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 دوره کارشناسی ارشد  نامهآئین

 آموزش عالی ریزیبرنامهشورای  714مصوب جلسه 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 1388فروردین  15
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 دوره کارشناسی ارشد  نامهآئین

 آموزش عالی ریزیبرنامهشورای  866مصوب جلسه 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 1394مهر ماه  4

 و بعد از آن 1394ورودی مهر ماه وط به دانشجویان مرب
 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

 

 

  



16 
 

 

 

 

 

  



17 
 

  



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 

 

 

 

 

  



20 
 

 

 

 

  



21 
 

 

 

  



22 
 

 

 
 

 بخش دوم
 

 مقررات آموزشی

 های کارشناسی ارشددوره  
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 ارشد رشته مهندسی فناوری اطالعات مقررات اجمالی کارشناسی 1-2

 اطالعاتی هایسیستمگرایش مدیریت 
 

 تعریف و اهداف
آموزش عالی در زمینه فنی مهندسی است و در این گرایش،  هایمجموعهدوره کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطالعات یکی از 

هدف تربیت متخصصانی با قابلیت شناسایی نیاز برای سیستمهای اطالعاتی و نیز قابلیت طراحی و مدیریت ایجاد سیستمهای اطالعاتی 

 فناوری اطالعات می باشد.از سوی استفاده ه جهت استفاده در سازمانهای در حال حرکت ب
 

 است.واحد جبرانی هم برای این رشته اعالم شده  18باشد و عالوه بر آن میمطابق جدول زیر واحد  32  ی رشتههال واحدتعداد ک
 

 تعداد واحد عنوان

 15 دروس اصلی و تخصصی

 9 دروس اختیاری

 2 سمینار

 6 نامهپایانپروژه 

 32 جمع 
 

 استاد راهنما و اخذ واحد سمینار و پروژه
های مربوطه که در موسسه تدوین شده است انجام خواهد نامهنحوه تعیین استاد راهنما، ارائه سمینار، پروژه کارشناسی ارشد طبق آئین 

 واحدی را در ترم سوم ثبت نام نماید. 6 نامهپایان پروژۀا در ترم دوم و ف است درس سمینار دو واحدی خود رشد. دانشجو موظ
 

 طول دوره
 .شودمینیمسال است که در شرایط خاص با تصویب شورای آموزشی یک نیمسال اضافه  چهارطول دوره 

 

  دروس جبرانی
 

 

 

 

 

 

 

 

 
یا دروس جدول باال را در مقطع کارشناسی )یا کاردانی(  قابل ذکر است که دانشجویانی که رشته مقطع کارشناسی آنها مرتبط نیست

و نظر استاد راهنما برای هر دانشجو مشخص گروه  مدیرکه بر اساس تشخیص واحد را بگذرانند  12تا  باید دروس جبرانی اندنگذرانده

 خواهد شد.

 ترم ارائه تعداد واحد عنوان درس ردیف

 1 3 1 افزارنرممهندسی  1

 1 3 2 افزارنرممهندسی  2

 1 3 )یا مهندسی اینترنت( 1مهندسی فناوری اطالعات 3

 1 3 هوش مصنوعی 4

 1 3 فناوری اطالعات هایپروژهمدیریت و کنترل  5

 1 3 هااصول طراحی پایگاه داده 6
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 واحد( 15)و تخصصی دروس اصلی 

 

 واحد( 9) دروس اختیاری
 

 

 

 اولویت در اخذ دروس
        در اولویت  دارستارهمهندسی فناوری اطالعات، اخذ دروس ارشد دوره کارشناسی  نامهآیین بین دروس اختیاری پیشنهاد شده در از

 کافیست. آموختگیدانشمی باشند. قابل ذکر است که اخذ سه درس از دروس اختیاری برای 
 

 

 ها، نمرات و معدلواحد
 .باشدمیواحد  14واحد و حداکثر واحد در هر ترم  8حداقل واحد در هر ترم 

 معدل مشروطی است. 14معدل زیر  ،باشدمی 12حداقل نمره قبولی در هر درس 

 گردد.اخراج می نشجو دو ترم )متوالی یا متناوب( داهر دانشجو حداکثر یک ترم می تواند مشروط شود، در صورت مشروطی 

 شود و در ترم بعد باید دانشجو ادامه پروژه ثبت نام نماید.در صورتیکه پروژه در ترم ثبت نام شده پایان نیابد، نمره درس ناتمام رد می

 در هر صورت طول دوره نباید از حد مجاز بیشتر شود.

 

 

 ترم ارائه نیازپیش تعداد واحد عنوان درس ردیف

 1 فناوری اطالعات هایپروژهمدیریت و کنترل  3 استراتژیک ریزیبرنامه 1

 1 1 افزارنرممهندسی  3 نیازسنجی اطالعاتی 2

 2 2 و1  افزارنرممهندسی  3 افزارنرممدیریت توسعه  3

 2 استراتژیک ریزیبرنامه 3 منابع سازمان ریزیبرنامه 4

 3 افزارنرممدیریت توسعه  3 تست و نگهداری نرم افزار 5

 ترم ارائه نیازپیش تعداد واحد عنوان درس ردیف

 2 هوش مصنوعی 3 یارتصمیمهای سیستم 1

 1 - 3 اطالعاتی هایسیستممباحث پیشرفته در  *2 

 2 هادادهاصول طراحی پایگاه  3 کاویدادهانبارهای داده و  *3

 3 هوش مصنوعی 3 مدیریت دانش 4      

 1 هادادهاصول طراحی پایگاه  3 هادادهامنیت پایگاه  *5 

 3 هوش مصنوعی 3 هوش تجاری 6

  استراتژیک ریزیبرنامه 3 مدیریت و پشتیبانی تیمهای مجازی 7

  استراتژیک فناوری اطالعات ریزیبرنامه 3 مهندسی مجدد فرآیندهای تجاری 8

  استراتژیک ریزیبرنامه 3 مدیریت ارتباط با مشتری 9

  هادادهاصول طراحی پایگاه  3 ذخیره و بازیابی اطالعات روی وب 10

   2 افزارنرممهندسی  3 واسط کاربرطراحی  11



26 
 

 کامپیوتر کارشناسی ارشد رشته مهندسیمقررات اجمالی  2-2

 نرم افزار گرایش
 

 تعریف و اهداف
ها و طراحی برنامه یهانهیاست مشتمل بر دروس نظری و عملی و برنامه تحقیقاتی در زم یاافزار دورهکارشناسی ارشد مهندسی نرم

ی یه بصورت امن، حفاظت شده و قابل اطمینان تعریف می شوند. فارغ التحصیالن این دوره مهارتهاکبزرگ  یافزارنرم یهاستمیس

ه انجام یک برنامه و یا سیستم برنامه سازی، نحو دیی، نحوه ارزیابی و تأیسازها و سیستمهای برنامهرا در زمینه اصول توسعه برنامه

 ،آن نحوه تکامل سیستمهای نرم افزاری در نسلهای مختلف تحلیل نحوه، تعریف ویژگیهای یک سیستم بزرگ و  هاخواستهمهندسی 

ویژگیها و مشخصات خاص موجود  دیینحوه تأ، باشدیاصالح میت فهم و قابل یترهائی که دارای ویژگیهای قابلنحوه طراحی نرم افزا

کنند. هدف از این دوره تربیت افرادی است که با تولید، توسعه و تکمیل سیستمهای می بزرگ را کسب یافزاردر یک سیستم نرم

مؤثر از امکانات موجود، حرکت به سوی استقالل فنی را در عصر انفورماتیک  یریگدر جهت بهره یزیربزرگ و برنامه یافزارنرم

 موجب شوند. 
 

 است.واحد جبرانی هم برای این رشته اعالم شده  15باشد و عالوه بر آن میمطابق جدول زیر واحد  32  ی رشتههاتعداد کل واحد
 

 تعداد واحد عنوان

 15 دروس اصلی و تخصصی

 9 دروس اختیاری

 2  سمینار

 6 نامهپروژه پایان

 32 جمع
 

 استاد راهنما و اخذ واحد سمینار و پروژه
های مربوطه که در موسسه تدوین شده است انجام خواهد نامهنحوه تعیین استاد راهنما، ارائه سمینار، پروژه کارشناسی ارشد طبق آئین 

 واحدی را در ترم سوم ثبت نام نماید. 6 نامهپروژۀ پایانا در ترم دوم و ف است درس سمینار دو واحدی خود رشد. دانشجو موظ
 

 طول دوره
استاد راهنما و تصویب شورای تحصیالت تکمیلی یک  تأییدنیمسال است که در شرایط خاص با درخواست دانشجو،  4طول دوره 

 .شودمینیمسال اضافه 

  دروس جبرانی

 

 

 

 

 

 

 ترم ارائه تعداد واحد عنوان درس ردیف

 1 3 معماری کامپیوتر 1

 1 3 عامل هایسیستم 2

 1 3 هاالگوریتمطراحی  3

 1 3 پایگاه داده  4

 1 3 و ماشینها هازباننظریه  5
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یا دروس جدول باال را در مقطع کارشناسی )یا کاردانی(  قابل ذکر است که دانشجویانی که رشته مقطع کارشناسی آنها مرتبط نیست

و نظر استاد راهنما برای هر دانشجو مشخص گروه  مدیرکه بر اساس تشخیص واحد را بگذرانند  12تا  باید دروس جبرانی اندنگذرانده

 خواهد شد.

 

 واحد( 15) و تخصصی دروس اصلی

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 واحد( 9) دروس اختیاری
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 اولویت در اخذ دروس
. باشندمیدر اولویت  دارستارهکامپیوتر، اخذ دروس  افزارنرمدوره کارشناسی ارشد  نامهآییناز بین دروس اختیاری پیشنهاد شده در 

 کافیست. آموختگیدانشقابل ذکر است که اخذ سه درس از دروس اختیاری برای 
 

 ها، نمرات و معدلواحد
 .باشدمیواحد  14واحد و حداکثر واحد در هر ترم  8حداقل واحد در هر ترم 

 معدل مشروطی است. 14ر معدل زی ،باشدمی 12حداقل نمره قبولی در هر درس 

 گردد.اخراج می مشروط شود، در صورت مشروطی دو ترم )متوالی یا متناوب( دانشجو تواندمیهر دانشجو حداکثر یک ترم 

 نماید. نامثبتو در ترم بعد باید دانشجو ادامه پروژه  شودمیدر صورتیکه پروژه در ترم ثبت نام شده پایان نیابد، نمره درس ناتمام رد 

 در هر صورت طول دوره نباید از حد مجاز بیشتر شود.

 
 

 ترم ارائه تعداد واحد عنوان درس ردیف

 1 3 پیشرفته افزارنرممهندسی  1

 2 3  کاویداده 2

 2 3 پیشرفته عاملسیستم 3

 2 3 پایگاه داده پیشرفته 4

 3 3 های کامپیوتریارزیابی کارائی سیستم 5

 ترم ارائه تعداد واحد عنوان درس ردیف

 1 3 افزارنرممباحث پیشرفته در مهندسی  *1   

  1 3 هاامنیت پایگاه داده 2

 1 3 افزارنرمآزمون   3    

 3 3 سیستمهای توزیع شده *4  

 1 3 مطمئن افزارهاینرمطراحی  *5  

 3  3 پایگاه داده توزیعی و سیار 6

 2 3 یارهای تصمیمسیستم 7

 3 3 مدیریت پایگاه دانش 8
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 ارشد رشته مهندسی فناوری اطالعات مقررات اجمالی کارشناسی 3-2

 تجارت الکترونیکیگرایش 
 تعریف و اهداف

آموزش عالی در زمینه فنی مهندسی است و در این گرایش،  هایمجموعهدوره کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطالعات یکی از 

بکارگیری تکنولوژیهای پیشرفته، تدوین استراتژی و طراحی و مدیریت سیستمهای تجارت هدف تربیت متخصصانی با قابلیت 

 الکترونیک و رفع موانع موجود جهت استفاده از پتانسیل موجود در تجارت الکترونیکی می باشد.
 

 واحد جبرانی هم برای این رشته اعالم شده است. 24باشد و عالوه بر آن میمطابق جدول زیر واحد  32  ی رشتههاواحدتعداد کل 

واحد از آنها با نظر استاد راهنما از بین دروسی که در مقطع قبلی نگذرانده در ترمهای اول یا دوم اخذ  12که الزم است حداکثر 

 شود.
 

 تعداد واحد عنوان

 15 اصلی و تخصصیدروس 

 9 دروس اختیاری

 2 سمینار

 6 نامهپروژه پایان

 32 جمع 
 

 استاد راهنما و اخذ واحد سمینار و پروژه
های مربوطه که در موسسه تدوین شده است انجام خواهد نامهنحوه تعیین استاد راهنما، ارائه سمینار، پروژه کارشناسی ارشد طبق آئین 

 واحدی را در ترم سوم ثبت نام نماید. 6نامه شد. دانشجو موظف است درس سمینار دو واحدی خود را در ترم دوم و پروژۀ پایان
 

 طول دوره
 .شودمینیمسال است که در شرایط خاص با تصویب شورای آموزشی یک نیمسال اضافه  چهارطول دوره 

 

  دروس جبرانی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد واحد عنوان درس ردیف

 3 تجارت الکترونیکی 1

 3 1 افزارنرممهندسی  2

 3 2 افزارنرممهندسی  3

 3 )یا مهندسی اینترنت( 1مهندسی فناوری اطالعات 4

 3 هوش مصنوعی 5

 3 فناوری اطالعات هایپروژهمدیریت و کنترل  6

 3 اصول و مبانی مدیریت 7

 3 هااصول طراحی پایگاه داده 8
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یا دروس جدول باال را در مقطع کارشناسی )یا کاردانی(  قابل ذکر است که دانشجویانی که رشته مقطع کارشناسی آنها مرتبط نیست

و نظر استاد راهنما برای هر دانشجو مشخص گروه  مدیرکه بر اساس تشخیص واحد را بگذرانند  12تا  باید دروس جبرانی اندنگذرانده

 خواهد شد.

 

 واحد( 15)و تخصصی دروس اصلی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 واحد( 9) دروس اختیاری
 

 

 
 

 ها، نمرات و معدلواحد
 .باشدمیواحد  14واحد و حداکثر واحد در هر ترم  8حداقل واحد در هر ترم 

 معدل مشروطی است. 14معدل زیر  ،باشدمی 12حداقل نمره قبولی در هر درس 

 گردد.متناوب( دانشجو  اخراج میدو ترم )متوالی یا هر دانشجو حداکثر یک ترم می تواند مشروط شود، در صورت مشروطی 

 شود و در ترم بعد باید دانشجو ادامه پروژه ثبت نام نماید.در صورتیکه پروژه در ترم ثبت نام شده پایان نیابد، نمره درس ناتمام رد می

 در هر صورت طول دوره نباید از حد مجاز بیشتر شود.

 

 

 

 

 

 
 

 نیازپیش تعداد واحد عنوان درس ردیف

 هوش مصنوعی 3 هوش تجاری 1

 اصول و مبانی مدیریت 3 مدیریت زنجیره عرضه 2

 مدیریت زنجیره عرضه 3 الکترونیکیبازاریابی  3

 تجارت الکترونیکی 3 سیستم های پرداخت الکترونیکی 4

 سیستم های پرداخت الکترونیکی 3 امنیت تجارت الکترونیک 5

 نیازپیش تعداد واحد عنوان درس ردیف

 ITمدیریت و کنترل پروژه های  3 برنامه ریزی استراتژیک 1

  3 سیستم های تصمیم یار هوشمند  2 

 2مهندسی نرم افزار  3 معماری نرم افزار  3

 2مهندسی نرم افزار  3 مدیریت توسعه و نرم افزار 4      

 اصول طراحی پایگاه داده ها 3 داده کاوی  5 

 اصول طراحی پایگاه داده ها 3 ذخیره و بازیابی اطالعات روی وب 6

 هوش مصنوعی 3 مدیریت دانش 7
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 کامپیوترارشد رشته مهندسی  مقررات اجمالی کارشناسی 4-2

 هوش مصنوعیگرایش 
 تعریف و اهداف

هوش مصنوعی مشتمل بر دروس متنوع با جنبه های نظری، عملی و تحقیقاتی در زمینه هایی چون ادراک دوره کارشناسی ارشد 

محیط، پردازش سطح باالی اطالعات دریافتی، یادگیری از ورودی ها، تشخیص و تمایز الگوها، تصمیم گیری های بهینه و توزیع 

محیط های پیچیده و دارای عدم قطعیت می باشد. هدف این دوره  شده، عملکرد نرم  در محیط های واقعی، و استنتاج کارآمد در

تربیت کارشناسان ارشدی است که عالوه بر آشنایی و احاطه کامل بر مبانی نظری و جدیدترین و موفق ترین رویکردهای علمی 

ی روزآمد در کاربردهای مختلف مطرح در سطح بین المللی، قابلیت به کارگیری عملی این اصول و توانایی کار با ابزار و تکنیک ها

همچنین انتظار می رود که دانش آموختگان این دوره قدرت خالقیت و ابتکار به منظور رفع مشکالت و مطرح را دارا باشند. 

