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بسمه تعالي
پيشگفتار
هدف از تدوين اين شيوه نامه آشنائي هر چه بيشتر شما با قوانين وزارت علوم و دانشگاه ياسوج در خصوص ادامه تحصيل در مقطع
کارشناسي ارشد و کمک به تسهيل در انجام مراحل تحصيل و دانش آموختگي شما بزرگواران مي باشدد ،کده اميدد اسدت توانسدته
باشيم در انجام اين مهم گامي هر جند کوچک اما مفيد و موثر برداشته باشيم.
در بخش اول اين شيوه نامه آيين نامده آموزشدي دوره کارشناسدي ارشدد ناپيوسدته وزارت علدوم ،تحقيقدات و فنداوري ( مصدوب
 ) 5939/8/29که اجراي مواد و قوانين آن براي همه دانشجويان کارشناسي ارشد الزامي است و مطالعه آن به همه عزيدزان توصديه

مي شود ،همچنين حوزه تحصيالت تكميلي دانشگاه ياسوج زير نظر معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشـگاه اـا
توجه اه مقتضيات ،امكانات و محدوديت هاي موجود در دانشگاه و ار پايه ي آئين نامه مذکور قوانيني را وضـ کـرده
است که رعايت اين قوانين اراي دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه ياسوج الزامي مي ااشد .اين قـوانين در اـين
مواد آئين نامه وزارت علوم (ار حسب موضوع) در يک کادر مجز ا و اه صورت شيوه نامه اجرايي ايان شده اسـت .ززم
اه ذکر است که تاريخ تصويب اين قوانين تا دي ماه  5931مي ااشد و اديهي است در صورت تصويب قوانين جديدي که
مغاير اا قوانين قبلي ااشند ،قوانين جديد ززم ازجرا مي ااشد .در بخش بعد فرمهاي مورد نياز شما دانشجويان عزيز (با انجام
آخرين اصالحات الزم) آورده شده است .اين فرمها در طول دوران تحصيل مورد استفاده شما عزيزان قرار خواهد گرفت و تقريبا کليه
درخواست ها ي قانوني و مکاتبات رسمي دانشجويان کارشناسي ارشد در قالب اين فرمها صورت مي پذيرد .الزم به دکدر اسدت کده
فايل اين فرم ها در وبگاه دانشگاهبه آدرس  http://www.yu.ac.irموجود است و دانشجويان عزيز مي توانندد بدراي تهيده ايدن
فرمها از اين طريق اقدام نمايند (در صورت بروز هر مشکلي کارشناسان تحصيالت تکميلي دانشکده ها راهنمائي هاي الزم را جهدت
رفع مشکل مورد نظر انجام خواهند داد) .در بخش آخر نيز شيوه نامه تنظيم پايان نامه کارشناسي ارشدد در دانشدگاه ياسدوج آورده
شده است که اميدواريم شما عزيزان را در تهيه و تدوين پايان نامه خود ياري نمايد.
بر خود الزم مي دانم که از افرادي که در تهيه اين شيوه نامه زحمات فراواني کشيدند تا اين شديوه نامده بدا کمتدرين نقد وبده
صورت موثر و مفي د ،انشا اهلل ،به دست شما برسد تشکر و قدر داني نموده و براي ايشان از درگداه خداوندد قدادر متعدال طلدب اجدر
معنوي و آرزوي توفيق الهي بنمايم .در ابتدا از کليه دست اندرکاران چاپ اول و دوم اين شيوه نامه بخصوص جناب آقـاي دکتـر
محمد عبدالهي و جناب آقاي دکتر سيد فردين تقي زاده  ،جناب آقاي دکتر شاکر حاجتي و نيـز جنـاب آقـاي دکتـر
مهدي شريف زاده به سبب به روز رساني راهنما و فرمهاي مذکور کمال تشکر را دارم .همچنين سپاس فراوان و قددرداني خدود را
از جناب آقاي دکتر شهاب الدين حاتمي (معاون آموزشي و تحصيالت تکميلي وقت دانشگاه) به خاطر ايراد نکات و نقطه نظرات
مفيد و مناسب و همراهي صميمانه در تدوين و تصحيح اين شيوه نامه اعالم مي دارم .از زحمات فراواني که در زمينه تايپ ،تصحيح
و تدوين شيوه نامه توسط سرکار خانم زهرا قنبري(چاپ دوم ،سوم و چهارم) و سرکار خانم دانادوسـت(چاپ چهـارم) و
همچنين سرکار خانم ميترا رزمجويي ( چاپ اول و دوم) و برخي اصالحات صفحه آرايي توسط سرکار خانم فرخنده حکمتيدان
نسب در چاپ دوم کشيده شده است تشکر ويژه مي نمايم .در پايان نيز از هيات رئيسه محتدرم دانشدگاه بده خداطر حمايتشدان و
حوزه معاونت اداري و مالي به خاطر کمکهاي فراوان در زمينه چاپ و تکثير اين شيوه نامه کمال تشکر را دارم.
مرتضي منتظر ظهوري
مدير تحصيالت تکميلي و استعدادهاي درخشان دانشگاه
تيرماه 5931
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فصل اول
"آنيي ما ه آوزش ي دوره کارشناسي ارشد ماويپتسه و يزه ما ه اجرايي آن

"

4

آيين نامه آموزشي دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته و شيوه نامه اجرايي آن
مقدمه
به استناد بند  52ماده  9آيين نامه شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي وزرات علوم ،تحقيقات و فناوري(مصوب  ،)39/8/29اين آيين نامه
تدوين و به اجرا گذاشته ميشود:
ماده  .5هدف:
تعيين چهارچوب قانوني براي اجراي صحيح دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته در تمامي زير نظامهاي آموزش عالي
ماده  .1تعاريف:
.5

وزارت :وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري است.

.2

موسسه :هر يک از دانشگاهها و مراکز آموزش عالي و پژوهشي (اعم از دولتي و غير دولتي) است که داراي مجوز تأسيس از وزارت
هستند.

.9

آموزش رايگان :تسهيالتي قانوني که به موجب آن دانشجويان ميتوانند بدون پرداخت شهريه و صرفاً با سپردن تعهد خدمت ،تحصيل
کنند.

.1

دانشجو :فردي که در يکي از رشته هاي دوره تحصيلي کارشناسي ارشد ناپيوسته برابر ضوابط ،پذيرفته شده ،ثبت نام کرده ،و مشغول
به تحصيل است.

.1

دانش آموخته :فردي که يکي از دورههاي تحصيلي را با موفقيت به پايان رسانده و برابر ضوابط معين ،گواهي يا مدرک تحصيلي
مربوط را دريافت کرده است.

.6

مرخصي تحصيلي :مدت زمان مشخصي که دانشجو ،برابر با ضوابط معين ،به طور موقت به تحصيل اشتغال ندارد.

.8

انصراف تحصيلي :فرايندي که در آن دانشجو به طور خود خواسته از ادامه تحصيل خودداري کند.

.9

حضوري :شيوه اي از آموزش است که دانشجو در آن در تمام تحصيل خود را به صورت چهره به چهره و تماموقت به انجام ميرساند.

.3

غير حضوري :شيوه اي از آموزش است که حضور فيزيکي دانشجو در تمام طول تحصيل الزامي نيست.

 .53نيمه حضوري :شيوه اي از آموزش است که بخشي از آن به صورت حضوري و بخشي از آن به صورت غير حضوري انجام ميشود.
 .55استاد راهنما :يکي از اعضاي هيأت علمي داراي مدرک دکتري است که مسئوليت راهنمايي دانشجو را در انجام پروژه ،پايان نامه و يا
رساله به عهده دارد و از ميان اعضاي هيأت علمي همان مؤسسه (يا خارج از موسسه با مجوز موسسه مبدأ) انتخاب ميشود.
 .52استاد مشاور :يکي از اعضاي هيأت علمي است که مسئوليت مشاوره دانشجو را در انجام پروژه ،پايان نامه و يا رساله به عهده دارد و از
ميان اعضاي هيأت علمي همان مؤسسه و يا متخصصان خارج از موسسه انتخاب ميشود.
 .59مدرس :فردي که به آموزش و مهارت آموزي در يک مؤسسه به صورت تمام وقت ،نيمه وقت يا پاره وقت اشتغال دارد.
 .51ارنامه درسي :مجموعه به هم پيوسته اي از دروس و فعاليتهاي هر رشته تحصيلي است که اهداف مشخصي را دنبال ميکند.
 .51واحد درسي :مقدار مفاهيم يا مهارتهايي که براي فراگيري دانشجو در طول يک نيمسال تحصيلي يا زمان معادل آن در نظر گرفته
ميشود .هر واحد درسي نظري  56ساعت ،عملي يا آزمايشگاهي  92ساعت و کارگاهي يا عمليات ميداني (بازديد علمي)  19ساعت،
کارورزي يا کار در عرصه  61ساعت و کارآموزي  523ساعت در طول يک نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني و طبق برنامه درسي
مصوب اجرا ميشود.
 .56گروه آموزشي :بنيادي ترين واحد علمي مؤسسه متشکل از تعدادي عضو هيأت علمي است که داراي تخص

مشترک در يک رشته

علمي هستند.
 .58درس جبراني :درسي است که به تشخي

گروه آموزشي ،گذراندن آن براي رفع کمبود دانش يا مهارت دانشجو ،ضروري است.

 .59رشته ي تحصيلي :يک برنامه آموزشي است که با محتوا و روش شناسي خاص ،در قالب برنامه درسي اجرا ميشود.
 .53دوره کارشناسي ارشد :يک دوره تحصيلي که پس از دوره کارشناسي آغاز ميشود و حداقل شامل  29تا  92واحد درسي است.
 .23شيوه آموزشي -پژوهشي :شيوه اي است که محتواي برنامه درسي مربوط به آن عالوه بر واحدهاي درسي ،مشتمل بر پايان نامه نيز
ميباشد.
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 .25شيوه آموزشي :شيوه اي است که دانشجو پس از گذراندن واحدهاي درسي و بدون گذراندن پايان نامه دانش آموخته مي شود.
 .22نيمسال تحصيلي :هر نيمسال تحصيلي شامل  56هفته آموزش و دو هفته امتحانات پاياني است.
 .29پايان نامه :بخشي از شيوه آموزشي-پژوهشي است که در يک زمينه مشخ

رشته تحصيلي و با راهنمايي استاد انجام ميشود.

 .21هيأت داوران :اعضاي هيأت علمي هستند که براي ارزيابي پايان نامه دانشجو در دوره کارشناسي ارشد مطابق دستورالعمل اجرايي
مصوب مؤسسه انتخاب ميشوند.
ماده  .9شرايط ورود اه دوره
-

داشتن صالحيتهاي عمومي ورود به دوره برابر ضوابط؛

-

دارا بودن مدرک رسمي پايان دوره کارشناسي اعم از پيوسته و ناپيوسته مورد تأييد وزرات؛

-

قبولي در آزمون ورودي و يا کسب پذيرش از مؤسسه طبق مقررات مصوب وزرات.

شيوه نامه اجرايي ،اند  5ذيل ماده ( :9شرايط ثبت نام)
پذيرفته شدگان آزمون کارشناسي ارشد موظف هستند طبق تاريخ هاي اعالم شده از سوي سازمان سنجش آموزش کشور جهت ثبت نام به
حوزه تحصيالت تکميلي دانشگاه مراجعه و مدارک زير را ارائه و تحويل نمايند:
الف -اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه و کارت ملي
ب 6 -قطعه عکس  9×1جديد (برادران مشمول خدمت  52قطعه)
ج -اصل و تصوي رکارت پايان خدمت يا دفترچه آماده به خدمت يا کارت معافيت (برادران)
تذکر :5دانشجويان نيمسال آخر دورهي کارشناسي نيازي به ارائهي مدارک قسمت ج ندارند.
تذکر:2کارشناس پذيرش و ثبت نام براي آن دسته از پذيرفته شدگان ،که درحين انجام خدمت وظيفه ميباشند ،از ادارهي وظيفه عمومي
محل صدور دفترچه آماده به خدمت ،درخواست ترخي از خدمت مينمايد و پذيرفته شدگان نيز موظفند حداکثر ظرف مدت  2هفته،
نامهي ترخي از خدمت وظيفه را به کارشناس پذيرش و ثبت نام دانشگاه ارائه نمايند در غير اين صورت قبولي آنها لغو ميگردد .چنانکه
ترخي از خدمت از سوي ادارهي وظيفه عمومي به زمان بيش از  51روز نياز داشته باشد ،پذيرفته شده موظف است ضمن ارائهي برگه
موقت تسويه حساب،پيگير نامهي نهايي بوده و در اسرع وقت نسبت به ارائهي آن اقدام نمايد.
د -اصل و تصوير گواهي نامه دورهي کارشناسي
ه-تاييديه تحصيلي و ريز نمرات مقطع قبل (کارشناسي)
تذکر :9دانشجو موظف است حداکثر تا پايان اولين نيمسال تحصيلي ،ارسال محرمانه تأييديه تحصيلي و ريزنمرات خويش را از دانشگاه
مقطع قبل پيگيري نمايد؛ در غير اين صورت از ثبتنام وي در نيمسالهاي بعد جلوگيري مي شود.
و -دانشجوياني که با استفاده از سهميهي رزمندگان و يا سهميهي رتبه اول پذيرفته شدهاند الزم است حداکثر تا پايان اولين نيمسال
تحصيلي ورود به دانشگاه (اخذ تأييديه سهميه رزمندگان و يا سهميه رتبه اول ،از مراجع ذيربط و ارائه آن به اداره آموزش و ثبت نام) نسبت
به اخذ تأييديه مربوط و ارائهي آن به اداره پذيرش و ثبت نام اقدام نمايند.
ز -نامهي موافقت با ادامه تحصيل يا حکم مرخصي ساليانه (ويژه کارکنان رسمي يا پيماني) دستگاههاي دولتي براي دانشجوياني که رابطه
استخدامي (رسمي يا پيماني) با وزارتخانهها و يا سازمانهاي دولتي و يا تحت پوشش دولت دارند.
شيوه نامه اجرايي ،اند  1ذيل ماده  :9با توجه به لزوم حضور تمام وقت دانشجويان کارشناسي ارشد در مدت زمان تحصيل در دانشگاه،
بروز هر گونه مشکل آموزشي و پژوهشي ناشي از اشتغال دانشجو ،به عهده دانشجو مي باشد .لذا الزم استفرم تعهد حضور تمام وقت در
دانشگاه را در زمان ثبت نام تکميل نمايند.
شيوه نامه اجرايي ،اند  9ذيل ماده  :9پس از ثبت نام و ارائه ي مدارک براي دانشجو کارت دانشجوئي صادر و به دانشجو نام کاربري و
رمز ورود به سيستم آموزشي دانشگاه ارائه مي شود .مسئوليت حفظ نام کاربري و رمز ورود سيستم آموزش دانشگاه به عهده دانشجو است.
در صورت اقدام آموزشي با رمز ورود دانشجو توسط ديگران ،کليه عواقب به عهده دانشجوي صاحب نام کاربري ميباشد .پس از انجام مراحل
ثبت نام دانشجو ملزم مي باشد به گروه آموزشي خود مراجعه و پس از اطالع از واحدهاي ارائه شده ،ضمن هماهنگي با کارشناس گروه نسبت
به انتخاب واحد از طريق سايت دانشگاه اقدام نمايد (الزم به ذکر است که انتخاب واحد نيمسال اول معموالً توسط گروه آموزشي انجام مي
شود اما در نيمسالهاي بعد انتخاب واحد در بازه زماني مندرج در تقويم آموزشي دانشگاه ،از طريق سامانه آموزشي و توسط خود دانشجو
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امکانپذي ر است) .در صورتي که دانشجو متقاضي استفاده از خوابگاه و ساير خدمات رفاهي ميباشد بايد به حوزه معاونت دانشجويي دانشگاه
مراجعه نمايد.
شيوه نامه اجرايي ،اند 4ذيل ماده  :9صدور گواهي اشتغال به تحصيل طبق ضوابط رأساً توسط گروه و دانشکده مربوطه انجام
ميپذيرد؛اما گواهي اشتغال به تحصيل براي اداره گذرنامه ،اداره نظام وظيفه و خارج از کشور درحوزه تحصيالت تکميلي دانشگاه صادر
خواهد شد.
شيوه نامه اجرايي ،اند 1ذيل ماده  :9دانشجوياني که قصد تشرف بهحج واجب دارند بايد دعوتنامه کامپيوتري و سند حج را به کارشناس
پذيرش و ثبت نام ارائه دهند تا به ادارهي گذرنامه معرفي شوند.
اگر دانشجو به واسطهي امور تحقيقاتي و شرکت در سمينارهاي علمي و… قصد سفر به خارج از کشور را داشته و اين سفر در راستاي
پژوهشهاي مرتبط با رشتهي تحصيلي وي باشد (با تأييد گروه و رئيس دانشکده) پس از طي مراحل اداري،توسط معاون پژوهشي دانشگاه به
ادارهي کل امور دانشجويان داخل وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري معرفي ميگردد.
تذکر :آيين نامه ها ،دستورالعملها و فرمهاي مورد نياز دانشجويان کارشناسي ارشد در سايت دانشگاه ياسوج به آدرس
 http://www.yu.ac.irموجود بوده و در صورت نياز ،دانشجو الزم است فرم هاي موجود را به صورت تايپ شده تکميل نمايد.
ماده  .4آموزش در مؤسسه مبتني بر نظام واحدي و به زبان فارسي انجام ميشود.
تبصره .مؤسسه اختيار دارد در صورت توانايي ،برنامه درسي مصوب را با رعايت ضوابط براي دانشجويان خارجي و يا دوره هاي بين المللي به
زبان غيرفارسي ارائه نمايد.
ماده  . 1مؤسسه موظف است ،برنامه هاي آموزشي و درسي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي وزرات را براي دورهاي که در آن با
مجوز شوراي گسترش آموزش عالي دانشجو پذيرفته است ،اجرا کند.
شيوه نامه اجرايي ،اند  5ذيل ماده  :1اجراي برنامه هاي آموزشي و درسي مصوب دانشگاههاي ديگر که از سوي شوراي آموزشي مجوز
تصويب سرفصل دارند ،براي رشته گرايشهاي خاص ،در صورت ارائه داليل توجيهي توسط شوراي گروه و تأييد شوراي دانشکده و تصويب
شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه بالمانع است .البته درصورت استفاده از برنامه هاي آموزشي و درسي دانشگاههاي ديگر براي هر رشته
گرايش به منظور رعايت هماهنگي تنها از برنامه يک دانشگاه استفاده شود.
ماده  . 6مدت مجاز تحصيل در دوره کارشناسي ارشد ،دو سال (چهار نيمسال) است.
تبصره .در صورتيکه دانشجوي مشمول آموزش رايگان در مدت مقرر دانش آموخته نشود ،مؤسسه اختيار دارد مدت تحصيل وي را حداکثر تا
دو نيمسال افزايش دهد .افزايش سنوات تحصيلي در نيمسال اول به صورت رايگان و در نيمسال دوم با دريافت هزينه طبق تعرفه مصوب
هيأت امناي مؤسسه انجام مي شود .چنانچه دانشجو در اين مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصيل محروم است.
شيوه نامه اجرايي ،اند  5ذيل ماده  :6حداکثر تعداد نيمسالهاي دانشجويان کارشناسي ارشد شبانه نيز مشمول ماده  6و تبصره آن
است.
شيوه نامه اجرايي ،اند 1ذيل ماده  :6تقاضاي تمديد نيمسال پنجم بايد از طريق تکميل فرم تمديد نيمسال پنجم صورت پذيرد.
بديهي است تمديد نيمسال پنجم دانشجو تنها پس از تأييد شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه اعمال ميشود.
شيوه نامه اجرايي ،اند 9ذيل ماده  :6تقاضاي تمديد نيمسال ششم بايد از طريق تکميل فرم تمديد نيمسال ششم همراه با تاييد
استاد راهنما مبني بر تکميل حداقل  83درصد پايان نامه صورت پذيرد و دانشجو موظف است  83درصد پايان نامه تکميل شده خود را
همراه با تقاضاي مذکور به شوراي گروه ارائه نمايد .در هر صورت تمديد نيمسال ششم دانشجو تنها پس از تأييد شوراي تحصيالت
تکميلي دانشگاه اعمال ميشود و در صورت موافقت اين شورا با تمديد نيمسال ششم  3/1نمره از بند استمرار فعاليتهاي پژوهشي
(مربوط به نمره پاياننامه) کسر ميگردد .در صورت تمديد نيمسال ششم ،دانشجو موظف به پرداخت شهريه طبق تعرفه ي دانشجوي
شبانه است.
ماده  .7واحدهاي درسي در دوره کارشناسي ارشد حداقل  29و حداکثر  92واحد است که در شيوه آموزشي – پژوهشي  1تا  6واحد از اين
تعداد ،پايان نامه و مابقي به صورت واحدهاي آموزشي ميباشد.
تبصره .دانشجو در هر نيمسال تحصيلي الزم است حداقل  9و حداکثر  51واحد درسي انتخاب کند .دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي از
شرط اخذ حداقل واحد آموزشي معاف است.
شيوه نامه اجرايي ،اند  5ذيل ماده  :7واحدهاي پايان نامه ،واحد درسي به شمار نمي رود و در حداقل و حداکثر تعداد واحدهاي
نيمسال تأثيري ندارد.
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ماده  .8چگونگي و ترتيب ارائه دروس هر دوره تحصيلي ،رشته و يا گرايش با رعايت پيشنياز هر درس طبق برنامه درسي مصوب ،بر عهده
گروه آموزشي است.
ماده  .3تعداد واحدهاي دروس جبراني به تشخي

گروه آموزشي حداکثر  52واحد است.

