته

به پایان رسانده و برابر ضوابط ی دوره تحصیلی را با موفقیت هافردی که یکی از رشته: آموختهدانش -0

 معین گواهی یا مدرک تحصیلی مربوط را دریافت کرده است.

 موقت به تحصیل اشتغال طوربهمشخصی که دانشجو برابر ضوابط معین  زمانمدت: مرخصی تحصیلی -2

 ندارد.

 از ادامه تحصیل خودداری کند. خودخواسته طوربهفرایندی که در آن دانشجو : انصراف تحصیلی -6

چهره به چهره و  صورتبهاز آموزش است که دانشجو در آن تمام تحصیل خود را  ایشیوه: حضوری -7

 رساند.می به انجام وقتتمام

 از آموزش است که حضور فیزیکی دانشجو در تمام طول تحصیل الزامی نیست. ایشیوه: غیرحضوری -8



 

 پژوهشی کارشناسی ارشد  ،نامه آموزشیشیوه
 به بعد 79ورودی 

 I-PG01 شناسه مدرک:

 صفر ویرایش:

 51 از  0 شماره صفحه:

 

 تصویب کننده تایید کننده تهیه کننده

  پژوهشی و ، معاون آموزشی -احمد حاجی مرادی  طرح و برنامه - لیال توانگر یالت تکمیلیتحصکارشناس  -منیژه صحاف 

 تحصیالت تکمیلی مدیر 

 

 صورتبهحضوری و بخشی از آن  صورتبهاز آموزش است که بخشی از آن  ایشیوه: حضورینیمه -4

 .شودمی غیرحضوری انجام

تحصیلی است که اهداف  هر رشته هایفعالیتاز دروس و  ایپیوستههمبهمجموعه : برنامه درسی -11

 .کندمیمشخصی را دنبال 

است که دارای  علمیهیئتواحد علمی دانشگاه متشکل از تعدادی عضو  ترینبنیادی: گروه آموزشی -11

 تخصص مشترک در یک رشته علمی هستند.

ی آموزشی و معاونت آموزشی و پژوهشی و مدیر هاهمتشکل از مدیران گرو :شورای تحصیالت تکمیلی -15

 .باشدمی تحصیالت تکمیلی

که برای فراگیری دانشجو در طول یک نیمسال تحصیلی یا  هاییمهارتمقدار مفاهیم یا : واحد درسی -13

ساعت،  35ساعت، عملی یا آزمایشگاهی  16هر واحد درسی نظری . شودمیزمان معادل آن در نظر گرفته 

ساعت و کارآموزی  06ساعت، کارورزی یا کار در عرصه  08 (بازدید علمی)کارگاهی یا عملیات میدانی 

 .ودشمیساعت در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی و طبق برنامه درسی مصوب اجرا  151

رفع کمبود دانش یا مهارت درسی است که به تشخیص گروه آموزشی، گذراندن آن برای : درس جبرانی -10

 ضروری است. دانشجو

وضعیت تحصیلی است که دانشجو در یک نیمسال، بر حسب مقررات هر دوره تحصیلی، معدل  :مشروطی -12

 در آن دوره را کسب کرده باشد. شدهتعیین حدنصابکمتر از 

خاص، در قالب برنامه درسی اجرا  شناسیروشیک برنامه آموزشی است که با محتوا و : رشته تحصیلی -16

 .شودمی

تالف اخ. شودمی از یک رشته که ناظر بر وجه تخصصی آن باشد اطالق ایشعبهبه  :گرایش تحصیلی   -17

 درصد کل واحدهای رشته بیشتر باشد. 71نباید از  در دو گرایش از یک رشته هادرس

 58 شاملحداقل و  شودمییک دوره تحصیلی که پس از دوره کارشناسی آغاز : دوره کارشناسی ارشد -18

 واحد درسی است.  35تا 

بوط به آن عالوه بر واحدهای است که محتوای برنامه درسی مر ایشیوه: پژوهشی –شیوه آموزشی  -14

 .باشدمینیز  نامهپایانبر  مشتمل ،درس

 نامهپایاناست که دانشجو پس از گذراندن واحدهای درسی و بدون گذراندن  ایشیوه: شیوه آموزشی -51

 .شودمی آموختهدانش

 هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی است. 16تحصیلی شامل  هر نیمسال: نیمسال تحصیلی -51



 

 پژوهشی کارشناسی ارشد  ،نامه آموزشیشیوه
 به بعد 79ورودی 

 I-PG01 شناسه مدرک:

 صفر ویرایش:

 51 از  2 شماره صفحه:

 

 تصویب کننده تایید کننده تهیه کننده

  پژوهشی و ، معاون آموزشی -احمد حاجی مرادی  طرح و برنامه - لیال توانگر یالت تکمیلیتحصکارشناس  -منیژه صحاف 

 تحصیالت تکمیلی مدیر 

 

مستند علمی است که در فرایند تحصیل دانشجوی دوره کارشناسی ارشد و از طریق تحقیق : نامهپایان -55

استادان راهنما و حسب مورد بر اساس /در یک حوزه معین از رشته یا گرایش تحصیلی و با راهنمایی استاد

 .شودمی پژوهشی تدویناستاندارهای 

دارای مدرک دکتری است که مسئولیت راهنمایی دانشجو را  علمیهیئتیکی از اعضای : استاد راهنما -53

همان دانشگاه یا خارج از  علمیهیئتو یا رساله به عهده دارد و از میان اعضای  نامهپایاندر انجام پروژه، 

 .شودمی انتخاب مبدأدانشگاه با مجوز موسسه 

 نامهپایاناست که مسئولیت مشاوره دانشجو را در انجام پروژه،  علمیهیئتیکی از اعضای : استاد مشاور -50

همان دانشگاه و یا متخصصان خارج از دانشگاه انتخاب  علمیهیئتو یا رساله به عهده دارد و از میان اعضای 

 شود.می

 برای ارزیابییا افراد متخصص دارای صالحیت دانشگاهی هستند که  علمیهیئتاعضای : داورانهیئت -52

 .شوندمیانتخاب اجرایی در شورای گروه دانشجو در دوره کارشناسی ارشد مطابق دستورالعمل  نامهپایان

 به دانشگاه ورود شرایط

 کسب ای و یورود آزمون در شدن رفتهیپذ قیطر از یعموم هایشایستگی تائید دانشگاه، به ورود شرط :3 ماده

 .است ریز شرح به وزارت مصوب مقررات و ضوابط طبق دانشگاه از رشیپذ

 برابر ضوابط یعال آموزش به ورود یعموم طیشرا داشتنالف( 

 وزارت تائید مورد وستهیناپ و وستهیپ از اعم یکارشناس دوره انیپا یرسم مدرک بودن داراب( 

 وزارت مصوب مقررات اساس بر دانشگاه از رشیپذ کسب ای وزارت تائید مورد یورود آزمون در یقبول ج(

 .شودمی آموزش در دانشگاه مبتنی بر نظام واحدی و به زبان فارسی انجام :4ماده 

دانشگاه اختیار دارد در صورت توانایی، برنامه درسی مصوب را با رعایت ضوابط برای دانشجویان خارجی : تبصره

 به زبان غیرفارسی ارائه نماید. المللیبینی هاو یا دوره

ی وزارت را آموزش ریزیبرنامهی آموزشی و درسی مصوب شورای عالی هادانشگاه موظف است، برنامه :5ماده 

 شورای گسترش آموزش عالی دانشجو پذیرفته است، اجرا کند. که در آن با مجوز ایدورهای رب



 

 پژوهشی کارشناسی ارشد  ،نامه آموزشیشیوه
 به بعد 79ورودی 

 I-PG01 شناسه مدرک:

 صفر ویرایش:

 51 از  6 شماره صفحه:

 

 تصویب کننده تایید کننده تهیه کننده

  پژوهشی و ، معاون آموزشی -احمد حاجی مرادی  طرح و برنامه - لیال توانگر یالت تکمیلیتحصکارشناس  -منیژه صحاف 

 تحصیالت تکمیلی مدیر 

 

 سنوات مجاز

 کارشناسی ارشد، دو سال )چهار نیمسال( است.مدت مجاز تحصیل در دوره  :6ماده 

 یرپذامکان شدهتهیهکارشناسی ارشد با نظر شورای گروه و طبق فرم  6و  2 هایترمسنوات در  شیافزا :1تبصره 

 است.