محدودیت های نظری و عملی موجود در رویکردهای مطرح در این حوزه از دانش را کسب کرده و در پیشرفت مرزهای دانش 

 فاء نمایند.نقشی به سزا ای
 

 واحد جبرانی هم برای این رشته اعالم شده است. 9باشد و عالوه بر آن میمطابق جدول زیر واحد  32  ی رشتههاتعداد کل واحد
 

 تعداد واحد عنوان

 15 دروس اصلی و تخصصی

 9 دروس اختیاری

 2 سمینار

 6 نامهپروژه پایان

 32 جمع 
 

 پروژه استاد راهنما و اخذ واحد سمینار و
های مربوطه که در موسسه تدوین شده است انجام خواهد نامهنحوه تعیین استاد راهنما، ارائه سمینار، پروژه کارشناسی ارشد طبق آئین 

 واحدی را در ترم سوم ثبت نام نماید. 6نامه شد. دانشجو موظف است درس سمینار دو واحدی خود را در ترم دوم و پروژۀ پایان
 

 طول دوره
 .شودمینیمسال است که در شرایط خاص با تصویب شورای آموزشی یک نیمسال اضافه  چهارل دوره طو

 

  دروس جبرانی
 

 

 

 

 

 

 تعداد واحد عنوان درس ردیف

 3 سیگنال و سیستم 1

 3 طراحی الگوریتم 2

 3 هوش مصنوعی 3
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یا دروس جدول باال را در مقطع کارشناسی )یا کاردانی(  قابل ذکر است که دانشجویانی که رشته مقطع کارشناسی آنها مرتبط نیست

و نظر استاد راهنما برای هر دانشجو مشخص گروه  مدیرکه بر اساس تشخیص واحد را بگذرانند  12تا  باید دروس جبرانی اندنگذرانده

 خواهد شد.

 

 واحد( 15)و تخصصی دروس اصلی 

 

 واحد( 9) دروس اختیاری
 

 

 
 

 ها، نمرات و معدلواحد
 .باشدمیواحد  14واحد و حداکثر واحد در هر ترم  8حداقل واحد در هر ترم 

 معدل مشروطی است. 14معدل زیر  ،باشدمی 12حداقل نمره قبولی در هر درس 

 گردد.دو ترم )متوالی یا متناوب( دانشجو  اخراج میهر دانشجو حداکثر یک ترم می تواند مشروط شود، در صورت مشروطی 

 ترم بعد باید دانشجو ادامه پروژه ثبت نام نماید.شود و در در صورتیکه پروژه در ترم ثبت نام شده پایان نیابد، نمره درس ناتمام رد می

 در هر صورت طول دوره نباید از حد مجاز بیشتر شود.
 

 

 

 
 

 

 

 نیازپیش تعداد واحد عنوان درس ردیف

 هوش مصنوعی 3 عصبیشبکه  1

 هوش مصنوعی 3 یادگیری ماشین 2

 سیگنال و سیستم 3 ریاضیات پیشرفته در مهندسی کامپیوتر 3

  3 مهندسی دانش 4

 طراحی الگوریتم 3 شناسایی ساختاری الگو 5

 نیازپیش تعداد واحد عنوان درس ردیف

  3 داده کاوی 1

 سیگنال و سیستم 3 رباتیک  2 

  3 مباحث جدید در مهندسی دانش  3

  3 پردازش زبان طبیعی 4      

 هوش مصنوعی 3 هوش مصنوعی توزیع شده  5 

  3 پردازش نمادین 6
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 انشکده مهندسی صنایع و مدیریتد
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 مهندسی صنایع رشته مقررات اجمالی کارشناسی ارشد  5-2

 وریبهرهگرایش مدیریت سیستم و 
 

 تعریف و اهداف

وری صنایع با تأکید بر روشهای نظام گرا هدف دوره تربیت مدیر برای صنایع از طریق آموزش علوم و فنون مدیریت سیستم و بهره

های فنی و مهندسی باشند و انجام تحقیق در زمینه مشکالت مدیریت سیستم به افرادی است که دارای تحصیالت دانشگاهی در رشته

 کشور و ارائه طریق برای بهبود مدیریت آنها می باشد. های صنعتیوری سازمانو بهره
 

 است. شده واحد جبرانی هم برای این رشته اعالم 12باشد و عالوه بر آن میمطابق جدول زیر واحد  32  ی رشتههاتعداد کل واحد
 

 تعداد واحد عنوان

 15 تخصصی-دروس اصلی

 9 دروس اختیاری

 2 سمینار

 6 نامهپروژه پایان

 32 جمع
 

 استاد راهنما و اخذ واحد سمینار و پروژه
های مربوطه که در موسسه تدوین شده است انجام خواهد نامهنحوه تعیین استاد راهنما، ارائه سمینار، پروژه کارشناسی ارشد طبق آئین 

 ر ترم سوم ثبت نام نماید.واحدی را د 6 نامهپایان پروژۀا در ترم دوم و ف است درس سمینار دو واحدی خود رشد. دانشجو موظ
 

 طول دوره

 .شودمینیمسال است که در شرایط خاص با تصویب شورای آموزشی یک نیمسال اضافه  4طول دوره 
 

 واحد( 12) دروس جبرانی
 

 ترم ارائه تعداد واحد نام درس ردیف

 1 3 2تحقیق در عملیات  1

 2 3 احتمال آمار مهندسی 2

 1 3 1حسابداری صنعتی  3

 2 3 اقتصاد کالن 4
 

 

یا دروس جدول باال را در مقطع کارشناسی )یا کاردانی(  قابل ذکر است که دانشجویانی که رشته مقطع کارشناسی آنها مرتبط نیست

و نظر استاد راهنما برای هر دانشجو مشخص گروه  مدیرکه بر اساس تشخیص واحد را بگذرانند  12تا  باید دروس جبرانی اندنگذرانده

 اهد شد.خو
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 واحد( 15) تخصصی - دروس اصلی
 

 ترم ارائه تعداد واحد نام درس ردیف

 2 3  وریبهرهمدیریت کیفیت و  1

 1 3 مدیریت منابع انسانی  2

 2 3 استراتژیک  ریزیبرنامه 3

 1 3 مدیریت عملیات 4

 3 3 سازماندهی و رهبری  5
 

 واحد( 9)  دروس اختیاری
 

 ترم ارائه واحدتعداد  نام درس ردیف

 1 3 چندگانههای گیری با معیارتصمیم 1

 2 3 1دینامیکی  هایسیستم 2

 3 3 اطالعات مدیریت هایسیستم 3

 3 3 مباحث ویژه 4

 1 3 اقتصاد خرد برای مدیران 5

 2 3 اقتصادسنجی 6

 1 3 کامپیوتری سازیشبیه 7

 3 3 پیشرفته ریزی خطیبرنامه 8

 2 3 طراحی آزمایشها 9
                                                                                                                            

 کافیست.           آموختگیدانشقابل ذکر است که اخذ سه درس از دروس اختیاری برای   
        

 ها، نمرات و معدلواحد

 .باشدمیواحد  14واحد و حداکثر واحد در هر ترم  8حداقل واحد در هر ترم 

 معدل مشروطی است. 14معدل زیر  ،باشدمی 12حداقل نمره قبولی در هر درس 

 گردد.اخراج می هر دانشجو حداکثر یک ترم می تواند مشروط شود، در صورت مشروطی دو ترم )متوالی یا متناوب( دانشجو

 شود و در ترم بعد باید دانشجو ادامه پروژه ثبت نام نماید.ان نیابد، نمره درس ناتمام رد میپروژه در ترم ثبت نام شده پایدر صورتیکه 

 در هر صورت طول دوره نباید از حد مجاز بیشتر شود.
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 مهندسی صنایع رشته مقررات اجمالی کارشناسی ارشد  6-2

 مدیریت پروژه گرایش

 

 هدف دوره

های دوره تربیت مدیر و متخصص برای پروژه های مختلف از طریق آموزش علوم و فنون مدیریت پروژه با تاکید بر روشهدف 

گرا به افرادی است که دارای تحصیالت دانشگاهی در رشته های فنی و مهندسی می باشند تا با یادگیری علوم و فنون مرتبط، نظام

 . سازندترین کیفیت ممکن در بهترین زمان، کمترین هزینه و مطلوبرا ها پروژه ها واهداف و مقاصد برنامهقادر باشند 
 

برای این رشته  مطابق جدول زیر نیزجبرانی  دروسو عالوه بر آن  باشدمیمطابق جدول زیر واحد  32  ی رشتههاتعداد کل واحد

 است.اعالم شده 
 

 

 

 

 

 
 

 

 استاد راهنما و اخذ واحد سمینار و پروژه
های مربوطه که در موسسه تدوین شده است انجام خواهد نامهنحوه تعیین استاد راهنما، ارائه سمینار، پروژه کارشناسی ارشد طبق آئین 

 واحدی را در ترم سوم ثبت نام نماید. 6 نامهپایان پروژۀا در ترم دوم و ر ف است درس سمینار دو واحدی خودشد. دانشجو موظ
 

 طول دوره

 .شودمینیمسال است که در شرایط خاص با تصویب شورای آموزشی یک نیمسال اضافه چهار طول دوره 
 

 دروس جبرانی 
 

 تعداد واحد نام درس ردیف

 3 احتمال و آمار مهندسی 1

 3 اقتصاد مهندسی 2

 3 تحقیق در عملیات 3

 3 برنامه ریزی و مدیریت پروژه 4
 

 عنوان تعداد واحد

 دروس اصلی 12

 تخصصی 12

 تحقیق و سمینارروش  2

 نامهپروژه پایان 6

 جمع 32
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یا دروس جدول باال را در مقطع کارشناسی )یا کاردانی(  قابل ذکر است که دانشجویانی که رشته مقطع کارشناسی آنها مرتبط نیست

برای هر دانشجو مشخص خواهد و نظر استاد راهنما گروه  مدیرکه بر اساس تشخیص را بگذرانند  باید دروس جبرانی اندنگذرانده

 شد.

 

 واحد( 12) دروس اصلی
 

 تعداد واحد نام درس ردیف

 3 استانداردهای مدیریت پروژه 1

 3 برنامه ریزی و زمانبندی پروژه 2

 3 مدیریت مالی و کنترل هزینه پروژه 3

 3 مدیریت و تحلیل ریسک پروژه 4
 

 واحد( 12دروس تخصصی )
 

 تعداد واحد نام درس ردیف

 3 سیستم های اطالعات مدیریت پروژه 1

 3 مدیریت دانش و مستند سازی پروژه 2

 3 مدیریت قراردادهای پروژه 3

 3 مدیریت منابع انسانی پروژه 4
 

 ها، نمرات و معدلواحد

 .باشدمیواحد  14واحد و حداکثر واحد در هر ترم   8حداقل واحد در هر ترم 

 معدل مشروطی است. 14معدل زیر  ،باشدمی 12حداقل نمره قبولی در هر درس 

 گردد.اخراج می مشروط شود، در صورت مشروطی دو ترم )متوالی یا متناوب( دانشجو تواندمیهر دانشجو حداکثر یک ترم 

 نماید. نامثبت و در ترم بعد باید دانشجو ادامه پروژه شودمیشده پایان نیابد، نمره درس ناتمام رد  نامثبتدر صورتیکه پروژه در ترم 

 در هر صورت طول دوره نباید از حد مجاز بیشتر شود.
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 رشته مهندسی صنایعمقررات اجمالی کارشناسی ارشد   7-2

 مدیریت نوآوری و فناوری گرایش
 

 هدف دوره

یندهای تولید به آنها در فرآنه صنعت و استفاده از هدف از این رشته آشنایی دانش آموختگان با آخرین دستاوردهای فناوری در زمی

منظور توسعه بیشتر محصوالت جدید می باشد. در این گرایش دانشجویان شناخت مناسبی از مسائل مرتبط با مدیریت فناوری از 

مدیریت دانش و مباحثی از این قبیل پیدا خواهند  قبیل مدیریت نوآوری و خالقیت، مدیریت فناوری و توسعه محصوالت جدید،

 کرد.

 

 واحد جبرانی هم برای این رشته اعالم شده است. 6باشد و عالوه بر آن میمطابق جدول زیر واحد  32  ی رشتههاعداد کل واحدت
 

 

 

 

 

 

 

 

 پروژهاستاد راهنما و اخذ واحد سمینار و 
های مربوطه که در موسسه تدوین شده است انجام خواهد نامهنحوه تعیین استاد راهنما، ارائه سمینار، پروژه کارشناسی ارشد طبق آئین 

 واحدی را در ترم سوم ثبت نام نماید. 6نامه شد. دانشجو موظف است درس سمینار دو واحدی خود را در ترم دوم و پروژۀ پایان
 

 طول دوره

 .شودمینیمسال است که در شرایط خاص با تصویب شورای آموزشی یک نیمسال اضافه چهار طول دوره 
 

 دروس جبرانی  

 تعداد واحد عنوان درس ردیف

 3 1تحقیق در عملیات  1

 3 کنترل پروژه 2

 

یا دروس جدول باال را در مقطع کارشناسی )یا کاردانی(  قابل ذکر است که دانشجویانی که رشته مقطع کارشناسی آنها مرتبط نیست

و نظر استاد راهنما برای هر دانشجو مشخص گروه  مدیرکه بر اساس تشخیص واحد را بگذرانند  6تا  باید دروس جبرانی اندنگذرانده

 خواهد شد.