تبصره  .5کسب نمره قبولي  52در دروس جبراني ،الزامي است ولي نمره مذکور در ميانگين نيمسال و کل دانشجو محاسبه نميشود و هزينه
اين دروس طبق تعرفه مصوب هيأت امناء مؤسسه از دانشجو دريافت ميشود.
تبصره  .1زمان استفاده شده براي دروس جبراني در سقف سنوات تحصيلي دانشجو محاسبه نميشود.
شيوه نامه اجرايي ،اند  5ذيل ماده  :3براي دانشجوياني که نياز به اخذ دروس جبراني دارند ،افزايش سقف واحدها تا  23واحد ناشي از
دروس جبراني بالمانع است.
شيوه نامه اجرايي ،اند  1ذيل ماده  :3به ازاي گذراندن  9تا  52واحد دروس جبراني ،يک نيمسال به سقف سنوات مجاز تحصيلي
دانشجو افزوده مي شود و مهلت هاي مقرر (نظير تاريخ تصويب طرح پيشنهادي و تاريخ دفاع از پايان نامه) به مدت يک نيمسال به
تعويق ميافتد.
شيوه نامه اجرايي ،اند  9ذيل ماده  :3گروه آموزشي در خصوص تعيين دروس جبراني براي دانشجوياني که رشته دوره کارشناسي
آنها با رشته دوره ارشد تجانس ندارد اقدام نموده ،دروس جبراني را بر اساس سرفصل مصوب دروس دوره ي کارشناسي ارايه مي نمايد.
در ساير موارد ارايه ي دروس جبراني با تأييد شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه امکانپذير خواهد بود.
شيوه نامه اجرايي ،اند 4ذيل ماده :3ارائه ي دروس نظري يا عملي جبراني خارج از سرفصل مصوب چنان که گذراندن آن موجب
توانمند سازي و مهارت افزايي دانشجو براي اشتغال در حرفهي تخصصي خود گردد ،با مجوز شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه در قالب
دروس جبرانيبالمانع است.
شيوه نامه اجرايي ،اند  1ذيل ماده  :3اخذ درس يک واحدي روش تحقيق براي دانشجويان کليه رشته هايي که فاقد اين درس در
سرفصل مصوب ميباشند ،الزامي است .اين درس در اولين نيمسال تحصيلي و در سطح دانشکدهاي به عنوان يک درس جبراني ارايه
ميگردد .سرفصل اين درس با بهره گيري از سرفصل مصوب دروس روش تحقيق توسط دفتر برنامه ريزي آموزشي تنظيم و به تأييد
شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه مي رسد .ارايه آن توسط استادان متخص در اين حوزه خواهد بود.
شيوه نامه اجرايي ،اند  6ذيل ماده :3
دانشجويان کارشناسي ارشد موظف هستند که در آزمون بسندگي زبان که در پايان شهريور ماه سال ورود ايشان برگزار ميگردد شرکت
نمايند .در صورت عدم کسب نمره ي قبولي و يا عدم شرکت در اين آزمون ،دانشجو ملزم به اخذ درس زبان ويژه ارشد به ارزش  9واحد
به عنوان يک درس جبراني ميباشد .البته دانشجوياني که گواهي قبولي يکي از آزمون هاي زير را ارائه نمايند (مشروط بر اين که اين
گواهي در زمان ثبتنام دانشجو اعتبار داشته باشد) از زبان درس زبان ويژه ارشد معاف ميشوند .عالوه بر اين دانشجويان رشته زبان
انگليسي و دانشجوياني که درس زبان تخصصي در سرفصل دروس ارشد ايشان وجود دارد از گذراندن درس زبان ويژه ارشد معاف هستند.

آزمون

حد نصاب نمره

MSRT

41

TOEFL

CBT

31

IBT

91

TOLIMO

411

IELTS

41

شيوه نامه اجرايي ،اند  7ذيل ماده  :3بر اساس مصوبه هيأت امنا دانشگاه ،دانشجو (روزانه ،نوبت دوم و )...ملزم به پرداخت شهريه
دروس جبراني (به استثناي  1واحد از اين دروس) مشابه شهريه دروس کارشناسي ارشد نوبت دوم مي باشد.

ماده .51در مؤسسه هاي آموزش عالي دولتي ،آموزش رايگان براي هر دانشجو ،در دوره کارشناسي ارشد صرفاً يک بار امکانپذير است.
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تبصره .دانشجوي مشمول آموزش رايگان ،در صورت حذف غيرموجه درس به تشخي

مؤسسه يا عدم کسب نمره قبولي در هر درس ،براي

انتخاب مجدد آن درس ،موظف به پرداخت هزينه درس مربوط مطابق تعرفه مصوب هيأت امنا مؤسسه است.
ماده  .55تحصيل همزمان در دوره کارشناسي ارشد در مؤسسه ها (اعم دولتي و غير دولتي) ممنوع است.
ماده  .51برنامه ريزي و تصميم گيري درباره تقويم آموزشي ،چگونگي اعالم و ثبت نمره ،زمان حذف و اضافه ،حذف اضطراري دروس ،نحوه
اعتراض به نتايج امتحانات ،تاريخ تجديد نظر و غيره طبق شيوه نامه اجرايي مصوب مؤسسه انجام ميشود.
شيوه نامه اجرايي ،اند  5ذيل ماده  :51طول بازه امتحانات دانشجويان کارشناسي ارشد درتمام نيمسالها ،مطابق تقويم آموزشي
مصوب دانشگاه و مشابه دانشجويان کارشناسي ميباشد.
شيوه نامه اجرايي ،اند  1ذيل ماده :51حداکثر مهلت اعالم نمرات دانشجويان کارشناسي ارشد 51 ،اسفند براي نيمسال اول
و95شهريور براي نيمسال دوم هرسال تحصيلي است.
شيوه نامه اجرايي ،اند  9ذيل ماده  :51به منظور بررسي و در صورت لزوم ترتيب اثر به تقاضاي تجديد نظر دانشجويان در خصوص
نمره اعالم شده ،امکان تغيير نمره براي مدرس تا سه روزکاري پس از اعالم نمره وجود دارد.
شيوه نامه اجرايي ،اند  4ذيل ماده  :51در موارد خاص با درخواست کتبي دانشجو و تأييد گروه آموزشي ،حذف و يا اضافه کردن
يک درس (مشروط بر اي نکه تعداد کل واحدها از حداقل مجاز کمتر و يا از حداکثر مجاز بيشتر نشود) صرفاً در بازهي حذف و اضافه
دانشگاه ميسر است.
ماده .59ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس از سوي مدرس آن درس و بر اساس حضور و فعاليت دانشجو در کالس ،انجام تکاليف
و نتايج آزمون کتبي مستمر و پاياني براي دروس نظري در طول و پايان هر نيمسال تحصيلي انجام مي شود و بر مبناي عددي از صفر تا
بيست قابل محاسبه است.
شيوه نامه اجرايي ،اند  5ذيل ماده  :59با توجه به ماهيت دروس کارشناسي ارشد ،نبايد بخشي از نمره دروس به تدوين مقاله
پژوهشي و يا ترجمه تمام يا بخشي از يک کتاب تعلق گيرد.

ماده  .54حضور دانشجو در تمام جلسات کالس درس الزامي است.
تبصره .5اگر دانشجو در طول نيمسال تحصيلي در يک درس بيش از سه جلسه يا در جلسه امتحان پايان نيمسال آن درس غيبت کند نمره
آن درس صفر و در صورت تشخي

موجه بودن غيبت از سوي مؤسسه ،آن درس حذف مي شود.

تبصره .1در صورتي که واحدهاي انتخابي يا باقيمانده دانشجو در پايان هر نيمسال به تشخي مؤسسه ،بنا به داليل موجه و خارج از اراده
دانشجو به کمتر از  9واحد درسي برسد در اين صورت اين نيمسال به عنوان يک نيمسال کامل در سنوات تحصيلي وي محسوب مي شود ،اما
ميانگين نمرات اين نيمسال در مشروط شدن دانشجو بي تأثير است.
تبصره  .9نحوه حضور دانشجو در جلسات کالس درس در دوره هاي نيمه حضوري و غير حضوري طبق شيوه نامه مصوب مؤسسه انجام مي
شود.
شيوه نامه اجرايي ،اند  5ذيل ماده  :54در صورتيکه دانشجو غيبت خود در کالس ي ا امتحان را موجه بداند ،الزم است مستندات کافي
دال بر موجه بودن غيبت را حداکثر تا  9روز کاري پس از تاريخ امتحان پايان نيمسال آن درس به آموزش دانشکده ارائه کند .در صورت
تأييد موجه بودن غيبت دانشجو (با حفظ عنوان درس در کارنامه) درس مذکور حذف ميگردد .مرجع نهايي تأييد موجه بودن غيبت
کالسي ،شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده و در مورد غيبت جلسه امتحان ،شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه ميباشد.
شيوه نامه اجرايي ،اند  1ذيل ماده  :54در صورتيکه واحدهاي انتخابي دانشجو در يک نيمسال  9واحد يا بيشتر باشد اما بنا به هر دليل
واحدهاي باقيمانده ي دانشجو از  9واحد کمتر گردد ،ميانگين نمرات اين نيمسال در مشروط شدن دانشجو تأثير خواهد داشت .الزم به ذکر
است تعداد واحدهاي پايان نامه در حد نصاب واحدهاي قابل احتساب براي مشروطي و نمرهي آن در ميانگين مورد احتساب براي مشروطي
لحاظ نميگردد.
ماده  .51در شرايط خاص ،حذف يک يا تمام دروس يک نيمسال تحصيلي با درخواست کتبي دانشجو و تأييد مؤسسه قبل از شروع امتحانات و با
رعايت و احتساب در سنوات تحصيلي امکانپذير است.
شيوه نامه اجرايي ،اند  5ذيل ماده  :51در صورت اضطرار ،با درخواست کتبي دانشجو و تأييد گروه آموزشي ،حذف صرفاً يک درس
نظري (مشروط بر اينکه واحدهاي باقيمانده ي دانشجو کمتر از  9واحد نشود) در بازهي زماني حذف اضطراري مندرج در تقويم آموزشي
دانشگاه ميسر است.
شيوه نامه اجرايي ،اند  1ذيل ماده  :51بررسي خاص بودن شرايط دانشجو جهت حذف تمام دروس يک نيمسال (حذف نيمسال) پس از
ارسال درخواست کتبي دانشجو (قبل از شروع امتحانات پايان نيمسال) و تاييد شوراي گروه ،در شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده
تصميمگيري و براي اجرا به اداره تحصيالت تکميلي دانشگاه ارسال ميگردد.
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ماده  .56حداقل نمره قبولي در هر درس  52و ميانگين کل قابل قبول در هر نيمسال  51است.
تبصره  .5دانشجويي که در هر نيمسال در يک يا چند درس ،نمره قبولي کسب نکند ،چنانچه در نيمسالهاي بعدي ،درس يا دروس مذکور را
با نمره قبولي بگذراند ،نمره يا نمره هاي مردودي قبلي در ريز نمرات تحصيلي دانشجو ،فقط ثبت و باقي مي ماند اما اين نمره ها در محاسبه
ميانگين کل دوره بي اثر و صرفاً آخرين نمره قبولي در آن درس مالک محاسبه ميانگين کل دوره خواهد بود.
تبصره .1گذراندن دروس با استفاده از تبصره  ،5مشروطي دانشجو در نيمسالهاي قبل را خنثي نميکند.
تبصره  .9تسهيالت تبصره  5شامل دانشجوياني که به دليل تقلب و يا حکم کميته انضباطي ،نمره مردودي دريافت مي کنند ،نمي شود.
شيوه نامه اجرايي ،اند  5ذيل ماده  :56ميانگين کل واحدهاي آموزشي با بي اثر کردن نمرات مردودي قبل از جلسه دفاع از پايان نامه
محاسبه خواهد شد.
تذکر :تبصره  5اين ماده شامل ورودي هاي قبل از سال تحصيلي  31-31نمي شود.
ماده  .57چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلي کمتر از  51باشد ،دانشجو در آن نيمسال مشروط تلقي ميشود.
تبصره  .دانشجويي که دو نيمسال تحصيلي اعم از متوالي يا متناوب مشروط شود از تحصيل محروم ميشود.
ماده  .58دانشجو ميتواند با احتساب سنوات تحصيل ،يک نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده کند.
تبصره .بررسي ساير مصاديق مرخصي تحصيلي مانند مرخصي زايمان ،مرخصي پزشکي در صورت تأييد پزشک معتمد مؤسسه ،مأموريت
همسر يا والدين ،بدون احتساب در سنوات تحصيلي در اختيار مؤسسه است.
شيوه نامه اجرايي ،اند  5ذيل ماده  :58الزم است دانشجو تقاضاي کتبي مرخصي را در بازه ي مندرج در تقويم آموزشي به گروه آموزشي
ارايه دهد و پس از تأييد شوراي گروه و شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده جهت اجرا به اداره تحصيالت تکميلي دانشگاه ارسال گردد .در
صورت اخذ مرخصي ،تبعات ناشي از تطويل سنوات و عدم امکان اخذ به موقع دروس به عهده دانشجو است.
شيوه نامه اجرايي ،اند  1ذيل ماده  :58مرخصي زايمان براي هر دوره ي بارداري حداکثر دو نيمسال بدون احتساب در سنوات و تاريخ
اتمام مرخصي ،حداکثر يکسال پس از زايمان خواهد بود.
شيوه نامه اجرايي ،اند  9ذيل ماده  :58بهره مندي دانشجو از مرخصي پزشکي بدون احتساب سنوات تنها در مورد بيمار ي هاي منجر به
بستري شدن بيش از سه هفته در بيمارستان و يا بيماري هاي حاد و صعب العالج قابل بررسي است.
ماده  .53دانشجوي متقاضي انصراف از تحصيل ،بايد درخواست انصراف خود را شخصاً و به صورت کتبي به اداره تحصيالت تکميلي تسليم کند.
دانشجو مجاز است فقط براي يکبار و تا دو ماه از تاريخ ارائه درخواست ،تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد در غير اينصورت ،پس از انقضاي اين
مهلت ،حکم انصراف از تحصيل وي صادر ميشود.
تبصره .تصميم گيري براي بازگشت به تحصيل دانشجوي منصرف از تحصيل ،بر عهده مؤسسه است.
شيوه نامه اجرايي ،اند  5ذيل ماده  :53دانشجوي نوبت دوم منصرف از تحصيل ،در صورت ارائه درخواست انصراف پس از انجام ثبت
نام نيمسال ،ملزم به پرداخت شهري ه ثابت بوده و در صورت ارائه درخواست پس از مهلت حذف و اضافه ،الزم است شهريه متغير را نيز
پرداخت نمايد.
شيوه نامه اجرايي ،اند  1ذيل ماده  :53انتخاب واحد دان شجويان کارشناسي ارشد تابع مقررات دانشگاه بوده و عدم ثبتنام و انتخاب
واحد در شروع هر نيمسال تحصيلي (بدون کسب مجوز از دانشگاه) به منزلهي انصراف از تحصيل ميباشد.
شيوه نامه اجرايي ،اند  9ذيل ماده  :53در صورتي که دانشجو نتواند در نيمسالي که پايان نامه را انتخاب کرده از آن دفاع نمايد بايد
نسبت به ثبت و انتخاب آن در نيمسال هاي بعدي به صورت ادامه پايان نامه (صفر واحدي) اقدام کند.
ماده  .11تغيير رشته ،انتقال و ميهماني در دوره کارشناسي ارشد ممنوع است.
تبصره .5معادل سازي و پذيرش واحدهاي درسي گذرانده شده دانشجو در مؤسسه قبلي طبق شيوه نامه مصوب مؤسسه امکانپذير است.
تبصره  .1به ازاي هر  9تا  51واحد از دروس معادلسازي شده ،يک نيمسال از سنوات مجاز تحصيلي دانشجو کاسته ميشود.
شيوه نامه اجرايي ،اند  5ذيل ماده  :11دانشجوياني که دروسي را در دانشگاهي ديگر و يا در مقطع زماني ديگر در دانشگاه ياسوج
گذراندهاند و پس از قبولي مجدد در دانشگاه ياسوج برخي از دروس گذرانده شده ايشان معادل سازي گردد ،از مزاياي رتبه اول بهرهمند
نخواهند شد .البته در صورتي که دانشجويي با دروس معادل سازي شده ،از نظر شواري گروه وضعيت بهتري نسبت به ساير دانشجويان
داشته باشد ،معرفي وي به عنوان رتبه اول با تصويب شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه ميسر است.
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شيوه نامه اجرايي ،اند  1ذيل ماده  :11در صورتي دانشجو بيش از  51و حداکثر  25واحد درسي معادلسازي نمايد کماکان يک نيمسال
و به ازاي  22واحد و يا بيشتر از آن دو نيمسال از سنوات مجاز دانشجو کسر ميگردد.
شيوه نامه اجرايي ،اند  9ذيل ماده  :11با عنايت به مصوبه کميسيون موارد خاص دانشگاه به تاريخ  ، 31/3/21درخواست هاي
ميهماني ،انتقالي  ،تغيير گرايش و انتقال توأم با تغيير گرايش ،تنها در صورت رعايت ضوابط ذيل پس از بررسي در شوراي تحصيالت
تکميلي دانشگاه در مرجع ذي صالح که بر اساس آيين نامه کميسيون بررسي موارد خاص ،مجاز به رسيدگي به اين درخواست ها مي
باشد ،تصميم گيري مي شود.
الف  -ميهماني از دانشگاه ياسوج اه ساير دانشگاهها:
 درخواست متقاضيان ميهماني به ساير دانشگاهها براي دانشجوياني که حداقل داراي يکي از شرايط زير باشند قابل بررسي ميباشد.* فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده و يا از کار افتادگي پدر و مادر در زمان دانشجويي به طوري که عمالً منجر به سرپرستي
خانواده توسط دانشجو شده و يا دانشجو به تشخي مراجع قانوني به عنوان کفيل خانواده شناخته شود.
* بيماري خاص ،صعب العالج و العالج دانشجو در زمان دانشجويي که به تأييد مراجع ذي صالح رسيده باشد.
* معلوليت مؤثر در زمان دانشجويي و يا دانشجويان معلولي که قبل از زمان دانشجويي تحت حمايت سازمان بهزيستي بوده اند.
* ازدواج دانشجوي دختر (در زمان دانشجويي ) در صورتي که محل اشتغال دائم همسر دانشجو ،قبل از ازدواج ،در نزديکترين محل به
دانشگاه مقصد باشد.
* در مواردي که يکي از والدين داراي بيماري خاص به تشخي مراجع ذي صالح ميباشند.
* دانشجويان خانم متأهل داراي فرزند در صورتي که محل اشتغال دائم همسر دانشجو در نزديکترين محل به دانشگاه مقصد باشد.
* دانشجويان تحت پوشش کميته امداد.
* دانشجوي پسر متأهل (ازدواج بعد از قبولي) که همسر وي نيز دانشجو باشد.
– ميهماني تنها به دانشگاههاي دولتي (غير از پيام نور) امکان پذيراست.
– بازه ي زماني درخواست ميهماني براي نيمسال اول ،ارديبهشت ماه هرسال و براي نيمسال دوم ،آبان ماه هرسال است.
تذکر :5براي دانشجويان جديدالورود حداکثر مهلت براي ارائه درخواست ميهماني در نيمسال اول تحصيل يک هفته قبل از شروع
نيمسال ميباشد.
– دانشجو مي تواند درصورت موافقت دانشگاه در طول تحصيل حداکثر براي دو نيمسال در دانشگاههاي ديگر بصورت ميهمان تحصيل
کند.
 ميهمدداني فقددط بددراي گذراندددن دروس دوره کارشناسدي ارشددد امکانپددذير اسددت و اخددذ پايدان نامدده در دانشددگاه ياسددوج خواهدددبود.
تذکر  :1دروس مورد تقاضاي دانشجو بايد به تأييد شوراي گروه مربوطه برسد .در صورت گذراندن دروسي به غير از موارد تأييد شده،
اين دروس گذرانده پذيرفته نخواهد شد و فقط در پرونده دانشجو ضبط ميگردد.
تذکر  :9دروس تأييد شده دانشجو به همراه نمرات عيناً در کارنامه دانشجو ثبت ميگردد.
 در صورت موافقت دانشگاه با درخواست ميهماني ،دانشجويان (نوبت دوم و پرديس خودگردان) موظف به پرداخت شهريه ثابت بهدانشگاه ياسوج ميباشند.
– دانشجويان کارشناسي ارشد متقاضي ميهماني نيمسال دوم و مابعد بايد قبل از انجام مراحل ميهماني ،استاد راهنماي خود را در قالب
فرم مربوط مشخ  ،تقاضاي ميهماني آنها بايد به تأييد استاد راهنما برسد.
ب  -ميهماني از ساير دانشگاهها اه دانشگاه ياسوج :
–تنها درخواستهاي ميهماني از دانشگاههاي دولتي (غير از پيام نور) به دانشگاه ياسوج قابل بررسي است.
 درخواست ميهماني دانشجويان به دانشگاه ياسوج بايد به تأييد شوراي گروه و دانشکده مربوطه و شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاهبرسد.
– بررسي درخواستهاي ميهماني به دانشگاه ياسوج تا قبل از تاريخ حذف و اضافه در نيمسال مورد نظر در شوراي تحصيالت تکميلي
دانشگاه امکان پذير است.
– دانشجويان دورههاي نوبت دوم و پرديس ،موظف به پرداخت شهريه ثابت و متغير در دوره ميهماني مطابق تعرفه مربوط به سال
قبوليخود ميباشند .دانشجويان روزانه نيز در صورت ميهماني موظف به پرداخت شهريه مطابق تعرفه دانشجويان نوبت دوم هستند.
ج  -انتقال:
– انتقال از دانشگاه ياسوج به ساير دانشگاهها امکان پذير نميباشد.
– تقاضاي انتقال از ساير دانشگاهها به دانشگاه ياسوج تنها در شوراي موارد خاص دانشگاه قابل بررسي است.
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تذکر :4تقاضاي دانشجو بايد قبل از طرح در شوراي موارد خاص دانشگاه ياسوج به تأييد شوراي موارد خاص دانشگاه و همچنين در
دانشگاه ياسوج مورد موافقت شوراي گروه و دانشکده مربوطه و شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه قرار گرفته باشد.
 در صورت داشتن حد نصاب نمره آخرين دانشجوي روزانه پذيرفته شده در رشته مورد نظر در دانشگاه ياسوج و پس از تأييد شورايموارد خاص ،دانشجوي روزانه متقاضي انتقال بصورت روزانه و ساير دانشجويان روزانه و نوبت دوم بصورت دانشجوي نوبت دوم و
دانشجويان پرديس خودگردان بصورت دانشجوي پرديس خودگران پذيرش خواهند شد.
د -تغيير گرايش:
 تغيير از يک رشته به رشته ديگر (با کد رشته متفاوت در دفترچه انتخاب رشته کارشناسي ارشد سازمان سنجش آموزش کشور)ممنوع است.
 درخواست تغيير گرايش دانشجويان کارشناسي ارشد (به رشته گرايشي همسان با کد رشته قبولي دانشجو) تنها در شوراي موارد خاصدانشگاه قابل بررسي است.
تذکر :1درخواستهاي تغيير گرايش جهت ارسال به شوراي موارد خاص بايد به تأييد شوراي گروه آموزشي ،شدوراي دانشدکده مربوطده و
شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه رسيده باشد.
 تقاضاي تغيير گرايش دانشجويان دانشگاه ياسوج در صورت داشتن نمره آخرين فرد پذيرفته شده در گرايش مورد نظر در اين دانشگاهقابل بررسياست.
ه  -انتقال تؤام اا تغيير گرايش:
دانشجويان متقاضي انتقال تؤام با تغيير گرايش بايد شرايط مربوط به بند هاي ج و د را داشته باشند.
ماده  .15دانشجو موظف است قبل از شروع نيمسال سوم تحصيلي ،موضوع پايان نامه خود را با نظر استاد راهنما و تأييد گروه آموزشي انتخاب
کند.
تبصره  .5شرايط و نحوه انتخاب استاد راهنماي خارج از مؤسسه يا در رشته هايي که عضو هيأت علمي با مرتبه علمي استاديار وجود نداشته
باشد طبق شيوه نامه مؤسسه انجام ميشود.
تبصره  .1انتخاب استاد مشاور ،به پيشنهاد استاد راهنما و تأييد گروه آموزشي ،از اعضاي هيأت علمي همان گروه يا خارج از مؤسسه امکانپذير
است.
شيوه نامه اجرايي ،اند  5ذيل ماده ( :15طرح پيشنهادي پايان نامه)
الف -طرح پيشنهادي پايان نامه دانشجويان کارشناسي ارشد پس از تأييد شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده قطعيت مييابد ،در عين حال
هزينه هاي مطرح شده در طرح پيشنهادي بايد به تأييد مدير تحصيالت تکميلي دانشگاه برسد .بديهي است کليه هزينههاي پيشنهادي در
طرح بايد در چارچوب مصوبات شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه يا ساير مراجع ذي صالح در دانشگاه قرار بگيرد.
ب -آخرين مهلت تصويب موضوع و طرح پيشنهادي پاياننامهي دوره کارشناسي ارشد در شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده ،پايان نيمسال
دوم ( 95شهريور ماه سال بعد از ورود دانشجو براي وروديهاي مهرماه و  93بهمن ماه سال بعد از ورود دانشجو براي وروديهاي بهمن ماه)
ميباشد .در هر حال فاصله تصويب طرح پيشنهادي پاياننامه تا دفاع از آن نمي تواند کمتر از  3ماه باشد.
ج -دانشجويي که پس از نيمسال دوم (و نهايتاً تا پايان نيمسال سوم) طرح پيشنهادي خود را ارايه دهند ،مشمول کسر نمره ي پايان نامه
موضوع بند  5دستورالعمل اجرايي ذيل مادهي  29ميگردند .دانشجويي که تا  95ارديبهشت نيمسال چهارم (براي ورودي مهر) يا  93آذرماه
نيمسال چهارم (براي ورودي بهمن) موفق به تصويب طرح پيشنهادي در شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده نگردد ،از ادامه تحصيل محروم
مي شود.
د -اولويت موضوع پاياننامههاي کارشناسي ارشد ،پايان نامه هاي کاربردي مورد نياز استان و اولويتهاي علم و فناوري کشور بر اساس نقشه
جامع علمي کشور يا سياستهاي ابالغي شوراي عالي علوم و تحقيقات و فنآورياست.
ه -تصويب طرح پيشنهادي به صورت رسمي توسط معاون پژوهشي دانشکده به استاد/استادان راهنما و مشاور ابالغ ميگردد.
شيوه نامه اجرايي ،اند  1ذيل ماده  :15الزم است استاد راهنماي اول دانشجويان دانشگاه ياسوج از اعضاي هيأت علمي اين دانشگاه
انتخاب گردد ليکن انتخاب استاد راهنماي دوم خارج از دانشگاه ،با تأييد شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه امکانپذير است.
شيوه نامه اجرايي ،اند  9ذيل ماده  :15در انتخاب استاد راهنماي دانشجويان تحصيالت تکميلي ،ظرفيت هر عضو هيأت علمي واجد
شرايط براي راهنمايي همزمان دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري بر اساس جدول زير و بندهاي ذيل آن تعيين مي گردد:
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الف :تأثير هر دانشجوي دکتري در محاسبه ظرفيت همزمان اعضاي هيأت علمي همانند دانشجوي کارشناسي ارشد است.
ب :در صورتي که دانشجو بيش از يک استاد راهنما داشته باشد ظرفيت هر يک از اساتيد به نسبت درصد مشارکت اشغال ميشود .اما در
صورتي که استاد راهنماي دوم از ساير دانشگاهها باشد ،صددرصد رساله جزء ظرفيت استاد راهنماي اول منظور ميگردد.
ج :همکاري اعضاي هيأت علمي دانشگاه ياسوج در راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها و يا رساله هاي دانشجويان تحصيالت تکميلي ساير
دانشگاهها در صورت موافقت شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه امکانپذير است.
د :ظرفيت هيأت علمي دانشگاه ياسوج براي راهنمايي دانشجويان تحصيالت تکميلي ساير دانشگاهها با توجه به مرتبه علمي تعيين ميگردد.
اين تعداد براي استادياران  5نفر ،دانشياران  2نفر و براي اعضاي هيأت علمي در مرتبه استادي  9نفر ميباشد .اين ظرفيت براي دانشجويان
پرديس خودگردان و يا دکتري نوبت دوم دانشگاه ياسوج نيز قابل استفاده است.
ه :درمورد اعضاي هيأت علمي که دانشگاه ياسوج در مقطع کارشناسي ارشد و دکتري در رشته تخصصي ايشان دانشجو نمي پذيرد و در
نتيجه امکان تعريف پايان نامه در دانشگاه ياسوج براي ايشان وجود ندارد ،حداکثر ظرفيت راهنمايي از دانشجويان خارج از دانشگاه ،برابر 13
درصد اعداد مندرج در جدول فوق تعيين ميگردد.
و :توزيع راهنمايي دانشجويان تحصيالت تکميلي پذيرفته شده هر ورودي بر اساس ضوابط فوق و منطبق با معيارهاي علمي و تخصصي و به
روش عادالنه توسط شوراي گروه انجام ميشود و نظارت بر حسن اجراي آن بر عهده شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده است.
شيوه نامه اجرايي ،اند  4ذيل ماده  :15استاد مشاور پايان نامه دانشجويان کارشناسي ارشد بايد داراي مدرک دکتري باشد .در مواردي
که به پيشنهاد استاد راهنما و تأييد اوليه شوراي گروه آموزشي ،حضور فردي با مدرک کارشناسيارشد به عنوان مشاور پايان نامه ضروري
تشخي داده شود ،موضوع در شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه با ارائه مدارک (مدرک تحصيلي و سوابق کاري و استخدامي به همراه
مستندات) قابل بررسي ميباشد.
شيوه نامه اجرايي ،اند  1ذيل ماده  :15در صورت ضرورت ،حذف يا تغيير استاد مشاور و استاد راهنماي دوم با پيشنهاد استاد راهنماي
اول و تصويب شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه منوط به انصراف مکتوب از طرف استاد مشاور و يا استاد راهنماي دوم امکانپذير است.
شيوه نامه اجرايي ،اند  6ذيل ماده  :15پذيرش راهنمايي يا مشاوره دانشجوي کارشناسي ارشد در بدو استخدام عضو هيأت علمي بالمانع
است ولي تدريس دروس کارشناسي ارشد منوط به تدريس حداقل دو نيمسال در دوره ي کارشناسي ميباشد .البته در موارد استثنايي که
درس کارشناسي ارشد تنها در تخص عضو هيأت علمي جديداالستخدام است ،به تشخي گروه آموزشي رعايت ضابطه اخير الزامي نيست.
ماده  .11دانشجو پس از تدوين پايان نامه و تأييد استاد راهنما ،موظف است با رعايت ضوابط مؤسسه در حضور هيأت داوران از پايان نامه
خود دفاع کند.
شيوه نامه اجرايي ،اند  5ذيل ماده  :11هيأت داوران مرکب از استاد  /استادان راهنما ،استاد  /استادان مشاور و داور  /داورهاي ميباشد.
شيوه نامه اجرايي ،اند  1ذيل ماده :11تعداد استاد /استادان داور پايان نامه به تشخي