که ترم  صورتبدین. شودمی افزایش سنوات دانشجو در کمیسیون موارد خاص بررسی 6بعد از ترم  :5تبصره 

در کمیسیون  %72با پیشرفت کار حداقل  8و از ترم  %21در کمیسیون موارد خاص داخلی با پیشرفت کار  7

 .شودمی استان بررسی

 .شودمی در کمیسیون موارد خاص استان در صورت داشتن شرایط خاص بررسی 8سنوات بعد از ترم 

به بعد شهریه بر اساس  7از ترم . شودمی بر اساس نرخ ترم ورود دانشجو حساب 6شهریه ثابت دانشجو تا ترم 

 .شودمی سال ورودی جاری حساب

 تعداد واحدهای درسی قابل اخذ

 تعداد نیا از که است واحد 35 حداکثر و 58حداقل  ارشد، یکارشناس دوره در یدرس یواحدها تعداد :7 ماده

 .است یآموزش یواحدها صورتبه ماندهیباق و نامهپایان به مربوط واحد 6 تا 0

واحد  6که از این تعداد  باشدمی واحد 08مالی  – وکارکسبتعداد واحدهای درسی در رشته مدیریت  :1تبصره 

 .باشدمی نامهپایانآن 

 و 8حداقل  کند اخذ یلیتحص نیمسال هر در دیبا دانشجو که را (یرجبرانیغ) یدرس یواحدها تعداد :5تبصره 

 .شود شتریب واحد 10 از دینبا دانشجو یجبران و یاصل دروس یواحدها جمع درهرصورت. است 10 حداکثر

 دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی از شرط اخذ حداقل واحد آموزشی معاف است. :3تبصره 

حداقل  اخذ شرط از دینما اخذ واحد 8 از کمتر اراده از خارج یلیدال به دانشجو مسالین کی در چنانچه :0تبصره 

وی  سنوات در مسالین کی عنوانبه مسالین آن البته. شودمی معاف مسالین آن در( یرجبرانیغ) یدرس واحد 8

 .(باشدمی بودن دلیل دانشجو به عهده شورای تحصیالت تکمیلی غیرارادی)تشخیص . شودمی محسوب

 دوره در را ارشد یکارشناس دوره( یاریاخت ریغ) یالزام درس چند ای کی دانشجو کهدرصورتی :2تبصره 

 دروس نیا گذراندن و شد نخواهد رفتهیپذ یو از ارشد یکارشناس دوره در دروس آن باشد، گذرانده یکارشناس

 .است یالزام رشدا یکارشناس دوره در



 

 پژوهشی کارشناسی ارشد  ،نامه آموزشیشیوه
 به بعد 79ورودی 

 I-PG01 شناسه مدرک:

 صفر ویرایش:

 51 از  7 شماره صفحه:

 

 تصویب کننده تایید کننده تهیه کننده

  پژوهشی و ، معاون آموزشی -احمد حاجی مرادی  طرح و برنامه - لیال توانگر یالت تکمیلیتحصکارشناس  -منیژه صحاف 

 تحصیالت تکمیلی مدیر 

 

بق هر درس ط نیازپیشچگونگی و ترتیب ارائه دروس هر دوره تحصیلی، رشته و یا گرایش با رعایت  :8ماده 

 گروه آموزشی است. بر عهدهبرنامه درسی مصوب، 

 واحد است. 15تعداد واحدهای دروس جبرانی به تشخیص گروه آموزشی حداکثر  :9ماده 

نیمسال و کل  در میانگینالزامی است ولی نمره مذکور در دروس جبرانی،  15کسب نمره قبولی  :1تبصره 

 امناء دانشگاه از دانشجو دریافت هیئتو هزینه این دروس طبق تعرفه مصوب  شودنمیمحاسبه  وجدانش

 .شودمی

این . شودنمیبرای دروس جبرانی در سقف سنوات تحصیلی دانشجو محاسبه  شدهاستفادهزمان  :5تبصره 

واحد جبرانی داشته  8 کهدرصورتی) اندخوردهتبصره را در جهت کمک به دانشجویانی که سنوات اضافی 

 توان استفاده کرد.می (باشند.

ع ممنو (غیردولتی)اعم از دولتی و  مؤسساتو  هاهدانشگادر دوره کارشناسی ارشد در  زمانهمتحصیل  :11ماده 

 است.

تقویم آموزشی، چگونگی اعالم و ثبت نمره، زمان حذف و اضافه،  درباره گیریتصمیمو  ریزیبرنامه :11ماده 

وب اجرایی مص نامهشیوهو غیره طبق  تجدیدنظرحذف اضطراری دروس، نحوه اعتراض به نتایج امتحانات، تاریخ 

 .شودمیانجام  دانشگاه

آن درس و بر اساس حضور و فعالیت  ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس از سوی استاد :12ماده 

، انجام تکالیف و نتایج آزمون کتبی مستمر و پایانی برای دروس نظری در طول و پایان هر در کالسدانشجو 

 .است محاسبهقابلو بر مبنای عددی از صفر تا بیست  شودمی انجام لیینیمسال تحص

 حضوروغیاب

 حضور دانشجو در تمام جلسات کالس درس الزامی است. :13ماده 

اگر دانشجو در طول نیمسال تحصیلی در یک درس بیش از سه هفته یا در جلسه امتحان پایان : 1تبصره 

نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه بودن غیبت از سوی دانشگاه، آن آن درس غیبت کند  نیمسال

 .شودمی درس حذف
 



 

 پژوهشی کارشناسی ارشد  ،نامه آموزشیشیوه
 به بعد 79ورودی 

 I-PG01 شناسه مدرک:

 صفر ویرایش:

 51 از  8 شماره صفحه:

 

 تصویب کننده تایید کننده تهیه کننده

  پژوهشی و ، معاون آموزشی -احمد حاجی مرادی  طرح و برنامه - لیال توانگر یالت تکمیلیتحصکارشناس  -منیژه صحاف 

 تحصیالت تکمیلی مدیر 

 

 بنا به گاه،دانشجو در پایان هر نیمسال به تشخیص دانش ماندهباقیواحدهای انتخابی یا  کهدرصورتی :5تبصره 

ل یک نیمسال کام عنوانبهن نیمسال واحد درسی برسد، ای 8دالیل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از 

 ثیرتأبی، اما میانگین نمرات این نیمسال در مشروط شدن دانشجو شودمی تحصیلی وی محسوب در سنوات

 باید در شورای تحصیالت تکمیلی بیش از یک ترم چنین شرایطی را دارا بود ییاگر دانشجودر ضمن . است

 بررسی شود.

و نیز موجه بودن اخذ واحد گروه آموزشی  با 13 ماده 1تبصره تشخیص موجه بودن غیبت دانشجو موضوع ) 

است و در مواردی که غیبت دانشجو  با تحصیالت تکمیلی دانشگاه 13 ماده 5تبصره  موضوع حدنصابکمتر از 

 (.گرددمیحذف مجاز اعالم  سیستم آموزشی دانشگاه درس در کارنامهه موجه تشخیص داده شود، وضع نمر

 ائیدتدر شرایط خاص، حذف یک یا تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و  :14ماده 

 است. پذیرامکاناز شروع امتحانات و با رعایت و احتساب در سنوات تحصیلی  دانشگاه، قبل

 ارزشیابی تحصیلی

 .است 10 مسالین هر در قبولقابل کل معدل و 15 درس هر در یابیارزش نمرۀ حداقل :15ماده 

 هاینیمسالدانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس، نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در : 1تبصره 

ی مردودی قبلی در ریزنمرات تحصیلی هادرس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذراند، نمره یا نمره بعدی،

ولی و صرفاً آخرین نمره قب اثربیدر محاسبه میانگین کل دوره  هااما این نمره ماندمیفقط ثبت و باقی  دانشجو،

 درس مالک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود. در آن

 .کندنمیقبل را خنثی  هاینیمسال، مشروطی دانشجو در 1گذراندن دروس با استفاده از تبصره : 5تبصره 

، شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی، نمره مردودی 1تسهیالت تبصره : 3تبصره 

 .شودنمی، کنندمیدریافت 

باشد، دانشجو در آن نیمسال  10چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از  :16ماده 

 .شودمی مشروط تلقی

 .شودمی متوالی یا متناوب مشروط شود از تحصیل محرومدانشجویی که دو نیمسال تحصیلی اعم از  :1تبصره 

 آموختهدانش صورت، نیا ریغ در باشد، کمتر 14 از دینبا دوره انیپا در دانشجو هاینمره کل نیانگیم :17ماده 

 10 از کمتر یلیتحص مسالین هر در دانشجو نمرات معدل چنانچه. شودنمی شناختهارشد  یکارشناس دوره



 

 پژوهشی کارشناسی ارشد  ،نامه آموزشیشیوه
 به بعد 79ورودی 

 I-PG01 شناسه مدرک:

 صفر ویرایش:

 51 از  4 شماره صفحه:

 

 تصویب کننده تایید کننده تهیه کننده

  پژوهشی و ، معاون آموزشی -احمد حاجی مرادی  طرح و برنامه - لیال توانگر یالت تکمیلیتحصکارشناس  -منیژه صحاف 

 تحصیالت تکمیلی مدیر 

 

 مسالین دو در دانشجو هاینمره نیانگیم اگر نیهمچن. شودمی یتلق مشروط مسالین آن در دانشجو باشد،

 .شودمی محروم لیتحص ادامه از و محسوب یمشروط مسالین دو دانشجو یبرا شود، 10از  کمتر یلیتحص

 درس آن زشیوگروه آم موافقت با تواندمی باشد، 15 از کمتر یاریاخت درس کی در دانشجو نمره اگر :1تبصره 

 حالت هر در. دینما انتخاب رشته سرفصل چارچوب در را یگرید درس درس، آن جایبه نکهیا ای و دینما اخذ را

. است دانشگاه مصوب هیشهر دستورالعمل مطابق مربوط درس هزینه پرداخت به موظف دانشجو طیشرا نیا در

 گذراندن به موفق و اخذ را یگرید یاریاخت درس 15 از کمتر نمره با یاریاخت درس جایبه دانشجو کهدرصورتی

 یباق دانشجو کل معدل و یلیتحص مسالین معدل در شده مردود یاریاخت درس نمره تأثیر شود، درس آن

 .ماندمی

 توسط شده اخذ دروس یبرا) دوم مسالین سوم هفته انیپا استاد، طتوس درس نمره قفل و ثبت زمان حداکثر

 .است( مسال دومین در دانشجو توسط شده اخذ دروس یبرا) مردادماه 31 حداکثر و( اول مسالین در دانشجو

 دانشجو باشد 10 از کمتر دوره یآموزش یواحدها تمام گذراندن از پس ییدانشجو کل معدل چنانکه :5تبصره 

 داده فرصت یو به یلیتحص سنوات مجاز سقف تیرعا با مسالین کی تنها و ندارد را نامهپایان از دفاع اجازه

 و دینما اخذ کرده احراز 10 تا 15 نیب نمره آن در که هاییدرس از واحد 4 حداکثر انتخاب با مجدداً تا شودمی

 .کند دفاع خود نامهپایان از کل، معدل کمبود جبران صورت در

 نمره با شده گذرانده هایدرس که است دیجد دروس اخذ به مجاز دانشجو یصورت در کل معدل جبران یبرا 

 اخذ 10 از کمتر نمره با دروس معدل، جبران یبرا کهدرصورتی. باشند نشده ارائه مسالین آن در 10 از کمتر

 یقبول نمرۀ نیآخر اساس بر صرفاً دانشجو هاینمره کل معدل و شودمی یقبل نمرۀ نیگزیجا دیجد نمرۀ شود،

 را یدیجد دروس دانشجو معدل، جبران یبرا کهدرصورتی یول ،شودمی حساب دانشجو کارنامة در شدهثبت

 تنها یلیتحص دورۀ طول در دانشجو. شودنمی دانشجو یقبل دروس نمرۀ نیگزیجا دیجد دروس نمرۀ د،ینما اخذ

 لیتحص ادامة از باشد، 10 از کمتر یو کل معدل دوم بار یبرا چنانچه و کند استفاده قانون نیا از باریک تواندمی

 .شودمی محروم

 آن دروس از 51نمره  کسب با که باشد به صورتی آخر مسالین در دانشجو تیوضع کهدرصورتی :3تبصره 

 یبرا تواندمی ،یلیتحص یواحدها سقف تیرعا با مسالین همان در نرسد حدنصاب به یو معدل بازهم ل،مساین

 .ردیبگ درس معدل جبران

 حدنصاب به دانشجو معدل بازهم نمره حداکثر کسب و معدل کنندهجبران دروس اخذ با کهدرصورتی :0تبصره 

 .ندارد وجود معدل جبران یبرا درس اخذ امکان رسدنمی



 

 پژوهشی کارشناسی ارشد  ،نامه آموزشیشیوه
 به بعد 79ورودی 

 I-PG01 شناسه مدرک:

 صفر ویرایش:

 51 از  11 شماره صفحه:

 

 تصویب کننده تایید کننده تهیه کننده

  پژوهشی و ، معاون آموزشی -احمد حاجی مرادی  طرح و برنامه - لیال توانگر یالت تکمیلیتحصکارشناس  -منیژه صحاف 

 تحصیالت تکمیلی مدیر 

 

 ترمحذفی و مرخصی تحصیل

استفاده  ترمحذف ای یلیتحص یمرخص از لمساین کی حداکثر تواندمی دارش کارشناسی یدانشجو :18ماده 

 یاحتمال یآموزش مشکالت هیکل تیمسؤول شده، بمحسو جودانش یلتحصی واتسن جزو مذکور مدت اما د،ینما

 بعدی متوجه خود اوست. هاینیمسال در

 و گلستان ستمیس قیطر از درخواست از پس که است بررسیقابل در صورتی یمرخص هایدرخواست :1تبصره 

 موافقت. شود تائید و ارجاع آموزش اداره به ،یآموزش میتقو در شدهاعالم خیتار بر اساس و کارشناس گروه تائید

 .گیردمی صورت دانشجو یلیتحص تیوضع به توجه با یلیتحص یمرخص با

 مسالین یمرخص اوردیب وجود به دانشجو یبرا تواندمی اول مسالین یمرخص که یمشکالت به توجه با :5 تبصره

 .است پذیرامکان گروه یشورا موافقت با و خاص طیشرا تحت اول

مصادیق مرخصی تحصیلی مانند مرخصی زایمان، مرخصی پزشکی در صورت تایید : بررسی سایر 3تبصره 

 پزشک معتمد موسسه، ماموریت همسر یا والدین، بدون احتساب در سنوات تحصیلی در اختیار موسسه است.

 ارائه با مانیزا از بعد یلیتحص مسالین دو و مانیزا از قبل یلیتحص مسالین کی یبرا مانیزا یمرخص :0تبصره 

 هاینیمسال یبرا مانیزا یمرخص. گیردمی صورت یتحصیل در سنوات احتساب بدون آموزش به الزم مستندات

 .است پذیرامکان خاص موارد یبررس یشورا مجوز با( مسالین 2 سقف تا) شتریب

 ای نباشد مسالین آن در لیتحص ادامه به قادر موجّه لیدال به واحد انتخاب از بعد دانشجو کهدرصورتی :2 تبصره

 لمساین آن یبرا گلستان سیستم قیطر از تواندمی د،باش هنداشت را لمساین انیپا امتحانات در حضور امکان

 خیتار بر اساس و کارشناس گروه تائید از سپ دیبا دانشجو ترمحذف درخواست. دینما ترمحذف تدرخواس

 .شود تائید و ارجاع آموزش اداره به ،یآموزش میتقو در شدهاعالم

 یآموزش امور هیکل یریگیپ به موظف دانشجو ،ترمحذف ای یمرخص تدرخواس با مخالفت در صورت :6تبصره 

 .است مقرر موعد در (مسالین انیپا امتحانات در شرکت ای واحد انتخاب از اعمخود )