 
 

 عنوان تعداد واحد

 دروس اصلی 9

 دروس اختیاری 15

 روش تحقیق و سمینار 2

 نامهپروژه پایان 6

 جمع 32
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 واحد( 9دروس اصلی )

 تعداد واحد نام درس ردیف

 3 مدیریت نوآوری  1

 3 یندهای جدیدفرآتوسعه محصوالت و  2

 3 مدیریت فناوری 3
 

 واحد( 15 دروس اختیاری )

 تعداد واحد نام درس ردیف

 3 مدیریت تحقیق و توسعه 1

 3 فناوری و جامعه 2

 3 برنامه ریزی استراتژیک 3

 3 مدیریت فرآیندهای کسب و کار 4

 3  مدیریت دانش 5

 3 استراتژی تولید و خدمات 6

 3 آینده پژوهی 7
 

 کند.یواحد از دروس جدول باال را به عنوان اختیاری اخذ م 15دانشجو 
 

 ها، نمرات و معدلواحد

 .باشدمیواحد  14واحد و حداکثر واحد در هر ترم   8حداقل واحد در هر ترم 

 معدل مشروطی است. 14معدل زیر در حالیکه  می باشد، 12حداقل نمره قبولی در هر درس 

 گردد.اخراج می مشروط شود، در صورت مشروطی دو ترم )متوالی یا متناوب( دانشجو تواندمیهر دانشجو حداکثر یک ترم 

 نماید. نامثبتو در ترم بعد باید دانشجو ادامه پروژه  شودمیدر صورتیکه پروژه در ترم ثبت نام شده پایان نیابد، نمره درس ناتمام رد 

 اید از حد مجاز بیشتر شود.در هر صورت طول دوره نب
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 مدیریت صنعتیرشته مقررات اجمالی کارشناسی ارشد  8-2

 مالیمدیریت  گرایش 

 

 تعریف و اهداف

انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران است. هدف راهبردی این دوره نیز های موضوع چشممأموریت دوره کمک به تحقق آرمان

به نحوی که بتوان از سرمایه فکری مذکور به عنوان منبعی برای حصول به الگوی ایرانی اسالمی توسعه  تربیت منابع انسانی الزم است

ای ها در سطح وظیفهبرداری کرد. هدف عملیاتی دوره نیز ایجاد شناخت الزم برای اجرای راهبردها و مدیریت وظایف بنگاهبهره

 و اجرای برنامه های عملیاتی مالی در شرکتها است.  است. در گرایش مدیریت مالی، هدف تأکید بر راهبردها

 

 است.واحد جبرانی هم برای این رشته اعالم شده  6باشد و عالوه بر آن میمطابق جدول زیر واحد  34  ی رشتههاتعداد کل واحد

 

 تعداد واحد عنوان

 22 دروس اصلی 

 6 اختیاری

 2 سمینار

 4 نامهپروژه پایان

 34 جمع
 

 راهنما و اخذ واحد سمینار و پروژهاستاد 
های مربوطه که در موسسه تدوین شده است انجام خواهد نامهنحوه تعیین استاد راهنما، ارائه سمینار، پروژه کارشناسی ارشد طبق آئین 

 .بت نام نمایدواحدی را در ترم سوم ث 4 نامهپایان ۀپروژشد. دانشجو موظف است درس سمینار دو واحدی خود را در ترم دوم و 

 

 طول دوره

 .شودمینیمسال است که در شرایط خاص با تصویب شورای آموزشی یک نیمسال اضافه  4طول دوره 

 

  دروس جبرانی

 

 ردیف نام درس تعداد واحد ترم ارائه

 1 مبانی سازمان و مدیریت 3 2

 2 مدیریت مالی 3 2

 

یا دروس جدول باال را در مقطع کارشناسی )یا کاردانی(  آنها مرتبط نیستقابل ذکر است که دانشجویانی که رشته مقطع کارشناسی 

و نظر استاد راهنما برای هر دانشجو مشخص گروه  مدیرکه بر اساس تشخیص واحد را بگذرانند  6تا  باید دروس جبرانی اندنگذرانده

 خواهد شد.
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 واحد( 22دروس اصلی )
 

 ترم ارائه تعداد واحد نام درس ردیف

 1 2 مدیریت منابع انسانی و شایسته ساالری 1

 1 2 مدیریت استراتژیک پیشرفته 2

 1 2 گذاریسرمایهمدیریت  3

 1 2 کاربردی افزارهاینرمتحلیل آماری در مدیریت و  4

 2 2 مدیریت پیشرفته هاینظریه 5

 2 2 مدیریت ریسک مالی 6

 3 2 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 7

 3 2 مبانی مدیریت اسالمیاصول و  8

 3 2 مباحث ویژه در مدیریت مالی 9

 3 2 نهادهای مالی بازارها و 10

 3 2 مالی بنگاه تأمینمدیریت  11
 

 واحد( 6)  روس اختیارید
 

 

 

 

 

 

 

 

 ها، نمرات و معدلواحد

 .باشدمیواحد  14واحد و حداکثر واحد در هر ترم  8حداقل واحد در هر ترم 

 معدل مشروطی است. 14زیر معدل  ،باشدمی 12حداقل نمره قبولی در هر درس 

 گردد.اخراج می مشروط شود، در صورت مشروطی دو ترم )متوالی یا متناوب( دانشجو تواندمیهر دانشجو حداکثر یک ترم 

 و در ترم بعد باید دانشجو ادامه پروژه ثبت نام نماید. شودمیدر صورتیکه پروژه در ترم ثبت نام شده پایان نیابد، نمره درس ناتمام رد 

 در هر صورت طول دوره نباید از حد مجاز بیشتر شود.

 

 

 

 

 

 ترم ارائه تعداد واحد نام درس ردیف

 1 2 اقتصاد مدیریت 1

 2 2 افزاریمالی و کاربردهای نرم اقتصادسنجی 2

 3 2 سیستمهای اطالعاتی مدیریت پیشرفته 3

 2 2 تحقیق در عملیات پیشرفته  4

 3 2 مالی  سازیمدل 5

 2 2 حقوق بازرگانی 6
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 مدیریت صنعتی رشته مقررات اجمالی کارشناسی ارشد 9-2

 وریمدیریت کیفیت و بهره گرایش

 

 هدف دوره

است و  مدیریت  در مجموعهآموزش عالی جدید وری یکی از دوره های تحصیلی دوره کارشناسی ارشد مدیریت کیفیت و بهره

هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز صنایع تولیدی و خدماتی، موسسات و شرکتهای دولتی 

تا به عنوان محقق به پژوهش خصوصی است. در این دوره دانشجویان با فراگیری نظریهای نوین مدیریت صنعتی قادر خواهند شد 

 ها کمک نمایند.پرداخته و با تجزیه و تحلیل تخصصی مسایل مدیریتی به اداره موفقیت آمیز سازمان
 

 است.واحد جبرانی هم برای این رشته اعالم شده  4باشد و عالوه بر آن میمطابق جدول زیر واحد  32  ی رشتههاتعداد کل واحد
 

 

 

 

 

 

 

 

 استاد راهنما و اخذ واحد سمینار و پروژه
های مربوطه که در موسسه تدوین شده است انجام خواهد نامهنحوه تعیین استاد راهنما، ارائه سمینار، پروژه کارشناسی ارشد طبق آئین 

 واحدی را در ترم سوم ثبت نام نماید. 4 نامهپایان ۀپروژا در ترم دوم و است درس سمینار دو واحدی خود ر فشد. دانشجو موظ
 

 طول دوره

 .شودمینیمسال است که در شرایط خاص با تصویب شورای آموزشی یک نیمسال اضافه چهار طول دوره 
 

 دروس جبرانی 

 تعداد واحد نام درس ردیف

 2 عملیاتمدیریت تولید و  1

 2 مبانی سازمان  2
 

یا دروس جدول باال را در مقطع کارشناسی )یا کاردانی(  قابل ذکر است که دانشجویانی که رشته مقطع کارشناسی آنها مرتبط نیست

دانشجو مشخص و نظر استاد راهنما برای هر گروه  مدیرکه بر اساس تشخیص واحد را بگذرانند  4تا  باید دروس جبرانی اندنگذرانده

 خواهد شد.

 

 

 عنوان تعداد واحد

 دروس اصلی 10

 تخصصی 6

 دروس پایه 10

 سمینار 2

 نامهپروژه پایان 4

 جمع 32
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 واحد( 10دروس پایه )
 

 تعداد واحد نام درس ردیف

 2 مدیریت منابع انسانی پیشرفته 1

 2 مدیریت استراتژیک پیشرفته 2

 2 تحلیل آماری  3

 2 نظریه های مدیریت پیشرفته 4

 2 اخالق و احکام کسب و کار 5
 

 واحد( 10دروس اصلی )
 

 تعداد واحد نام درس ردیف

 2 کاربرد تئوری تصمیم گیری 1

 2 تحقیق در عملیات پیشرفته 2

 2 سیستمهای اطالعاتی مدیریت پیشرفته 3

 2 مدیریت تولید و عملیات پیشرفته 4

 2 مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار 5
 

 واحد( 6دروس تخصصی )
 

 تعداد واحد نام درس ردیف

 2 مدیریت کیفیت و تعالی سازمان 1

 2 وری سازمانو تحلیل و بهبود بهره تجزیه 2

 2 کنترل کیفیت آماری 3
 

 ها، نمرات و معدلواحد

 .باشدمیواحد  14واحد و حداکثر واحد در هر ترم   8حداقل واحد در هر ترم 

 معدل مشروطی است. 14معدل زیر در حالیکه  می باشد، 12حداقل نمره قبولی در هر درس 

 گردد.اخراج می مشروط شود، در صورت مشروطی دو ترم )متوالی یا متناوب( دانشجو تواندمیهر دانشجو حداکثر یک ترم 

 نماید. نامثبتو در ترم بعد باید دانشجو ادامه پروژه  شودمیدر صورتیکه پروژه در ترم ثبت نام شده پایان نیابد، نمره درس ناتمام رد 

 شود.در هر صورت طول دوره نباید از حد مجاز بیشتر 
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 مهندسی صنایع رشته مقررات اجمالی کارشناسی ارشد 10-2                          

 سیستم های مالی گرایش

 

 هدف دوره

  

اه حل های خالقانه برای حل مشکالت مالی و کاهش ریسک در جهت ابزار و سیستمهای مالی و ارائه ر طراحی، توسعه و نواوری در

غ التحصیالن این و مالی از مهمترین قابلیت های فارافزایش ارزش شرکت ها هدف دوره می باشد. درک همزمان مفاهیم صنعتی 

 رشته می باشد.

 

برای این رشته برانی مطابق جدول زیر نیز دروس جباشد و عالوه بر آن میمطابق جدول زیر واحد  32  ی رشتههاتعداد کل واحد

 اعالم شده است.
 

 

 

 

 

 

 

 استاد راهنما و اخذ واحد سمینار و پروژه
های مربوطه که در موسسه تدوین شده است انجام خواهد نامهنحوه تعیین استاد راهنما، ارائه سمینار، پروژه کارشناسی ارشد طبق آئین 

 واحدی را در ترم سوم ثبت نام نماید. 6نامه شد. دانشجو موظف است درس سمینار دو واحدی خود را در ترم دوم و پروژۀ پایان
 

 طول دوره

 .شودمینیمسال است که در شرایط خاص با تصویب شورای آموزشی یک نیمسال اضافه چهار طول دوره 
 

 دروس جبرانی 

 تعداد واحد نام درس ردیف

 3 اقتصاد مهندسی 1

 3 آمار مهندسی 2

 3 تحقیق در عملیات 3
 

یا دروس جدول باال را در مقطع کارشناسی )یا کاردانی(  قابل ذکر است که دانشجویانی که رشته مقطع کارشناسی آنها مرتبط نیست

و نظر استاد راهنما برای هر دانشجو مشخص خواهد گروه  مدیرکه بر اساس تشخیص را بگذرانند  باید دروس جبرانی اندنگذرانده

 شد.
 

 عنوان تعداد واحد

 دروس اصلی 12

 تخصصی 12

 سمینار 2

 نامهپروژه پایان 6

 جمع 32
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 واحد( 12دروس اصلی )
 

 تعداد واحد نام درس ردیف

 3 فرآیندهای احتمالی 1

 3 مالیاصول مهندسی  2

 3 مدل های انتخاب سبد سرمایه گذاری 3

 3 مدیریت و تحلیل ریسک مالی 4
 

 واحد( 12دروس تخصصی )
 

 تعداد واحد نام درس ردیف

 3 تصمیم گیری با معیارهای چندگانه 1

 3 اقتصاد سنجی  2

 3 سیستم های اطالعات مدیریت پیشرفته  3

 3 برنامه ریزی راهبردی 4
 

 و معدلها، نمرات واحد

 .باشدمیواحد  14واحد و حداکثر واحد در هر ترم   8حداقل واحد در هر ترم 

 معدل مشروطی است. 14معدل زیر در حالیکه  می باشد، 12حداقل نمره قبولی در هر درس 

 گردد.اخراج می مشروط شود، در صورت مشروطی دو ترم )متوالی یا متناوب( دانشجو تواندمیهر دانشجو حداکثر یک ترم 

 نماید. نامثبتو در ترم بعد باید دانشجو ادامه پروژه  شودمیدر صورتیکه پروژه در ترم ثبت نام شده پایان نیابد، نمره درس ناتمام رد 

 در هر صورت طول دوره نباید از حد مجاز بیشتر شود.
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 رشته مهندسی صنایعمقررات اجمالی کارشناسی ارشد  11-2

 مهندسیمدیریت  گرایش
 

 هدف دوره

هدف از این رشته، تربیت مدیرانی برای بخش های صنعتی و خدماتی کشور است که با بهره گیری از اصول علم مدیریت و در  

کنار دانش مهندسی به حل مسائل واقعی موجود در زمینه های مدیریتی، اقتصادی و کسب و کار در سازمانهای تولیدی و خدماتی 

 اجد مهارت های مناسب در زمینه های کاربردی مهندسی صنایع می باشند. بپردازند. دانش آموختگان این گرایش و
 

برای این رشته  مطابق جدول زیر نیزجبرانی  دروسباشد و عالوه بر آن میمطابق جدول زیر واحد  32  ی رشتههاتعداد کل واحد

 اعالم شده است.
 

 

 

 

 

 

 

 

 استاد راهنما و اخذ واحد سمینار و پروژه
های مربوطه که در موسسه تدوین شده است انجام خواهد نامهنحوه تعیین استاد راهنما، ارائه سمینار، پروژه کارشناسی ارشد طبق آئین 

 واحدی را در ترم سوم ثبت نام نماید. 6نامه شد. دانشجو موظف است درس سمینار دو واحدی خود را در ترم دوم و پروژۀ پایان
 

 طول دوره

 .شودمینیمسال است که در شرایط خاص با تصویب شورای آموزشی یک نیمسال اضافه چهار طول دوره 
 

 

 دروس جبرانی  

 تعداد واحد عنوان درس ردیف

 3 احتمال و آمار مهندسی 1

 3 تحقیق در عملیات 2

 3 اقتصاد مهندسی 3

 3 اصول مدیریت و نظریه سازمان 4

 3 مبانی علم اقتصاد )خرد و کالن( 5
 

یا دروس جدول باال را در مقطع کارشناسی )یا کاردانی(  قابل ذکر است که دانشجویانی که رشته مقطع کارشناسی آنها مرتبط نیست

 و نظر استاد راهنما برای هر دانشجو مشخص خواهد شد.گروه  مدیرکه بر اساس تشخیص را بگذرانند باید دروس  اندنگذرانده
 

 عنوان تعداد واحد

 دروس اصلی 12

 تخصصیدروس  12

 سمینارروش تحقیق و  2

 نامهپروژه پایان 6

 جمع 32
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 واحد( 12دروس اصلی )

 تعداد واحد درس نام ردیف

 3 اصول مهندسی مالی 1

 3 اصول مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین 2

 3 برنامه ریزی و زمان بندی پروژه 3

 3 مدیریت کیفیت جامع 4
 

 واحد( 12 ) تخصصیدروس 

 تعداد واحد نام درس ردیف

 3 مدیریت دانش 1

 3 تحلیل داده های مهندسی 2

 3 برنامه ریزی راهبردی 3

 3 مدیریت سیستم های اطالعات پیشرفته 4
 
 

 ها، نمرات و معدلواحد

 .باشدمیواحد  14واحد و حداکثر واحد در هر ترم   8حداقل واحد در هر ترم 

 معدل مشروطی است. 14معدل زیر در حالیکه  می باشد، 12حداقل نمره قبولی در هر درس 

 گردد.اخراج می مشروط شود، در صورت مشروطی دو ترم )متوالی یا متناوب( دانشجو تواندمیهر دانشجو حداکثر یک ترم 

 نماید. نامثبتو در ترم بعد باید دانشجو ادامه پروژه  شودمیدر صورتیکه پروژه در ترم ثبت نام شده پایان نیابد، نمره درس ناتمام رد 

 در هر صورت طول دوره نباید از حد مجاز بیشتر شود.
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 مدیریت بازرگانی رشته مقررات اجمالی کارشناسی ارشد 2-8

 تجارت الکترونیکی گرایش

 

 هدف دوره
رشته مدیریت بازرگانی یکی از رشته های آموزش عالی است . هدف آن تربیت و تفهیم نیروی انسانی متخصص در جهت ارتقای سطح اقتصادی 

دوره تحصیلی خود مهارت های کافی جهت اداره ی نبض بازار از سود وزیان ها را  و بازرگانی است . دانشجویان این رشته پس از پایان

  .فراخواهند گرفت

، شناخت فارغ التحصیالن این رشته با تسلط به مباحث مربوط به بازار، مباحث تدوین استراتژیهای سازمانی، شناخت مشتریان و نحوه ارتباط با آنها

ها را داشته و نسبت به سایر به مشتریان زمینه الزم جهت استخدام در واحدهای بازرگانی سازمان فرایندهای فروش، بازاریابی و خدمات

ای جایگزین از بازار کار مناسبی برخوردارند. ضمن اینکه دانشجویان این رشته با توجه به شناخت های مدیریت با توجه به نبود رشتهگرایش

ها و تشکیل کسب و کار و نحوه ایجاد تجارت موفق شانس زیادی برای موفقیت در حیطه کار آفرینی و استارت آپ کسب و کار از کافی

 . باشدها نیز جزء حیطه کاری این فارغ التحصیالن میابی و بازارسازی در امور بازرگانی سازمانجدید دارند. مشاوره در امورد تجاری و بازار ی

 

 واحد جبرانی هم برای این رشته اعالم شده است. 12باشد و عالوه بر آن میمطابق جدول زیر واحد  32  ی رشتههاتعداد کل واحد
 

 

 

 

 

 

 

 

 استاد راهنما و اخذ واحد سمینار و پروژه
های مربوطه که در موسسه تدوین شده است انجام خواهد نامهنحوه تعیین استاد راهنما، ارائه سمینار، پروژه کارشناسی ارشد طبق آئین 

 واحدی را در ترم سوم ثبت نام نماید. 4نامه شد. دانشجو موظف است درس سمینار دو واحدی خود را در ترم دوم و پروژۀ پایان
 

 طول دوره

 .شودمینیمسال است که در شرایط خاص با تصویب شورای آموزشی یک نیمسال اضافه چهار طول دوره 

 

 

 

 

 

 

 عنوان تعداد واحد

 دروس اصلی 8

 تخصصی 8

 پایهدروس  10

 سمینار 2

 نامهپروژه پایان 4

 جمع 32

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B3%D8%A8_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B3%D8%A8_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
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 دروس جبرانی 

 تعداد واحد نام درس ردیف

 2 مبانی سازمان و مدیریت 1

 2 مدیریت مالی  2

 2 مدیریت منابع انسانی 3

 2 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم 4

 2 سیستم اطالعات مدیریت 5

 2 تحقیق در عملیات یک 6
 

یا دروس جدول باال را در مقطع کارشناسی )یا کاردانی(  قابل ذکر است که دانشجویانی که رشته مقطع کارشناسی آنها مرتبط نیست

ص و نظر استاد راهنما برای هر دانشجو مشخگروه  مدیرکه بر اساس تشخیص واحد را بگذرانند  12تا  باید دروس جبرانی اندنگذرانده

 خواهد شد.