شوراي گروه يک و يا دو نفر ميباشد ،در هر

حال الزم است تعداد اعضاي هيأت داوران کمتر از سه نفر نباشد .حق الزحمه داور خارج از دانشگاه ،مشابه داور داخل دانشگاه محاسبه
ميگردد و هزينه ديگري (ازجمله براي اياب و ذهاب ،بعد مسافت و  )...به داور خارج از دانشگاه پرداخت نميشود .در مورد پايان نامه هايي که
عضو متخصصي در زمينه موضوع پاياننامه در دانشگاه موجود نباشد ،با تصويب شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه ،دعوت از داور خارج با
پرداخت هزينه اياب و ذهاب امکانپذير است.
شيوه نامه اجرايي ،اند  9ذيل ماده :11حضور استاد /استادان راهنما و مشاور اعم از داخلي يا خارجي در جلسه دفاع الزامي است .در
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صورتي که استاد راهنماي دوم يا استاد مشاور به دليل عذري موجه (به تأييد شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده) در جلسه دفاع حضور
نيابد ،جلسه با حضور ساير اعضاي هيأت داوران تشکيل شده ليکن استاد راهنماي دوم و يا مشاور تنها  13درصد حقوق مادي پايان نامه را
دريافت مي کنند .در عين حال ،استاد راهنماي اول تنها به اندازه سهم مشارکت تعيين شده در طرح پيشنهادي از حقوق مادي و معنوي
برخوردار ميگردد.

شيوه نامه اجرايي ،اند  4ذيل ماده( 11دفاع از پايان نامه):
الف -در فرم پيشنهادي تاريخ برگزاري دفاع از پاياننامه،يک نفر (از ساير گروه هاي آموزشي) به عنوان نماينده تحصيالت تکميلي از طرف
معاون پژوهشي دانشکده پيشنهاد ميشود .تعيين قطعي نماينده تحصيالت تکميلي توسط مدير تحصيالت تکميلي دانشگاه به دانشکده و
نمايندهي منتخب ابالغ ميگردد.
ب-الزم است پيشنهاد برگزاري جلسه دفاع حداقل  51روز قبل از جلسه دفاع به اداره تحصيالت تکميلي مکاتبه گردد.
ج -تاريخ جلسه دفاع حداقل يک هفته قبل از تشکيل جلسه به اعضاي هيأت داوران (به صورت مکتوب و با امضاي معاون پژوهشي
دانشکده) به همراه يک نسخه از پايان نامه و طرح پيشنهادي ابالغ ميگردد.
د -مهلت برگزاري جلسه دفاع دانشجويان براي فارغ التحصيلي در نيمسال اول هر سال تحصيلي 93 ،بهمن ماه و براي فارغ التحصيلي در
نيمسال دوم 95 ،شهريور ماه خواهد بود.
ه -مطلوب است پذيرايي جلسات دفاع به صورت ساده و بدون تشريفات زائد صورت گيرد.
شيوه نامه اجرايي ،اند  1ذيل ماده(11چاپ و تكثير پايان نامه):
و اصالحات احتمالي پايان نامه خود ،طبق نظرات و

الف -دانشجو موظف است پس از دفاع از پايان نامه ي خود ،نسبت به رفع نواق
پيشنهادهاي هيأت داوران ،اقدام کند.
ب -به منظور پرهيز از طوالني شدن زمان انجام اصالحات پايان نامه در صورتي که دانشجو بعد از گذشت  63روز از تاريخ دفاع ،اصالحات
پايان نامه را در قالب فرم صدور مجوز صحافي پايان نامه تحويل اداره تحصيالت تکميلي دانشگاه ندهد ،تاريخ دفاع قابل قبول (دانش
آموختگي) دانشجو ،زمان تحويل فرم مربوط به تحصيالت تکميلي دانشگاه خواهد بود .در صورت تحويل اصالحات نهايي بعد از گذشت يک
نيمسال از دفاع ،تاريخ دفاع قابل قبول دانش آموختگي يک نيمسال نسبت به تاريخ اوليه دفاع به تأخير خواهد افتاد و کليه تبعات آن از
جمله تمديد سنوات و پرداخت شهريه طبق مقررات (بجز کسر  ./1نمره تمديد نيمسال ششم) بر عهده ي دانشجو است.
تذکر :تأيي د اصالحات توسط استاد راهنما ،استاد مشاور و داوران پايان نامه و در قالب صدور مجوز صحافي پايان نامه انجام ميگيرد و
تاريخي که فرم مذکور به تأييد تحصيالت تکميلي دانشگاه ميرسد ،مالک محاسبه  63روز خواهد بود.
ج -تعداد نسخ پايان نامه که توسط دانشجو تکثير و صحافي ميشود ،عبارت است از :دو عدد  CDبراي اداره تحصيالت تکميلي دانشگاه ،يک
نسخه به همراه  CDبراي کتابخانه مرکزي دانشگاه و نسخه هايي به تعداد استاد  /استادان راهنما و مشاور (هر کدام يک نسخه).
ماده  .19نمره پايان نامه در ميانگين کل محاسبه نمي شود و ارزشيابي آن به صورت کيفي و به شرح زير انجام ميشود:
 مردود (کمتر از )51

 متوسط ()51-51/33
 خوب ()56 -58/33
 خيلي خوب ()59 -59/33


عالي ()53 -23

شيوه نامه اجرايي ،اند 5ذيل ماده( 19استمرار در فعاليت پژوهشي):
براي دانشجويان کارشناسي ارشد نمره بند "استمرار در فعاليت پژوهشي" از فرم ارزشيابي پايان نامه به صورت زير لحاظ ميگردد.
الف -در صورت تصويب طرح پيشنهادي در شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده بعد از موعد مقرر 3/21 ،از سقف نمره بند استمرار کسر
ميگردد .البته در صورت داشتن پذيرش يا چاپ مقاله علمي پژوهشي معتبر (مشترک با استاد راهنما) تا قبل از جلسه دفاع با ارائه
مستندات يا تأييد کاربردي بودن پايان نامه توسط هيأت داوران طبق شيوهنامه پايان نامه هاي کاربردي (بند  9ذيل ماده  ،)29دانشجو
از کسر اين  3/21نمره معاف ميشود.
ب-در صورت دفاع از پاياننامه در نيمسال ششم 3/1 ،نمره از سقف نمره بند مذکور کسر ميشود .البته در صورت داشتن پذيرش يا
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چاپ مقاله علمي پژوهشي معتبر (مشترک با استاد راهنما) تا قبل از جلسه دفاع با ارايه مستندات ،دانشجو از کسراين  3/1نمره معاف
ميشود.
ج -دانشجو موظف است گزارشهاي پيشرفت در فعاليتهاي پژوهشي خود را به فاصله حداقل سه ماه از يکديگر (پس از تصويب طرح
پيشنهادي پايان نامه) در قالب فرم مربوط تکميل و به تأييد استاد راهنما ،مدير گروه و معاون پژوهشي دانشکده برساند و سپس به
کارشناس تحصيالت تکميلي دانشکده جهت شماره نمودن ،ثبت و درج در پرونده دانشجو ،تحويل نمايد .در جلسه دفاع ارائه حداقل سه
گزارش پيشرفت پژوهشي با شمارهي اداره ي تحصيالت تکميلي دانشکده به جلسه دفاع الزامي است .گزارش پيشرفت تحصيلي به
عنوان يکي از مستندات جلسه دفاع توسط نماينده تحصيالت تکميلي به اعضاي کميته دفاع ارائه ميگردد .به ازاي نبود هر گزارش،
 3/21از سقف نمره استمرار در فعاليتهاي پژوهشي کاسته مي شود.
شيوه نامه اجرايي ،اند  1ذيل ماده(19مقاله مستخرج از پايان نامه):
الف -اگر دانشجو مقاله يا مقاالتي مستخرج از پايان نامه (همراه با اسم استاد راهنما و تأييد ايشان) را تا قبل از جلسه دفاع براي مجالت
معتبر علمي پژوهشي و يا علمي -ترويجي (مورد تأييد وزارت علوم  ،تحقيقات و فناوري) ارسال نموده و گواهي وصول از مجله را
دريافت نمايد ،تا سقف يک نمره از بند "انتقال نتايج پژوهشي" از فرم ارزشيابي پايان نامه با نظر هيأت داوران کسب خواهد کرد.
ب -اگر دانشجو مقاله يا مقاالتي مستخرج از پايان نامه (همراه با اسم استاد راهنما و تأييد ايشان) را تا قبل از جلسه دفاع به
کنفرانسهاي معتبر داخلي يا خارجي ارسال نموده و گواهي پذيرش از کنفرانس را دريافت نمايد ،تا سقف نيم نمره از بند مذکور با نظر
هيأت داوران کسب مي کند.
شيوه نامه اجرايي ،اند  9ذيل ماده(19پايان نامه هاي کاراردي):
در صورت کسب عنوان پايان نامه کاربردي با شرايط مشروح ذيل ،حداکثر يک نمره به بند "پايان نامه کاربردي" از فرم ارزشيابي پايان
نامه دانشجو تعلق مي گيرد.
طبق مصوبه شوراي پژوهشي به پايان نامه اي ،کاربردي گفته ميشود که يکي از شرايط زير(يا شرايط ديگري که توسط شوراي مذکور
وضع گردند) را داشته باشند:
الف -پايان نامههايي که از طرف سازمان ها و مراکز دولتي وغيردولتي در قالب دستورالعمل مصوب سازمان يا قرارداد منعقده بين
دانشگاه و سازمان حمايت شود.
ب -پايان نامههايي که بخشي از طرح پژوهشي کاربردي برون دانشگاهي باشند.
ج -پايان نامههايي که منجر به ساخت دستگاه يا نمونه اي شده باشند که قابليت استفاده در بخش کاربرد را داشته باشد.
د -پايان نامه هايي که در قالب پايان نامه يا در ارتباط با آن اختراعي به ثبت برسد.
تذکر :دانشجو موظف است که مستندات مربوط به هريک از بندهاي فوق را به نماينده تحصيالت تکميلي تحويل دهد .اين مستندات
توسط نماينده تحصيالت تکميلي حاضر در جلسه دفاع بررسي و در صورت تأييد توسط هيأت داوران به حوزه تحصيالت تکميلي ارسال
ميگردد .پس از اخذ تأييد دفتر ارتباط با حوزه کاربرد دانشگاه ياسوج توسط تحصيالت تکميلي دانشگاه نمره اختصاص يافته به دانشجو
توسط هيأت داوران مورد تأييد قرار ميگيرد .در غير اين صورت دانشجو مشمول نمره پايان نامه کاربردي نخواهد شد.
ماده  .14مالک دانش آموختگي ،داشتن ميانگين کل حداقل  51بر اساس واحدهاي گذرانده آموزشي و دفاع از پايان نامه است.
تبصره .چنانچه ميانگين کل دانشجويي پس از گذراندن تمام واحدهاي آموزشي دوره کمتر از  51باشد دانشجو اجازه دفاع از پايان نامه را
ندارد و تنها يک نيمسال با رعايت سقف مجاز سنوات تحصيلي به وي فرصت داده مي شود تا با اخذ مجدد حداکثر  53واحد از درسهايي که
با نمره کمتر از  51گذرانده است ،ميانگين کل واحدهاي گذرانده را به حداقل  51برساند ،در اين صورت اجازه دفاع از پايان نامه به وي داده
مي شود.
ماده  :11چنانچه دانشجويي تمام واحدهاي آموزشي دوره را با ميانگين کل حداقل  51گذرانده باشد ولي نتواند يا نخواهد از پايان نامه خود
دفاع کند بايد در مدت مجاز تحصيلي ،معادل تعداد واحد پايان نامه و طبق نظر گروه آموزشي ،واحد يا واحدهاي درسي مرتبط با رشته
تحصيلي را اخذ و با ميانگين کل حداقل  51بگذراند تا در دوره مذکور به شيوه آموزشي دانش آموخته شود .نوع شيوه دانش آموختگي در
دانشنامه قيد ميشود.
تبصره .دانشجويي که به هر دليل نتواند دوره تحصيلي را به پايان برساند ،فقط گواهي گذراندن واحدهاي درسي به وي اعطا ميشود.

13

شيوه نامه اجرايي ،اند  5ذيل ماده :11دانشجو در صورتي ميتواند از ماده  21استفاده نمايد که واحد يا واحدهاي درس مرتبط با
رشته تحصيلي مورد نياز براي تبديل به شيوه آموزشي توسط گروه ارايه شده باشد.