 انصراف، ترک تحصیل و اخراج

 را خود درخواست دیبا این صورت در د،ینما انصراف اعالم لیتحص از لیدل هر به تواندمی دانشجو :19ماده 

 چنانچه. روه و تحصیالت تکمیلی به آموزش تحویل دهدگ تائید و انصراف فرم لیتکم با یکتب صورتبه و شخصاً

 صدور به نسبت دانشگاه رد،ینگ پس را خود انصراف یتقاضا درخواست ارائه، خیتار از ماه دو از بعد دانشجو

 .نمایدمی اقدام انصراف یگواه



 

 پژوهشی کارشناسی ارشد  ،نامه آموزشیشیوه
 به بعد 79ورودی 

 I-PG01 شناسه مدرک:

 صفر ویرایش:

 51 از  11 شماره صفحه:

 

 تصویب کننده تایید کننده تهیه کننده

  پژوهشی و ، معاون آموزشی -احمد حاجی مرادی  طرح و برنامه - لیال توانگر یالت تکمیلیتحصکارشناس  -منیژه صحاف 

 تحصیالت تکمیلی مدیر 

 

 ای مجاز ازحدبیش سنوات ای مسالین دو در یمشروط لیدل بهل )یتحص از اخراج ای یانصراف یدانشجو :1تبصره 

 .دینما عمل سپرده، که یتعهدات به است موظف( گرید موارد

 . است انصراف درخواست فرم در ذکرشده خیتار دانشجو، لیتحص از انصراف خیتار :5 تبصره

 اصکمیسیون موارد خبرای بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل، به عهده  گیریتصمیم :3تبصره 

 .باشدمی

 انتقال، تغییر رشته و مهمانی

 تغییر رشته، انتقالی و مهمانی در دوره کارشناسی ارشد ممنوع است. :21ماده 

. ستین پذیرامکان درس ارائه عدم موارد در جزبه گرید دانشگاه به ارشد یکارشناس یدانشجو یهمانیم :1تبصره 

 تحصیالت تکمیلی امکان مهمان شدن دانشجو وجود دارد. یشورا تائید با درس، ارائه عدم صورت در

 صیتشخ به همانیم صورتبه شده گذرانده دروس شودمی موافقت دانشجو یهمانیم با که یموارد در :5تبصره 

 در دانشجو توسط شده اخذ دروس تمام هاینمره درهرصورت. ردیگ قرار موردپذیرش تواندمی شورای گروه

 تأثیرگذاری نامهشیوه نیا در ذکرشده مقررات بر اساس و شدهثبت دانشجو کارنامه در یهمانیم هاینیمسال

 .گرددمی مشخص کل معدل و مسالین معدل در یهمانیم نمرات

 دروس سازیمعادلتطبیق و 

 یمتقاض و گذرانده تیموفق با کد رشته کی در دانشجو که است یدروس رشیپذ معرف دروس، قیتطب :21ماده 

 کی در دانشجو که است یدروس رشیپذ معرف دروس، سازیمعادل. است کد رشته همان در دروس آن رشیپذ

 .است یقبل کد رشته با متفاوت ایکد رشته در آن رشیپذ یمتقاض و گذرانده قبالً کد رشته

 سقف تا( نامهپایان جزبه) دانشجو دروس قیتطب گروه ریمد نظر و دانشجو درخواست اساس بر :1تبصره 

 .گیردمی انجام دانشجو رشته کد یواحدها

 :است پذیرامکان ریز طیشرا باو  گروه ریمد نظر با رشدا یکارشناس دوره در دروس سازیمعادل

 .باشد وزارت تائید مورد دوره، به ورود یبرا دانشجو رشیپذالف( 

 است، شده گذرانده آن در سازیمعادل یبرا شده درخواست دروس که یدانشگاه در دانشجو یلیتحص رشتهب( 

 .باشد وزارت تائید مورد

 .باشد ارشد یکارشناس مقطع در و مصوب سرفصل اساس بر دانشجو شده گذرانده دروس ج(



 

 پژوهشی کارشناسی ارشد  ،نامه آموزشیشیوه
 به بعد 79ورودی 

 I-PG01 شناسه مدرک:

 صفر ویرایش:

 51 از  15 شماره صفحه:

 

 تصویب کننده تایید کننده تهیه کننده

  پژوهشی و ، معاون آموزشی -احمد حاجی مرادی  طرح و برنامه - لیال توانگر یالت تکمیلیتحصکارشناس  -منیژه صحاف 

 تحصیالت تکمیلی مدیر 

 

 شورای تحصیالت تکمیلی تائیدگروه و ریمد صیتشخ به دیبا شده سازیمعادل دروس یآموزش یمحتواد( 

 .باشد کمتر 15 از دینبا هاآن نمره و داشته اشتراک %81 حداقل

واحد  نظر گرفتن در بدون) دوره یواحدها کل نصف از دینبا دانشجو شده سازیمعادل دروس واحد تعدادهـ( 

 .گردد شتریب( نامهپایان

 قبل هایدوره از شده قیتطب دروس و...( و رشته رییتغ) همانیرمیغ شده سازیمعادل دروس هاینمره :5 تبصره

 منظور جودانش هاینمره کل نیانگیم بةمحاس در یول شودنمی وبمحس لمساین هاینمره معدل بهمحاس در

 .گرددمی

 سوابق و یمردود ای یقبول از اعم واحد، قیتطب یمتقاض انتقال و همانیم یدانشجو دروس نمرات تمام :3 تبصره

 دروس تمام نمرات نظر گرفتن در با یلیتحص مسالین معدل. شودمی ثبت دانشجو کارنامه در ناًیع یآموزش

 شدهپذیرفته دروس نمرات صرفاً دانشجو کل معدل محاسبه در یول شودمی محاسبه مسالین در آن دانشجو

 .گرددمی منظور

 دانشجو یلیتحص مجاز سنوات از مسالین کی شده، سازیمعادل دروس از واحد 10 تا 8 هر یازا به :0 تبصره

 .شودمی کاسته

 استاد راهنما

خود را با نظر استاد  نامهپایاندانشجو موظف است قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی، موضوع  :22ماده 

 گروه آموزشی انتخاب کند. تائیدو راهنما 

 شنهادیپ بهباید از لیست پیشنهادی موسسه  یپژوهش-یآموزش ارشد یکارشناس دوره در راهنما استاد :1تبصره 

 نییتع وهگر مدیر تائید و یاریحداقل استاد مرتبه با ظرفیت استاد تیرعا موافقت گروه مربوطه با با و دانشجو

 .شودمی

اگر دانشجو مایل به همکاری با استادی غیر از لیست پیشنهادی موسسه باشد الزم است رزومه استاد  :5تبصره 

 شود. تائیدمربوطه در شورای تحصیالت تکمیلی بررسی و 

مطابق با مصوبه شورای تحصیالت با توجه به تعداد دانشجو ترم هر ظرفیت راهنمایی هر استاد در  :3تبصره 

 .باشدمی تکمیلی

 .گرفت نظر در توانیم راهنما استاد 5 حداکثر ارشد یکارشناس نامهپایان هر یبرا ییاستثنا موارد در :0 تبصره

 یالزام( شده اسکن ای اصل) هیشنهادیپ فرم در( دانشگاه از خارج ای داخلراهنما ) استادان/استاد یامضا :2تبصره 

 .است



 

 پژوهشی کارشناسی ارشد  ،نامه آموزشیشیوه
 به بعد 79ورودی 

 I-PG01 شناسه مدرک:

 صفر ویرایش:

 51 از  13 شماره صفحه:

 

 تصویب کننده تایید کننده تهیه کننده

  پژوهشی و ، معاون آموزشی -احمد حاجی مرادی  طرح و برنامه - لیال توانگر یالت تکمیلیتحصکارشناس  -منیژه صحاف 

 تحصیالت تکمیلی مدیر 

 

 منصرف گردد باید نامهپایانبعد از دفاع پروپوزال استاد راهنما به هر دلیل از راهنمایی  کهدرصورتی :6تبصره 

مراتب را کتباً به تحصیالت تکمیلی اعالم نماید و در این صورت تعیین استاد راهنمای جدید به عهده گروه 

 دفاع پروپوزال اولیه محاسبه از همان و اگر استاد جدید با همان موضوع قبلی موافقت نماید زمان دفاع باشدمی

تا دفاع در نظر  ماههششولی اگر موضوع نیز تغییر کند باید دفاع پروپوزال مجدداً برگزار و زمان  گرددمی

 گرفته شود.