 واحد( 10دروس پایه )
 

 تعداد واحد نام درس ردیف

 2 مدیریت منابع انسانی پیشرفته 1

 2 مدیریت استراتژیک پیشرفته 2

 2 تحلیل آماری  3

 2 نظریه های مدیریت پیشرفته 4

 2 اخالق و احکام کسب و کار 5
 

 واحد( 8دروس اصلی )
 

 تعداد واحد نام درس ردیف

 2 تئوری تصمیم گیریکاربرد  1

 2 بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته 2

 2 مدیریت رفتار مصرف کننده 3

 2 تبلیغات و برندمدیریت  4
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 واحد( 8دروس تخصصی )
 

 تعداد واحد نام درس ردیف

 2 تجارت و بازاریابی الکترونیکی پیشرفته 1

طراحی و مدیریت کسب و کار  2

 الکترونیکی
2 

قوانین و مسائل حقوقی تجارت و بازاریابی  3

 الکترونیکی 
2 

و فروشگاه  خرده فروشیمدیریت  4

 درتجارت الکترونیکی
2 

 

 

 

 

 ها، نمرات و معدلواحد

 .باشدمیواحد  12واحد و حداکثر واحد در هر ترم   8حداقل واحد در هر ترم 

 معدل مشروطی است. 14زیر معدل در حالیکه  می باشد، 12حداقل نمره قبولی در هر درس 

 گردد.اخراج می مشروط شود، در صورت مشروطی دو ترم )متوالی یا متناوب( دانشجو تواندمیهر دانشجو حداکثر یک ترم 

 .نماید نامثبتو در ترم بعد باید دانشجو ادامه پروژه  شودمیدر صورتیکه پروژه در ترم ثبت نام شده پایان نیابد، نمره درس ناتمام رد 

 در هر صورت طول دوره نباید از حد مجاز بیشتر شود.
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 دانشکده مهندسی مکانیک    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 مقررات اجمالی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک 12-2

 گرایش تبدیل انرژی

 

 تعریف و اهداف

احتراق داخلی، نیروگاهها، تأسیسات حرارتی های موتور ای است آموزشی تا در زمینهبرنامه کارشناسی ارشد تبدیل انرژی مجموعه

های و ایجاد درجه حرارتهای خیلی پایین )کرایجینک( و همچنین حرکت سیال و انتقال حرارت و جرم و تأسیسات آبی و سایر زمینه

 با بکارگیری علوم و فنون پیشرفته به خودکفائی صنعتی برسیم. "حرارت و سیاالت"
 

 .می باشد جدول زیر طبقواحد  32  ی رشتههاتعداد کل واحد
 

 تعداد واحد عنوان

 15 دروس اصلی 

 9  دروس تخصصی

 2 سمینار

 6 نامهپروژه پایان

 32 جمع

 

 استاد راهنما و اخذ واحد سمینار و پروژه
های مربوطه که در موسسه تدوین شده است انجام خواهد نامهنحوه تعیین استاد راهنما، ارائه سمینار، پروژه کارشناسی ارشد طبق آئین 

 واحدی را در ترم سوم ثبت نام نماید. 6 نامهپایان پروژۀا در ترم دوم و ف است درس سمینار دو واحدی خود رشد. دانشجو موظ
 

 طول دوره
 .شودمینیمسال است که در شرایط خاص با تصویب شورای آموزشی یک نیمسال اضافه  چهار  طول دوره 

 

 دروس جبرانی

 

 

 

 

 

 

 

 
یا دروس جدول باال را در مقطع کارشناسی )یا کاردانی(  ذکر است که دانشجویانی که رشته مقطع کارشناسی آنها مرتبط نیستقابل 

و نظر استاد راهنما برای هر دانشجو مشخص گروه  مدیرکه بر اساس تشخیص واحد را بگذرانند  12تا  باید دروس جبرانی اندنگذرانده

 خواهد شد.
 

 تعداد واحد عنوان درس ردیف

 3 استاتیک 1

 2 ریاضی مهندسی جبرانی ارشد 2

 3 انتقال حرارت یک 3

 3 مکانیک سیاالت یک 4

 4 دینامیک یک 5

 3 ترمودینامیک یک 6
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 *(واحد 15دروس اصلی )

 
 

 

 

 

 

 

 

 واحد از دروس اصلی اخذ نماید. 15 حداقلدانشجو باید *

 را اخذ نماید. I** فقط یکی از دو درس دینامیک سیاالت پیشرفته و مکانیک سیاالت پیشرفته 

 

 واحد( 9اختیاری ) –اولویت در اخذ دروس تخصصی 
دوره کارشناسی مهندسی مکانیک، اخذ دروس زیر به  نامهآییناختیاری پیشنهاد شده در اصلی باقیمانده و دروس از بین دروس 

 :باشندمیعنوان دروس تخصصی در اولویت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ها، نمرات و معدلواحد
 .باشدمیواحد  14واحد و حداکثر واحد در هر ترم   8حداقل واحد در هر ترم 

 معدل مشروطی است. 14معدل زیر  ،باشدمی 12حداقل نمره قبولی در هر درس 

 گردد.اخراج می تواند مشروط شود، در صورت مشروطی دو ترم )متوالی یا متناوب( دانشجودانشجو حداکثر یک ترم میهر 

 .در صورتیکه پروژه در ترم ثبت نام شده پایان نیابد، نمره درس ناتمام رد می شود و در ترم بعد باید دانشجو ادامه پروژه ثبت نام نماید

 از حد مجاز بیشتر شود. در هر صورت طول دوره نباید
 

 

 

 

 

 

 

 ترم ارائه تعداد واحد عنوان درس ردیف

 1 3 ریاضیات پیشرفته 1

 1 3 مکانیک محیط پیوسته 2

 2 3 محاسبات عددی 3

 2 3 ) هدایتی یا جابجایی یا تشعشع( انتقال حرارت پیشرفته 4

 3 3 دینامیک سیاالت پیشرفته ** IIیا I مکانیک سیاالت پیشرفته  5

 ترم ارائه تعداد واحد عنوان درس ردیف

 1 3 دینامیک سیاالت محاسباتی 1

  3 ترمودینامیک پیشرفته 2

 3 3 مبدلهای حرارتی پیشرفته 3

 3 3 دینامیک گازها 4

  3 توربوالنس 5

 2 3 جریان میکرونانو 6

  3 مرزی هایالیه 7

  3 طراحی مبدلها 8



53 
 

 ترم بندی 

 

 واحد( 12ترم سوم )حداکثر  ترم دوم ترم اول

 طراحی مبدلهای پیشرفته  محاسبات عددی پیشرفته ریاضیات پیشرفته

 دینامیک گاز انتقال حرارت جابجائی  پیوسته های مکانیک محیط

 پروژه نانوجریانهای میکرو Iمکانیک سیاالت پیشرفته  ،دینامیک سیاالت پیشرفته

   II مکانیک سیاالت پیشرفته سمینار جبرانی )؟( 
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 مقررات اجمالی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک 13-2

 گرایش طراحی کاربردی

 

 تعریف و اهداف

های ابزار، آالت از جمله ماشینهای طراحی ماشینزمینهای است آموزشی تا در شناسی ارشد طراحی کاربردی مجموعهبرنامه کار

با بکارگیری علوم و فنون  "طراحی جامدات" هایزمینهراهسازی، کشاورزی، حمل و نقل و کارخانجات تولیدی مختلف و سایر 

 پیشرفته به خود اتکائی صنعتی برسیم.
 

 :می باشد جدول زیر مطابقواحد  32  ی رشتههاتعداد کل واحد
 

 تعداد واحد عنوان

 15 دروس اصلی 

 9 اختیاری -دروس تخصصی

 2 سمینار

 6 پایان نامهپروژه 

 32 جمع
 

 استاد راهنما و اخذ واحد سمینار و پروژه
های مربوطه که در موسسه تدوین شده است انجام خواهد نامهنحوه تعیین استاد راهنما، ارائه سمینار، پروژه کارشناسی ارشد طبق آئین 

 واحدی را در ترم سوم ثبت نام نماید. 6 نامهپایان ۀپروژا در ترم دوم و ف است درس سمینار دو واحدی خود رشد. دانشجو موظ
 

 طول دوره
 .شودمینیمسال است که در شرایط خاص با تصویب شورای آموزشی یک نیمسال اضافه  چهارطول دوره 

 

 دروس جبرانی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یا دروس جدول باال را در مقطع کارشناسی )یا کاردانی(  قابل ذکر است که دانشجویانی که رشته مقطع کارشناسی آنها مرتبط نیست

و نظر استاد راهنما برای هر دانشجو مشخص گروه  مدیرکه بر اساس تشخیص واحد را بگذرانند  12تا  باید دروس جبرانی اندنگذرانده

 شد.خواهد 

 تعداد واحد عنوان درس ردیف

 3 استاتیک 1

 2 ریاضی مهندسی جبرانی ارشد 2

 3 1مقاومت مصالح  3

 4 دینامیک یک 4

 3 ارتعاشات مکانیکی 5

 3 یا انتقال حرارت یک یکمکانیک سیاالت  6
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 (واحد 15) دروس اصلی
 

 

 

 

 
 

 و از دروس زیر اخذ دو درس الزامیست.
 

 

 

 

 

 

 

 

 واحد( 9) اختیاری-اولویت در اخذ دروس تخصصی
طراحی کاربردی، اخذ دروس زیر به -مهندسی مکانیکارشد دوره کارشناسی  نامهآییناز بین دروس اختیاری پیشنهاد شده در 

 :باشندمیعنوان دروس تخصصی در اولویت 

 ها، نمرات و معدلواحد
 .باشدمیواحد  14واحد و حداکثر واحد در هر ترم   8حداقل واحد در هر ترم 

 معدل مشروطی است. 14معدل زیر  ،باشدمی 12حداقل نمره قبولی در هر درس 

 گردد.اخراج می مشروط شود، در صورت مشروطی دو ترم )متوالی یا متناوب( دانشجو تواندمیهر دانشجو حداکثر یک ترم 

 نماید. نامثبترم بعد باید دانشجو ادامه پروژه و در ت شودمیشده پایان نیابد، نمره درس ناتمام رد  نامثبتدر صورتیکه پروژه در ترم 

 در هر صورت طول دوره نباید از حد مجاز بیشتر شود.
 

 

 ترم ارائه تعداد واحد عنوان درس ردیف

 1 3 ریاضیات پیشرفته 1

 I 3 1مکانیک محیط پیوسته  2

 2 3 محاسبات عددی پیشرفته 3

 ترم ارائه تعداد واحد عنوان ردیف

  3 طراحی اجزاء پیشرفته 4

 3 3 سیتهاالستی 5

 3 3 دینامیک پیشرفته 6

  3 های ممتدسیستمارتعاشات  7

 I  3 1 محدود اجزا روش 8

 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

ترم 

 ارائه
 عنوان درس ردیف

تعداد 

 واحد

ترم 

 ارائه
 عنوان درس ردیف

تعداد 

 واحد

ترم 

 ارائه

1 
 و خستگی خزش،

 شکست
3 

 
 3 فلزات شکل تغییر 7

 
 2 طراحی مکانیزم های پیشرفته 13

 

 3 مقاومت مصالح پیشرفته 2
 

 II 3مکانیک محیط پیوسته  8
 

14 
ارتعاشات غیر -ارتعاشات پیشرفته

 خطی
3 2 

 3 هاتئوری ورق ها و پوسته 3
 

 3 رفتار مکانیکی مواد 9
 

 2 3 کنترل خودکار پیشرفته 15

  3  1روش اجزاء محدود  4
  3 طراحی بهینه قطعات مکانیکی 10

  II 3 محدود اجزاء روش 16

 11 3 3 االستیسیته 5
طراحی به کمک کامپیوتر 

 پیشرفته
 2 3 مکانیک سیاالت پیشرفته 17 3 3

  3 پالستیسیته 6
  3 پیشرفته اجزاء طراحی 12

  3 رباتیک)سینماتیک و دینامیک( 18
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 ترم بندی
 

 

 

 

 

 

 

 

 تواند با دروس مشخص شده در جدول دروس اصلی جایگزین شود.این دروس می 

 اختیاری جایگزین شود. تواند با دروس مشخص شده در جدول دروس**  این دروس می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحد( 12)حداکثر  ترم سوم ترم دوم ترم اول

 پروژه محاسبات عددی پیشرفته ریاضیات پیشرفته

 دینامیک پیشرفته * ارتعاشات پیشرفته ** مکانیک محیط پیوسته

 االستیسیته* سمینار * Iاجزاء محدود  هایروش

 طراحی به کمک کامپیوتر پیشرفته ** مکانیک سیاالت پیشرفته ** جبرانی 

  کنترل خودکار پیشرفته ** - 
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 مقررات اجمالی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک 14-2

 گرایش ساخت و تولید
 

 تعریف و اهداف
برنامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید بر مبنای نیاز صنعتی کشور و با توجه با روند جدید علم و تکنولوژی 

 گردیده و عمده هدف این است که به عنوان مکمل برنامه های دوره کارشناسی این رشته عمل نماید.تنظیم 
 

 باشد.واحد مطابق جدول زیر می  32تعداد کل واحدها  

 

 

 

 

 

 

 

 اخذ واحد سمینار و پروژهاستاد راهنما و 
های مربوطه که در موسسه تدوین شده است انجام خواهد نامهنحوه تعیین استاد راهنما، ارائه سمینار، پروژه کارشناسی ارشد طبق آئین 

 اید.واحدی را در ترم سوم ثبت نام نم 6نامه شد. دانشجو موظف است درس سمینار دو واحدی خود را در ترم دوم و پروژۀ پایان
 

 طول دوره
 شود.طول دوره چهار نیمسال است که در شرایط خاص با تصویب شورای آموزشی یک نیمسال اضافه می

 

 دروس جبرانی

 این دروس برای آن دسته از دانشجویانی که در دوره کارشناسی آن را نگذرانده باشند بصورت جبرانی و اجباری است.