ماده  .16چنانچه دانشجو در حين تدوين پايان نامه اقدام به تخلف علمي (سرقت علمي ،تقلب ،کپي برداري و غيره) نمايد و اين موضوع از
سوي مؤسسه اثبات شود ،از ادامه تحصيل محروم و صرفاً گواهي مبني بر تعداد واحدهاي گذرانده دريافت ميکند.
تبصره .احراز و اثبات تخلف علمي دانشجو پس از اتمام پايان نامه از سوي مؤسسه ،منجر به ابطال مدرک تحصيلي صادر شده خواهد شد.
ماده  .17تاريخ دانش آموختگي ،روز دفاع قابل قبول از پايان نامه در شيوه آموزشي – پژوهشي و يا زمان ثبت آخرين نمره درس در شيوه
آموزشي است.
شيوه نامه اجرايي ،اند  5ذيل ماده :17در صورتيکه تاريخ دفاع دانشجو بعد از  95شهريور يا  93بهمن باشد ،دانشجو ملزم به ثبت
نام در نيمسال بعد ،پرداخت شهريه حسب مورد و کسب مجوز تمديد سنوات در صورت نياز ميباشد.
شيوه نامه اجرايي ،اند  1ذيل ماده( :17انواع گواهيهاي دانش آموختگي کارشناسي ارشد)
الف -گواهي موقت با ارزش استخدامي و غير قابل ترجمه براي دانشآموختگان غير شاغل :اين گواهي در صورتي صادرميشود که
دانشجو پس از فراغت از تحصيل به سازمان خاصي تعهد نداشته و کارت پايان خدمت و يا معافيت دائم (براي آقايان) را ارائه نمايد و
بدهي به صندوق رفاه را تقسيط يا پرداخت کرده باشد.
ب -گواهي فارغ التحصيلي بدون ارزش استخدامي و ترجمه براي دانشآموختگان شاغل :چنانکه دانشآموخته کارت پايان خدمت و يا
معافيت دائم را ارائه داده و بدهي صندوق رفاه دانشجويان را تقسيط يا پرداخت کرده باشد ،اين گواهي صادر ميشود .براي دانش
آموختگاني که از معافيت فرهنگي برخوردار بوده وکادر رسمي يا رسمي آزمايشي وزارت آموزش و پرورش هستند ،ارائهي آخرين حکم
کارگزيني الزامي است (گواهي فراغت از تحصيل اين افراد با عنوان نهاد و موسسه يا سازمان محل خدمت صادر و ارسال ميگردد).
ج -براي دانش آموختگاني که عضو رسمي ارگانهاي نظامي هستند ،ارايهي کارت عضويت رسمي الزامي است (گواهي فراغت از تحصيل
اين افراد با عنوان ارگان مربوطه صادر و ارسال ميگردد).
و -صدور گواهي موقت فراغت از تحصيل توسط کارشناس صدور مدرک صورت مي پذيرد.
شيوه نامه اجرايي ،اند  9ذيل ماده  :17تحويل کارت دانشجوئي در زمان تسويه حساب الزامي است.
ماده  .18مؤسسه ميتواند بخشي از اختيارات خود را در اين آييننامه به گروه آموزشي يا يک کميته منتخب ،تفويض کند.
ماده  .13مسئوليت حسن اجراي اين آيين نامه و هر گونه پاسخگويي قانوني مترتب بر آن ،بر عهده مؤسسه است و نظارت بر اجرا و تفسير
مفاد آن بر عهده معاون آموزشي وزارت است.
ماده  .91اين آيين نامه در يک مقدمه 93 ،ماده و  25تبصره در جلسه شماره  966مورخ  5931/8/1به تصويب شوراي عالي برنامه ريزي
آموزشي رسيد و براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي  5931-31و پس از آن الزم االجرا است.
شيوه نامه اجرايي ،اند  5ذيل ماده :91بندهاي شيوه نامه اجرايي ذيل مواد اين آيين نامه که در کادرهاي مجزا آورده شده است به
تصويب شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه رسيده و براي همه دانشجويان کارشناسي ارشد دانشگاه ياسوج الزم االجرا است .البته در
صورتي که براي دانشجويان کارشناسي ارشد ورودي  39-31و ماقبل ،بندهايي از شيوه نامه اجرايي با مصوبات دانشگاه در زمان پذيرش
دانشجو ،مغايرتي داشته باشد ،تصميم گيري در خصوص نحوه اجراي اين بندها بر عهده شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه ميباشد.
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جدول فرايند هاي فعاليت آموزشي و پژوهشي
تذکر :گردش کار روند تحصيلي دانشجويان کارشناسي ارشد بايد به دقت توسط دانشجويان محترم رعايت شده و دانشکدهها نيز بر روند تحصيلي دانشجويان
تحصيالت تکميلي نظارت مينمايند.
اقدام کننده
رديف

زمان

مورد

دانشجو

5

ثبت نام در ادارة تحصيالت تکميلي و معرفي
به دانشکده

تاريخ اعالم شده دانشگاه

×

2

مطالعه دقيق آيين نامة کارشناسي ارشد

نيمسال اول تحصيل

×

9

انتخاب واحد

ابتداي هر نيمسال

×

1

انتخاب استاد راهنما

نيمسال اول تحصيل

×

1

تنظيم برنامه دروس جبراني دانشجو با توجه
به وضعيت دانشدجو و رشدته تحصديلي دوره
کارشناسي وي

نيمسال اول تحصيل

طي کردن مراحل تصويب طرح پيشنهادي تا
شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده

حداکثر تا  95شهريور براي
وروديهاي مهر و  93بهمن
سال بعد براي وروديهاي
بهمن ماه

×

اخذ واحد پايان نامه

در موعد انتخاب واحد
نيمسال سومتحصيل

×

ابالغ پايان نامه به اساتيد راهنمدا و مشداور و
دانشجو

حداکثر دو هفته پس از
دريافت فرم پيشنهاد پايان
نامه

گددزارش جددامع پيشددرفت کددار پژوهشددي بدده
دانشکده پس از تائيد استاد راهنما و گروه

هر سه ماه

×

اخذ واحد پايان نامه

در موعد انتخاب واحد
نيمسال چهارم تحصيل

×

59

تدوين پايان نامه

51

اعالم آمادگي دفاع از پايان نامه

حداقل يک ماه قبل از دفاع

51

تعيين تاريخ دفداع و معرفدي اعضداي هيئدت
داوران

حداقل  51روز قبل از دفاع

پيگيري

6

8
9

55
52

استاد
راهنما

گروه

×
×

دانشكده

تحصيالت
تكميلي

×

فرم يا آيين نامه
مراوطه

فرم شماره 5

×

فرم شماره 9

پيگيري

فرم شماره  1و فرم
شماره 1

×

فرم شماره 8

×

شيوه نامه تدوين

×

فرم شماره 9
×

×

فرم شماره3

×

فرم شماره55

56

ارسال دعوت نامة اساتيد داور

حداقل  2هفته قبل از دفاع

پيگيري

58

تعيين نمايندة تحصيالت تکميلي

حداقل  2هفته قبل از دفاع

پيگيري

×

فرم شماره52

×

59

صدور مجوز دفاع

حداقل  5هفته قبل از دفاع

پيگيري

×

فرم شماره 53

53

ارزشيابي پايان نامه توسط هيئت داوران

23

گزارش نمايندة تحصيالت تکميلي از جلسدة
دفاع

فرم شماره59
حداکثر  2روز کاري بعد از
دفاع

×

فرم شماره51

صورتجلسة دفاع

حداکثر  2روز کاري بعد از
دفاع

×

فرم شماره 51

25

دريافت مجوز صحافي و تحويل نسدخه هداي
پايان نامه جهت ثبت نمره پايان نامه

حداکثر  2ماه بعد از دفاع

×

فرم شماره 56

22

گزارش فارغالتحصيلي

29

تکميل فرم تسويه حساب

×

21

درخواست هزينة پايان نامه

پيگيري

21

تحويل کارت دانشجويي و دريافت گواهينامه

25

پيگيري

×

پيگيري

×

15

×

×

×

×

×

×

فرم شماره 58
فرم شماره 59

×

×
×

فرم شماره 22

فرمهاي ضروري دوره کارشناسي ارشد
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شماره................... :
تاريخ..................... :
پيوست................. :

بسمه تعالي
معاونت آموزشي
و تحصيالت تکميلي

فرم پذيرش شرايط تحصيل در دورههاي تحصيالت تكميلي

اينجانب  .................................................................دانشجوي دورهي کارشناسي ارشد رشته  .........................................به شماره
دانشجويي .........................................دانشکده  .........................................اطالع و پايبندي خود به مقررات و ضوابط تحصيل در دورة تحصيالت
تکميلي دانشگاه ياسوج ،بويژه در موارد زير را اعالم مي دارم.
-5تحصيل اه صورت تمام وقت :دانشجو موظف است درطول دوره (آموزشي وپژوهشي) به صورت تمام وقت در دانشگاه حضور داشته
باشد .هر گونه اشتغال (تمام/پاره وقت) در طول دوره خارج از دانشگاه منوط به موافقت کتبي دانشکده خواهد بود.
 -1حضور فعال :دانشجو موظف است به طور فعال در کليه کالسهاي درس ،سمينارهاي علمي ،دفاعيههاي دانشجويان دورههاي تحصيالت
تکميلي و ساير جلسه هايي که استاد راهنما تعيين مي کند شرکت نمايد.
 -9ارتباط مستمر اا استاد :دانشجو موظف است به طور منظم و مطابق برنامه اي که از طرف استاد راهنما اعالم مي شود ،استاد راهنما را
مالقات نموده و گزارشي از پيشرفت کار و آخرين نتايج پژوهش خود را به وي ارايه نمايد.
 -4رعايت دقيق ضوااط و مقررات :دانشجو موظف است با مراجعه متناوب به وبگاه تحصيالت تکميلي از ساير مقررات و ضوابطي که
توسط دانشگاه اعالم ميگردد مطلع شده آنها را رعايت کند.
در ضمن اعالم ميدارم که عدم رعايت موارد باال ،حسب مورد منجر به محروميت اينجانب از تسهيالت آموزشي ،دانشجويي و يا رفاهي خواهد
شد.
تاريدخ......................................... :
امضا ........................................ :
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به نام خدا

شماره................... :
تاريخ..................... :
پيوست................. :

فرم شماره 5

معاونت آموزشي
مديريت تحصيالت تکميلي

انتخاب استاد راهنما و پيشنهاد موضوع

استاد محترم جناب آقاي/سرکار خانم .......................................
احتراماً اينجانب  .................................................................دانشجوي کارشناسي ارشد به شماره دانشجويي  .........................................نوبت
 .........................................رشته  .........................................دانشکده  .........................................که در مقطع قبل در رشتهي .........................................
گرايش  .........................................دانشگاه  .........................................دروس تخصصي زير را با نمرات ذکر شده در جدول شمارهي  5با معدل کل
 .........................................گذراندهام ،متقاضي انتخاب پاياننامه در گرايش  .........................................تحت راهنمايي آقاي دکتر.................................با
موضوع زير مي باشم.
عنوان موضوع پيشنهادي:
................................................................................................................................................................................................................................................................
جدول شمارهي :5
نام درس تخصصي دوره

نمره در

نام درس تخصصي دوره

نمره در

نام درس تخصصي دوره

تحصيلي قبل

درس

تحصيلي قبل

درس

تحصيلي قبل

نمره در درس

ضمناً دروسي که تاکنون در مقطع فعلي گرفتهام در جدول شمارهي  2آمده است.
جدول شمارهي:2
نام درس تخصصي اين دوره

نمره در

نام استاد

نام درس تخصصي اين دوره

نمره در

نام استاد

تحصيلي

درس

درس

تحصيلي

درس

درس

تاريدخ......................................... :
امضا ......................................... :
مدير محترم گروه........
احتراماً اينجانب آمادگي پذيرش راهنمايي اول/دوم پايان نامه دانشجو............................با عنوان مذکور را دارم.
دکتر..............................
امضا و تاريخ
معاون محترم پژوهشي دانشكده .........................................................
احتراماً موضوع در جلسه مورخ  ...............................گروه آموزشي مطرح و خانم/آقاي دکتر  ........................................به عنوان استاد راهنماي
دانشجو انتخاب شد و با کليات موضوع موافقت گرديد.
تاريدخ......................................... :
امضا مدير گروه ......................................... :
کارشناس محترم تحصيالت تکميلي دانشکده ،لطفا اين فرم در پرونده دانشجو درج گردد.
دکتر..............................
معاون پژوهشي دانشکده
امضا و تاريخ
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باسمه تعالي
جمهوري اسالمي ايران
شوراي عالي انقالب فرهنگي
فرم شماره 1
اولويت هاي علم و فناوري کشور
 .5-9اهداف اولويت اندي و رويكرد پشتيباني از اولويتها
استخراج اولويتهاي علم و فناوري کشور در سند حاضر حاصل ترکيب رويکردهاي مزيت محور  ،نيازمحور ،مرزشکن و آينده نگر است .براين
اساس و به منظور تحقق اولويتها  ،نوع پشتيباني از آنها بسته به وضع موجود علوم و فناوريهاي مرتبط و نوع توسعه کمي و تحول و ارتقاي
کيفي مورد نظر در طيف وسيعي از پشتيباني هاي فکري  ،مالي  ،قانوني ،منابع انساني و مديريتي متغير خواهد بود .برخي رويکردهاي
پشتيباني از اولويتهاي علم و فناوري عبارتند از :
هدايت سرمايه گذاري ها از طريق برنامه هاي پنج ساله و بودجه هاي ساليانه و رديفها و تسهيالت مالي متمرکز؛
هدايت نظام آموزش براي تأمين و جذب نيروهاي نخبه و متخص مورد نياز در حوزه هاي اولويت دار ؛
اصالح و ايجاد ساختارها و فرايند ها  ،تنظيم و تدوين و تصويب سياستها و ضوابط تشويقي خاص براي رشد سريع (ميانبٌر) در
حوزه هاي اولويت دار ؛
 ،1-9اولويتهاي علم و فناوري کشور
از آنجا که حصول اطمينان از رشد و شکوفايي در برخي از اولويتها نيازمند توجه و هدايت و پشتيباني در سطوح کالن مديريتي کشور است
و در برخي ديگر رشد و توسعه با پشتيباني مديريت ها ي مياني و تخصي غيرمتمرکز منابع حاصل خواهد شد  ،اولويت ها به ترتيب در سه
سطح الف و ب و ج تنظيم شده اند  .اين دسته بندي ناظر بر نحوه و ميزان تخصي منابع  ،اعم از مالي و انساني و توجه مديران و مسئوالن
است.
اولويتهاي الف
در فناوري  :فناوري هوافضا – فناوري اطالعات و ارتباطات – فناوري هسته اي – فناوري نانو و ميکرو -فناوريهاي نفت و گاز -فناوري
زيستي -فناوريهاي زيست محيطي - 9فناوريهاي نرم و فرهنگي؛
5

2

در علوم پايه و کاراردي :ماده چگال -سلول هاي بنيادي و پزشکي مولکولي – گياهان دارويي -بازيافت و تبديل انرژي -انرژي هاي نو و
تجديد پذير -رمزنگاري و کدگذاري -علوم شناختي و رفتاري؛
در علوم انساني و معارف اسالمي :مطالعات قرآن و حديث -کالم اسالمي  -فقه تخصصي -اقتصاد ،جامعه شناسي ،علوم سياسي،
حقوق ،روانشناسي ،علوم تربيتي و مديريت مبتني بر مباني اسالمي -فلسفه هاي مضاف متکي بر حکمت اسالمي -فلسفه واليت و امامت-
اخالق کاربردي و حرفه اي اسالمي -سياستگذاري و مديريت علم  ،فناوري و فرهنگ -زبان فارسي در مقام زبان علم؛
در سالمت :سياستگذاري و اقتصاد سالمت – دانش پيشگيري و ارتقاي سالمت و تأکيد بر بيماريهاي داراي بار باال و معضالت بومي-
الگوهاي شيوه زندگي سالم منطبق با آموزه هاي اسالمي – استفاده از الگوهاي تغذيه بومي؛
در هنر :حکمت و فلسفه هنر -هنرهاي اسالمي ايراني -هنرهاي مرتبط با انقالب اسالمي و دفاع مقدس -اقتصاد هنر -فيلم و سينما-
رسانه هاي مجازي با تأکيد بر پويانمايي و بازي هاي رايانه اي – معماري و شهرسازي اسالمي -ايراني -موسيقي سنتي و بومي ايران – ادبيات
و شعر و داستان نويسي – طراحي هنري ايراني اسالمي و لباس و فرش ايراني.
اولويتهاي ب
در فناوري :ليزر -فوتونيک -زيست حسگرها -حسگرهاي شيميايي -مکاترونيک -خودکارسازي و روباتيک -نيم رساناها -کشتي سازي-
مواد نوترکيب -بسپارها(پليمرها) حفظ و احياي ذخاير ژني -اکتشاف و استخراج مواد معدني -پيش بيني و مقابله با زلزله و سيل -پدافند
غيرعامل؛
در علوم پايه و کاراردي :ژئوفيزيک -ايمني زيستي -بيوانفرماتيک -اپتيک -فيزيک انرژي هاي باال و ذرات بنيادي -محاسبات و پردازش
اطالعات کوانتومي -نجوم و کيهان شناسي -فيزيک اتمي و شتابگرها -علوم ژني -محاسبات نرم و سيستم هاي فازي -توپولوژي؛
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 . 5علوم مورد نياز هردسته از فناوريها در همان سطح از اولويتها قرار مي گيرند.
 .2از جمله شکافت و گداخت
 .9از جمله مديريت و فناوري آب  ،خاک و هوا -کاهش آلودگي آب  ،خاک و هوا -مديريت پسماند -بيابان زدايي -مبارزه با خشکسالي و
شوري
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در علوم انساني و معارف اسالمي :اخالق اسالمي و مالعات بين رشته اي آن -الهيات -عرفان اسالمي -فلسفه -غرب شناسي انتقادي-
کارآفريني و مهارت افزايي -تاريخ اسالم و ايران و انقالب اسالمي -مطالعات زنان و خانواده مبتني بر مباني اسالمي -تاريخ علم ( -با
رويکردتاريخ اسالم و ايران) – جغرافياي سياسي؛
در هنر :مطالعات انتقادي هنرمدرن -مطالعات تطبيقي حوزه هاي هنر – هنرهاي سنتي و صنايع دستي – خوشنويسي -هنرهاي نمايشي-
مباحث ميان رشته اي هنر و شاخه هاي علوم با تأکيد بر نگاه اسالمي .
اولويتهاي ج
در فناوري :اپتوالکترونيک -کاتاليستها -مهندسي پزشکي -آلياژهاي فلزي -مواد مغناطيسي -سازه هاي دريايي -حمل و نقل ريلي -ايمني
حمل و نقل – ترافيک و شهرسازي -مصالح ساختماني سبک و مقاوم -احياي مراتع و جنگلها و بهره برداري از آنها – فناوريهاي بومي؛
در علوم پايه و کاراردي :جبر و رياضيات غيرخطي -رياضيات گسسته و ترکيباتي – آناليز تابعي و همساز – سيستم هاي ديناميکي و
احتمال -کنترل و بهينه سازي -زيست رياضي – پالسما -بيوفيزيک -فيزيک سيستم هاي پيچيده -بيوشيمي -شيمي سبز -مواد سيليکوني-
تکتونيک و زمين شناسي مهندسي -فرآوري و استحصال و تلخي مواد آلي و معدني -مخاطرات زيست محيطي -تغييرات اقليمي -اقيانوس
شناسي و علوم دريايي -تنش هاي زيستي و غير زيستي -توليد ارقام و گونه هاي مناسب با بهره برداري از تنوع زيستي – بهينه سازي الگوي
کشت منطقه اي -جامعه شناسي زيستي؛
در سالمت :علوم ميان رشته اي بين علوم پايه با علوم باليني -مقابله با اناع اعتياد -ايمني غذايي -امنيت غذايي؛
فصل چهارم  :راهبردها و اقدامات ملي اراي توسعه علم و فناوري در کشور
 5-4راهبردهاي کالن توسعه علم و فناوري کشور
راهبرد کالن  :5اصالح ساختارها و نهادهاي علم وفناوري و انسجام بخشيدن به آنها و هماهنگ سازي نظام تعليم و تربيت  ،در مراحل
سياستگذاري و برنامه ريزي کالن
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فرم شمارهي 9
طرح پيشنهادي پاياننامهي کارشناسي ارشد
 -5اطالعات دانشجو
شمارهي دانشجويي:

نام و نام خانوادگي:
دانشکدهي:
دورهي:

گروه:
روزانه

رشتهي تحصيلي و گرايش:

ورودي :مهرماه

نوبت دوم

بهمن ماه
Email:

نشاني و تلفن:
 -1اطالعات اساتيد راهنما و مشاوره

نام و نام خانوادگي

تخص

اصلي

محل
رتبهي
دانشگاهي خدمت

درصد
مشارکت

تعداد پاياننامهها /رساله هاي

مصوب و در حال اجرا
تحت راهنمايي

تحت مشاوره

دکترا

دکترا

ارشد

ارشد

امضا

استاد راهنماي ()5
استاد راهنماي ()2
استاد مشاور
 تعداد پاياننامهها /رساله هاي مصوب در دانشگاه ياسوج بر اساس درصد مشارکت درج گردد.
 -9شناسنامهي پاياننامه
عنوان فارسي:

عنوان انگليسي:
کليد واژگان فارسي:

کليد واژگان انگليسي:

نوع پژوهش :بنيادي
نظري

توسعهاي
عملي عملي  -ميداني
کاربردي

تعداد واحد پاياننامه:

اين پاياننامه در راستاي اولويتهاي علم و فناوري کشور با موضوع  ...................................................از سطح الف  ،ب
علمي کشور ميباشد.
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،ج

از بخش  2-9نقشهي جامع

 -4نوآوري و مالكيت نتايج طرح
پژوهشي که در اين پاياننامه اجرا ميشود نوين ميباشد .با جستجو در پايگاههاي معتبر علمي و پژوهشگاه اسناد و مدارک علمي ايران پاياننامهاي با اين
عنوان تاکنون به ثبت نرسيده است .ضمناً کليه حقوق مادي و معنوي مترتب بر نتايج پاياننامه (اعم از چاپ مقاله ،ارائه به بخش صنعت و  ) ...متعلق به
دانشگاه ياسوج است و انتشار نتايج نيز تابع مقررات دانشگاهي است و با موافقت استاد راهنما صورت ميگيرد.
استاد راهنما:
تاريخ و امضا:
تاريخ تصويب در دانشكده:

دانشجو:
تاريخ و امضا:
شمارهي پاياننامه در سامانهي آموزشي:

حداقل نه ماه پس از تصويب طرح پيشنهادي در شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده اجازهي دفاع صادر ميشود.
 -1ايان مسئلهي اصلي پژوهش

 -6اهميت و ضرورت مسئله

 -7مباني نظري و تاريخچهي علمي پژوهش

 -8اهداف پژوهش

 -3پرسش ها و يا فرضيههاي پژوهش

 -51روش اجراي پژوهش

-55مناا (اراار يكي از الگوهاي ارايه شده در شيوه-
نامهي نگارش پاياننامه)

 -51هزينههاي پاياننامه
الف -آيا اين طرح از سوي سازمانهاي ديگر تامين اعتبار شده است؟ اله
در صورتي که پاسخ بلي است ،اطالعات زير را بنويسيد:
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خير

تاريخ تصويب :ميزان اعتبار:

نام سازمان:

ب -آيا پاياننامه بخشي از يک طرح پژوهشي دانشگاهي است؟

اله

خير

در صورتي که پاسخ بلي است ،اطالعات زير را در بارهي طرح پژوهشي بنويسيد:
عنوان طرح:
شمارهي قرارداد با معاونت پژوهشي:
نام مجري:
تاريخ تصويب طرح:

دانشکدهي:

گروه:
وضعيت اجرايي طرح:

بودجهي مصوب:

توضيحات:
ج -هزينهي پيشنهادي استاد راهنماي پاياننامه براي اجراي اين طرح برابر با  ..........................ريال است.