 استاد مشاور

 یداخل علمیهیئت یاعضا نیب گروه تائید از پس راهنما استاد صالحدید و شنهادیپ به مشاور استاد: 23ماده 

 از خارج ای داخل ذیصالح متخصصان ای و کشور یعال آموزش مؤسسات و هاهدانشگا گرید علمیهیئت یاعضا ای

 یلیتکم التیتحص مصوب نامهشیوه تیرعا با نامهپایان با مرتبط یتخصص نهیزم در یدکتر مدرک با دانشگاه

 .شودمی انتخاب دانشگاه

 ای و علمیهیئت یاعضا نیب از ارشد یکارشناس نامهپایان مشاور استاد انتخاب به ازین صورت در :1 تبصره

 شورای صیتشخ به انتخاب نیا ستند،ین یدکتر مدرک یدارا که دانشگاه از خارج ای داخل صالحیذ متخصصان

 .باشدمی گروه

 استاد مشاور نداشته باشد. تواندمی نامهپایان :5تبصره 

 .است یالزام هیشنهادیپ فرم ( دردانشگاه از خارج ای داخل) مشاور استادان/استاد مضاا :3تبصره 

 نامهپایانپیشنهادیه 

 اراهنم استاد نظر با را خود نامهپایان موضوع ،یلیتحص دوم مسالین انیپا تا است موظف دانشجو: 24 ماده

 وضوعم انتخاب در ارشد یکارشناس انیدانشجو یقاتیتحق و یمطالعات یمحورها به دهیجهت یبرا. کند انتخاب

 :گرددمی شنهادیپ و نییتع لیذ شرح به کالن هایسیاست و کردهایرو نامهپایان هیشنهادیپ طرح نیتدو و

 دانش یمرزها گسترش (الف

 کشور و استان یاصل مشکالت و ازهاین رفع منظوربه یلیتکم التیتحص هاینامهپایان تیهدا( ب

 یفناور و ینوآور بر تأکید با کشور یعلم توسعه اندازچشم یراستا در هدفمند قاتیتحق انجام( ج

 محور محصول و تقاضامحور هایپژوهش انجام( د

 ایرشتهبین و یگروه قاتیتحق انجام هـ(



 

 پژوهشی کارشناسی ارشد  ،نامه آموزشیشیوه
 به بعد 79ورودی 

 I-PG01 شناسه مدرک:

 صفر ویرایش:

 51 از  10 شماره صفحه:

 

 تصویب کننده تایید کننده تهیه کننده

  پژوهشی و ، معاون آموزشی -احمد حاجی مرادی  طرح و برنامه - لیال توانگر یالت تکمیلیتحصکارشناس  -منیژه صحاف 

 تحصیالت تکمیلی مدیر 

 

دانشجو موظف است پس از تعیین موضوع، در سامانه پیشینه پژوهش ایرانداک آن را ثبت و نتیجه : 25 ماده

توسط اساتید در جلسه دفاع  امضاءشدهسپس این نتیجه به همراه پروپوزال . را به امضا استاد راهنما برساند

 .گرددمی پروپوزال بررسی

اصالحات الزم را حداکثر ظرف مدت یک ماه ه دانشجو موظف است یبعد از جلسه دفاع از پیشنهاد :1تبصره  

رهگیری گرفته و ابتدا به کارشناس داک ثبت و کد ء اساتید رسانده و در سایت ایرانانجام داده و مجدداً به امضا

 گروه و بعد به دفتر تحصیالت تکمیلی تحویل دهد.

 اساس بر است موظف دانشجو نشده، دفاع آن از که یزمان تا دانشجو توسط نامهپایان واحد اخذ از پس :5تبصره 

 .دینما نامثبت نامهپایان واحد اخذ یبرا زین بعد( یها)مسالین در دانشگاه میتقو

در  یو هیشنهادیپ بیتصو زمان از ماه شش حداقل که شودمی داده دانشجو به دفاع اجازه یورتص در: 3تبصره 

 .باشد شده یسپر تخصصی گروه تهیکم

 .کند درخواست را نامهپایان موضوع رییتغ تواندمی راهنما استاد موجه، لیدال کرذ با و صخا طیشرا در :0 تبصره

 وبمص گروه یشورا تائید از سپ شودمی هیشنهادیپ در یاساس راتییتغ به منجر که نامهپایان وعموض رییتغ

 مجدداً دیبا جودانش هیشنهادیپ دفاع، جلسه از قبل نامهپایان موضوع یاساس رییتغ صورت در. شودمی یتلق

 فاصله تیرعا طیشرا نیا در. گردد اعمال زین تانگلس مستیس در شدهانجام راتییتغ و گذرانده را بیوتص مراحل

 .است یالزام دفاع تا هیشنهادیپ مجدد بیتصو زمان از ماههشش یزمان

 نامهپایاندفاع از 

 نامثبتمنع  عدم و راهنما استاد تائید و نامهپایان نیتدو و خود یقاتیتحق کار انجام از پس دانشجو: 26ماده 

 .کند دفاع خود نامهپایان از داورانهیئت حضور در است مجاز 10حداقل  معدل کسب صورت در

 به دهیچک ارائه و شود هیته یفارس زبان به نامهپایان نگارش دستورالعمل با مطابق یستیبا نامهپایان :1تبصره 

 .است یالزام یسیانگل و یفارس زبان

الزم است دانشجو درخواست دفاع خود را در سیستم پیشخوان خدمت گلستان  نامهپایانبرای دفاع از : 5 تبصره

را در سامانه همانندجو بارگذاری و  نامهپایاندانشجو باید کل فایل  ،اولین مرحله درخواست دفاع. ثبت نماید

، مدیرگروه تائیدرا در سامانه گلستان بارگذاری نماید و بعد از  نامهپایانو فایل  %01نتیجه همانندجویی زیر 

 دانشجو در تحصیالت تکمیلی پرونده مشاور و امورمالی به تحصیالت تکمیلی ارائه شود.استاد استاد راهنما، 

و در ضمن دانشج. شودمی و مشکل آموزشی به دانشجو اجازه دفاع داده نامثبتنداشتن منع  در صورتبررسی و 

توسط داور را  نامهپایانآن را به داوران تحویل داده و رسید دریافت  نامهپایانروز قبل از دفاع  12موظف است 



 

 پژوهشی کارشناسی ارشد  ،نامه آموزشیشیوه
 به بعد 79ورودی 

 I-PG01 شناسه مدرک:

 صفر ویرایش:

 51 از  12 شماره صفحه:

 

 تصویب کننده تایید کننده تهیه کننده

  پژوهشی و ، معاون آموزشی -احمد حاجی مرادی  طرح و برنامه - لیال توانگر یالت تکمیلیتحصکارشناس  -منیژه صحاف 

 تحصیالت تکمیلی مدیر 

 

ارائه نماید و تاریخ دفاع را یک هفته زودتر هماهنگ و به تحصیالت تکمیلی اطالع داده به تحصیالت تکمیلی 

 و در سیستم گلستان وارد نماید.