 تعداد واحد عنوان درس ردیف

 2 بهداشتایمنی و  1

 1 روش های تحقیق و مستند سازی در مهندسی 2

 3 های تولید و کارگاهروش 3

 (2)یا  3 توانائی ماشین کاری )ماشین افزار( 4
 

 

 

 

 تعداد واحد عنوان

 9 دروس اصلی 

 15 اختیاری -دروس تخصصی

 2 سمینار

 6 پروژه پایان نامه

 32 جمع
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 واحد( 9دروس اصلی )

 

 

 

 

 

 *از این دروس حداقل دو درس اجباری است که باید با نظر استاد راهنما انتخاب و گذرانده شود.

 واحد( 15اختیاری )-اولویت در اخذ دروس تخصصی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساخت و تولید وزارت علوم، تحقیقات و -نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی مکانیکاز بین دروس اختیاری پیشنهاد شده در آیین

 باشند.میدر اولویت  اختیاری - به عنوان دروس تخصصی با نظر استاد راهنما دروس زیرواحد از  15فناوری، اخذ 

 

 

 تعداد واحد عنوان درس ردیف

 3 ریاضی کاربردی 1

 3 *ماشین های کنترل عددی پیشرفته  2

 3 *شکل دهی فلزات  3

 3 *ابزار شناسی و ماشین کاری  4

 3 *سیستم های تولید صنعتی  5

 تعداد واحد عنوان درس ردیف

 3 االستیسیته 1

 I 3روش اجزاء محدود  2

 3 ابزار شناسی و ماشین کاری 3

 3 شکل دهی فلزات 4

 3 فرآیندهای الکتروفیزیکی 5

 3 متالورژی پودر پیشرفته 6

 3 روشهای پرداخت سطوح 7

 3 کنترل دیجیتال و آنالوگ 8

 3 کاربرد میکروپروسسورها 9

 3 کاربرد محرک های الکتریکی هیدرولیک و پنوماتیک پیشرفته 10

 3 متالورژی در تولید 11

 3 طراحی قالب پیشرفته 12

 3 اتوماسیون تولید 13

 3 سیستمهای تولید صنعتی 14

 3 مواد مرکب پیشرفته 15

 3 ارتعاشات پیشرفته 16

 3 روشهای محاسبات عددی پیشرفته 17
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 واحدها، نمرات و معدل

 باشد.واحد می 14واحد و حداکثر واحد در هر ترم   8حداقل واحد در هر ترم 

 معدل مشروطی است. 14باشد، معدل زیر می 12حداقل نمره قبولی در هر درس 

 گردد.تواند مشروط شود، در صورت مشروطی دو ترم )متوالی یا متناوب( دانشجو اخراج میهر دانشجو حداکثر یک ترم می

 نام نماید.شود و در ترم بعد باید دانشجو ادامه پروژه ثبتنام شده پایان نیابد، نمره درس ناتمام رد میپروژه در ترم ثبتدر صورتیکه 

 در هر صورت طول دوره نباید از حد مجاز بیشتر شود.
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 دانشکده مهندسی مواد
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 مقررات اجمالی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد 15-2

 گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
 

 تعریف و اهداف
آزمایشگاهی  مجموعه ای از دروس نظری،دوره کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی شامل 

با خواص و روش ساخت  بهینه سازی مواد مهندسی و پژوهش در ارتباطپیشرفته و پروژه تحقیقاتی می باشد که به منظور طراحی و 

تربیت نیروی انسانی مورد نیاز مراکز تحقیقاتی، صنعتی و آموزش عالی  هدف از آموزش این مجموعه،  ریزی شده است.آنها برنامه

 می باشد.
 

 است.واحد جبرانی هم برای این رشته اعالم شده  13باشد و عالوه بر آن میمطابق جدول زیر واحد  30  ی رشتههاتعداد کل واحد
 

 تعداد واحد عنوان

 14  دروس اصلی

 8 دروس اختیاری

 2 سمینار

 6 نامهپایانپروژه 

 30 جمع
 

 استاد راهنما و اخذ واحد سمینار و پروژه
های مربوطه که در موسسه تدوین شده است انجام خواهد نامهنحوه تعیین استاد راهنما، ارائه سمینار، پروژه کارشناسی ارشد طبق آئین 

 واحدی را در ترم سوم ثبت نام نماید. 6نامه پایان پروژۀشد. دانشجو موظف است درس سمینار دو واحدی خود ر ا در ترم دوم و 
 

 طول دوره
 .شودمینیمسال است که در شرایط خاص با تصویب شورای آموزشی یک نیمسال اضافه چهار  طول دوره

 

  دروس جبرانی

 تعداد واحد عنوان درس ردیف

 3 2خواص مکانیکی 1

 3 ریاضیات مهندسی 2

 3 ترمودینامیک 3

 2 2خواص فیزیکی  4

 2 انجماد فلزات 5
 

یا دروس جدول باال را در مقطع کارشناسی )یا کاردانی(  کارشناسی آنها مرتبط نیستقابل ذکر است که دانشجویانی که رشته مقطع 

و نظر استاد راهنما برای هر دانشجو مشخص گروه  مدیرکه بر اساس تشخیص واحد را بگذرانند  12تا  باید دروس جبرانی اندنگذرانده

 خواهد شد.
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 (واحد14) دروس اصلی
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 واحد(  8دروس اختیاری )
به عنوان دروس اختیاری  هشت واحددوره کارشناسی مهندسی مواد، اخذ  نامهآییناز بین دروس اختیاری پیشنهاد شده در 

واحد  3ژی و حداکثر کارشناسی ارشد مواد و متالور هایرشتهواحد از سایر  سهحداکثر تا  توانندمیدانشجویان این دوره  الزامیست،

 شد مهندسی و علوم پایه با صالحدید استاد راهنما اختیار نمایند.های کارشناسی اراز سایر رشته
 

 پیشنیاز تعداد واحد عنوان درس ردیف

 - 2 نفوذ در جامدات 1

 با نظر استاد 2 مطالب ویژه 2

 IIخواص مکانیکی  3 مکانیک شکست 3

 ی سطح و پوششمتالورژ 2 مهندسی سطح پیشرفته 4

 مبانی کامپیوتر 2 در مهندسی مواد سازیشبیه 5

 ریاضیات مهندسی 3 ریاضیات پیشرفته 6

  3 کارشناسی ارشد هایرشتهاز سایر  7
 

 

 ها، نمرات و معدلواحد
 .باشدمیواحد  14واحد و حداکثر واحد در هر ترم   8حداقل واحد در هر ترم 

 است.معدل مشروطی  14معدل زیر در حالیکه  می باشد، 12حداقل نمره قبولی در هر درس 

 گردد.اخراج می مشروط شود، در صورت مشروطی دو ترم )متوالی یا متناوب( دانشجو تواندمیهر دانشجو حداکثر یک ترم 

 نماید. نامثبتو در ترم بعد باید دانشجو ادامه پروژه  شودمیدر صورتیکه پروژه در ترم ثبت نام شده پایان نیابد، نمره درس ناتمام رد 

 ره نباید از حد مجاز بیشتر شود.در هر صورت طول دو

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد واحد عنوان درس ردیف

 2 ترمودینامیک پیشرفته مواد 1

 2 متالورژیکی هایحالتتغییر  2

 1 گیری در تحقیق موادخطاهای اندازه 3

 1 پیشرفته مطالعه مواد هایروشآزمایشگاه   4

 2 پیشرفته مطالعه مواد هایروش 5

 3 فرآیندهای انجماد پیشرفته 6

 3 تئوری نابجایی 7
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 مقررات اجمالی کارشناسی ارشد رشته مهندسی متالورژی و مواد 16-2

 جوشکاریگرایش 
 

 تعریف و اهداف
ای است از دروس نظری، آزمایشگاهی پیشرفته و پروژه تحقیقاتی که بمنظور تربیت دوره کارشناسی ارشد جوشکاری مجموعه

زمینه اتصاالت مواد مختلف شامل: فلزات آهنی و غیر آهنی آلیاژهای آنها و غیر فلزات )سرامیک، شیشه، نیروهای متخصص در 

 ریزی شده است.پالستیک( برای صنایع و مراکز تحقیقاتی و آموزشی برنامه
 

 است.واحد جبرانی هم برای این رشته اعالم شده  14باشد و عالوه بر آن میمطابق جدول زیر واحد  30  ی رشتههاتعداد کل واحد

 

 تعداد واحد عنوان

 19 دروس اصلی 

 3 دروس اختیاری

 2 سمینار

 6 پروژه پایان نامه

 30 جمع
 

 استاد راهنما و اخذ واحد سمینار و پروژه
های مربوطه که در موسسه تدوین شده است انجام خواهد نامهنحوه تعیین استاد راهنما، ارائه سمینار، پروژه کارشناسی ارشد طبق آئین 

 واحدی را در ترم سوم ثبت نام نماید. 6 نامهپایان ۀپروژا در ترم دوم و ف است درس سمینار دو واحدی خود رشد. دانشجو موظ
 

 طول دوره
 .شودمینیمسال است که در شرایط خاص با تصویب شورای آموزشی یک نیمسال اضافه  چهار طول دوره 

 

 واحد( 14) دروس جبرانی
 

 تعداد واحد عنوان درس ردیف

 3 متالورژی جوشکاری 1

 2 های غیر مخرببررسی 2

 1 های غیر مخربآز بررسی 3

 3 (2یا ) (1خواص مکانیکی مواد ) 4

 2 انجماد فلزات 5

 3 یا علم مواد 2یا 1خواص فیزیکی 6

یا دروس جدول باال را در مقطع کارشناسی )یا کاردانی(  قابل ذکر است که دانشجویانی که رشته مقطع کارشناسی آنها مرتبط نیست

دانشجو مشخص و نظر استاد راهنما برای هر گروه  مدیرکه بر اساس تشخیص واحد را بگذرانند  12تا  باید دروس جبرانی اندنگذرانده

 خواهد شد.
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 واحد( 19دروس اصلی )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 واحد(  3دروس اختیاری )
به  واحد سه، اخذ متالورژی و مواد )جوشکاری(مهندسی ارشد دوره کارشناسی  نامهآییناز بین دروس اختیاری پیشنهاد شده در 

 اختیاری الزامیست.درس عنوان 
 

 تعداد واحد درسعنوان  ردیف

 2 مطالب ویژه 1

 2 نفوذ در جامدات 2

 2 متالورژی سطوح )پیشرفته( 3

 3 ترمودینامیک پیشرفته مواد 4

 2 های مکانیکی خوردگی در قطعات جوشکاری شدهجنبه 5

 3 های طراحی و تولید به کمک کامپیوتر در صنعت اتصالسیستم 6

 2 کاری سخت و نرملحیم 7

 
 

 نمرات و معدلها، واحد
 .باشدمیواحد  14واحد و حداکثر واحد در هر ترم   8حداقل واحد در هر ترم 

 معدل مشروطی است. 14معدل زیر در حالیکه  ،باشدمی 12حداقل نمره قبولی در هر درس 

 گردد.اخراج می مشروط شود، در صورت مشروطی دو ترم )متوالی یا متناوب( دانشجو تواندمیهر دانشجو حداکثر یک ترم 

 نماید. نامثبتو در ترم بعد باید دانشجو ادامه پروژه  شودمیدر صورتیکه پروژه در ترم ثبت نام شده پایان نیابد، نمره درس ناتمام رد 

 در هر صورت طول دوره نباید از حد مجاز بیشتر شود.

 

 

 

 

 تعداد واحد عنوان درس ردیف

 1 گیریخطاهای اندازه 1

 3 مکانیک شکست 2

 2 بازرسی و کنترل کیفی جوش 3

 2 های نوین مطالعه موادروش 4

 1 های نوین مطالعه موادروش-آز 5

 1 آزمایشگاه جوشکاری پیشرفته 6

 3 جوشمتالورژی پیشرفته  7

 3 های پیشرفته جوشکاریروش 8

 3 فرآیندهای انجماد پیشرفته 9
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 مهندسی متالورژی و موادمقررات اجمالی کارشناسی ارشد رشته  17-2

 شکل دادن فلزاتگرایش 
 

 تعریف و اهداف
آزمایشگاهی پیشرفته و پروژه تحقیقاتی می باشد که به منظور  مجموعه ای از دروس نظری،دوره کارشناسی ارشد شکل دادن فلزات 

ل ساختار تربیت متخصصینی در زمینه طراحی فرآیندهای شکل دادن، تحلیل رفتار میکرو و ماکرو فلزات در هنگام شکل دادن و کنتر

   .جهت حصول خواص مکانیکی بهینه برنامه ریزی شده است
 

 است.واحد جبرانی هم برای این رشته اعالم شده  17باشد و عالوه بر آن میمطابق جدول زیر واحد  30  ی رشتههاتعداد کل واحد
 

 تعداد واحد عنوان

 16  دروس اصلی

 6 دروس اختیاری

 2 سمینار

 6 نامهپایانپروژه 

 30 جمع
 

 استاد راهنما و اخذ واحد سمینار و پروژه
های مربوطه که در موسسه تدوین شده است انجام خواهد نامهنحوه تعیین استاد راهنما، ارائه سمینار، پروژه کارشناسی ارشد طبق آئین 

 واحدی را در ترم سوم ثبت نام نماید. 6 نامهپایانۀپروژا در ترم دوم و رظف است درس سمینار دو واحدی خود شد. دانشجو مو
 

 طول دوره
 .شودمینیمسال است که در شرایط خاص با تصویب شورای آموزشی یک نیمسال اضافه چهار طول دوره 

 

 دروس جبرانی

 

 
 

 

 

 

 

 

یا دروس جدول باال را در مقطع کارشناسی )یا کاردانی(  قابل ذکر است که دانشجویانی که رشته مقطع کارشناسی آنها مرتبط نیست

و نظر استاد راهنما برای هر دانشجو مشخص گروه  مدیرکه بر اساس تشخیص واحد را بگذرانند  12تا  باید دروس جبرانی اندنگذرانده

 خواهد شد.

 

 تعداد واحد عنوان درس ردیف

 3 شکل دادن فلزات  1

 2 طراحی قالب 2

 3 2خواص مکانیکی مواد  3

 3 متالورژی سطح 4

 3 متالورژی مکانیکی )برای فارغ التحصیالن کارشناسی غیر مهندسی مواد( 5

 3 متالورژی فیزیکی )برای فارغ التحصیالن کارشناسی غیر مهندسی مواد( 6
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 (واحد16دروس اصلی )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 واحد(  7دروس اختیاری )
به عنوان دروس اختیاری  واحد هفتدوره کارشناسی مهندسی مواد، اخذ  نامهآییناز بین دروس اختیاری پیشنهاد شده در 

واحد  3ژی و حداکثر کارشناسی ارشد مواد و متالور هایرشتهواحد از سایر  سهحداکثر تا  توانندمیدانشجویان این دوره  الزامیست،

 های کارشناسی ارشد مهندسی و علوم پایه با صالحدید استاد راهنما اختیار نمایند.از سایر رشته
 

 تعداد واحد عنوان درس ردیف

 3 مکانیک شکست 1

 2 ترمودینامیک پیشرفته مواد 2

 2 مطالب ویژه 3

 3 فرآیندهای انجماد 4

 2 تغییر حالت های متالورژی 5

 2 روش های پیشرفته مطالعه مواد 6

 3 روش اجزاء محدود 7

 2 نفوذ در جامدات 8

 3 تئوری نابجایی ها 9
 

 

 ها، نمرات و معدلواحد
 .باشدمیواحد  14واحد و حداکثر واحد در هر ترم   8حداقل واحد در هر ترم 

 معدل مشروطی است. 14معدل زیر در حالیکه  می باشد، 12حداقل نمره قبولی در هر درس 

 گردد.اخراج می مشروط شود، در صورت مشروطی دو ترم )متوالی یا متناوب( دانشجو تواندمیهر دانشجو حداکثر یک ترم 

 نماید. نامثبتو در ترم بعد باید دانشجو ادامه پروژه  شودمیر صورتیکه پروژه در ترم ثبت نام شده پایان نیابد، نمره درس ناتمام رد د

 در هر صورت طول دوره نباید از حد مجاز بیشتر شود.