 -59مراحل تصويب پاياننامه
شوراي گروه آموزشي در جلسهي مورخ  .................................با انجام پاياننامه با هزينهي  .............................موافقت کرد.
دکتر
مدير گروه
تاريخ و امضاء

در جلسهي شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده مورخ  ............................با انجام پاياننامه با هزينهي  ............................ريال موافقت گرديد.
دکتر
رئيس دانشكدهي
تاريخ و امضاء

سقف هزينههاي طرح پيشنهادي با مصوبات شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه تطبيق دارد( .تأييد ريز هزينهها در زمان تسويه حساب انجام ميگيرد).
دکتر
مدير تحصيالت تكميلي دانشگاه
تاريخ و امضاء
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هزينه هاي درخواستي اه صورت جداگانه دريكي از جداول ذيل درج گردد.
شمارهي دانشجويي:

نام و نام خانوادگي:
دانشکدهي:

رشتهي تحصيلي و گرايش:

گروه:

تاريخ تصويب در شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده:

جدول  :1هزينه پايان نامه هاي عملي
رديف

نوع هزينه
اموالي)1

الف

تجهيزات (

ب

مواد (مصرفي)

ج

سقف رديف (ريال)
10/000/000

مبلغ در طرح پيشنهادي(ريال)

آناليز آزمايشگاهي

10/000/000

جمع کل

جدول  :2هزينه پايان نامه هاي عملي -ميداني
رديف

نوع هزينه

الف

تجهيزات ( اموالي)

ب

مواد (مصرفي)

سقف رديف (ريال)

ج
د
ه
و

آناليز آزمايشگاهي
کتاب و نرم افزار
مسافرت هاي دانشجو براي انجام تحقيق
چاپ ،تکثير و صحافي

ز

پرسنلي

مبلغ در طرح پيشنهادي(ريال)

2/000/000

10/000/000

جمع کل

جدول  :3هزينه پايان نامه هاي نظري
رديف

نوع هزينه
افزار2

د

کتاب و نرم

ه

مسافرت هاي دانشجو براي انجام تحقيق

و

سقف رديف (ريال)
2/000/000

چاپ ،تکثير و

مبلغ در طرح پيشنهادي(ريال)

صحافي3

2/000/000

جمع کل

  1هزينه تجهيزات اموالي با ارائه فاکتور و شماره ثبت اموال قابل پرداخت است و تجهيزات اموالي شامل کامپيوتر ،تجهيزات جانبي و قطعات آن نمي شود.  2کتاب و نرم افزار خريداري شده قالم اموالي محسوب شده و الزم است در زمان تسويه حساب پايان نامه  ،تحويل کتابخانه دانشگاه گردند .ضمناً براي خريد کتاب الزماست عدم وجود کتاب يا کمبود نسخ آن در کتابخانه دانشگاه به تأييد کتابخانه برسد.
 3در خصوص هزينه چاپ  ،تکثير و صحافي صرفاً فاکتور شرکت خدمات چاپ و تکثير مستقر در دانشگاه قابل قبول است.*

هزينه خريد تجهيزات اموالي و مواد مصرفي در مواردي که اين تجهيزات يا مواد براي انجام تحقيقات پايان نامه دو يا چند دانشجوي يک استاد راهنما استفاده شده باشد،

قابل تجميع است.
**

کليه فاکتورها بايد به تأييد استاد راهنما رسيده باشد.
مبلغ ......................ريال مورد تأييد مي باشد.
تاريخ و امضاء مدير تحصيالت تکميلي دانشگاه
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بسمه تعالي
فرم شماره 4
معاونت آموزشي
و تحصيالت تکميلي

ااالغ تصويب طرح پيشنهادي پايان نامه اه استاد راهنما

شماره................... :
تاريخ..................... :
پيوست................. :

همکار گرامي جناب آقاي  /سرکار خانم دکتر .............................
با سالم
احتراما ،بدين وسيله راهنمايي پايان نامه ي خانم /آقاي ........................................به شماره دانشجويي  ..........................دانشجوي مقطع
کارشناسي ارشد رشتهي  .................................با عنوان ..................................................................................................................................................که در
جلسه مورخ  .................................شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده  .................................به تصويب رسيده است ،به شما واگذار مي
شود.خواهشمند است عالوه بر راهنمايي دانشجو و نظارت پيوسته در طي مراحل پژوهش ،گزارش کتبي پيشرفت پايان نامه (بر اساس فرم
شماره  ) 8را هر سه ماه يک بار تاييد نموده و به معاون پژوهشي دانشکده ارايه دهيد  .اميد است در آموزش نيروهاي متخص
موفق باشيد  .به پيوست يک نسخه از طرح پيشنهادي مصوب ارسال مي گردد.

اا سپاس فراوان
دکتر..........................................
رييس دانشكده...........................
رونوشت :
 رياست محترم دانشکده ....................................دانشگاه ( .................................براي استاد راهنماي خارج از دانشگاه) مدير محترم گروه جهت اطالع-کارشناس محترم تحصيالت تکميلي دانشکده جهت درج در پرونده دانشجو
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و کار آمد

بسمه تعالي
فرم شماره 1
معاونت آموزشي
و تحصيالت تکميلي

ااالغ تصويب طرح پيشنهادي پايان نامه اه استاد مشاور

شماره................... :
تاريخ..................... :
پيوست................. :

همکار گرامي جناب آقاي  /سرکار خانم دکتر .............................
با سالم
احترامددا ،بدددين وسدديله مشدداوره پايددان نامدده ي خددانم /آقدداي  ........................................دانشددجوي مقطددع کارشناس دي ارشددد رشددتهي
 ..................................با عندوان  ...............................................................................................................................................................................کده در جلسده
مورخ  .................................شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده  .................................به تصويب رسيده است به شما واگدذار مدي شود.خواهشدمند
است ضمن همکاري با استاد راهنماي محترم ،دانشجو را در پيشبرد مراحل گوناگون پايان نامه ياري فرماييد  .اميد است در آموزش نيروهاي
متخص

و کار آمد موفق باشيد .به پيوست يک نسخه از طرح پيشنهادي مصوب ارسال مي گردد.

اا سپاس فراوان
دکتر..........................................
رييس دانشكده...........................
رونوشت :
 رياست محترم دانشکده  .......................................دانشگاه  (.................................براي استاد مشاور خارج از دانشگاه) مدير محترم گروه جهت اطالع -کارشناس محترم تحصيالت تکميلي دانشکده جهت درج در پرونده دانشجو
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بسمه تعالي
فرم شماره 6
درخواست عليالحساب هزينه پايان نامه دانشجويان کارشناسي ارشد
معاونت آموزشي
و تحصيالت تکميلي

(اين فرم پس از تصويب طرح پيشنهادي تکميل شود.
تسويه حساب مبلغ علي الحساب حداکثر بايد در مدت  53ماه انجام گيرد).

شماره................... :
تاريخ..................... :
پيوست................. :

رييس محترم دانشكده ........................................................
احتراماً از آنجا که طرح پيشنهادي پايان نامهي شماره  ............................مربوط به آقاي  /خانم  ........................................................دانشجوي مقطع
کارشناسي ارشد رشتهي  ...........................................به شماره دانشجويي  ...........................................در جلسهي مورخ  ....................................شوراي
تحصيالت تکميلي دانشکده تصويب شده است ،ضمن ارسال يک نسخه از طرح پيشنهادي خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به پرداخت
عليالحساب هزينهي پاياننامه نامبرده اقدام گردد.

دکتر........................

دکتر........................

مدير گروه...................
تاريدخ................ :

استاد راهنماي پايان نامه
تار يدخ................. :
امضاءامضاء

شماره ....................................تاريخ....................................
معاونت محترم اداري مالي دانشگاه
تصويب طرح پيشنهادي پايان نامه ي شماره  ........................در جلسهي مورخ  .............................شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده
مورد تأييد است .خواهشمند است دستور بررسي و پرداخت عليالحساب هزينه پايان نامه به استاد راهنماي پايان نامه را صادر فرماييد .به
پيوست يک نسخه از طرح پيشنهادي تصويب شده ارسال مي گردد.
دکتر .....................................
رييس دانشکده......................................
امضاء
رونوشت:
کارشناس محترم تحصيالت تکميلي دانشکده جهت درج در پرونده دانشجو
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بسمه تعالي

معاونت آموزشي
و تحصيالت تکميلي

شماره...........................................:
تاريخ.............................................:
پيوست........................................:

فرم شماره 7
گزارش پيشرفت و استمرار در فعاليتهاي پژوهشي دانشجويان دورهي کارشناسي ارشد
(اين گزارش بايد هر سه ماه يکبار و حداقل در سه صفحه تنظيم گردد)
تاريخ تصويب پايان نامه در دانشکده....................................... :
نامه.........................:

شماره پايان

استاد گرامي جناب آقاي  /سرکار خانم دکتر.....................................................
باسالم واحترام
بدددده استحضددار مددي رسدددددداند کدده پيشددرفت تحصدديلي اينجانددددب  .....................................................دانشددجوي کارشناسددي ارشددد رشددتهي
 .....................................................به شمارهي دانشجويي  ........................ .....................به شرح زير ميباشد:
الف) در نيمسال گذشته  ................واحد و در مجموع .............گذرانده و تعداد واحد باقيمانده  ...............واحد است.
ب) کار پددايددان نامدده با عنوان ............................................................................................................................................................................
تحت راهنمايي جنابعالي از تاريخ  .....................................................آغاز شده و پيشرفتهاي زير حاصل شده است
دستاوردهاي پژوهشي مرتبط با پايان نامه خود در سه ماه گذشته را بيان کنيد (مانند مروري بر تحقيقات،جمع آوري داده ها ،نگدارش پايدان
نامه ،ارايه سمينار ،چاپ مقاله.).... ،

ضمناً براي سه ماه آينده برنامه هاي زير انجام خواهد شد:
برنامه ها ،فعاليتها و دستاوردهاي آموزشي و پژوهشي را که براي سه ماه آينده خود پيش بيني مي کنيد بنويسيد.
تاريخ و امضاء دانشجو
نظر استاد راهنما
دانشجو تا چه اندازه به اهدافي که براي سه ماه گذشته وي تعيين شده بود دست يافته است؟
اهدافي که دانشجو براي سه ماه آينده خود پيش بيني نموده است تا چه حد واقع بينانه و دست يافتني است؟
دکتر.................................
استاد راهنماي پايان نامه
تاريخ و امضا
دکتر..................... ............
استاد راهنماي پايان نامه
تاريخ و امضا
دکتر.................................
معاون پژوهشي دانشکده.......
تاريخ و امضا
کارشناس محترم تحصيالت تكميلي دانشكده گزارش پيشرفت تحصيلي در پرونده دانشجو درج و در اجراي مصواه شوراي
تحصيالت تكميلي دانشگاه مورخ  83/51/13کپي آنها اه همراه ساير مدارک جهت اررسي نهائي اه تحصيالت تكميلي دانشگاه
همراه اا فرم شماره  3ارسال نمايد .
رونوشت :استاد راهنماي پايان نامه
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بسمه تعالي
فرم شماره 8
معاونت آموزشي
و تحصيالت تکميلي

اعالم آمادگي دانشجو جهت دفاع از پايان نامه

استاد گرامي جناب آقاي  /سرکار خانم دکتر...................................................
باسالم واحترام
بدده استحضار مي رسدددداند که پددايددان نامدده ي اينجانددب ...................................به شماره دانشجويي ...........................دانشجوي کارشناسي
ارشد ................................................به شماره دانشجويي .................................................با عنوان ................................................................................................
تحت راهنمايي جنابعالي پايان يافته است ،ضمن ايفاد يک نسخه پايان نامه جهت استحضار و اعالم نظر نهايي حضرتعالي ،خواهشمند است
در صورت صالحديد نسبت به تعيين تاريخ دفاع از پايان نامه و ساير مراحل قانوني اقدام فرماييد .در ضمن طرح پيشنهادي پايان نامه مذکور
به شماره  .....................در تاريخ .................شوراي تحصيالت تکميلي دانشکدهي  ..............................به تصويب رسيده است.

نام و نام خانوادگي دانشجو ........................ .....................
امضا ........................ .....................
تاريخ ........................ .....................

رونوشت :
 کارشناس محترم تحصيالت تکميلي دانشکده ................................. -مدير محترم گروه جهت اطالع

49

بسمه تعالي
فرم شماره 3
پيشنهاد تاريخ ارگزاري دفاع از پاياننامه کارشناسي ارشد
معاونت آموزشي
و تحصيالت تکميلي

اين فرم حداقل  51روز قبل از تاريخ دفاع به انضمام کارنامه جهت انجام امور اداري به حوزه تحصيالت تکميلي
ارسال شود.

مدير محترم گروه ........................................
باسالم و احترام
بنا به به تقاضاي مورخ........................................خانم  /آقاي ........................................به شماره دانشجويي.....................دانشجوي کارشناسي ارشد
رشتهي.............................................در خصوص درخواست دفاع از پايان نامه شماره (..................مصوب تاريخ ،)..............................به استحضار مي رساند که
نامبرده کليه واحدهاي الزم براي فراغت از تحصيل را گذرانده ،دفاع ايشان از نظر مقررات بالمانع است و پايان نامه ايشان به لحاظ علمي و نگارشي از نظر
آماده و قابل دفاع ميباشد و پيشنهاد ميشود جلسه ي دفاع در روز ........................................مورخ ........................................
اينجانب
ساعت ........................................در محل  ...................................برگزار گردد .يک نسخه از پاياننامه جهت طرح و بررسي در گروه تقديم مي گردد  .ضمناً اساتيد
محترم  ........................................و  ........................................به عنوان داوران پايان نامه پيشنهاد مي گردند.
نام و نام خانوادگي استاد راهنما ........................................
تاريخ وامضاء ........................................
شماره  ...........................:تاريخ.................................... :

معاون محترم پژوهشي دانشكده........................................

باسالم و احترام
پيرو تقاضاي مورخ........................................جناب آقاي /سرکار خانم دکتر  ........................................استاد راهنماي محترم خانم /
آقاي........................................دانشجوي رشتهي ........................................به استحضار مي رساند که پايان نامه ايشان در جلسه مورخ دددددددددددددد شوراي گروه
آموزشي بررسي گرديد و جهت برگزاري جلسه دفاع مورد تأييد قرار گرفت .خواهشمند است در صورت موافقت براساس پيشنهاد استاد راهنما و هماهنگي
هاي انجام شده نسبت به تأييد جهت برگزاري دفاع در روز ................ ....مورخ ................................ساعت  ................................درمحل، ...............................................
همچنين دعوت از داوران مربوطه و ساير موارد اقدام فرماييد.
نام داور

دانشگاه محل خدمت

مرتبه علمي

تلفن:

()5
()2
نامبرده کليه واحدهاي ززم جهت فراغت از تحصيل را گذرانده است .کارنامه تحصيلي ايشان ضميمه مي ااشد.
کارشناس گروه...................................:
تاريخ و امضا..................................... :مدير گروه ...........................
تاريخ و امضاء.
مديريت محترم تحصيالت تكميلي دانشگاه شماره........................

دکتر............................

تاريخ.............................

ااسالم
احتراما ،ضمن تاييد موارد فوق ،خواهشمند است نسبت به صدور مجوز جهت برگزاري جلسه ي دفاع و تعيين نمايندهي تحصيالت تکميلي اقدام فرماييد.
در ضمن همکاران زير جهت تعيين نماينده ي تحصيالت تکميلي دانشگاه در جلسه ي دفاع از پايان نامه ي نام برده معرفي ميگردند.
نام و نام خانوادگي

دانشكده

گروه آموزشي

شماره تماس

-5
-2
-9

دکتر............................................
معاون پژوهشي دانشکده.................................
تاريخ و امضاء
رونوشت  :مدير محترم گروه جهت اطالع
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بسمه تعالي

شماره................... :
تاريخ..................... :

فرم شماره 51
معاونت آموزشي
و تحصيالت تکميلي

صدور مجوز دفاع از پاياننامه کارشناسي ارشد

معاون محترم پژوهشي دانشكده........................................
باسالم واحترام
احتراماً ضمن بررسي پروندهي تحصيلي خانم  /آقاي ...................................به شماره دانشجويي ..........................دانشجوي کارشناسي ارشد
رشتهي.............................................................برگزاري جلسة دفاع از پايان نامهي ايشان با عنوان ........................................................................

درتاريخ( 931…./……/….. )……….
به دليل ......................................................فعالً امکانپذير نميباشد.
بالمانع است و  ............................................به عنوان نمايندهي تحصيالت تکميلي دانشگاه معرفي ميگردند.
دانشجو از يک نمره ي بند استمرار در فعاليت پژوهشي با توجه به موارد ذيل حداکثر  ..................نمره مي تواند کسب نمايد.
 )1از سه عدد فرم شماره ( 7گزارش پيشرفت و استمرار در فعاليتهاي پژوهشي تحصيلي دوره ي کارشناسي ارشد) تعداد  ................فرمارائه نموده است.

با تأخير نمي باشد

 ) 2طرح پيشنهادي دانشجو :با تأخير مي باشد
)3به دليل دفاع دانشجو در نيمسال ششم مشمول کسر  ./5نمره مي گردد.

با آرزوي توفيق الهي
دکتر .................................
مدير تحصيالت تکميلي و استعدادهاي درخشان دانشگاه
رونوشت:
 -1روابط عمومي دانشگاه
 -2کارشناسان تحصيالت تکميلي دانشگاه
 -3کارشناس تحصيالت تکميلي دانشکده جهت اطالع و درج در پرونده دانشجو
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بسمه تعالي
فرم شماره 55
معاونت آموزشي
و تحصيالت تکميلي

دعوت نامه اساتيد داور

شماره................... :
تاريخ..................... :
پيوست................. :

همكار گرامي جناب آقاي  /سرکار خانم دکتر........................................
عضو محترم هيات علمي دانشگاه ........................................
ااسالم
احتراما بنا به پيشنهاد مدير محترم گروه ........................................بدينوسيله ضمن ارسال يک نسخه از پايان نامه به همراه تصوير طرح
پيشنهادي خانم /آقاي ........................................دانشجوي کارشناسي ارشد رشتهي ........................................از جنابعالي دعوت مي شود به عنوان
داور در جلسه دفاع از پايان نامدده نامبرده که در روز........................................مورخ  ........................................ساعت  ........................................در محل
 ........................................برگزار ميشود شرکت فرماييد .پيشاپيش از همکاري صميمانهي جنابعالي سپاسگزاري مي شود.

اا آرزوي توفيق الهي
دکتر......................
معاون پژوهشي دانشكده.......................

رونوشت :
 رياست محترم دانشکده  .................................دانشگاه  ( ........................................براي استاد داور خارج از دانشگاه) رياست محترم دانشکده جهت اطالع مدير محترم گروه ........................................ استاد راهنماي محترم دانشجوکارشناس محترم تحصيالت تکميلي دانشکده جهت درج در پرونده دانشجو و اقدام مقتضي
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فرم شماره 51
معاونت آموزشي
و تحصيالت تکميلي

ااالغ نماينده تحصيالت تكميلي دانشگاه

شماره................... :
تاريخ..................... :
پيوست................. :

همكار گرامي جناب آقايدکتر........................................
عضو محترم هيات علميگروه........................................

باسالم واحترام

بدينوسيله از جنابعالي دعوت مي شود که به عنوان نماينده تحصيالت تکميلي در جلسه دفاع از پايان نامه آقاي /خانم ....................به

شماره دانشجويي ..........................دانشجويکارشناسي ارشد رشته ..............................از ساعت  ..........تا  ............روز
 ...............مورخ 931.../.../...در محل ................................برگزار مي شود ،شرکت فرموده و پس از تکميل گزارش برگزاري جلسه
دفاع ،آن را به همراه فرمهاي ارزشيابي پايان نامه توسط اساتيد راهنما ،مشاور و داور به صورت محرمانه به مديريت تحصيالت تکميلي و
استعدادهاي درخشان دانشگاه ارسال فرماييد .در ضمن پس از برگزاري دفاع ،صورتجلسه دفاع را تکميل و به معاون محترم آموزشي و
تحصيالت تکميلي دانشکده مربوطه تحويل دهيد.
در ضمن دانشجو از يک نمره ي بند استمرار در فعاليت پژوهشي با توجه به موارد ذيل حداکثر .............نمرهمي تواند کسب نمايد.
از سه عدد فرم شماره ( 7گزارش پيشرفت و استمرار در فعاليت هاي پژوهشي دانشجويان دوره ي کارشناسي ارشد) تعداد ............فرمارائه نموده
است.

با تأخير نمي باشد

 )2طرح پيشنهادي دانشجو :با تأخير مي باشد

 )3به دليل دفاع دانشجو در نيمسال ششم مشمول کسر  ./5نمره مي گردد.

به پيوست شرح وظايف آن نماينده محترم ارسال مي گردد.

با آرزوي توفيق الهي
دکتر.........................................
مدير تحصيالت تکميلي و استعدادهاي درخشان دانشگاه

رونوشت :کارشناس محترم تحصيالت تکميلي دانشکده جهت درج در پرونده دانشجو
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 .1طبق تبصره بند  1مصوبهي شوراي تحصيالت تکميلي مورخ  10خرداد  98نمرهي پايان نامه دانشجويان کارشناسي ارشد شامل حداکثر يک نمره
فعاليتهاي پژوهشي مطابق نمره اعالم شده در فرم شماره ( 13در صورت ارسال به مجالت معتبر يک نمره و در صورت ارسال به کنفرانسهاي ملي و
بين المللي نيم نمره) با دارا بودن مستندات معتبر مي باشد ،بديهي است چنانچه دانشجو فاقد مستندات فعاليتهاي پژوهشي باشد نمره وي بر مبناي 18
محاسبه خواهد شد .شايان ذکر است مقاله الزم است مرتبط با پايان نامه بوده و با اسم استاد راهنما و تاييد ايشان ارسال گردد .در ضمن صرفا به ارسال
مقاله به کنفرانسهايي که فقط چکيده مقاالت را چاپ مي کنند امتيازي تعلق نمي گيرد .ليکن در صورتيکه خالصه مقاله قبل از تاريخ دفاع چاپ گردد
نيم امتياز قابل احتساب خواهد بود.
 .2ارائه مستندات جلسه دفاع به همراه مدارك صورتجلسه دفاع توسط نماينده تحصيالت تکميلي جهت ارسال به مدير تحصيالت تکميلي دانشگاه الزامي
است.
 .3نماينده محترم الزم است از تطبيق پايان نامه با طرح پيشنهادي مصوب تحصيالت تکميلي ،توسط داوران محترم اطمينان حاصل نمايد و تاييديهي
اساتيد داور مبني بر تطابق پايان نامه با طرح پيشنهادي را دريافت نمايد.
 .4دريافت گزارش هاي سه ماهه از کارشناس تحصيالت تکميلي دانشکده و ارايهي آن به اعضاي کميته دفاع جهت درج نمره مربوط به استمرار در
فعاليتهاي پژوهشي الزم است.
 .5توصيه مي گردد با حضور به موقع در جلسه دفاع همچنين فرايند جلسه به شرح ذيل توسط آن نماينده محترم اعالم گرد.
الف -اعالم شروع جلسه
ب -معرفي دانشجو
ج -معرفي اعضاي کميته دفاع و اعالم مدت زمان الزم جهت سخنراني و طرح سوال توسط حضار و داوران (حدود چهل دقيقه وقت براي سخنراني
دانشجو در نظر گرفته شود)
 -6طبق مصوبه شوراي تحصيالت تکميلي مورخ 1380/12/03الزم استنماينده محترم تحصيالت تکميلي موارد زير را بعد از تحويل گرفتن فرمهاي
مربوط به گزارش پيشرفت تحصيلي دانشجو ( فرم شماره  )7از کارشناس تحصيالت تکميلي دانشکده ،بررسي و گزارش نمايد:
براي دانشجويان کارشناسي ارشد ورودي  98به بعد نمره بند پيشرفت مستمر پژوهشي از فرم ارزشيابي پايان نامه ( فرم شماره  )7به صورت زير لحاظ
گردد.
الف) در صورت تصويب طرح پيشنهادي در شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده بعد از موعد مقرر  0/25از حداکثر نمره پيشرفت پژوهش کسر مي گردد،
در صورت دفاع از پايان نامه در نيمسال ششم به شرط موافقت کميسيون موارد خاص  0/5نمره از اين سقف کسر مي شود  .چنانچه  ،بعد از اين زمان
کميسيون موارد خاص دانشگاه يا استاني با تمديد سنوات دانشجو و دفاع از پايان نامه موافقت نمودند  ،نمره اي به بند پيشرفت پژوهشي تعلق نخواهد
گرفت.
ب) ارائه حد اقل سه گزارش پيشرفت پژوهش سه ماهه با شماره ي اداري تحصيالت تکميلي دانشکده به جلسه دفاع الزامي است و در صورت عدم ارائه ،
به ازاي هر گزارش  0/25از سقف نمره پيشرفت مستمر پژوهش کاسته خواهد شد .همچنين مستندات مربوطه به همراه ساير مدارك  ،قبل از جلسه
دفاع توسط کارشناس تحصيالت تکميلي دانشکده تحويل گرديده و نماينده مذکور نيز گزارشات را به همراه ساير مستندات جلسه دفاع
به مدير تحصيالت تکميلي دانشگاه ارسال نمايد.
ج) در صورتي که دانشجو قبل از جلسه دفاع از پايان نامه موفق به پذيرش يک مقاله مشترك با استاد راهنما در مجالت معتبر علمي -پژوهشي گردد از
کسر نمره بند استمرار در فعاليت پژوهشي ناشي از ديرکرد تصويب پروپوزال معاف مي گردد)81/8/22(.
 -7لطفاً اصل فرم شماره  91تحويل مدير گروه مربوطه گردد و کپي آن همراه صورتجلسات دفاع به تحصيالت تکميلي دانشگاه تحويل داده شود.
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بسمه تعالي

محرمانه

فرم شماره 59
فرم ارزشيااي پايان نامه
توسط اساتيد راهنما ،مشاور و داور

معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي
نماينده محترم تحصيالت تكميلي دانشگاه

اا سالم
احتراماً به استحضار ميرساند که جلسه دفاع از پايان نامه خانم /آقاي  ........................................دانشجوي کارشناسي ارشد رشدته ........................................
بدده شددماره دانشددجويي ........................................بددا عنددوان........................................ ........................................ ........................................ ........................................ :
........................................ ........................................
در ساعت  ......................روز  ...............................در محل  ........................................برگزار گرديد .نمرة دانشجو از نظر اينجانب  .............................................بده
شرح زير اعالم ميگردد.