 نامهپایان یدستاوردها تمام به مربوط مستندات کردن مهیضم داوران، یبرا نامهپایان ارسال هنگام :3 تبصره

 یدستاوردها ،نامهپایان از دفاع جلسه در. است یضرور داوران یبرا ،هاآن رشیپذ یگواه و مقاالت از اعم

 توسط ده،یگرد لیتحو داوران به دفاع جلسه از قبل که باشند داشته تأثیر نامهپایان نمره بر توانندمی ایعلمی

 .باشند قرارگرفته یابیارز مورد هاآن

 ریز صورتبه هاآن بیترک که شودمی انجام داورانهیئت توسط دفاع جلسه در نامهپایان یابیارزش: 27 ماده

 :است

 راهنما استادان/استاد-1

 مشاور استادان/استاد-5

 مدرک یدارا هاآنکه حداقل یکی از  تهبرجس محققان و نمتخصصا ای علمیهیئت یاعضا از داور که نفر دو-3

 .گردد انتخاب یا دانشگاه گروه از خارج دیبا ترجیحاً هاآن از نفر کی و یدکتر

 یالزام دفاع جلسه در راهنما استاد دو هر حضور باشد، راهنما استاد دو یدارا نامهپایان کهدرصورتی :1ره تبص

 راهنما تاداناس از یکی ورحض با تواندمی دفاع هجلس ب،یغا یراهنما تاداس یکتب موافقت و صخا موارد در. تاس

 .شود برگزار

 .ابدی تیرسم تواندمی مشاور استادان/استاد حضور بدون دفاع جلسه: 5 تبصره

 .باشدمی عهده شورای گروه به داورانهیئت یاعضا انتخاب :3تبصره 

 و هاهدانشگا از و بوده یدکتر مدرک یدارا ترجیحاً ارشد یکارشناس هاینامهپایان داور ستادانا :2تبصره 

 تیصالح نکهیا ای و شوند انتخاب معتبر یعتصن ای یپژوهش-یعلم مراکز ای و ورکش یعال آموزش مؤسسات

 .ردیگ قرار گروه یشورا تائید مورد هاآن یعلم

در این موسسه  ؛ کهاست یالزام دفاع جلسه ( درناظر) یلیتکم التیتحص حوزه از ندهینما کی حضور :6 تبصره

 .باشدمیناظر تحصیالت تکمیلی را هم دارا  حکمداور داخلی، 

 به داورانهیئت توسط یفیک صورتبه آن یابیارزش و شودنمی محاسبه کل معدل در نامهپایان نمره :28ماده 

 :شودمی ثبت دانشجو کارنامة در و انجام ریز شرح

 :درجه با قبولالف( 

 (51 تا 14 نمره) یعال

 (44/18تا  18 نمره) خوب یلیخ 

 (44/17 تا 16 نمره) خوب



 

 پژوهشی کارشناسی ارشد  ،نامه آموزشیشیوه
 به بعد 79ورودی 

 I-PG01 شناسه مدرک:

 صفر ویرایش:

 51 از  16 شماره صفحه:

 

 تصویب کننده تایید کننده تهیه کننده

  پژوهشی و ، معاون آموزشی -احمد حاجی مرادی  طرح و برنامه - لیال توانگر یالت تکمیلیتحصکارشناس  -منیژه صحاف 

 تحصیالت تکمیلی مدیر 

 

 (44/12تا  10متوسط )نمره 

 (14 از کمتر نمره) مردودب( 

 داورانهیئت هیبق یبرا و 5 بیضر راهنما استاد نمره یبرا ارشد، یکارشناس نامهپایان یبارزشیا در: 1تبصره 

 .شودمی گرفته نظر در 1 بیضر

 دفاع جلسه در راهنما استاد دو هر حضور صورت در هستند، راهنما استاد دو یدارا که هایینامهپایان :5تبصره 

 اداناست از یکی کهدرصورتی و شودمی گرفته نظر در نامهانیپا یابیارزش در ضریب یک با نمره کیکدام هر یبرا

یی که دارای هانامهپایان. شودمی در نظر گرفته 5راهنما غایب باشد، برای نمره استاد راهنمای حاضر ضریب 

 یک عنوانبه هاآندو استاد مشاور هستند، در صورت حضور هر دو استاد مشاور در جلسه دفاع، میانگین نمره 

در صورت غیبت یکی از استادان مشاور، نمره . شودمی در نظر گرفته نامهپایاندر ارزشیابی  1نمره با ضریب 

 .شودمی محاسبه 1استاد مشاور حاضر با ضریب 

 یمعمار و هنر دانشکده هایرشته از ریغ هایرشته یبرا داورانهیئت یابیارزش مورد نکات و ارهایمع: 3 تبصره

 عبارت

 :از است

 ،ینوآور و مطالب بودن عیبد موضوع، یکاربرد و یاتوسعه ،ینظر تیاهم شامل نامهپایان یعلم تیفیکالف( 

 زانیم

 مآخذ و منابع از استفاده و یعلم یریگجهینت و لیوتحلهیتجز یچگونگ موضوع، با نامهپایان یمحتوا انطباق

 (.9 :نمره سقف) معتبر

 و ییامال هایغلط از متن بودن راستهیپ مطالب، انسجام و نگارش وهیش شامل نامهپایان ینوشتار تیفیکب( 

 در یلیتکم التیتحص نامهشیوه تیرعا و گیرینتیجه و مقدمه ،نویسیچکیده به مربوط اصول تیرعا ،یپیتا

 (4: نمره سقف) آراییصفحه و نگارش اصول

 به ییپاسخگو نحوه آن، یعلم یدستاوردها و نامهپایان یمعرف یچگونگ شامل نامهپایان از دفاع تیفیک ج(

 (4: نمره سقف) نامهپایان مطالب بر دانشجو تسلط زانیم و نامهپایان ارائه بندیزمان تیرعا سؤاالت،

 به توجه با) لیتحص طول در دانشجو یکیزیف حضور و قاتیتحق در نظم و یریگیپ: قیتحق در استمرارد( 

 (1: نمره )سقف(شدهتکمیل شرفتیپ هایگزارش

 (3: نمره سقف) نامهپایان یعلم یدستاوردها و محصوالتهـ( 

 است عبارت یمعمار و هنر دانشکده هایرشته یبرا داورانهیئت در یابیارزش مورد نکات و ارهایمع :0 تبصره

 :از

 ،(دهیا پرورش) یمعمار یلیتفص یطراح طراح، ینظر یمبان با آن رابطه و طرح یکل دهیا: شامل یطراحالف( 



 

 پژوهشی کارشناسی ارشد  ،نامه آموزشیشیوه
 به بعد 79ورودی 

 I-PG01 شناسه مدرک:

 صفر ویرایش:

 51 از  17 شماره صفحه:

 

 تصویب کننده تایید کننده تهیه کننده

  پژوهشی و ، معاون آموزشی -احمد حاجی مرادی  طرح و برنامه - لیال توانگر یالت تکمیلیتحصکارشناس  -منیژه صحاف 

 تحصیالت تکمیلی مدیر 

 

 (.9: نمره سقف) طرح یفن مباحث به توجه و تیرعا

 وۀیش و انسجام ،وتحلیلتجزیه یچگونگ نیهمچن ،...و هانقشه مدارک، هیته: شامل پروژه نیتدو و مطالعاتب( 

 (4: نمره سقف) آراییصفحه و نگارش امور در یلیتکم التیتحص نامهشیوه تیرعا و یعلم حیصح نگارش

 به ییپاسخگو نحوه آن، یعلم یدستاوردها و نامهپایان یمعرف یچگونگ: شامل نامهپایان از دفاع تیفیک ج(

 (4: نمره سقف) نامهپایان مطالب بر دانشجو تسلط زانیم و نامهپایان ارائه بندیزمان تیرعا سؤاالت،

 به توجه با) لیتحص طول در دانشجو یکیزیف حضور و قاتیتحق در نظم ،یریگیپ: قیتحق در استمرارد( 

 (1: نمره سقف) (شدهتکمیل شرفتیپ هایگزارش

 (3: نمره سقف) نامهپایان یعلم یدستاوردها و محصوالتهـ(  

 :است تأثیرگذار نامهپایان نمره بر ریز طیشرا با نامهپایان یعلم یدستاوردها: 2 تبصره

 متعلق ارشد یکارشناس انیدانشجو هاینامهپایان یمعنو تیمالک نکهیا به تیعنا با و مقررات به توجه ( باالف

( ینشان) یوابستگ با رابطه در که است تأثیرگذار نامهپایان نمرۀ بر ایعلمی دستاورد است، )ع(امام جواد موسسه به

 ،شودمی چاپ آن در مقاله که یمجالت نوع و مقاله سندگانینو بیترت ،نامهپایان از مستخرج مقاالت سندگانینو

 :شود تیرعا ریز موارد

امام  موسسه دیبا صرفاً مقاله در مشاور استادان/استاد و راهنما استادان/استاد ،( دانشجوینشان) یوابستگ-1