 

 

 

 تعداد واحد عنوان درس ردیف

 3 ریاضیات مهندسی پیشرفته 1

 3 مکانیک محیط های پیوسته 2

 3 تئوری پالستیسیته 3

 1 خطاهای اندازه گیری 4

 2 شکل دادن گرم 5

 3 شکل پذیری فلزات 6

 1 آز شکل دادن فلزات پیشرفته 7
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 مقررات اجمالی کارشناسی ارشد رشته نانو فناوری

 گرایش نانو مواد

 

 تعریف و اهداف

دوره کارشناسی ارشد نانو مواد مشتمل بر دروس نظری و پروژه تحقیقاتی در زمینه های علمی و مهندسی مرتبط با فناوری 

نانو مواد می باشد. هدف از ایجاد این دوره تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه فناوری نانو مواد است، به طوری که 

 و صنعتی کشور باشد. بتواند پاسخ گوی نیازهای تحقیقاتی، آموزشی

واحد ) مطابق جدول زیر ( در زمینه های آموزشی و پژوهشی می گذرانند  30دانش آموختگان در مدت تحصیل مجموعا 

و دانشجویان ورودی متناسب با عالقه و زمینه های پژوهشی خود موضوع پایان نامه و دروس اختیاری را با نظر استاد راهنما 

 واحد جبرانی نیز برای این رشته اعالم شده است. 12صی انتخاب می کنند. عالوه بر این در یکی از زمینه های تخص
 

 تعداد واحد عنوان

 15 دروس اصلی

 7 دروس اختیاری

 2 سمینار

 6 پروژه پایان نامه

 30 جمع

 استاد راهنما و اخذ واحد سمینار و پروژه

های مربوطه که در موسسه تدوین شده است، کارشناسی ارشد طبق آیین نامهنحوه تعیین استاد راهنما، ارائه سمینار و پروژه 

واحدی خود  6واحدی خود را در ترم دوم و پروژه پایان نامه  2انجام خواهد گرفت. دانشجو موظف است درس سمینار 

 را در ترم سوم ثبت نماید.

 طول دوره

 ی آموزشی یک نیمسال اضافه می شود.طول دوره چهار نیمسال است که در شرایط خاص با تصویب شورا

 دروس جبرانی           

 تعداد واحد عنوان درس ردیف

 3 ریاضی مهندسی 1

 3 شیمی پایه 2

 3 فیزیک نوین 3

 3 علم مواد 4
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قابل ذکر است که، دانشجویانی که رشته مقطع کارشناسی آنها مرتبط نیست یا دروس جدول باال را در مقطع کارشناسی 

واحد را بگذرانند که بر اساس تشخیص مدیر گروه و نظر استاد راهنما  12کاردانی( نگذرانده اند، باید دروس جبرانی ) یا 

 برای هر دانشجو مشخص خواهد شد.

 واحد (  15دروس اصلی ) 

 تعداد واحد عنوان درس ردیف

 3 مشخصه یابی نانو مواد 1

 3 روش های سنتز نانو مواد 2

 3 خواص نانو مواد 3

 3 آنالیز مواد 4

 3 آمار کاربردی 5

 واحد ( 7دروس اختیاری ) 

 تعداد واحد عنوان درس ردیف

 3 مبانی ترمودینامیک و سنتیک مواد 1

 3 نانو مواد پیشرفته 2

 2 نانو کامپوزیتها 3

 3 نانو زیست فناوری 4

 2 نانو زیست مواد 5

 3 الیه های نازک و پوششهای نانو ساختار 6

 2 مدل سازی و شبیه سازی در مقیاس نانو 7

 2 نانو الکترونیک و فناوری قطعات 8

 2 نانو ساختارهای مغناطیسی 9

 2 مواد نانو متخلخل 10

 2 روشهای تحقیق و کار آفرینی 11

 3 منابع الکتروشیمیایی توان الکتریکی 12

 3 نانو الکتروشیمی 13

 2 ژل -فناوری سل  14

 2 سوختی هیدروژن و پیل 15

 3 مباحث ویژه در نانو مواد 16
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 سمینار  3

 سمینار  برگزاریضوابط  1-3

 یک تن عضو هیأت علمی باشد. االمکانحتیاستاد راهنمای سمینار و پروژه کارشناسی ارشد   -1

تا روز پایان ترم دوم تحصیلی خود )روز آخر در ترم دوم تحصیل خود درس سمینار را ثبت نام نماید و دانشجو موظف است  -2

و اعالم استاد راهنمای سمینار خود اقدام نماید. این موضوع از طریق فرم موضوع برگزاری امتحانات پایان ترم( نسبت به تعیین 

. در این فرم امضای دانشجو و استاد راهنما رسدمیکه حاوی موضوع سمینار است به اطالع دفتر تحصیالت تکمیلی موسسه خاصی 

 .شودمیدرج 

 ،3اعضای هیات علمی پاره وقت  توسط پایان نامهراهنمائی  در هر سال برای های مختلفی رشتهتعداد دانشجومجموع سقف   -3

 .شودمینفر تعیین  10 مؤسسبرای اعضای هیات  ،6 وقتتمامبرای اعضای هیات علمی 

استاد راهنما و همچنین موضوع سمینار باید در شورای تحصیالت تکمیلی تصویب گردد و استاد راهنما باید  حداقل دارای   -4

تواند راهنما می . استادباشدمیه شورا مدرک دکتری باشد. در مورد همکاران دانشجوی دکترا برای راهنمایی دانشجو نیاز به مصوب

 شورای تحصیالت تکمیلی هستند، نیز انتخاب شوند. تأییداز بین همکاران واجد شرایط سایر دانشگاهها که مورد 

که ترجیحاً به صورت گروهی توسط مسئول تحصیالت تکمیلی  باشدمیبرای برگزاری سمینار بر عهده استاد راهنما  ریزیبرنامه -5

 .شودمیهفته اول شروع ترم سوم اجرا و تا دو  شودمی ریزیبرنامه

دانشجو موظف است گزارش سمینار خود را یک هفته قبل از تاریخ ارائه سمینار به کارشناس تحصیالت تکمیلی تحویل نماید.  -6

 تأخیر در این مورد باعث کسر نمره خواهد شد.

شده سمینار خود را ارائه و جهت ثبت نمره دانشجو موظف است حداکثر تا دو هفته اول شروع ترم سوم طبق تاریخهای اعالم  -7

شده توسط استاد راهنما را به کارشناس تحصیالت تکمیلی در ادارۀ آموزش ارائه نماید. تأخیر در دفاع در  تأییدسمینار گزارش 

 نمره( خواهد شد. 2/0زمان اعالم شده مشمول کسر نمره )به ازاء هر روز 

اعالم شده، سمینار حذف شده و دانشجو  هایمهلتدر صورت تأخیر در ارائه سمینار و گزارش آن و ارسال نمره مربوطه در   -8

بعدی مجدداً آن را ثبت نام نماید. مسئولیت پر شدن سقف سنوات در اثر تأخیر در انجام سمینار به عهده  هایترمموظف است در 

 دانشجو است.
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 ارگزارش سمین 2-3

صفحه، مقدمه،  ساختار گزارش شامل موارد زیر است: صفحه عنوان، چکیده، فهرست به همراه شماره  ساختار گزارش: -الف       

 هاشکلته باشد و به کلیه باید عنوان و شماره داش  هاجدولو  هاشکلو پیشنهادات، ضمائم، مراجع. کلیه  گیرینتیجههای اصلی، فصل

توضیح داده شود. به کلیه مراجع در متن، ارجاع داده شود و شمارۀ مراجع به ترتیب در متن آورده  و شده اشارهها در متن و جدول

رعایت شده و فواصل خالی اضافی و حواشی زیاد  نداشته باشد بین خطوط به صورت  هامتنمناسب در عناوین و  هایفونتشود. 

Single Space    باشدمی 20از  4سوی صفحه  مطابق فرم پیوست باشد. نمره این بخش   سانتیمتر فاصله در چهار 5/2و. 

و  هاشکلستی و فصل به یکدیگر و در هابخشمتن باید از نظر علمی و ادبی، ارتباط منطقی مطالب  محتوای گزارش: -ب

و سلیقه دار بودن متن مناسب باشد.  ها و ارتباط منطقی آنها با مطالب، مرتبط بودن مطالب با عنوان و اهداف سمینار، خوانائیجدول

 .باشدمی 20از  6نمره این بخش  

 

 ارائه سمینار  3-3

از موضوع، وسعت و کیفیت موضوع، درشت  کنندهارائهمعیار ارزیابی ارائه شفاهی عبارت است از: سطح دانش ارائه شفاهی:  -پ       

-اصلی، نتیجه هایبخشنظیر مقدمه، ، سازمان مطالب ارائه شده شدهارائهبودن مطالب اسالیدها به اندازه کافی، ارتباط منطقی مطالب 

با  مؤثر....(، ارتباط تابلو، توزیع خالصه سمینارها، امکانات سمعی و بصری )اسالید، پروژکتور، مؤثرگیری و پیشنهاد، به کارگیری 

 سؤاالتحاضرین )روشنی و روانی مطالب، تسلط و اعتماد به نفس گوینده، ارتباط چشمی با حاضرین، توانائی در شنیدن و پاسخ به 

و جواب(. برای هر دقیقه صحبت  سؤالدقیقه ارائه و سه دقیقه برای  15حاضرین(، رعایت احترام حاضرین در ارائه، رعایت زمان )

 باشد.می 20از  10. نمره این بخششودمینمره کسر  2/0دقیقه هم  13نمره کسر می شود و  برای هر دقیقه صحبت کمتر از  2/0ی اضاف

از سوی  70/0تقسیم نمره در قالب  ارزشیابی ارائه توسط دو نفر شامل استاد سمینار به همراه یک نفر داور انجام خواهد شد. -1

 انجام خواهد شد.از سوی داور  30/0استاد و 

. هر یک از اساتید راهنما باید شودمیبرگزاری سمینار در دو هفته اول ترم بعد از ترمی که سمینار در آن اخذ شده است انجام  -2

 ریزیبرنامهبرنامه ارائه سمینارها را حداکثر تا آخر هفته اول ترم بعدی به معاون آموزشی تحویل نمایند. تا در مورد تعیین داور  

 د.شو

نمره  5/0 تأخیرگزارش سمینار باید یک هفته قبل از انجام ارائه به استاد سمینار تحویل شود. در صورت تاخیر به ازای هر روز  -3

 .شودمیب باال کسر -2-3از نمره بند 

 

 ارزشیابی سمینار    4-3

نمره سمینار، چهارنمره به ساختار گزارش و شش نمره به محتوای گزارش تخصیص  20فرم ارزشیابی سمینار در ادامه ارائه شده است. از 

نمره باقیمانده به ارائه شفاهی تخصیص یافته  10. شودمینمره( توسط استاد راهنمای سمینار تعیین  10یافته است که این نمرات )جمعاً 

 .گرددمی% توسط استاد داور مشخص  30% توسط استاد راهنما و  70ایب است که با ضر
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 کتبی وگزارش شفاهی ارائه– ارشد کارشناسی سمینار ارزیابی   -2رم شماره ف

 )این فرم باید توسط هر یک از اعضاء هیات علمی، استاد راهنما و داور به طور جداگانه تکمیل شود(

 نام و نام خانوادگی دانشجو:                           شماره دانشجویی :                                     تاریخ دفاع: 

 : عنوان سمینار 

 توضیحات:

 تاریخ و امضاء:                                   خانوادگی: نام و نام       مشخصات استاد راهنما            

 
 

ره
نم

ف 
ضعی

 

ط
وس

مت
 

ب
خو

ب 
خو

ی 
خیل

 

لی
عا

 
 مـــــــــوارد ارزیـــابی

ده
کنن

ی 
زیاب

ار
 

 رعایت زمان و تنظیم مناسب مطالب      

 ار
وه

نح
 ئها

(4 
ره(

نم
 

ا )
هنم

 را
ید

سات
ا

70 
)% 

ر )
داو

و 
30 

)%
 

 ارتباط با مخاطب و کیفیت ارائه     

 سؤاالتتسلط و پاسخگوئی به      

 اسالیدهاکیفیت      

 مسئلهبیان و توضیح صورت       

ائه
 ار

ی
توا

مح
 

(6 
ره(

نم
 

 مروری بر کارهای دیگران     

 نوآوریروش انجام تحقیق و      

 و ارائه پیشنهادات گیرینتیجهبحث و      

 درست   بندیصفحهعنوان، چکیده و       

ش
زار

 گ
تار

اخ
س

 

(4 
ره(

نم
 

ما
اهن

د ر
ستا

ا
 

 درست  بندیبخشو  بندیفصلفهرست مطالب،      

 مقدمه و مروری بر کارهای دیگران     

 مطالب روش انجام تحقیق و بیان درست و منظم     

 و پیشنهادات گیرینتیجه     

 ارجاع به مراجع به صورت درست و کامل بودن مراجع     

 هابخشو  هافصلارتباط منطقی مطالب در       

ش )
زار

 گ
ی

توا
مح

6 
ره(

نم
 

 درستی متن از لحاظ علمی     

 و جداول و تنظیم درست آنها هاشکلارجاع درست به      

 فیزیکی نتایج بدست آمده هایتوجیه     

جریمه تحویل با  روز1 روز2 روز3 روز4 روز5 در تحویل گزارش  تأخیرجریمه 

 تاخیر

تاریخ تحویل  

 2/0 5/0 1 5/1 2 گزارش

 (20) از نمره جمع
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 بخش چهارم

 پروژه
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 کلی انجام پایان نامهضوابط و مقررات  1-4
ریزی نمایند که قبل از انجام دفاع تمامی دروس جبرانی، قبل از اخذ درس پایان نامه، دانشجو الزم است طوری برنامه -1

 اصلی و اختیاری را گذرانده باشند. به این  منظور اخذ درس با پایان نامه بالمانع است. 

)در صورتی که پروژه دو استاد راهنما  دارد نیاز مشاور استاد یکحداقل یک استاد راهنما و  ارشد کارشناسی پروژه هر -2

مدرک دکترا باشند. در مورد همکاران  یحداقل دارا دیاستادان راهنما و مشاور باداشتن استاد مشاور نیست(.  دارد، نیازی به

همکاران واجد  نیاز ب تواندیوجود دارد. استاد راهنما و مشاور م یلیتکم التیتحص یبه مصوبه شورا ازیدکترا ن یدانشجو

 .دانشگاهها انتخاب شوند ریسا طیشرا

 .باشدمینفر   8 مؤسسو اعضای هیات  4، اساتید تمام وقت  2سقف تعداد دانشجو برای اساتید مدعو  -3

 و نموده  هیته یلیتکم التیدانشگاه قسمت تحص تی( را از ساشنهادهیپ ایفرم شماره سه )پروپوزال   است موظف دانشجو -4

 .ارائه دهد یلیتکم التیتحص به کارشناسبا امضای استاد راهنما و  لیآن را تکم یقسمت ها هیکل

آخرین مهلت ارائه  .گردد بیتصو یلیتکم التیتحص یدر شورا دیموضوع پروژه با نیاستادان راهنما و مشاور و همچن -5

 نامه، آخرین روز ترمی است که پایان نامه در آن اخذ شده است.پایانشده  تأییدپروپوزال 

خود موظف به ثبت آن در پایگاه اینترنتی به نشانی  پروپوزالکلیه دانشجویان تحصیالت تکمیلی پس از تأیید  -6

http://irandoc.ac.ir به این صورت که ابتدا موضوع پروپوزال را در سامانه پیشینه پژوهش با پرداخت  .باشندمی

گردد که حاوی تایید تکراری نبودن موضوع صادر می ای از سوی ایرانداکهزینه ثبت نماید. طی مدت یک تا ده روز نامه

باشد. الزم است این نامه به اطالع استاد راهنما شده می های انجام شده نزدیک به موضوع درخواستو عنوان پژوهش

 رسیده و با امضا و تایید ایشان به کارشناس تحصیالت تکمیلی داده شود.