نحوه ارايه مطالب در جلسه دفاع
استمرار در فعاليت پژوهشي
انتقال نتايج
پژوهشي

ارسال مقاله به کنفرانس داخلي يا خارجي( حداکثر 1/1نمره)
ارسال مقاله به مجالت معتبر (حداکثر  5نمره )
پايان نامه کاربردي (حداکثر  5نمره)

سمت :
استاد راهنما

استاد مشاور

داور خارجي

داور داخلي
نام و نام خانوادگي ........................................
امضاء .......................................
تاريخ ........................................

بسمه تعالي

محرمانه

فرم شماره 54
گزارش نماينده تحصيالت تكميلي دانشگاه در جلسه دفاع از پايان نامه

معاونت آموزشي
و تحصيالت تکميلي

مدير محترم تحصيالت تكميلي و استعدادهاي درخشان دانشگاه
با سالم،احتراماً به استحضار ميرساند که جلسه دفاع از پايان نامه خانم /آقاي  ...............................دانشجدوي کارشنداسي ارشد رشته ي
 ...................................به شماره دانشجويي ........................................با عنوان........................................ ........................................ ........................................ :
........................................ ........................................ ........................................در ساعت  ......................روز  ...............................در محل ........................................
برگزار گرديد .ضمن ارسال تعداد  ..................برگة ارزشيابي تکميل شده توسط اساتيد راهنما ،مشاور  ،داور و مستندات فعاليتهاي پژوهشي انجام شده
که به تاييد اعضاءکميته دفاع پايان نامه رسيده،نتيجه جلسه به شرح زير جهت استحضار و اقدام الزم به حضور اعالم مي گردد.
الف) ارزشيااي پايان نامه:

*
*

*

.

بسمه تعالي
فرم شماره 56
معاونت آموزشي
و تحصيالت تکميلي

مجوز تكثير و صحافي پايان نامه

اصالح و اعمال نظرات کميته دفاع پايان نامه حداکثر تا دو ماه بعد از دفاع بايد انجام پذيرد.

معاونت محترم پژوهشي دانشكده.................................شماره................... :تاريخ..................... :
اا سالم
احتراما به پيوست يک نسخه از پايان نامه آقاي /خانم  .................................................دانشجوي دورهي  .................................رشته ....................................کده
به استناد تاييديهي ذيل ايرادات وارده به پايان نامه توسط دانشجو بر طرف شده است ،جهت صدور مجوز تکثير و صحافي به حضور ارسال مي گردد.
نام و نام خانوادگي

امضاء

سمت
*

استاد راهنما

استاد مشاور
داور داخل
مدير گروه
* ايرادات وارده توسط داور خارجي در صورت موافقت داور خارج توسط استاد
راهنما اررسي گردد.
دکتر.........................................
مدير گروه ......................
امضاء و تاريخ................
مدير محترم تحصيالت تكميلي دانشگاه
اا سالم
احتراما ،به پيوست يک نسخه از پايان آقاي /خانم  .................................................دانشجوي دورهي  .................................رشته ....................................بنا بده
تاييديهي ذيل توسط کارشناس تحصيالت تکميلي دانشکده بررسي و تطبيق آن با الگوي نگارش دانشگاه تاييد گرديده است ،جهت بررسدي و صددور
مجوز تکثير و صحافي به حضور ارسال مي گردد.
................................................................
کارشناس تحصيالت تکميلي دانشکده
امضاء و تاريخ....................................
دکتر.........................................
معاون پژوهشي دانشكده.........................
امضاء و تاريخ................
پايان نامه دريافتي با الگوي نگارش پايان نامه ها تطبيق داده شد و
الف) مطابق الگو تنظيم شده است.

امضاء کارشناس

تاريخ

تحصيالت تكميلي

ب) با الگو همخواني ندارد و موارد اشکال به دانشجو اطالع داده شد

دانشگاه

ج) پس از مرتفع نمودن موارد اشکال توسط دانشجو ،مجددا با الگو تطبيق داده شد.
تکثير و صحافي ..............نسخه پايان نامه و  .................نسخه  CDبالمانع است.

دکتر
مدير تحصيالت تكميلي دانشگاه
امضاء و تاريخ

بسمه تعالي
فرم شماره 57
گزارش دانش آموختگي دانشجويان کارشناسي ارشد

معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي

شماره................... :تاريخ ..................... :پيوست :دارد( کارنامه)
رياست محترم دانشكده.................................
اا سالم
به شماره دانشجويي ...........................................کليده واحددهاي الزم
احتراماً به استحضار ميرساند که آقاي  /خانم ........................................................
براي اخذ درجه  .................................را با معدل کل ...............گذرانده است و در تاريخ  ....................................با موفقيدت از پايدان نامده خدود بدا عندوان:
............................................................................................................................................................................................................................
دفاع نموده است ،از نظر اين گروه داراي شرايط دانش آموختگي مي باشد .ضمن ارسال پيوست هاي زير ،خواهشمند اسدت دسدتور فرماييدد مراتدب
جهت اقدامات بعدي به تحصيالت تکميلي دانشگاه اعالم گردد.
پيوست ها :
الف)  1نسخه پايان نامه که به امضاي اعضاي کميته داوري پايان نامه رسيده است.
ب) لوح فشددرده حدداوي پوشه پايان ندامدده ،چکيدههاي فارسي و انگليسي و فرم آلبوم بددا فرمدت هداي  PDFو .)Word 2003( Word XP
(الزم است فايل هاي پايان نامهپس از اصالح نهايي و تاييد تحصيالت تکميلي دانشگاه توسط دانشجو ارايه شود)
ج) يک نسخه کارنامه تحصيلي دانشجو به تفکيک نيمسالهاي تحصيلي با قيد معدل هر نيمسال و معدل کل که به تاييد گدروه و آمدوزش دانشدکده
رسيده است(در کارنامه ،نمره اعالم نشده نبايد وجود داشته باشد).
د) صورتجلسه موافقت گروه و دانشکده با فارغ التحصيلي دانشجو
ر)برگ تسويه حساب با واحدهاي مختلف دانشگاه
دکتر................................
مدير گروه...................................
تاريخ و امضا

شماره................... :تاريخ ..................... :پيوست :دارد( کارنامه)
مدير محترم تحصيالت تكميلي دانشگاه
با سالم و احترام
ضمن تاييد دانش آموختگي نامبرده و ارسال محرمانه کارنامه تحصيلي دانشجو ،خواهشمند است دستور فرماييد اقدامات الزم جهت دانش آموختگي
نامبرده انجام شود.
دکتر................................
رييس دانشكده.............................
امضاء

شماره................... :
تاريخ..................... :
پيوست................. :

بسمه تعالي
فرم شماره 58
معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي

تسويه حساب دانشجويان کارشناسي ارشد
(در سه ارگ)

خانوادگي……………………………… شماره دانشجويي …………………… دانشجوي کارشناسي ارشد
دوره ي ……………………رشته ……………… گرايش……………… دانشکده……….……..…….
تلفن………………………… پست الکترونيک……………………
………………………………………

نام و نام خانوادگي

مهر و امضاي مسئول

مسئول مراوطه

واحد

توضيحات
………………………………………………………………………………………………………
رديف

………………………
5
استاد/اساتيد راهنما
1

9

4

1

دانشجو پايان نامه صحافي شده خود تحويل و
در خصوص هزينه هداي مدالي پايدان نامده بدا
اينجانب تسويه حساب نموده است.
*

استاد /اساتيد مشاور
مدير گروه

معاون آموزشي و
تحصيالت تكميلي
دانشكده
مرکز کامپيوتر دانشكده

دانشجوپايان نامه صحافي شدده خدود تحويدل
داده است.
نامبرده با آزمايشگاههاي گروه تسويه حساب
نموده استCD.پايان نامه تحويل گرفته شد.

با توجه به صورتجلسه انجام دفاع و نيدز عددم
بدهي ندامبرده بده ايدن معاوندت انجدام سداير
مراحل تسويه حساب بالمانع است.
نامبرده هيچگونده بددهي بده مرکدز کدامپيوتر
دانشکده ندارد.

*در صورتي که استاد ( اساتيد) مشاور خارج از دانشگاه ااشد ،دانشجو مي تواند پايان نامه ايشان را اه استاد راهنما تحويل دهد.

نام و نام خانوادگي دانشجو……………………… شماره دانشجويي ……………………مقطع  :کارشناسي ارشد
نام و نام
توضيحات

رديف
6

7

8

مسئول مراوطه

مدير امور عمومي دانشكده

به آزمايشگاهها  ،کارگاههدا و واحدد سدمعي –
بصري دانشکده بدهي ندارد

آموزش دانشكده

از نقطه نظر آموزشي دانش آموختگي دانشدجو
بالمانع است.

کارشناس تحصيالت
تكميلي دانشكده

3

51

خانوادگي

حسااداري دوره هاي شبانه
(مخصوص دانشجويان شبانه و
انصرافي )

کتااخانه مرکزي

از نقطدده نظددر آموزشددي و پژوهشددي دانددش
آموختگي دانشجو بالمانع است

هيچگونه بدهي به حسابداري دوره هاي شبانه
ندارد.

يک نسخه پايان نامه و  CDتحويل گرفته
شد .ايشان هيچگونه بدهي به کتابخانه مرکزي
دانشگاه ندارد( .در صـورت داشـتن کـارت
کتااخانه کارت از دانشجو گرفته شود)

مهر و امضاي مسئول واحد

نام و نام خانوادگي دانشجو……………………………… شماره دانشجويي ……………………مقطع  :کارشناسي ارشد

توضيحات

رديف
55

امور دانشجويي

بابت کمک هزينه تحصيلي مبلغ
به عدد:
به حروف:
بدهکار مي باشد.

نام و نام خانوادگي

مهر و امضاي مسئول

مسئول مراوطه

واحد

ريال
ريال

بابت هزينه خوابگاه مبلغ
به عدد:
به حروف:

ريال
ريال

بدهکار است و کليه وسايل خوابگاه و کارت تـردد در
خوااگاه و کارت تغذيه را تحويل داده است.

جمعا" مبلغ
به عدد:
به حروف:
به صندوق رفاه دانشجويان بدهي دارد.

ريال
ريال

تاريخ آخرين قسط وام:
51

امور پاياننامه
تحصيالت تكميلي
دانشگاه

59

امور آموزشي
تحصيالت تكميلي
دانشگاه

دوعدد  CDاز پايان نامه ،فرم مرکز اطالعات و مدارک
علمي ،فرم آلبدوم فدارغ التحصديالن وفدرم شدماره 21
تحويل گرفته شد و با توجه به صورتجلسه انجام دفاع و
نيز عدم بدهي نامبرده به ايدن مدديريت سداير مراحدل
تسويه حساب بالمانع است.
باتوجه به مددارک ضدميمه و تکميدل تسدويه حسداب،
انجام امور مربوط به دانش آموختگي دانشدجو بالمدانع
است.ايشان کارت دانشجويي را تحويل داده اند.

دانشآموختگي نامبرده بالمانع است.
دکتر
مدير تحصيالت تکميلي و استعدادهاي درخشان دانشگاه
امضا و تاريخ

بسمه تعالي
فرم شماره 53
معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي

درخواست انصراف دانشجويان تحصيالت تكميلي
(فرم را از دانشکده مربوطه دريافت نماييد)

مدير محترم گروه ....................................
با سالم اينجانب  ....................................فرزند  ....................................به شماره شناسنامه  ........صادره از  .......................دانشدجوي دوره ....................................
نوبت  ....................................رشته  ....................................به شماره دانشجويي  ....................................که تعداد  ............واحد درسدي را بدا معددل  ..............در
اين دانشگاه گذرانده و  ،تقاضاي انصراف از تحصيل دارم .خواهشمند است صورت امکان با تقاضاي اينجانب موافقت فرماييد .ضمناً مدارک الزم  (:فرم
تسويه حساب) به پيوست تقديم ميگردد.

تاريخ و امضاء

نظر مديريت محترم تحصيالت تكميلي دانشگاه :درخواست دانشجوي فوق مورد  ................................قرار گرفت.

تاريخ امضاء  ،و مهر

کارشناس محترم امور مالي شبانه.....................................................

تاريخ و امضا

کارشناس آموزشي تحصيالت تكميلي ثبت در سيستم و ارائه گواهي مراوطه

شماره................... :
تاريخ..................... :
پيوست................. :

بسمه تعالي
فرم شماره 11
پرداخت حق الزحمه داور خارجي پايان نامه کارشناسي ارشد
خواهشمند است آخرين حکم کارگزيني استاد ضميمه شود.

معاونت آموزشي
و تحصيالت تکميلي

اين فرم حداقل  51روز قبل از تاريخ دفاع جهت انجام امور اداري به حوزه
تحصيالت تکميلي ارسال شود.

نام و نام خانوادگي داور خارج:
مدرک تحصيلي:
رتبه علمي:
رشته و گرايش:
گروه:
دانشکده:
دانشگاه:
نام و نام خانوادگي دانشجوي

شماره

استاد

تاريخ

کارشناسي ارشد

دانشجويي

راهنما

دفاع

هزينه
هزينه داوري

اياب و

ماليات

خال

پرداختي

ذهاب

بر اساس مصوبه مورخ  93/53/31شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه و تأييد آن در جلسه مورخ  93/52/38هيئت رئيسهي محترم ،مبالغ فوق پس از
کسر ماليات قابل پرداخت است.
دکتر........................

دکتر......................

رييس دانشكده...............

مدير گروه ......................

تاريخ و امضاء

تاريخ و امضاء
دکتر
معاون اداري و مالي دانشگاه

تاريخ و امضاء
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
اينجانب دکتر  .....................................................عضو هيئت علمي دانشگاه  ..............................................مبلغ  .....................................بابت
داوري و هزينهي اياب و ذهاب دريافت نمودم.
تاريخ ...................................................
امضاء ...................................................

بسمه تعالي
فرم شماره 22

درخواست تسويه حساب نهايي هزينه پايان نامه دانشجويان کارشناسي ارشد

معاونت آوزش يز تحصيالت تكميلي

اين فرم به پيوست طرح پيشنهادي مصوب(شامل هزينه هاي تأييد شده ممهور به مهر تحصيالت تکميلي ) حداکثر تا  30روز پس از دفاع
به معاونت اداري و مالي دانشگاه ارسال گردد.

شماره ....................................تاريخ....................................
معاون محترم اداري و مالي دانشگاه........................................................
احترام ًا از آنجا که آقاي /خانم ........................................................دانشجوي کارشناسيي ارشيد دوره  ...........................رشيتهي  ...........................................بيه شيماره
دانشجويي  ...........................................در تاريخ ....................................از پايان نامهي خود دفاع کرده است ،ضيمن ارسيال ميدارك و اسيناد الزم خواهشيمند اسيت
دستور فرماييد نسبت به تسويه حساب هزينهي اجراي پاياننامه ي نامبرده به مبلغ  ...................................اقدام گردد.
در ضمن دانشجو  :دفاع کرده است (تاريخ دفاع)......................................

دفاع نکرده است

و پايان نامه نامبرده بصورت:

بنيادي
نظري

توسعهاي
عملي عملي  -ميداني
کاربردي

دکتر ...................................................
معاونت پژوهشي دانشکده ...................................
امضاء
________________________________________________________________________________
مسئول محترم حسابداري حوزه پژوهشي ،آموزشي و تحصيالت تکميلي لطفاً بررسي و اقدام الزم صورت پذيرد.

بسمه تعالي
ضميمه فرم شماره 22
صورت ريز هزينه پايان نامه ي دانشجويان تحصيالت تکميلي
(فاکتورها الزم است داراي تاريخ و بدون خط خوردگي باشد)
استاد :

دانشجو:
رديف

شماره دانشجويي:

شرح فاکتور

تاريخ فاکتور

مبلغ فاکتور

1
2
3
4
5
6
7
9
8
10
11
12
13
14
15
استاد :

دانشجو:

نام و نام خانوادگي

نام و نام خانوادگي

امضاء و تاريخ

امضاء و تاري خ
معاون پژوهشي دانشکده:
امضاء و تاريخ:

مسئول حسابداري حوزه پژوهشي  ،آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشگاه :

اسمه تعالي
فرم شماره 14
اررسي لوح فشرده وپايان نامهجهتمطااقت اا مفاد راهنمايتدوين پايان نامه

معاونت آموزشي
و تحصيالت تکميلي
نام ونام خانوادگي:

رشته تحصيلي:

شماره دانشجويي:

عنوان پايان نامه :
لوح فشرده()CD


پايان نامه اصورت pdf



پايان نامه اصورت ( wordاررسي فونت،فاصله

 مقدمه

حاشيه ها)

 مروري ارتحقيقات انجام شده



 متن پايان نامه

 روش انجام کار

صفحه تاييديه اعضاء کميته

 نتايج  ،احث وپيشنهادها

 -فارسي

 فهرست مناا

 انگليسي

صفحه تقديم

 oکتاب



صفحه سپاسگذاري

 oمناا اينترنتي



صفحه چكيده

 oمقاله


چكيده انگليسي اصورت pdf

-چكيده انگليسي



چكيده انگليسي اصورت word



صفحه فهرست مطالب



چكيده فارسي اصورت pdf



صفحه فهرست جداول



چكيده فارسي اصورت word



صفحه نگاره هاوتصاوير



فرم آلبوم پايان نامه فارغ التحصيالن



فهرست نشانه هاي اختصاري



فرم مرکزاطالعات ومدارک علمي

 -چكيده فارسي

تطبيق پايان نامه صحافي شده اا راهنماي تدوين پايان نامه


رنگ جلد



روي جلد



پشت جلد



عطف پايان نامه



صفحه سفيد



صفحه اسم اهلل الرحمن الرحيم



صفحه حمايت از حقوق پديد آورندگان



صفحه مشااه روي جلد(فارسي و انگليسي)



صفحه تاييديه اعضاءکميته(فارسي و انگليسي)



صفحه تقديم



صفحه سپاسگذاري



صفحه چكيده(فارسي و انگليسي)



صفحه فهرست مطالب



صفحه فهرست جدول ها



صفحه فهرست شكل هاوتصاوير



رعايت فواصل حاشيه صفحات متن اصلي پايان



صفحه آرايي



کيفيت چاپ

نامه


فهرست مناا



تعداد نسخ

نظريه کارشناس ومسئول اررسي پايان نامه ها:

پايان نامه ولوح فشرده مطااق اا مقررات آيين نامه مي ااشد.
نام و نام خانوادگي...........................................
امضاء و تاريخ

بسمه تعالي
فرم شماره 21
معاونت آموزشي
و تحصيالت تکميلي

تقاضاي انتقال به صورت مهمان دانشجويان کارشناسي ارشد
(در صورت نياز برگه اضافي پيوست شود)

شماره................... :
تاريخ..................... :
پيوست................. :

جناب آقاي  /سرکار خانم دکتر.....................................................
باسالم واحترام
بييه استحضار مي رسيييياند  ،اينجانب دانشجوي آن دانشگاه با مشخصات ذيل:
گرايش:
شماره دانشجويي:
رشته تحصيلي:
کدملي:
نام خانوادگي:
نام:
دوره:
نيمسال:
سال ورود:
مقطع:
سال ورود:
مقطع:
و با اطالع از قوانين آموزشي
معدل واحدهاي گذرانده تاکنون :
تعداد واحدهاي گذرانده:
تقاضاي انتقال به صورت مي همان به دانشگاه  ......................................دارم ،در صورت امکان تقاضاي اينجانب بررسي و اقدام الزم مبذول گردد .در ضمن اينجانب متعهد مي گردم
در صورت موافقت دانشگاه ياسوج و دانشگاه مقصد با تقاضاي اينجانب با دانشگاه تسويه و در تاريخ مقرر خود را به اداره آموزش دانشگاه مقصد معرفي نموده و حق بازگشت از
تقاضاي خود را ندارم.
نام و نام خانوادگي دانشجو ........
تاريخ درخواست و امضا
_________________________________________________________________
معاونت محترم آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشکده ......................
سالم عليکم ؛
با ارائه شراي ط دانشجو ....................در مورد انتقال به صورت مهمان به دانشگاه  ......................در جلسه مورخ ...............................گروه آموزشي ................................مورد بررسي قرار
گرفت و
با آن مخالفت شد
با آن موافقت شد و ايشان از ليست دروس درج شده در جدول زير مي تواند دروسي را در دانشگاه مقصد به صورت ميهمان اخذ نمايند:
5
1
6
2
7
3
9
4
در ضمن استاد راهنماي دانشجو در جلسه مورخ  ..................شوراي گروه جناب آقاي  /سرکار خانم دکتر  ............................تعيين شده است که موارد فوق مورد تأييد ايشان نيز قرار
گرفته است.
مدير گروه آموزشي...........................
استاد راهنماي دانشجو
نام و نام خانوادگي...............................
نام و نام خانوادگي ............................
تاريخ و امضا
تاري خ و امضا
_________________________ ____________________________________________________________
مدير محترم تحصيالت تکميلي دانشگاه
سالم عليکم
تقاضاي انتقال خانم  /آقاي  ................................به دانشگاه  ........................دانشکده  ........................در شوراي آموزشي تحصيالت تکميلي مورد بررسي قرار گرفت و نظر دانشکده
درخصوص انتقال ايشان  .............................مي باشد.
معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشکده
نام و نام خانوادگي و امضا
مهر دانشکده
مدير محترم تحصيالت تکميلي دانشگاه .............................
تقاضاي دانشجوي فوق به پيوست مدارك الزم در شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه ياسوج مورخ  ................مورد بررسي قرار گرفت و درخواست ايشان  ...................شد .
خواهشمند است پس از بررسي نتيجه را به حوزه تحصيالت تکميلي اين دانشگاه ارسال نماييد.
با آرزوي توفيق الهي
دکتر .................................
مدير تحصيالت تکميلي و استعدادهاي درخشان دانشگاه
تارخ و امضاء

نحوه ارائه لوح فشرده و پايان نامه به مديريت تحصيالت تکميلي دانشگاه
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فرمها و آيين نامه ها مي باشد)

CD
cd

cd
cd

cd
cd
cd



IRANDOC

cd

فرم قاب CD

معاونت آموزشي
مديريت تحصيالت تكميلي
نام و نام خانوادگي:
رشته و گرايش تحصيلي:
شماره دانشجويي:
مقطع تحصيلي:
تاريخ دفاع:
عنوان پايان نامه :
كد رهگيري ثبت پايان نامه در سايت ايران داك :

راهنماي تدوين و نگارش پاياننامه تحصيلي
مقدمدده
دانشجوي گرامي

اينک که به ياري خداوند متعال با گذراندن مراحل آموزشي قصد تدوين و نگارش پايان نامه تحصيلي خود را داريد بده شدما توصديه مدي
شود ،مطالب اين راهنما را به دقت مطالعه فرماييد .اين راهنما به شيوه ساده اي نگاشته شده و مي تواند شما را تا رسيدن بده يدک پايدان
نامه کامل همراهي کن د .پايان نامه به عنوان بخشي از فعاليت هاي الزم براي اخذ درجه در رشته و مقطع تحصيلي مربوطه مي باشد ،کده
شامل شناسائي ،طرح مسئله علمي ،بيان فرضيه ،هدف ،روش تحقيق ،مراحل تحقيق ،بحث و نتيجه گيدري اسدت ،لدذا بايسدتي بده طدور
منطقي و علمي نگاشته شود.يکي از دالئل تهيه اين راهنما ايجاد هماهنگي از نظر شکل ظاهري ،نحوه تايدپ ،صدحافي و صدفحه پدردازي
پايان نامه تحصيلي دانشجويان دوره تکميلي است ،به نحوي که شيوه هاي تدوين پايان نامه در رشته هاي مختلف دچار تشتت نشود و تدا
حد امکان استقالل علمي رشته ها نيز حفظ گردد ،الزم است دانشجويان پايان نامه خود را به زبان فارسي تنظيم کنند .پايان نامه ايکده از
استانداردهاي تعيين شده ،برخوردار نباشد مورد قبول دانشگاه قرار نخواهد گرفت.