 و یدولت ینهادها و هاهدستگا ،هاهدانشگا ریسا به یسازمان یوابستگ که یانیدانشجو است یهیبد. باشد )ع(جواد

 .هستند مصوبه نیا مشمول لیتحص از فراغت از بعد ای و لیزمان تحص در دارند، غیردولتی

 ای و بازنشسته کار، به مشغول علمیهیئت عضو دانشجو، مشاور استاد ای و دوم یراهنما استاد کهدرصورتی-2

 تواندمی موسسه از خارج مشاور ای و دوم یراهنما استاد یوابستگ نباشد، )ع(امام جواد موسسه وابسته

 .شود ذکر )ع(امام جواد موسسه از ریغ مؤسسه/دانشگاه

 دانشگاه با )ع(موسسه آموزش عالی امام جواد مشترک قرارداد قالب در دانشجو نامهپایان موضوع کهدرصورتی -3

 آدرس از بعد دانشجو دوم آدرس عنوانبه تواندمی پژوهشگاه ای دانشگاه آن آدرس باشد، شدهانجام پژوهشگاه ای

 .ردیگ قرار )ع(جوادامام موسسه آموزش عالی 

 دیبا فقط. دارد وجود مقاله در گرید یدانشجو ای و علمیهیئت یاعضا نام درج امکان راهنما استاد نظر با-4

 نام از بعد هاآن نام و شده تائید راهنما استادان/استاد توسط مقاله هیته در دانشجو ای و علمیهیئت عضو نقش

 شرکت مقاله فیتأل در دانشجو کی از شیب کهدرصورتی. ردیقرار گ راهنما استادان/استاد و ارشد یدانشجو

 .گیردمی تعلق دانشجو نیاول به آن ازیامت باشد داشته

 .باشد مجالت در شدهرشیپذ ای چاپ مقاله (Corresponding Author) مسئول سندهینو دیبا راهنما استاد-5



 

 پژوهشی کارشناسی ارشد  ،نامه آموزشیشیوه
 به بعد 79ورودی 

 I-PG01 شناسه مدرک:

 صفر ویرایش:

 51 از  18 شماره صفحه:

 

 تصویب کننده تایید کننده تهیه کننده

  پژوهشی و ، معاون آموزشی -احمد حاجی مرادی  طرح و برنامه - لیال توانگر یالت تکمیلیتحصکارشناس  -منیژه صحاف 

 تحصیالت تکمیلی مدیر 

 

 ریغ مجالت در ای و شوندمی ارائه معتبر ریغ یهاسکنفران/نارهایسم در که نامهپایان از مستخرج مقاالت-6

 الزم نیبنابرا؛ ستین یاعتبار گونهچیه یدارا ،شوندمی ( چاپیپژوهش معاونت حوزه اعالم اساس بر) معتبر

 معتبر مجالت و هاسکنفران/نارهایسم از یکاف شناخت از سپ مختلف هایرشته انیدانشجو و استادان است

 .آورند عمل به هاآن در مقاله چاپ و ارائه یراستا در یمقتض اقدام ،یتخصص رشته

 مقاالت یبرا Gallery Proof نسخه ای و DOI ارائه مجالت، در شدهپذیرفته مقاالت به ازیامت صیتخص اریمع-7

 راهنما استاد تائید با المللیبین و یداخل مجالت در مقاله یقطع رشیپذ نامه ریتصو ای و یقطع موردپذیرش

 .است

 ریز شرح به یاجداگانه ازیامت تواندمی هرکدام به باشد داشته یعلم دستاورد نیچند نامهپایان کهدرصورتی( ب

 :ردیگ تعلق

و به گواهی  72/1 سقف ( تامقاله کی حداکثر) المللیبین و یمل معتبر یهاشیهما در ارائه ای مقاله چاپ به -1

 و ISC، Scopus مجالت) یپژوهش-یعلم ،یجیترو و یعلم معتبر مجالت در مقاله هر چاپ ای یقطع رشیپذ

 یعلم مجالت در مقاله هر چاپ ای یقطع رشیپذ. گیردمی تعلق نمره کی سقف ( تاگرید یتخصص هایهینما

 نامهپایان از مستخرج ابداع ای اختراع یعلم هیدییتأ ،ISI هینما یدارا مجالت ن،یوزارت تائید مورد یداخل یپژوهش

 اثر ،نامهپایان با مرتبط یفاراب و یراز ،یخوارزم المللیبین هایجشنواره در عنوان کسب ،(مستندات همراه به)

 بر ،(مستندات ارائه با) دیجد محصول دیتول ،افزارینرم بسته دیتول ای دستگاه ساخت و یهنر ارزنده و عیبد

 .باشند داشته تأثیر نامهپایان نمره بر توانندمی نمره 3 سقف تا 5 و 1 جداول اساس

 .شد خواهد محاسبه مقاله کی به مربوط ازیامت فقط شود ارسال مجله و سکنفران به مقاله کی اگر -5

 ران،یا یصنعت و یعلم هایپژوهش سازمان از یگواه ارائه به منوط ابداع، ای و اختراع یعلم ةیدییتا ۀنمر( ج

 دیتول ای دستگاه ساخت نمره و یعلم معتبر هایجشنواره رخانهیدب از یگواه ارائه به منوط هاجشنواره نمرۀ

 عنوان کسب و اختراع ثبت. استمربوطه  گروه یشورا تائید به منوط د،یجد محصول دیتول ای افزارینرم بسته

 استاد نام و دانشجو نامهپایان با مرتبط دیبا هاجشنواره. است قبول قابل نیوزارت دیتائ مورد هایجشنواره در تنها

 .باشد شده منظور یقاتیتحق گروه در زین راهنما

 .گیردمی تعلق کامل طوربه یقاتیتحق یاعضا از کدام هر به هاجشنواره به مربوط نمره

 پژوهش یشورا مصوب نامهشیوه بر اساس یاستان و یمل سطح در یدانشگاه برون نامهپایان تیحما قرارداد به( د

 از قبل یستیبا نمره همراه به آن مستندات و گیردمی تعلق نمره 2/1و  5 سقف تا بیترت به دانشگاه یفناور و

 .شود داده لیتحو شورای تحصیالت تکمیلی به دفاع جلسه

 6منعی نداشته باشد( حداکثر به مدت  فهیوظنظاماز لحاظ  کهدرصورتی) نامهپایانبعد از دفاع از  ( دانشجوه

مول مش ازآنپس ؛ وندازدیبرا به تعویق  التحصیلیفارغجهت ارائه مقاله و دستاورد علمی کارهای  تواندمیماه 

 .گرددمی جریمه نقدی



 

 پژوهشی کارشناسی ارشد  ،نامه آموزشیشیوه
 به بعد 79ورودی 

 I-PG01 شناسه مدرک:

 صفر ویرایش:

 51 از  14 شماره صفحه:

 

 تصویب کننده تایید کننده تهیه کننده

  پژوهشی و ، معاون آموزشی -احمد حاجی مرادی  طرح و برنامه - لیال توانگر یالت تکمیلیتحصکارشناس  -منیژه صحاف 

 تحصیالت تکمیلی مدیر 

 

 بر توانندمی نمره 3 تا ( حداکثرفوق یبندها در مندرج طیشرا لحاظ با) نامهپایان یدستاوردها مجموع، در( و

 باشند. تأثیرگذار نامهپایان نمرۀ

 

 جدول امتیاز دستاورد علمی -1
نمره داده شده 

 توسط گروه

نمره هر 

 دستاورد علمی

 ردیف دستاورد علمی

 1 ارائهگواهی چکیده مقاله در کنفرانس معتبر بدون  1 - 2/1 

 5 گواهی چکیده مقاله در کنفرانس معتبر با ارائه یا پوستر 1 – 72/1 

 3 گواهی ارائه مقاله کامل درکنفرانس ملی 1 - 1 
 0 گواهی ارائه پوستر در کنفرانس ملی 1 - 1 
 2 گواهی ارائه مقاله کامل در کنفرانس بین المللی 1 - 52/1 

 6 کنفرانس بین المللیگواهی ارائه پوستر در  1 - 1 
( ISI)غیر  گواهی پذیرش قطعی یا چاپ مقاله در ژورنال های خارجی نمایه شده 1 - 2/1 