ان نامه، رساله و پیشنهاده در سایت ایرانداک نام نویسی نماید و پس از دریافت دانشجو موظف است از طریق سامانه ثبت پای -7

گذرواژه از طریق رایانامه، به کارتابل کاربری خود وارد شود و پروپوزال را بارگذاری نماید. در این مرحله یک کد 

به همراه کدرهگیری  شود دریافت نموده که الزم است اطالعات شخصی دانشجورهگیری که با عدد یک شروع می

 پرینت گرفته شده و تا پایان ترمی که پایان نامه در آن اخذ شده است، به کارشناس تحصیالت نکمیلی تحویل داده شود.

، گزارش کارخود را هر سه ماه یکبار به امضای استاد راهنما برساند، جهت آشنایی با جلسات فرم شماره نه دانشجو باید با -8

با تکمیل فرم شماره هشت ت هر دانشجو حداقل در سه جلسه دفاع در رشته خود، شرکت کند.  و نحوه دفاع الزم اس

 امضای استاد راهنمای سه جلسه مزبور،  برای همه الزامی است.

بخش بسیار )واقع در لینک تحصیالت تکمیلی در سایت موسسه(  راهنمای نگارش پایان نامه، قسمت فایل شیوه نامه -9

در نظر گرفته باشند.  در صورت عدم موارد آن را ، آن را مطالعه و قبل از شروع تایپمهمی است که دانشجویان باید 

توجه به این مورد، در گرفتن تایید استاد راهنما، زمان دفاع و در اخذ تایید کارشناس تحصیالت تکمیلی، زمان فارغ 

 به ایجاد هزینه های اضافی در پرینت ها و شهریه تحصیلی می گردد.التحصیلی به تاخیر می افتد که منجر 

 rah.irandoc.ac.irدر سایت word در خصوص تایپ پایان نامه الگوی نگارش برای ورژن های مختلف نرم افزار  -10

 آمده است.

الزم باشد حداکثر  صفحه باشد مگر اینکه به تشخیص استاد راهنما 100صفحه و حداکثر  60نامه حداقل متن اصلی پایان -11

 برابر افزایش یابد. 5/1تعداد صفحات تا 

http://irandoc.ac.ir/
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 فصل اول:  مقدمهشود. به صورتی که  در ادامه آمده است، پیشنهاد می  نامهپایانهای و فصلترتیب و ساختار متن اصلی  -12

اهمیت موضوع  خالصه موضوع تحقیق، خالصه تحقیقات انجام شده قبلی، تبیین کامل صورت مسئله،عمدتاً شامل است که 

های بعدی است.  ای از محتوای فصلنامه با کارهای انجام شده دیگران و خالصهو اهداف آن و وجه تمایز موضوع پایان

بندی(، تاریخچه کارهای انجام شده های بعدی: موضوعات و مفاهیم علمی مرتبط با موضوع تحقیق )تئوری و فرمولفصل

های انجام شده توسط دانشجو)مدل های انجام کار، فعالیتحقیق با کارهای قبلی، روشبا تشریح و تحلیل، ارتباط موضوع ت

بندی کلی نتایج، ارزیابی روش ها. فصل آخر: جمعدست آمده و تحلیل آنها و..(، نتایج بهها، آزمایشپیشنهادی، تحلیل

 تئوری برای ادامه تحقیق توسط دیگران. کار و یا کار انجام شده نسبت به کار سایر محققین و پیشنهادات کاربردی و 

شود متن آن ابتدا توسط خود دانشجو و سپس توسط دانشجوی هم رشته پس از تایپ گزارش پایان نامه اکیدا توصیه می -13

 وی، به طور دقیق خوانده شود تا از رعایت شدن شیوه نگارش پایان نامه و برطرف شدن غلط امالئی اطمینان حاصل شود.

ی پایان نامه الزم است ابتدا به استاد راهنما و استاد مشاور جهت بررسی داده شود. پس از انجام اصالحات گزارش نهای -14

ها و تایید فرم شماره پنج توسط استاد راهنما و مشاور، پایان نامه به استاد داور جهت مطالعه تحویل داده موردنظر آن

نج مربوط به استاد راهنما و مشاور، به کارشناس تحصیالت تکمیلی توسط شود. )داور هر پایان نامه با ارائه فرم شماره پمی

 شود(. شورای تحصیالت تکمیلی مشخص می

 شود.های دعوت به جلسه اساتید به دانشجو تحویل داده میبا اخذ فرم شماره پنج با امضاء داور، فرم -15

 امی است.تکمیل فرم شماره چهار جهت اطالع رسانی مکان و زمان جلسه دفاع الز -16

 فراهم کردن امکانات رفت وآمد اساتیدی که در دانشگاه حضور ندارند به عهده دانشجوست. -17

پس از برگزاری جلسه دفاع، دانشجو موظف به انجام اصالحات داور و تایید استاد راهنما و مشاور در فرم شماره هفت  -18

و ساختار کلی آن، از شورای تحصیالت تکمیلی باشد. اخذ تایید کارشناس تحصیالت تکمیلی در رعایت شیوه نگارش می

پایان نامه و  CDشود. ارائه های صحافی شده مراحل تکمیل فرم هفت انجام میمجوز صحافی اخذ کند. با تحویل نسخه

روز  30درج تاریخ انجام کار در فرم هفت حائز اهمیت است. مهلت انجام مراحل این بند کارت دانشجویی الزامی است. 

 گردد.در صورت تاخیر دانشجو مشمول جریمه می است که

 .شودتاریخ فارغ التحصیلی بر اساس مواردی که در ادامه آمده است، مشخص می  -19

 .باشدمیاسفند  25اسفند و آخرین مهلت ارسال نمره  20آخرین مهلت دفاع  در ترم اول )مهر( آموختگیدانشالف: برای 

 .باشدمیمرداد  20مرداد و آخرین مهلت ارسال نمره  15من( آخرین مهلت دفاع در ترم دوم )به آموختگیدانشب: برای 

 .باشدمیآبان  5مهر و آخرین مهلت ارسال نمرات  30دفاع  مهلتآخرینتابستان  درترم آموختگیدانشپ: برای 

نامه پایاناست برای ادامه اعالم شده، دانشجو موظف  هایمهلتانجام دفاع از پروژه و ارسال نمره در در  تأخیردر صورت   -20

برای ترم پنجم باید از شورای تحصیالت تکمیلی مؤسسه در صورت پر شدن سقف سنوات  در ترم بعدی ثبت نام  نماید.

نخست از کمیسیون موارد خاص استانی مجوز سنوات درخواست یک ترم سنوات نماید و در صورت نیاز به ترم ششم باید 

دانشجو نباید برای تمدید مهلت موضوع این بند مشکل نظام وظیفه  اقدام نماید. نامثبته اخذ کند و بعد از آن نسبت ب

 داشته باشد.
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و اخذ و داور مشاور  ان راهنما،به استاد نامهپایاننسبت به رعایت مهلت کافی در تحویل به موقع است  دانشجو موظف -21

 ای ذکر شده امکان پذیر باشد.هجلسه دفاع در زمانشد تا برگزاری موافقت ایشان برای دفاع اهتمام داشته با

در صورت تشخیص هیات داوران مبنی بر اصالحات کلی و دفاع مجدد، دانشجو موظف به تکرار مرحله دفاع در نوبت  -22

 بعدی خواهد شد.

ارگذاری نماید. در در پایان الزم است دانشجو به سایت ایرانداک مراجعه کند و در سامانه ثبت پارسا فایل پایان نامه را ب -23

شود. ارائه پرینت اطالعات ثبت این مرحله برای تکمیل کند که با عدد دو شروع میاین مرحله کد رهگیری دریافت می

 پرونده الزامی است.

 راهنمای نگارش پایان نامه 2-4

پژوهشگاه علوم و فنون به کلیه از سوی  1396به منظور یکسان سازی پایان نامه ها در سراسر کشور راهنمای نگارش از مهر ماه 

وزش عالی ارسال شده است. و کلیه دانشجویان تحصیالت تکمیلی موظف به رعایت آن هستند. این «دانشگاه ها و موسسات آ

قابل  rah.irandoc.ac.irدر قسمت تحصیالت تکمیلی و نیز در سایت   fit.ac.irدستورالعمل در سایت موسسه به آدرس 

 دسترسی است.
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 نامهپایانها و نکات مهم برای تایپ متن توصیه 4-3

 کنید. خودداری مکررات تکرار و گوییکلی  از خود پیشنهادی روش در -1

باشد و سپس در فصل  کنیدمیهای الزم تا قبل از فصلی که کار خودتان را در آن ارائه ارجاع به کارهای دیگران و توجیه -2

 قبلی اشاره کنید. هایفصل هایتوجیهای کار خودتان را ارائه کنید و در صورت نیاز به جداگانه

یا به هر  تواند به صورت مطالعه موردیر میبه صورت عملی نشان دهید که روش پیشنهادی شما واقعاً قابل انجام است. این ام -3

 انجام شود. سازیشبیهعملی، یا  سازیپیادهصورت دیگر مثل 

 .انتز الزم نداردشوند، عددهای مربوطه در متن هم پرشروع کلمات التین در زیرنویس با حروف بزرگ  -4

 از نوشتن جمالت طوالنی خودداری کنید زیرا فهم جمله بیش از دو سطر به دلیل طوالنی بودن کمی مشکل است. -5

 ای باشند بلکه باید با متن رسمی نوشته شوند.جمالت نباید به صورت محاوره -6

یعنی هر صفحه سه تا چهار  سه خطی یا کمتر مناسب  نیست همچنین پاراگراف نباید از یک سوم صفحه بیشتر باشد. هایپاراگراف -7

 پاراگراف باشد.

 کامای التین و فارسی یک فاصله باشد.نقطه، عالمت تعجب، عالمت سوال، عالمت دو نقطه، سمیکالن و بعد از  -8

نتز بسته باید فاصله خالی باشد ولی بعد از پرانتز باز و قبل از پرانتز بسته نباید فاصله خالی باشد. در مورد قبل از پرانتز باز و بعد از پرا -9

 شود.و آکوالد هم به همین صورت عمل میزوج کروشه 

 هر دو طرف عبارت التین وسط متن فارسی یک فاصله الزم است حتی اگر یک حرف هم باشد.  -10

 زم نیست.فاصله ال "/"و   "–"دو طرف  -11

هیچ کلمه التین فارسی نوشته نشود مگر آنها که خیلی معمولند مثل کامپیوتر یا تلفن. البته اسامی نویسندگان مقاالت و کتب مستثنی  -12

 است.

 قبل از هر تیتر یک سطر خالی الزم است ولی بعد از تیتر سطر خالی الزم نیست. -13

نیست،  صحیحاول پاراگراف در آخر یک صفحه و بقیه در صفحه دیگر وجود تیتر با فقط سطر اول یک پاراگراف یا بدون سطر  -14

 باید کالً به صفحه بعدی منتقل شود و فاصله خالی پائین صفحه به نحوی در متن صفحه توزیع گردد.

گراف پارا 4تا  3تکه تکه کردن مطالب در صفحه خودداری کنید در هر صفحه سعی کنید حداکثر  های کوتاه واز نوشتن پاراگراف -15

 باشد. هر پاراگراف باید مربوط به یک موضوع خاص بوده و انسجام داشته باشد.

 یا مشابه آن باشد. google translate نتیجه ها نبایدباید از خود نویسنده باشد و ترجمهنامه پایانکل مطالب  -16

 شود.فقط در صورتیکه بخواهیم تعریف مطلب خاصی را بیاوریم، عین ترجمة آن باید آورده   -17

 گذاشته شوند و منابع مطالب نیز باید حتماً ذکر شود. " "نقل قولها باید عین مطلب باشد و در داخل کوتیشن  -18

اسم افراد باید فارسی باشد و در صورت لزوم فقط برای اولین بار زیر نویس انگلیسی شود مگر اینکه این اسم در مراجع آورده  -19

 شده باشد.
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 مالحظات محتوایی 4-4

 نامه باید مرجع داشته باشد یا اثبات شود.هرگونه ادعا در پایان -1

 ترین روش و .... استفاده نکنید.از خصوصیات افراطی مانند بهترین روش، سریعترین روش، با دقت -2

 شد(.طبق آنچه که در فصل قبل گفته  گفته شود) به جای تکرار مطلب مثالً  شودگویی و تکرار مکررات خودداری باید از کلی -3

 در فصلهای اولیه حتماً باید مرور بر تحقیقات دیگران و توجیه اینکه چه ارتباطی به کار حاضر دارد انجام شود. -4

 شود.ها نیست و فقط در صورت لزوم ارجاع به قبل انجام میکنید، نیاز به تکرار توجیهدر فصلی که تحقیق خودتان را ارائه می -5

این جدول از  الزم است. تحقیقات قبلی و امتیاز بندی آنهاجدول و چند معیار مناسب از  انجام یک مقایسه خالصه در قالب یک -6

 ا کارهایی که در گذشته انجام شده استفاده نمائید.در فصلهای بعدی برای مقایسة روش خودتان ب

 

مربوط نکات  کلیهنویسی آقای دکتر داورپناه برای آشنایی با چگونگی رعایت توانید از کتاب مبانی کامپیوتر و برنامه: مینکته

 استفاده نمایید.بندی و بخش بندی آنها به نحوه تایپ مطالب، صفحه

 

 نکات مهم استخراج شده از دستور خط فارسی، مصوب فرهنگستان زبان فارسی 5-4
 

 پسوندهاو پیشوندها و  هاواژهامالی بعضی از 

 شود: ای خدا، ای که.ای )حرف ندا( همیشه جدا از منادا نوشته می -1

 شود: استثناء آنچه، آنکه، اینکه، اینها، اینجا، وانگهی.این، آن جدا از جزء و کلمة پس از خود نوشته می -2

 همین خانه، همین جا، همان کتاب، همان جا.شود: همین همان همواره جدا از کلمة پس از خود نوشته می -3

 شود: هیچ یک، هیچ کدام، هیچ کس.هیچ همواره، جدا از کلمة پس از خود نوشته می -4

 شود، مگر در: چرا، چگونه، چقدر، چطور، چسان.چه جدا از کلمة پس از خود نوشته می -5

 شود، مگر در: آنچه، چنانچه.چه جدا از کلمة پیش از خود نوشته می -6

، در پاسخ به «آری»و در معنای « برای چه»شود، مگر در: چرا در معنای در همه جا جدا از کلمة پیش از خود نوشته میرا  -7

 پرسش منفی.

 شود، مگر در: بلکه، آنکه، اینکه.که جدا از کلمة پیش از خود نوشته می -8

ابن، حذف با حفظ همزۀ این کلمه، وقتی که بین دو عَلَم واقع شود، هر دو صحیح است: حسین بن علی/حسین ابن علی،  -9

 محمد بن زکریای رازی/محمد ابن زکریای رازی، حسین بن عبداهلل بن سینا/حسین ابن عبداهلل ابن سینا. 

 شود:به در موارد زیر پیوسته نوشته می -10

 شود(: بگفتم، بروم، بنماید، تأکید خوانده می« بای»یا « بای زینت»ا مصدر بیاید )همان که اصطالحاً هنگامی که بر سر فعل ب

 بگفتن )= گفتن(

 .به صورت بدین، بدان، بدو، بدیشان به کار رود 

 .هر گاه صفت بسازد:  بخرد، بشکوه، بهنجار، بنام 
 

 شود:به در سایر موارد جدا نوشته می

 به برادرت گفتم، به سر بردن، به آواز باشد، به سختی، منزل به منزل، به نام خدا 

 فقط در کلمات بدان، بدو، بدیشان باقی مانده است.« به»گونة قدیمی حرف اضافة 
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افتادن،  شوند )مانند انداختن،ه با الف مفتوح با مضموم آغاز میبر سر افعالی ک« میم نهی»، «نون نفی»، «بای زینت»هر گاه  -11

 شود:در نوشتن حذف می« الف»ه( بیاید، افکند

 ، نیفتاد، میفکن بیانداز

نای آن، دقیقاً مرکب از شود، مگر آنکه کلمه بسیط گونه باشد، یعنی معبی همیشه جدا از کلمة پس از خود نوشته می -12

 ای آن نباشد. مانند: بیهوده، بیخود، بیراه، بیچاره، بینوا، بیجا.معنای اجز

گوید. و بین آن با کلمه بعدی فاصله افکند، همیرود، میشود: میهمی همواره، جدا از کلمة پس از خود نوشته می می و -13

 وجود ندارد.