فصل اول :تنظيم مطالب پاياننامه
 نكات کليقبل از شروع نگارش پاياننامه نکاتي در مورد تايپ به شرح زير به اطالع ميرساند:
تايپ در محيط  2339 Wordو باالتر انجام و با پسوند .docذخيره ميشود.
ويندوز  XPقابليت تايپ فارسي را دارد ولي برخي حروف با صفحه کليد استاندارد هماهنگ نيست .از طرف ديگر نيم فاصله را نميتوان تايپ
کرد( .مثالً به جاي اين که "ميشود" را به اين شکل تايپ کنيد ،به يکي از صورتهاي "مي شود" يا "ميشود" تايپ ميشود يا به جاي
اين که "محلولها" را به اين شکل تايپ کنيد ،به يکي از صورتهاي "محلول ها" يا "محلولها" تايپ ميشود که هر دو حالت از نظر
نگارش فارسي غلط است و در زمان تحويل پاياننامه قابل قبول نيست)
براي رفع اين نقيصه در حالت  Safe Modeيک فايل با نام " " KBDFA.DLLرا در فولدر  System32ويندوز رايانهي خود کپي کنيد که
در هنگام کپي کردن رونويسي شدن آن بر روي فايل موجود با همين نام از شما سؤال ميشود که  Yesرا انتخاب نماييد.
براي ورود به حالت  Safe Modeالزم است که در همان ابتداي راهاندازي رايانه اتان و قبل از شروع شدن ويندوز (يعني زماني که صفحهي
نمايشگر مشکي رنگ است و عبارات با خطوط سفيد ديده ميشوند) با زدن کليد  F8از ليستي که باز ميشود  Safe Modeرا انتخاب کنيد.
پس از رونويسي فايل مورد بحث ،رايانه را  restartکنيد .پس از اين اقدام ،در محيط Wordبا پايين نگه داشتن کليد  Shiftو زدن کليد
فاصله ،نيمفاصله ايجاد خواهد شد و به عالوه جاي کليدهاي "ي"" ،پ" و "ژ" نيز درست خواهد شد ..اين فايل را به راحتي ميتوانيد از برخي
سايتهاي اينترنتي منجمله سايت زير دانلود کنيد.
()http://www.dlldll.com/kbdfa.dll_download.html
در استفاده از نقطه ،کاما و  ....دقت داشته باشيد که اين عالمتها به کلمهي قبلي خود ميچسبند و از کلمه بعدي به اندازهي يک فاصله قرار
ميگيرند.
 Enterزدن تنها بر اي ايجاد پاراگراف جديد است نه براي ايجاد صفحهي جديد .براي ايجاد صفحه جديد از  Enterزدن متوالي اجتناب کنيد
بلکه با پايين نگه داشتن کليد  Ctrlو زدن Enterصفحه جديد ايجاد کنيد.
در تايپ فارسي که با کلمات انگليسي آميخته ميشود بايد دقت داشت که جهت تايپ همواره  Right-to-leftباشد و متن جورچين
( )Justifyشود.

الف – صفحات مقدماتي
روي جلد
صفحه روي جلد ،به ترتيب در سمت راست به زبان فارسي و در سمت چپ به زبان انگليسي در دو طرف پاياننامه زرکوب ميشدوند و شدامل آرم
دانشگاه ياسوج ،دانشکده ،گروه ،رشته و گرايش ،عنوان پايان نامه ،نام و نام خانوادگي استاد يا اساتيد راهنما ،استاد يا اساتيد مشاور ،نويسنده و
تاريخ تهيه پاياننامه ميباشد.

صفحهي سفيد
دو صفحه سفيد يکي در ابتدا بعد از جلد و ديگري در آخر پاياننامه قبل از جلد قرارميگيرند.
صفحهي اسم ا ...الرحمن الرحيم
بعد از صفحه سفيد (بسم ا ...الرحمن الرحيم در وسط صفحه) قرار گيرد و به شکل ساده و مشخ
کادر و تزئين در اين صفحه خودداري شود.

صفحه آرايي شود ،از به کار بدردن هدر گونده

صفحهي حمايت از حقوق پديد آورندگان
چاپ و انتشار پايان نامه هاي دانشجويان دانشگاه ياسوج مبين ب خشي از فعاليتهاي علمي پژوهشي دانشگاه است بنابر ايدن بده منظدور آگداهي و
رعايت حقوق دانشگاه ،دانش آموختگان اين دانشدگاه نسدبت بده درج عبدارت زيدر در يدک صدفحه مجدزا بعدد ازصدفحهي بسدم ا ...الدرحمن
الرحيمصفحهي حمايت از حقوق پديد آورندگان با متن زير که با قلم ( NAZANINبرجسته با اندازه )51متعهد مي شوند:
پاياننامهي حاضر ،حاصل پژوهشهاي نگارنده در دورهي کارشناسي ارشد رشتهي  .........گرايش ...........است که در  ........سال
 .........در دانشكدهي  ........دانشگاه  ........اه راهنمايي جناب آقاي/خانم دکتر  ...............و مشاورهي جناب آقاي/خانم دکتر
 ..............از آن دفاع شده است و کليهي حقوق مادي و معنوي آن متعلق اه دانشگاه ياسوج است.

صفحهي مشااه طرح روي جلد
مشابه طرح فوق دو صفحه بر روي کاغذ پرينت ميشود که يکي در ابتداي پاياننامه و ديگري در انتهاي آن قرار ميگيرد.

صفحهي تأييديه اعضاء کميته
با امضاي استادان راهنما و مشاور و داوران و نماينده تحصيالت تکميلي که بيانگر کليات پاياننامه است ( .اين صفحه براي تمام جلدهاي پايان
نامه بايد با امضاء اصلي اعضاء کميته دفاع باشد ،تصوير قابل قبول نيست)

صفحهي تقديم
اين ص فحه اختياري است و اختصاص به ذکر نام فرد يا افرادي دارد که پاياننامه به ايشان تقديم ميشود .اگر چده مدتن ايدن صدفحه بده سدليقه
شخصي بستگي دارد ،اما با توجه به شئونات ملي و فرهنگ اسالمي کشور بايستي متن آن مورد تأييد تحصيالت تکميلي دانشگاه نيز باشد.
صفحهي سپاسگزاري
اين صفحه اختياري است .در اين صفحه از افرادي که در انجام پاياننامه به نحو مؤثري همکاري نموده اند سپاسگزاري ميشود .عنوان اين صفحه
به فاصله  9سطر از لبه کادر باال به صورت وسط چين نوشته شده و متن اصلي به فاصله دو سدطر در زيدر آن نوشدته ميشدود( .طبدق نمونده
پيوست)
صفحهي چكيده
 -5چکيده بايستي مختصر و مفيد بوده شامل هدف پژوهش ،روش پژوهش و نتايج به دست آمده به طور مختصر ميباشدد و بايدد حدداقل 233
کلمه و حداکثر دو صفحه بدون ذکر فرمول ،نگاره و منابع باشد .در صورتي که چکيده حدود نيم صدفحه باشدد ،تمدامي آن در يدک پداراگراف
آورده شود.
 -2متن صفحه چکيده با فونت نازنين( )59و فاصله سطرها  Singleاست .متن چکيده با رعايت  24ptاز عنوان چکيده و نيم سانتيمتر فاصله
از دو طرف کادر تايپ گردد .روش کار بدين شکل است:
Format > Paragraph > ….

 -9دو کادر ساده مانند نمونه (طبق نمونه پيوست) که در کادر بااليي مشخصات دانشجو با فونت نازنين -برجسته و سايز  51تايپ گدردد .کدادر
پائيني با رعايت فاصله  24ptاز کادر بااليي تنظيم گردد و درون آن با رعايت  24ptعنوان چکيده بدا فوندت برجسدته ندازنين  51درج گدردد.
ضخامت کادر دور متن  1.1/2باشد.

صفحهي فهرست مطالب
اين صفحه شامل عناوين فصول و فهرست رئوس کليه مطالب مندرج در متن پاياننامه ميباشد ،که به ترتيب با عندوان و شدماره صدفحه همدراه
است( .طبق نمونه پيوست)

تذکر  :5صفحاتي که قبل از صفحه فهرست مطالب ميآيند در اين صفحه ذکر نميشوند.
تذکر :1چنانچه فهرستي بيش از يک صفحه باشد ،در صفحات بعدي  ،سرستونها با فاصله  1سانتي متر از باالي صفحه تايپ ميشود.
صفحهي فهرست جدولها
اين صفحه شامل ،عنوان ،شماره و صفحه جدولهاي موجود در متن ميباشد( .طبق نمونه)
صفحهي فهرست شكلها و تصاوير
اين صفحه شامل فهرست کليهي تصاوير ،نمودارها و عکسهاي موجود در متن است ،که همگي تحت عنوان شکل آورده ميشود( .طبق نمونه)
فهرست نشانههاي اختصاري
در صورت لزوم و با توجه به متن پاياننامه ،فهرستي از عالئم اختصاري همراه با معادل آنها جهت اطالع خوانندگان تهيه ميگردد .توجده شدود
که در متن پاياننامه در مرتبه اول از واژه گان اصلي و پس از آن عالئم اختصاري استفاده شود .مخففها يا توضديحات و تعريفهداي الزم بده
صورت زيرنويس هر صفحه با گذاشتن شماره (باالنويس سمت چپ) در متن آورده شود( .طبق نمونه)
پيشگفتار
اين بخش از پاياننامه اختياري است که در آن به معرفي پاياننامه و مختصري در مورد محتواي فصلها پرداخته ميشود.
ب -متن اصلي پاياننامه
متن پاياننامه معموالً با فصلي تحت عنوان مقدمه شروع شده و با ارائهي فهرست منابع و پيوستها پايان ميپذيرد فصل اول ،مقدمه؛ فصل دوم،
مباني نظري و پژوهشهاي پيشين؛ فصل سوم ،شامل روش انجام تحقيق؛ فصل چهارم دربرگيرنده يافته هاي پژوهش و بحدث پيرامدون آنهدا و
فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادها باشد با اين وجود با پيشنهاد دانشجو و تأييد استاد راهنما ممکن است حسب مورد مباحدث هدر يدک از
فصول فوق الذکر در دو يا چند فصل مجزا شکسته شود.
تذکر :اولين صفحه شمارهدار پاياننامه ،صفحهي مقدمه است ،صفحات قبل از مقدمه با حدروف ابجدد شدمارهگذاري ميشدوند و شدمارهي ايدن
صفحات در پايين صفحه به صورت وسط چين ،به فاصله  2سانتي متر از لبه پاييني کاغذ نوشته ميشود .توجه شود اگر چه شمارش صدفحات
مقدماتي از صفحهي عنوان شروع ميشود اما صفحهي عنوان و صفحهي تقديم و صدفحهي سپاسدگزاري شدمارهگذاري نميشدوند و بندابراين
شمارهگذاري صفحات مقدماتي از صفحهي چکيده و با حرف (د) شروع ميگردد .شمارهگذاري صفحات اصلي پاياننامه با اعداد ،در سمت چپ
و باالي صفحات انجام ميشود.
قابل ذکر است که هر فصل تنها يک عنوان اصلي دارد که به فاصله  8سانتي متر از لبه کاغذ در سمت چپ صفحه ظاهر ميشود .ضمناً هر فصل،
شماري عناوين فرعي دارد ،که اولين عنوان فرعي به فاصله دو سطر از عنوان اصلي و در منتهي اليه سمت راست قرار ميگيرد .پس از آن متن
فصل به فاصله يک سطر شروع ميشود .عناوين فرعي همواره به فاصله دو سطر از قسمت قبلي نگاشته ميشود( .طبق نمونه)
تذکر :الزم است عنوان اصلي با فونت  59و عنوان فرعي با فونت  56نازنين تايپ شود.

مقدمه
مقدمه ،اولين فصل متن اصلي پاياننامه ميباشد .مطالب مندرج درمقد مه بايد به نحوي باشد که با جمالت ساده ،مسأله مورد پژوهش ،و اهميت
و ضرورت پرداختن به آن را مشخ نموده؛ اهداف پژوهش را بيان دارد و با روش منطقي و هدفدار خواننده را به سوي موضوع مورد تحقيق
هدايت نمايد.
-1مباني نظري و پژوهشهاي پيشين
در اين فصل نويسنده در ابتدا مباني نظري مسئله تحقيق را بررسي مي نمايد که مسئله به لحاظ نظري ،چه بوده  ،چه هست و چه بايد باشد و
سپس نسبت به ارائه و بحث پيرامون نظرات محققيني که در پاياننامه مورد استفاده قرار گرفته است اقدام مينمايد ،اين قسمت بايستي حتي
االمکان به طور خالصه و حاوي مطالب کلي باشد .ضمناً ذکر مراجع مورد استناد ،در متن ضروري است .توجه شود که منظور از ارائه اين فصل
صرفاً ،نقل قول از مراجع و منابع مختلف نيست ،بلکه بايد همراه با خالصهاي از اين نظرات و بحث کلي باشد.
 -9روش تحقيق
در اين فصل ،روش انجام تحقيق به منظور دستيابي به اهداف پژوهش تشريح ميشود .در رشته هاي علوم پايه ،مهندسي ،و کشاورزي روش انجام
آزمايشات  ،مدل سازي ،حل معادالت و غيره مورد بحث قرار ميگيرد و محقق روشهاي جمعآوري اطالعات و تجزيه و تحليل آنها را گزارش
ميکند .در رشته هاي علوم انساني با "رويکرد کمي" ،اين بخش شامل جامعه ،نمونه و روش نمونه گيري ،ابزار تحقيق ،روشهاي آماري ،روش
اجرا و غيره گرديده و با "رويکرد کيفي" ،شامل تحقيقات ارزشيابانه ،مشاهدهاي تحليل محتوا و غيره ميگردد.
 -4يافته هاي پژوهش و احث
در اين فصل نتايج کلي حاصل از تحقيق توضيح داده ميشود .اين نتايج مي تواند به صورت نمودار ،جدول يا نگاره نيز باشد .بحث در مورد نتايج
بدست آمده و استنباط حاصله از جمله مواردي است که در اين فصل ارائه ميشود.

 -1نتيجه گيري و پيشنهاد ها
در اين فصل پژوهشگر ،براساس يافته هاي پژوهش و بحث و بررسي آنها و نيز ساير بخشهاي تحقيق ،داليل خود براي تأييديا رد فرضيه هاي
پژوهش را ارائه داده و پاسخ پرسشهاي تحقيق را بيان ميدارد .همچنين خالصه اي از مهمترينيافته هاي پژوهش بصورت جمع بندي شده
آورده مي شود .ضمنا محقق ،محدوديت هاي تحقيق حاضر و پيشنهاد هايي براي توسعه پژوهش و کارهاي آتي را در اين فصل مطرح مي
نمايد.
ج -فهرست مناا  ،نحوهي ارجاع در متن و شيوه استفاده از مناا اينترنتي
در اين قسمت نويسنده بايد فهرستي از منابع و ارجاعات مورد استفاده در متن پايان نامه ،مانند (کتاب ،مقاله ،مصاحبه و اينترنت) را ارائه
نمايد".شيوهي نوشتن مناا و مآخذ اه انتخاب گروه است ولي نبايد مغاير اا نمونههاي داده شده در اين شيوه نامه که اه تصويب
شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه نيز رسيده است ،ااشد".
نحوهي ارجاع در متن:
براي ارجاع در متن پايان نامه به ترتيب نام خانوادگي نويسنده ،سال در داخل پرانتز آورده ميشود .برخي گروههاي آموزشي ترجيح ميدهند کده
ارجاع با شمارهگذاري صورت پذيرد که در صورتي که به شکل زير باشد ،مورد تأييد تحصيالت تکميلي است.
نمونه الف) محاسبات تئوري براي بررسي اثرهاي حالل برروي اين تعادل توسط وانگ ]58[5با روشهاي  DFTو  HFانجام شده است.
نمونه ب) ميانگين ميزان نيتروژن در گياهان زراعي  5-2درصد ميباشد که حتي به  1-6درصد نيز ميرسد (کوچکي و سرمدنيا.)5961 ،
فهرست مناا :
صفحه فهرست منابع در انتهاي متن پاياننامه و قبل از پيوستها ،ارائه مي شود .دانشجويان بايستي با استفاده از روش حروف الفبا به شدرح زيدر
نسبت به تهيه فهرست منابع اقدام نمايند.

نحوه استفاده گروه هاي آموزشي از شيوه تنظيم فهرست منابع به شرح ذيل مي باشد.
رديف
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رشــته فيزيــک و رياضــي و تمــام

نمونه ب

نمونه ب

گروههاي دانشكده فني ومهندسي
1

شيمي

نمونه الف

نمونه ب

9

تمـام گــروه هـاي دانشــكده علــوم

نمونه الف

نمونه الف

انســاني ،دانشــكده کشــاورزي و
رشته زيست شناسي

کتاب
نمونه الف) اه ترتيب:
نام خانوادگي نويسنده (به دنبال آن کاما ،قرار ميگيرد) ،نام يا حرف اول نام نويسنده( ،در التين بعد از آن نقطه) سال انتشار اثر ،در داخل پرانتز
(بعد از پر انتز نقطه) ،عنوان با حروف مورب (بعد از عنوان نقطه قرارمي گيرد) ،محل نشر و ناشر (بين محل نشر و ناشر دو نقطه قرارمي گيرد).
نمونههاي زير را مالحظه فرماييد:

نمونه الف) طالقاني ،محمد ( .)5966فرهنگ اصطالحات حقوقي التيني .چاپ اول .تهران :انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي.
Sample a) Miner, J. B. (1992). Industrial Organization of Psychology. New York: McGraw Hill, Inc.
نمونه ب) اه ترتيب:
نام .نام خانوادگي ،نام کتاب ،شماره چاپ ،نام ناشر ،سال چاپ.
M. W. Wong

5

Sample b) J. E. Bailey, M. Bohnet, J. Brinker (Eds.), Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 6th
ed., Willey-VCH, Wienheim, 1998.
مقالـه
نمونه الف) اه ترتيب:
نام خانوادگي نويسنده ،نام يا حرف اول نام نويسنده( ،در التين بعد از آن نقطه) سال انتشار اثر در داخل پرانتز (بعد از پرانتز نقطده) ،عندوان ( بدا
فونت ساده و بين گيومه) (قبل از گيومه نقطه) عنوان مجله (با فونت ساده و خط زير عنوان يا با فونت مورب) در ضمن شدماره جلدد مجلده و
صفحات (در مورد مقاله ي سمينار اين موارد الزم نيست) ،در صورت لزوم محل نشر و ناشر (بين محل نشر و ناشر دو نقطه :و در پايدان ،نقطده
قرار ميگيرد) .نمونههاي زير را مالحظه کنيد:
نمونه الف) حقيقت ،بهروز (" .)5982نظام انتقال يا جذب تکنولوژي" ،ج ،5ص  ،56در مجموعه مقاالت دومين سمينار علم ،تکنولوژي و توسعه،
تهران :دانشگاه صنعتي امير کبير.
Sample a) Low, B. K. (1997). "Reliability analysis of rock Wedges." Journal of Geotechnical and
Geoenvironmental Eng., Vol. 123, No. 6, pp. 498-505.
نمونه ب) اه ترتيب:
نام .نام خانوادگي ،نام مجله ،شماره مجله( ،سال چاپ) ،صفحه.
Sample b) - J. M. Gnaim, R. A. Sheldon, Tetrahedron Lett. 45 (2004) 9397.

Sample b) - N. Narender, K.V.V.K.Mohan, P.Srinivasu, S.J. Kulkarni, K.V. Raghavan, Ind. J. Chem. B 43
(2004) 1335.
شيوهي استناد اه مناا اينترنتي:
در استناد به منابع اينترنتي بايستي مواردي از قبيل :مؤلف ،يا پديد آورنده اثر ،عنوان مدرک  ،عنوان مرکز يا سازمان انتشار دهنده ،تاريخ انتشدار
و آدرس سايت گنجانده شود .در ضمن چون هر لحظه ممکن است نشاني يک سايت تغيير کند ضروري است ،تاريخ مشداهده نيدز قيدد شدود.
البته شيوه نامه هاي متعددي در ارتباط با استناد به منابع الکترونيکي تدوين شده مانند NLM, MLA, APA. :ضمناً براي استناد به کتاب
و مجموعه مقاالت اينترنتي طبق نمونه زير عمل شود.
کتاب و مجموعه مقازت اينترنتي:
نام خانوادگي  ،نام مؤلف ،عنوان کتاب ،محل نشر :ناشر ،تاريخ انتشار .تاريخ آخرين ويرايش (در صدورت موجدود بدودن) .ندوع رسدانه ،نشداني
دسترسي ، تاريخ مشاهده. 