 ترویجی داخلی -یا ژورنال علمی 

7 

 ISI  8  پژوهشی داخلی یا –گواهی پذیرش قطعی یا چاپ مقاله در ژورنال علمی  1 -5  
)الف( الی )د(  

  1-3هر مورد 

 1- 72/1)ه( 

اخذ تاییدیه اختراع یا ابداع )ب(کسب عنوان در جشنواره های خوارزمی،  )الف(

اثر بدیع و ارزنده  ساخت دستگاه یا تولید محصول جدید )د( رازی و فارابی )ج(

 نمره( 2/1ارائه آثار هنری درنمایشگاه )حداکثر  هنری )ه(

9 

 .بود خواهد رییتغ رقابلیغ ازآنپس و شودمی نییتع دفاع جلسه در داورانهیئت توسط دانشجو نمره :7تبصره 

بر  و است یعلم دستاورد نمره و دفاع جلسة در شدهکسب نمرۀ جمع حاصل نامهپایان یینها نمرۀ :8 تبصره

 نکهیبعدازا یینها نمرۀ. شودمی نییتع آن مقدار «دارش یکارشناس نامهانیپا از داوران یابیرزشا فرم» اساس

 در یفیک صورتبه راهنما استاد توسط دیدانشجو فرم مجوز صحافی را به دفتر تحصیالت تکمیلی ارائه داد با

 .شود ثبت گلستان ستمیس

 الزم خصوص نیا در. ردیگ صورت زین دفاع جلسه در تواندمی ارشد یکارشناس نامهپایان عنوان اصالح :4 تبصره

به دفتر تحصیالت  مدارک ریسا با همراه و تائید داورانهیئت یاعضا هیکل توسط و لیتکم مربوط، کاربرگ است

 .شود تکمیلی ارسال

 دهیناد مفهوم به مذکور چهارگانه درجات از کی هر با نامهپایان قبول بر یمبن داورانهیئت صیتشخ :11 تبصره

 که است مفهوم نیا به نامهپایان مشروط رشیپذ بلکه. بود نخواهد نامهپایان در الزم یاحتمال اصالحات گرفتن

 .ستین نامهپایان از مجدد دفاع به یازین داورانهیئت موردنظر اصالحات انجام از پس



 

 پژوهشی کارشناسی ارشد  ،نامه آموزشیشیوه
 به بعد 79ورودی 

 I-PG01 شناسه مدرک:

 صفر ویرایش:

 51 از  51 شماره صفحه:

 

 تصویب کننده تایید کننده تهیه کننده

  پژوهشی و ، معاون آموزشی -احمد حاجی مرادی  طرح و برنامه - لیال توانگر یالت تکمیلیتحصکارشناس  -منیژه صحاف 

 تحصیالت تکمیلی مدیر 

 

 اساس بر که را نامهپایان یینها نسخه اصالح، هیدییتأ اخذ و دفاع از پس است موظف دانشجو :11 تبصره

موسسه آموزش عالی  یمعنو حقوق تیرعا» امضاشده نامةالحاق داد با خواهد انجام داورانهیئت هایهدگاید

 الزم ضمناً. دینما لیتحو مشاور استادان/استاد راهنما، استادان/استاد به و کند ریتکث الزم تعداد به «)ع(امام جواد

 لیتحو موسسه کتابخانه به PDFو  (LATEX ای) WORD صورتبه را نامهپایان یکیالکترون کامل لیفا است

ثبت و کد  «رانیا اطالعات یفناور و علوم پژوهشگاه» تالپور در خودرا نامهپایان لیفا است الزم دانشجو. دهد

 هرگونه صدور و حسابهیتسو برگ تائید. ارائه نماید تائیدرهگیری آن را به دفتر تحصیالت تکمیلی جهت 

 .است ادشدهی مراحل قیدق یاجرا به منوط یآموختگدانش یگواه

 یبرا فقط ،یلیتحص مجاز سنوات داشتن صورت در شود، یابیارزش مردود نامهپایان که یموارد در :15 تبصره

 اخذ با مجدداً نامهپایان لیتکم از سپ ماهه، 3 حداقل فرصت کی در تا شودمی داده فرصت دانشجو به باریک

 تیموفق با خود نامهپایان از نتواند مجاز سنوات در که ییدانشجو. کند دفاع آن از« خوب یلیخ» حداکثر درجه

 .شودمی محروم یلیتحص مدرک افتیدر و لیتحص ادامه از د،ینما دفاع

 تقلب، جعل، ،یعلم سرقت) یعلم تخلف به اقدام نامهپایان نیتدو نیح در دانشجو چنانچه :13 تبصره

 نامهپایان ،یعلم تخلف علت به نکهیا ای و شود اثبات دانشگاه طرف از موضوع نیا و دی( نمارهیغ و یبرداریکپ

 .شودمی محروم لیتحص ادامه از دانشجو شود، یابیارزش مردود

 مدرک ابطال به منجر دانشگاه، یسو از نامهپایان اتمام از پس دانشجو یعلم تخلف اثبات و احراز :10 تبصره

 .شد خواهد صادرشده یلیتحص

 یآموختگدانش

دفاع  و یآموزش گذرانده یواحدها اساس بر 10 حداقل کل معدل داشتن یآموختگدانش مالک :28 ماده

 .است نامهپایان از آمیزموفقیت

 یکارشناس نامهپایان از آمیزموفقیت دفاع خیتار ارشد یکارشناس انیدانشجو آموختگیدانش خیتار :1 تبصره

 .ارشد است

 7اسفند و در ترم بهمن تا  55 خیتار تا حداکثردر ترم مهر  یقانون منع عدم صورت در که ییدانشجو :5تبصره 

 دانشجو است الزم خیتار نیازاپس ،ندارد یبعد لمساین در نامثبت به یازین ،کندمی دفاع خود نامهپایان از آبان

 .دینما نامثبت مسالین آن در

 بهمن 31 و وریهرش 31 تا حداکثر مربوط نامهنییآ طبق فهیوظنظام خدمت مولمش انیجوانشد :3تبصره 

 .دارند نامهپایان از دفاع فرصت



 

 پژوهشی کارشناسی ارشد  ،نامه آموزشیشیوه
 به بعد 79ورودی 

 I-PG01 شناسه مدرک:

 صفر ویرایش:

 51 از  51 شماره صفحه:

 

 تصویب کننده تایید کننده تهیه کننده

  پژوهشی و ، معاون آموزشی -احمد حاجی مرادی  طرح و برنامه - لیال توانگر یالت تکمیلیتحصکارشناس  -منیژه صحاف 

 تحصیالت تکمیلی مدیر 

 

 کی فقط حسابهیتسو از بعد ،ماندیبازم لیتحص از لیدل هر به که ارشد یکارشناس یدانشجو به :29 ماده

 .شودمی اعطا است، گذرانده یانمره چه با و واحد چند در را یدروس چه آنکه بر یمبن یگواه

 و وزارت مصوب مربوط یهانامهنییآ با ریمغا یمقررات و ضوابط نییتع به مجاز یآموزش گروه شورای :31 ماده

 طیشرا توانیماست  ذکرشده نامهشیوه در که فوق یبندها از یموارد در تنها. ستندین آن ییاجرا نامهشیوه

 دانشگاه اجرا نمود. تحصیالت تکمیلی یشورا در بیتصو و یبررس از پس و نییتع را یگرید

 دانشجو اطالع عدم. دینما اقدام نامهشیوه نیا مقررات از یآگاه کسب به نسبت است موظف دانشجو :31ماده 

 .گرددینم دانشجو یبرا یحق گونهچیه موجب مصوب مقررات هیکل از

 .است موسسه یلیتکم التیتحص یشورا عهده بر نامهنییآ در مسکوت و مبهم موارد ریتفس :32 ماده

توسط  شدهابالغ 1/3/1347 مورخ 03164/5شماره  به یآموزش نامهنییآ با مطابق ورالعمل،دست نیا :33 ماده

موسسه آموزش معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبات شورای تحصیالت تکمیلی 

از تاریخ . به بعد الزامی است 47تهیه و اجرای آن برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی  )ع(عالی امام جواد

 .شودمی ن لغوآمغایر با  یهانامهنییآاجرا کلیه 