Rijsberjen, C. J. Van. "Information Retrieval". London: Butterworths. 1976. 17 Aug 1999. [Online].
]<http:www.dcs.gla.ac.uk/ketih/preface.htm1>. [12 Feb 2004
 نگارهها و جدولهادر صورت وجود داشتن ،به ترتيب ارايه شده در متن.
 پيوستها(در صورت وجود داشتن)نامهها ،نمونهها و پرسشنامهها ،بررسي ها ،مطالب مکمل ،آمار و ارقام و غيره که به نحوي مورد استفاده قدرار گرفتهاندد ،بده صدورت پيوسدتهاي
جداگانه آورده ميشود و در صورتي که داراي موضوع يا طبيعت مختلف باشند ،دستهبندي شده و تحت عنوان پيوسدت يدک ،دو و  . . .آورده
ميشوند .اگر در موقع نگارش متن رساله الزم باشد که به اين پيوستها اشاره يا مراجعه شود ،درج شمارهي پيوست در داخدل پرانتدز الزامدي
است .آرايش صفحات پيوستها همانند بقيه صفحات متن صورت ميگيرد.
 چكيدهي انگليسي. صورت جلسه دفاع اه زاان انگليسي. صفحهي ماقبل آخر:مطابق پيوست (توجه :پشت جلد به زبان انگليسي نيز مانند اين صفحه است).
 آخرين صفحه:صفحهي سفيد
توجه :در تدوين و تايپ صفحات پاياننامه از هيچگونه کادر تزييني و تذهيب استفاده نگردد.

فصل دوم :ترکيب ظاهري پاياننامه (امور فني)

يک پاياننامه خوب بايد داراي شکل و قطع مناسب و ظاهري آراسته باشد ،نويسندهي پاياننامه بايد در مواردي از قبيل :امالء و انشاء صحيح
کلمات ،به کار بردن اصول و قواعد نگارش ،ويرايش قبل از نگارش و  . . .توجه ودقت کافي مبذول دارد .اگر چه نگارش پاياننامه در هر نرم
افزار فارسي نگار قابل چاپ است ولي الزم است دانشجويان از  Word 2003و باالتر براي تدوين پاياننامه استفاده کنند.
متن چکيده فارسي با قلم  Nazanin 12و عنوان پايان نامه با قلم Nazanin 14 Boldو کلمهي "چکيده" با قلم Nazanin 12
Boldقبل از شروع سطر درج شود.
متن پيشگفتار با قلم  Nazanin 13و کلمهي "پيشگفتار" در نخستين خط با قلم  Nazanin 14 Boldدر آغاز سطر درج شود.
(پيشگفتار اختياري)
متن اصلي پاياننامه بايد روي يک طرف کاغذ  A4با قلم  Nazanin 13و با فاصلهي يک سانتيمتري خطوط تايپ شود.
نوع کاغذ
کاغذ نگارش پاياننامه کاغذ  A4ميباشد .دانشجويان ميتوانند متن کامل پاياننامه را قبل از تايپ بدر روي کاغدذ  A4و بده همدان ترتيبدي کده
مي خواهند نگارش نمايند و پس از اطمينان از اين که مطابق با استانداردهاي تعيين شده باشد ،نسبت به تايپ آن اقدام کنند.
حاشيهي صفحات
حواشي صفحات بايستي از سمت راست  ،1و از باال ،سمت چپ و پايين هر کدام  9سانيتمتر باشد .اين حاشيهها در تمام صدفحات پاياننامده بده
استثناي صفحه اول هر فصل ،صفحه روي جلد انگليسي و چکيده انگليسي ،رعايت ميشود .حاشيههاي صفحه روي جلدد انگليسدي و چکيدده
انگليسي 9 ،سانتيمتر در باال ،پايين و راست بوده حاشيهي چپ  1سانتيمتر است .بديهي است جهت دو صفحهي روي جلد انگليسي و چکيده
انگليسي به گونهاي خواهد بود که وقتي پاياننامه را از آخر باز ميکنيد ،روي اين صفحات ديده شوند نه پشت آنها .روش تنظديم حاشديه در
 Wordبه شرح زير است:
File > Page setup > Margins
حاشيهي صفحهي اول هر فصل در باالي صفحه  8سانتيمتر است که براي تنظيم حاشيه صفحه اول از روش فدوق تنظيمدات را انجدام مديدهيم
ولي در محل مربوطه ذيل  Apply toگزينهي  This sectionرا انتخاب ميکنيم .فاصله سطرها در هر صفحه 5واحد باشد و به اين ترتيب
در هر صفحه پاياننامه  93تا  99سطر ميتواند قرار ميگيرد.
حاشيههاي صفحات ،برابر نمونهي زير رعايت گردد:

الگوي صفحهي اول هر فصل

الگوي صفحات اعدي

شمارهگذاري صفحات
ازصفحهي فهرست تا صفحه ي اول متن ،صفحات با اعداد رومي در پايين صفحه شمارهگذاري ميگردد .شدماره صدفحات بايسدتي در وسدط و
پايين صفحه و به فاصله  2سانتيمتر از لبه پائين صفحه کاغذ قرار گيرد.
صفحات متن با اعداد  9 ،2 ،5و  ...در باالي صفحه سمت چپ و به فاصلهي  2cmاز باالي کاغذ شمارهگذاري ميشود .توجه شود که بدر روي
صفحهي اول هر فصل ،شمارهي صفحه ذکر نميشود ،اما به حساب ميآيد.
بخشهاي گوناگون هر فصل با شمارههايي مانند  1-5يا  5-2-1-5مشخ ميشود که عدد  5شمارهي فصل ،عدد  1شمارهي سرتيتر ،عددد
 2شمارهي تيتر و عدد  5شماره زير تيتر است .شماره و عنوان هر فصدل بدا قلدم  ،Nazanin 18 Boldسدرتيترها بدا قلدم Nazanin 16
 ، Boldتيترها با قلم  Nazanin 14 Boldوزير تيترها با قلم  Nazanin 13 Boldتايپ شود.
توجه :شمارهي فصل با حروف نوشته شود( .مثل فصل اول نه فصل)5
تمامي نگارهها و جدولها بايد به ترتيب قرار گرفتن در هر فصل شمارهگذاري شوند .براي نمونه براي جدولهاي فصل  ،2جدول  ،5-2جددول
 2-2و  ...براي جدولهاي فصل  ،9جدول  ،5-9جدول  2-9و  ...ذکر ميشود .عنوان جدولها در باالي آنها و عنوان نگارهها در زير آنهدا بدا
قلم  Nazanin 12 Boldنوشته شود .اگر نگارهاي از مرجعي نقل شده باشد ،الزم است مرجع آن در زير نگاره آورده شود.
نگارهها و جدولها تا جايي که ممکن است داخل متن و در نزديکترين فاصله به محلي که ذکر شده ،آورده شوند.
جدولهايي که در راستاي طولي کاغذ تنظيم ميشوند ،بايد طوري قرار گيرند که متن باالي آنهدا در سدمت عطدف پاياننامده واقدع شدود و
همچنين نگارههايي که در راستاي طولي کاغذ تنظيم ميشوند ،بايد طوري قرار گيرند که متن پايين آنها در سمت لبهي پاياننامه قرار گيرد.
به عبارت دقيقتر ،سمت چپ جدولها و نگارههاي طولي به طرف باالي پاياننامه قرار ميگيرند.
در هر فصل ،معادلهها مانند جدولها و نگارهها به طور جداگانه و به ترتيبي که ظاهر ميشوند شمارهگذاري گردند( .جلدوي معادلده تنهدا الزم
است شمارهگذاري انجام شود و اگر در متن به آن ارجاع داده شود از کلمهي معادله استفاده شود) براي حالتهايي کده بديش از يدک معادلده
وجود داشته باشد از کلمه "شماي" استفاده گردد و مانند نگارهها و جدولها شمارهگذاري شود .همچنين براي ساختارهاي شيميايي به ترتيب
ظهور در متن از فصل اول تا پايان پاياننامه شماره داده ميشود .در صورتي که به ساختار شيميايي در متن اشارهاي نشدود ،شدمارهدهي الزم
نيست.
معادل انگليسي واژههاي فارسي که براي نخستين بار به کار ميروند به صورت زيرنويس (تنها براي يک بار) در صفحهي مربوط درج شود( .تدا
جايي که ممکن در متن پاياننامه از به کار بردن واژههاي با الفباي انگليسي پرهيز شود) .زيرنويسها زير يک خدط کده بده فاصدلهي  9cmاز
لبهي چپ کاغذ و حداقل  9cmاز لبهي پاييني و به طول موردنياز رسم ميشود ،نوشته ميشوند( .در هر صورت الزم است  2/1cmحاشديهي
پايين صفحه رعايت شود) .زيرنويسها در هر صفحه با گذاردن شمارهي  2 ،5و  ...فارسي در گوشهي بداالي آخدرين کلمده در مدتن مشدخ
ميشوند .زيرنويسهاي انگليسي با قلم  Times New Roman 10مورب (ايتاليک) و زيرنويسهداي فارسدي بدا قلدم 10Nazaninمدورب
(ايتاليک) نوشته شوند .براي ايجاد زيرنويس ،مکاننما را در جدايي کده ميخدواهيم زيرندويس بگدذاريم قدرار داده از مسدير > Reference
> FootnoteInsertرا انتخاب و از محل  Numberingگزينهي  Restart each pageرا انتخاب و نهايتاً کليد  Insertرا کليک ميکنيم.
الزم است در متن به کليهي منابعي که مورد استفاده قرار ميگيرد اشاره شود .چنانچه در داخل متن از يک منبع مطلبي آورده شود ،بالفاصله
پس از پايان جمله کروشه اي باز شود و مرجع به ترتيب شماره در فهرست منابع و مآخذ ذکر گردد.

نحوهي تنظيم روي جلد ،صفحه تأييديه اعضاء کميته و صفحه چكيده اه زاان انگليسي
الزم است در آخر پاياننامه و بعد از صفحات فارسي و از چپ به راست به ترتيب روي جلد ،صفحه سفيد ،صفحه تأييديه اعضاء کميتده و چکيدده
پاياننامه به زبان انگليسي قرار گيرد .درضمن حاشيه صفحات ،از سمت چپ  1و از سمت راست ،باال و پدايين  9سدانتيمتر باشدد و صدفحهي
چکيده انگليسي حداکثر در يک صفحه تايپ شود به نمونهي پيوستمراجعه شود.

چند نكته تكميلي
اولين سطر هر بند (پاراگراف) با  3/1سانتي متر تو رفتگي نسبت به کادر اصلي شروع ميشود ،بجز بند شروع هر عنوان اصدلي يدافرعي .بدراي
ايجاد تورفتگي کافي است از منوي  Formatگزينهي  Paragraphرا انتخاب نماييد.

 عنوانهاي فرعي از بند کادر اصلي بدون تورفتگي شروع ميشود. نقل قول طوالني (بيش از سه سطر) ،با کادري که از هر دو طرف کادر اصلي به اندازه هشت حرف فاصله داشته باشد ،تايپ ميشود و فاصلهيسطرهاي آن ،نصف فاصله سطرهاي معمولي خواهد بود و معموالً به صورت مورب مشخ ميشود.
 جدولها و تصويرها در متن پاياننامه ،هر کدام به طور جداگانه و به صورت مسلسل شمارهگذاري ميشوند. توصيه ميشود شمارهگذاري عنوانهاي فرعي با دو يا چند عدد صحيح که با خط تيره از هم جدا ميشوند ،صورت پذيرد. فاصله باالنويسي جدول تا سطر قبلي و زيرنويسي شکل تا سطر بعدي برابر  5/1واحد در نظر گرفته ميشود. جهت نمايش مراحل مختلف يک فرآيند يا آزمايش ،شمارههاي مراحل در اول سطر درج شده ،سپس يک خط تيره ( )-و بده دنبدال آن مدتندرج ميگردد.

نحوه ارائه لوح فشرده و پاياننامه اه مديريت تحصيالت تكميلي
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 لوح فشرده( )CDاز رنگ روشن انتخاب و باماژيک ،مشخصات دانشجوشامل :نام  ،نام خانوادگي  ،رشته تحصيلي ،مقطعتحصيلي ،تاريخ دفاع ،عنوان پايان نامه و کد رهگيري برروي آن درج شده باشد ،فرم قعاب  cdموجعود دروب سعايت فعو
الذکر( فرم قاب )cdپس از تکميل،چاپ وپس ازبرش درداخل قسمت سمت راست جلد پايان نامه قرارداده شعود و  cdدرآن
قرار گيرد.
 -3پس ازتاييد لوح فشرده و پايان نامه ازسوي امورپايان نامه ها و مديريت تحصيالت تکميلي دانشگاه مجوزتکثيروصحافي
صادرميگردد.
 -4دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري از تاريخ  59/6/60به بعد دو عدد  cdبه تحصيالت تکميلي دانشگاه تحويل دهند.
يک نسخه پايان نامة صحافي شده به همراه  cdبه کتابخانه دانشگاه تحويل دهند(.نسخه ي کتابخانه بايد داراي مهر تأييد تحصيالت تکميلي
دانشگاه باشد) ،به اساتيد راهنما و مشاور هرکدام يک نسخه بدون  cdو يک عدد cdبدون پايان نامه نيز به مدير گروه تحويل دهند.
(دانشجوياني که دو استاد راهنما يا دو استاد مشاوردارند يک نسخه اضافه ترصحافي نمايند)

 بر اساس مصوبه شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه الزاماً رنگهاي زير براي جلد پايان نامهها در نظرگرفته شده است:

دانشکده ادبيات وعلوم انساني( سورمه اي)

دانشکده فني و مهندسي ( آبي)

دانشکده کشاورزي( سبز) دانشکده علوم پايه (زرشکي)
ثبت پايان نامه در سايت IRANDOCو ارائه کدرهگيري الزامي است.

در ضمن هنگام ارائه پايان نامه و لوح فشرده به تحصيالت تکميلي دانشگاه ،فرم شماره  ( 61فرم تسويه حساب) و
کارت دانشجويي را به همراه داشته باشيد.
در صورتي که اساتيد راهنما و مشاور ايش از يک نفر هستند ،تعداد نسخه ها اه همان تعداد افزايش خواهد داشت.عطف پايان نامه
اايد همانند نمونهي زير و پشت جلد مانند صفحهي ماقبل آخر زرکواي ميشود.

نام دانشجو

عنوان پايان نامه

ماه و سال دفاع

 -4ار اساس مصواه شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه الزاما رنگهاي زير اراي جلد پايان نامهها در نظرگرفته شده است:

دانشكده علوم انساني( سورمه اي)

دانشكده علوم پايه (زرشكي)

دانشكده کشاورزي (سبز)

دانشكده فني و مهندسي(آاي)

 -1فرم شماره  14پس ازدرج مشخصات دانشجو و عنوان پايان نامه اايد چاپ و هنگام تحويل لوح فشرده و پايان نامه اه
کارشناس تحصيالت تكميلي تحويل گردد(فرم مربوطه در سايت موجود است) .در ضمن ززم است که دانشجو پس از تكميل و چاپ
فرم آلبوم فارغ التحصيالن و فرم مرکز اطالعات و مدارک علمي ايران ،در موق تحويل پايان نامه اين فرمها را نيز تحويل
کارشناس تحصيالت تكميلي(در امور پايان نامه ها )دهد.
شيوه نامه ارسال پايان نامه اه پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمي ايران
براساس شيوه نامه ي ارسال پايان نامه به مرکز اسناد و مدارک علمي ايران که طبق دستورالعمل شماره ي شماره ي  1993/52299تاريخ
 96/9/23وزير محترم علوم  ،تحقيقات و فناوري در مورد لزوم امکان دسترسي به پايان نامه ها براي پژوهشگران و عالقه مندان  ،اجتناب از
تکرار مطالعات و تحقي قات انجام يافته و تکميل پايگاه اطالعاتي پايان نامه هاي دانشجويي کشور در پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمي ايران
تنظيم گرديده است ،الزم است دانش آموختگان به شرح زير اقدام الزم را انجام دهند.
 -5دانشجو پس از جلسه دفاع اطالعات  ،نمايه ي پايان نامه ي خود را به دو زبان فارسي و انگليسي آماده مي کند و بخش ورود اطالعات پايان
نامه در نشاني  http//thesis.irandoc.ac.irاطالعات را وارد و شماره ي رهگيري دريافت مي نمايد.
 -2کتابخانه ي دانشگاه نمايه پايان نامه را بررسي و تأييد مي کند.
 -9دانشجو پس از تأييد پايان نامه توسط هيأت داوران  ،نسخه ي نهايي( الکترونيکي و چاپي) پايان نامه خود را همراه با شماره ي ره گيري
جهت تحويل به مرکز اسناد و مدارک علمي به مرکز تحصيالت تکميلي دانشگاه تحويل مي دهد.
 -1مرکز تحصيالت تکميلي با وارد کردن کد ره گيري و يا شماره ي دانشجويي به پايگاه اطالعات پايان نامه  ،از ورود اطالعات پايان نامه توسط
دانشجو اطمينان حاصل مي نمايد و نسخه ي الکترونيکي پايان نامه را تحويل مي گيرد.
 -1مرکز تحصيالت تکميلي  ،بر مبناي راهنماي مندرج در سامانه ي الکترونيکي پايگاه اطالعات پايان نامه  ،ضمن تأييد اطالعات  ،نسبت به
ارسال اطالعات پايان نامه ي دانشجو از طريق سامانه اقدام مي نمايد.
 -6مرکز تحصيالت تکميلي پس از اطمينان از ارسال موفق فرم و تأييد محتويات پيوست  ،تأييديه دريافت فرم را از سامانه پرينت مي کند و
پس از تأييد ( مهر و امضا)  ،تحويل دانشجو مي دهد.
 -8دانشجو رسيد تحويلي را به بخش آموزشي تحصيالت تکميلي جهت ثبت نمره پايان نامه در سيستم گلستان تحويل مي دهد.
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اسمه تعالي
فرم اطالعات فارغ التحصيالن دانشگاه ياسوج
آلبوم پايان نامه هاي فارغ التحصيالن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نام خانوادگي صاحب پايان نامه:

نام:

رشته:

گرايش:

دانشكده:

اخش:

تاريخ ارائه اه تحصيالت تكميلي:

مقط :

تاريخ دفاع ميالدي:

تاريخ دفاع شمسي:

عنوان فارسي پايان نامه:
دددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
عنوان انگليسي پايان نامه:
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
نام استاد راهنما:
آدرس دقيق و ثابت دانشجو
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
:تلفن:

توضيحات:

کد شهر

اسمه تعالي
مرکز اطالعات و مدارک علمي ( مجله چكيده پايان نامه هاي ايران)
فرم اطالعات پايان نامه هاي فارغ التحصيالن دانشگاه ياسوج

نام و نام خانوادگي صاحب پايان نامه:

مقط :

رشته:

گرايش:

دانشكده:

گروه آموزشي:

تاريخ دفاع شمسي:

تاريخ دفاع ميالدي:

عنوان فارسي پايان نامه:

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
عنوان انگليسي پايان نامه:

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
نام استاد راهنما:

کليد واژه هاي پايان نامه ( واژه هايي که بيانگر موضوع پايان نامه است)
واژه هاي فارسي:

دددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
واژه هاي انگليسي:
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

تصوير چکيده انگليسي و فارسي ضميمه شود

مراحل انجام دفاع

ارايه فرم اعالم آمادگي برگزاري دفاع و يک نسخه پايان نامه کامل
دانشجو

و تايپ شدهبه استاد راهنما و فرستادن رونوشت فرم به مدير گروه
 93روز پيش از برگزاري دفاع

ارايه فرم برگزاري دفاع و دو نسخه پايان نامه کامل و تايپ شده
استاد راهنما

به مدير گروه جهت فرستادن براي داوران 21روز پيش از برگزاري دفاع

کنترل وضعيت آموزشي دانشجو
از لحاظ ثبت نام ،تعداد واحد گذرانده سنوات مجاز و ...تهيه اسامي اعضاي
مدير گروه

هيأت داوران ،همکاري در تعيين زمان و محل برگزاري دفاعيه و تکميل و
فرستادن فرم الزم به انضمام تصوير کارنامه براي رياست دانشکده

درخواست صدور مجوز دفاع از تحصيالت تکميلي و در
رييس دانشكده

صورت صدور اين مجوز ،ارسال دعوتنامه براي داوران خارجي و داخلي ،تکميل و
ارسال فرم تعيين نماينده تحصيالت تکميلي به تحصيالت تکميلي دانشگاه
ودرخواست هزينه داور خارجي

صدور مجوز برگزاري دفاع پس از بررسي وضعيت
مدير تحصيالت تكميلي

تحصيلي دانشجو و تعيين نماينده تحصيالت تکميلي
(يادآوري :اين فرم بايد 51روز پيش از دفاع به تحصيالت تکميلي رسيده
باشد)

مراحل دانش آوزختگي
اقدام توسط دانشجو

اقدام توسط دانشگاه

اعمال تصحيحات و توصيه هاي

ارسال گزارش محرمانه جلسه دفاع به مديريت

اساتيد راهنما  ،مشاور و داوران

تحصيالت تکميلي دانشگاه توسط نماينده
تحصيالت تکميلي

تنظيم پايان نامه براساس الگوي نگارش
پايان نامه هاي دانشگاه

ارسال ليست نمره پايان نامه توسط
دانشکده به تحصيالت تکميلي جهت تأييد
و ثبت در سيستم گلستان

تکميل فرم درخواست

تنظيم گزارش

مجوز تکثير و صحافي در دانشکده و ارسال آن به

دانش آموختگي در دانشکده و طرح در شوراي گروه

تحصيالت تکميلي دانشگاه همراه نسخه صحافي نشده

و شوراي آموزشي دانشکده و ارسال محرمانه آن به

پايان نامه

اخذ مجوز از تحصيالت تکميلي دانشگاه و تکثير
 6جلد و صحافي آن بر اساس رنگ و الگوي تعيين شده

تحصيالت تکميلي

بررسي گزارش دانش آموختگي و پرونده
دانشجو در تحصيالت تکميلي

انجام امورات مرکز اسناد براساس شيوه نامه ي
مربوط به تحويل يک نسخه از پايان نامه به اساتيد
راهنما ،مشاور ،مدير گروه و دفتر دانشکده و يک نسخه
به مديريت تحصيالت تکميلي دانشگاه

صدور گواهي موقت پايان تحصيالت
(براي خواهران و برادران داراي کارت پايان خدمت ويا
معافيت از دوره ضرورت)و صدور نامه به حوزه نظام وظيفه
براي برادران داراي معافيت تحصيلي

تحويل لوح فشرده حاوي
فايل پايان نامه به دو شکل Wordو  PDFبه کتابخانه
مرکزي و تحصيالت تکميلي دانشگاه