 شود، مگر در موارد زیر:هم همواره جدا از کلمة پس از خود نوشته می  -14

 .کلمة بسیط گونه باشد. مانند: همشهری، همشیره 

  :همدرس، همسنگ، همکار، همراه.جزء دوم تک هجایی باشد. مانند 

  شروع شود، مگر که همره در ابتدای جزء دوم تلفظ شود. مانند: همایش، هماورد، هماهنگ، « آ»جزء دوم با مصوبات

 هم آواز، هم آرمان.
 

 اسم، هم مرز، هم مسلک.هم شود. مانند: شود، جدا نوشته میآغاز می« م»یا « الف»ماتی که با تبصره: هم، بر سر کل
 

 شود مگر در: بهتر، مهتر، کهتر، بیشتر، کمتر.تر و ترین همواره جدا از کلمة پیش از خود نوشته می -15

 ا، کوهها، گرهها، مگر هنگامی کهچسبد، مانندکتابها، باغها، چاههع( همواره به کلمة پیش از خود میها )نشانة جم -16

 .بخواهیم صورت مفرد کلمه را مشخص کنیم 

 . در این صورت بین آن با کلمه قبلی فاصله وجود ندارد.هاها، باغها، درسکتاب

 .کلمه به های غیر ملفوظ )بیان حرکت( و یا های ملفوظی که حرف قبل از آن حرف متصل باشد، ختم شود 

 . در این صورت بین آن با کلمه قبلی فاصله وجود ندارد. هاها، بهها، فقیهسفیه

 ی دیگری به شرح زیر وجود دارد:هاالوه بر حروف، در خط فارسی نشانهع -17

   ( مانند پَر، پِر، پُر-ِ ، -َ ، -حرکات یا مصوتهای کوتاه  ) ُ 

 (ِروی الف، مانند آرد، مآخذ~مّد ) 

 (مانند عدّه، پلّه، بقّالی، ارّه   تشدید ،) 

 (مانند لبْ تشنهْ سکون ،) 

  مانند نامة من« ه»ی کوتاه )ء(، بعد از 

 ( مانند -ٍ، -ً، -تنوین )ٌاُخری، مضافٌ الیه ة  ظاهراً، بعبار 

 

مؤسسه به آدرس کتابخانه دانشگاه و در سایت سی مصوب فرهنگستان زبان فارسی در توجه: متن کامل دستور خط فار

www.fit.ac.ir آدرس سایت فرهنگستان نیز عبارت است از: باشد. موجود و قابل استفاده میwww.persianacademy.ir 
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 دفاع از پروژه و ارزشیابی آن  5
 

 2-5زیر را جهت انجام دفاع طی نمایند و جلسه دفاع را مطابق ضوابط بند  1-5دانشجویان کارشناسی ارشد الزم است مراحل بند 

 زیر اجرا کنند.
 

 مراحل الزم جهت جلسه دفاع  1-5

شده توسط اساتید راهنما و مشاور به انضمام دو نسخه نهایی  تأییدیید شده اعالم آمادگی برگزاری دفاع های تأفرمارائه  -1

  کامل و تایپ شده صحافی نشده ولی ته بندی شده با فنر، به مدیر تحصـــیالت تکمیلی موسسه . نامهپایاناز 

 ن برای تعیین زمان و محل برگزاری جلسه دفاع.دریافت لیست اسامی اعضای هیات داوران و همکاری و هماهنگی با آنا -2

حداقل یک هفته قبل از جلسه دفاع  نامهپایاننامه های اعضای هیات داوران و تحویل به آنان به همراه نسخه دریافت دعوت -3

 انجام شود(. یک هفته قبل از جلسه دفاع)مراحل اول باید طوری انجام شود که این مرحله بتواند 

 ، نام دانشجو، نام استاد راهنــما، زمان و محل جلسه دفاع.نامهپایانگزاری جلسه دفاع شامل: عنوان، چکیده تهیه اطالعیه بر -4

حداقل یک مناسب  هایمحلآن در  هاینسخهاز مدیر تحصیالت تکمیلی در مورد آگهی جلسه دفاع، نصب  تأییدیهاخذ  -5

 هفته قبل از زمان جلسه دفاع.

محل انجام دفاع و وسایل مورد نیاز برای انجام دفاع و اتخاذ تمهــــیدات الزم جهت حضور  حصول اطمینان از آماده بودن -6

 به موقع اعضای هیات داوران در محل جلسه دفاع.

 

 ضوابط انجام دفاع 2-5
دقیقه قابل ارائه باشد. توجه شود که به طور متوسط هر اســــالید پاور  30مطالب مورد ارائه به نحوی که در  سازیآماده -1

 پوینت یک تا دو دقیقه زمان نیاز دارد.

 اعضای هیات داوران. سؤاالتو سپس  کنندگانشرکت سؤاالتآمادگی برای پاسخگویی به  -2

 . اسالیدها زیساآمادهبه کارگیری ضوابط نگارشی مناسب در  -3

 اجتناب از دعوت و حضور افراد خردسال و نوجوان در جلسه. -4

 و اعضای هیات داوران در طول دفاع. کنندگانشرکتهمراه   هایتلفناطمینان از خاموش بودن  -5

 انجام پذیرایی بعد از خاتمه دفاع. -6

 تهیه فیلم صرفاً بعد از کسب اجازه از رئیس جلسه )استاد راهنما(. -7

 .بعد از خاتمه دفاع در مرحله ابزار قدردانیعکسبرداری  -8
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  نامهپایاننحوه محاسبه نمره کل   3-5

و حداکثر خواهد  شودمی% محاسبه  15% و ضریب نمرات داوران هر کدام  70نمره با ضریب نمره استاد راهنما  19حداکثر  -1

 شود. ها تخصیص داده میعلمی یا کنفرانس هایژورنالبه ارائه مقاله پذیرفته شده در  نامهپایانبود. دو نمره از کل نمره 

در صورتیکه دانشجو مقاله مستخرج از پایان نامه دارد باید مقاله را به همراه تاییدیه ارائه در کنفرانس یا چاپ در ژورنال  -2

 تعلق نخواهد گرفت. اینمرهغیر اینصورت در جلسه دفاع به نماینده مرکز تحصیالت تکمیلی ارائه نماید، در 

نمره، مقاالت  ISI :5/1پژوهشی غیر  -نمره، مقاالت علمی ISI 2:مقاالت نمرۀ تخصیص یافته به مقاله بدین شرح است:  -3

، مقاالت کنفرانس فارسی بصورت 6/0نمره، مقاالت ارائه شده در کنفرانس فارسی:  1ارائه شده در کنفرانس التین: 

 . 4/0پوستر: 

باشد و تحت نظر استاد راهنما و استاد  نامهپایانقابل ذکر است که به مقاالتی امتیاز داده می شود که مستخرج از موضوع  -4

 مشاور نوشته شده باشد.

 .گیردمیفقط به مقاالت کنفرانسی که در کنفرانس های معتبر و شناخته شده ارائه شده است امتیاز تعلق   -5

 

 انجام جلسة دفاع توصیه هائی برای 4-5

 برای دفاع در صورت آماده نبودن طبق نظر استاد راهنما و مشاور اصرار نورزید. -1

 .باشدمیبه خصوص هیات داوران الزامی است و ریاست جلسه بر عهده استاد راهنما  رعایت احترام حضار -2

 اطالع دارد شما هستید.در جلسه دفاع اصالً ترس نداشته باشید زیرا کسی که از همه بیشتر درباره موضوع  -3

 دقیقه است. 30مدت زمان دفاع  -4

 اید را نشان دهید(.دقیقه دربارۀ کارهای دیگران صحبت کنید )همان جدولی که از کارهای دیگران تهیه کرده 10تا  5 -5

 دقیقه دربارۀ کارهای خودتان صحبت کنید. 25تا  20 -6

بولت داشته باشد(. از نوشتن جمالت  ششباشد و باید حداکثر اسالید داشته باشید )اسالیدها نباید داستانی  30حداکثر  -7

 خودداری کنید. مطالب به صورت تیتر و عنوان آورده شود. بندیجملهطوالنی و یا مطالب به صورت پاراگراف و 

امی به هیات به هیچ وجه نشسته صحبت نکنید زیرا بی احتر به مطالب با استفاده از پوینتر اشاره کنید و پای تابلو بایستید. -8

 داوران است.

فقط تمرکز روی موضوع پروژه خود بکنید و از مطالب غیرمرتبط با موضوع پروژه جداً خودداری کنید. سعی کنید مطالبی  -9

 از کنید شماکه در کتب درسی موجود است و یا کامالً  شناخته شده است را توضیح ندهید. توجه کنید شما تدریس نمی

 .کنیدمیدفاع پروژه خود 

 ها حداکثر خالصه شود و قابل خواندن باشد.ها و شکلجدول -10

 .یا معادل آن و بولد باشندفونت کودک  24تا  20فونت مطالب حداقل  -11

 دارید، این کار باید در آخر جلسه و با اجازۀ هیات داوران انجام شود. سازیشبیهنرم افزار یا اگر اجرای  -12

 .شودمیخاتمة دفاع انجام و گرفتن عکس و فیلم بعد از  شودمیپایان دفاع انجام بعد از پذیرایی به صورت ساده  -13
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 زمانبندی مراحل پژوهشی دوره کارشناسی ارشد

 و 

 سمینار و پروژه هایفرم
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 جدول زمانبندی مراحل پژوهشی دوره کارشناسی ارشد -6

 کننده تأییدمرجع   آخرین مهلت موضوع

  زمانبندی اخذ و ارائه سمینار 1-6
 استاد راهنما و شورای تحصیالت تکمیلی  * پایان ترم اول (1راهنمای سمینار و اخذ تایید آن از شورای تحصیالت تکمیلی )فرم شماره  استادو ارائه پیشنهاد موضوع  -1

 استاد راهنما حداکثر تا پایان ترم دوم استاد راهنما  تأییدتکمیل گزارش سمینار و ارائه آن به کارشناس تحصیالت تکمیلی پس از  -2

 شورای تحصیالت تکمیلی هفته اول ترم سوم تعیین استاد داور سمینار -3

 راهنما و داوراساتید  هفته دوم ترم سوم ارائه سمینار در حضور استادان راهنما و داور  -4

 استاد راهنما و کارشناس تحصیالت تکمیلی هفته سوم ترم سوم استاد راهنما تأییدانجام اصالحات مورد نظر در گزارش سمینار و تحویل آن به کارشناس تحصیالت تکمیلی پس از  -5

 استاد راهنما هفته سوم ترم سوم (2)فرم شماره  محاسبه و ارسال نمره سمینار -6

  اخذ و ارائه پروژه زمانبندی 2-6
 اساتید راهنما و مشاور * دو هفته اول ترم سوم تعیین موضوع پروژه و اساتید راهنما و مشاور پروژه  -1

 اساتید راهنما و مشاور * چهار هفته اول ترم سوم (3آن توسط استادان راهنما و مشاور )فرم شماره  تأیید( و proposalتهیه و ارائه پیشنهاد پروژه ) -2

 کارشناس تحصیالت تکمیلی ترم سوم آخرهفته  گواهی عدم تکراری بودن موضوعو   Iran Docثبت در  تأییدیهبه همراه  شده به کارشناس تحصیالت تکمیلی تأییدتحویل پیشنهاد پروژه  -3

 شورای تحصیالت تکمیلی ترم سوم آخرهفته  پیشنهاد پروژه توسط شورای تحصیالت تکمیلی تأیید -4

 اساتید راهنما و مشاور   ** طول مدت انجام پروژه مستمر با استادان راهنما و مشاورارتباط  -5

 مشاوراساتید راهنما و  پایان ترم چهارم (5)فرم شماره  نامهپایانآنها روی  فرم اعالم آمادگی برگزاری دفاع  تأییدبه استادان راهنما و مشاور و اخذ  نامهپایانارائه گزارش تکمیل شده  -6

نصب  و انجام اقدامات برگزاری جلسه دفاع نظیر هماهنگی زمان ارائه با استادان راهنما، مشاور و داور و کارشناس تحصیالت تکمیلی -7

 (4آگهی برگزاری جلسه دفاع )فرم شماره 

دو هفته بعد از پایان ترم 

 چهارم

 کارشناس تحصیالت تکمیلی
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 کارشناسی ارشد باید حداقل دارای مرتبه استاد یاری باشد،درصورتی که از خارج از موسسات آموزش عالی باشد داشتن مدرک دکتری الزامیست . نامهپایاناستاد راهنمای  پروژه *

پنجم الزم است پرونده دانشجو به کمیسیون موارد خاص استانی ارجاع شود و در  ترمپایان. در صورت عدم تکمیل پروژه تا شودمیاستاد راهنما و تصویب شورای تحصیالت تکمیلی موسسه، یک ترم به طول مدت تحصیل دانشجو اضافه  تأییددر صورت نیاز  با **

 .شودمیایط خیلی خاص مهلت داده آن کمیسیون برای ترم ششم هم به دانشجو در شر تأییدصورت 

.  ب: باشدیماسفند  25اسفند و آخرین مهلت ارسال نمره  20در ترم اول )مهر( آخرین مهلت دفاع  آموختگیدانشالف: برای  مشمول جریمه کسر نمره خواهد شد. نامهپایان تأخیرو در صورت  باشدمیشرح   پایان نامه برای ترمهای مختلف بدین مهلت های دفاع از ***

 آبان می باشد. 5مهر و آخرین مهلت ارسال نمرات  30در ترم تابستان آخرین مهلت دفاع  آموختگیدانش. پ: برای باشدمیمرداد  20مرداد و آخرین مهلت ارسال نمره  15در ترم دوم )بهمن( آخرین مهلت دفاع  آموختگیدانشبرای 

 تأییدکنندهمرجع   آخرین مهلت موضوع

  بعد از پایان ترم چهارم نامهپایانبرگزاری جلسه دفاع از  -8

 *** مطابق توضیح زیر

 هیات داوران، نماینده تحصیالت تکمیلی

 استادان راهنما، مشاور و داور قبل از صحافی مطابق فرم تأییدو اخذ  نامهپایانانجام اصالحات احتمالی  -9

 (7از نظر علمی و نگارشی )فرم شماره  نامهپایانکامل بودن متن  تأییدیه

 حداکثر یک ماه بعد از تاریخ دفاع

 (6)فرم شماره  تعهدنامهطبق 

 هیات داوران و کارشناس تحصیالت تکمیلی

 کارشناس تحصیالت تکمیلی حداکثر یک ماه بعد از تاریخ دفاع نامهشیوهاز نظر رعایت  نامهپایانبررسی  -10

 مدیر تحصیالت تکمیلی حداکثر یک ماه بعد از تاریخ دفاع اخذ مجوز صحافی از مدیر تحصیالت تکمیلی -11

 هیات داوران و کارشناس تحصیالت تکمیلی حداکثر یک ماه بعد از تاریخ دفاع گارشی(ناز نظر علمی و  نامهپایانکامل بودن متن  تأییدیهتکمیل شده ) 7آن و تحویل فرم شماره  CDبه اضافه  نامهپایانارائه گزارش صحافی شده  -12

 کارشناس  تحصیالت تکمیلی پس از تحویل گزارش صحافی شده نمره تأییدتکمیل فرم نمره و ثبت و  -13

 آموختگیدانشزمانبندی   3-6

اداره آموزش، مدیر تحصیالت تکمیلی،  پس از درج نمره آموختگیدانشتهیه فرم تطبیق واحد و صورتجلسه  -1

 آموزشی، رئیس مؤسسهمعاون 

 ادارات مختلف آموختگیدانشبعد از امضاء صورتجلسه  حسابتسویهمراجعه به اداره آموزش جهت اخذ فرم تسویه حساب و انجام  -2

و تحویل به  حسابتسویهدو هفته پس از  اخذ مدرک تحصیلی موقت -3

 اداره آموزش
 وزشاداره آم

 اداره آموزش موقت ماه بعد ازتحویل مدرک 6حداقل  اخذ دانشنامه -4
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براي دانشجو

......گرايش
..................

                
                

درخواست
استاد محترم

و احبا سالم 
....اينجانب 
......با عنوان

             

  
نظر استاد
مدير محتر
با سالم واحت
با توجه به د
ارشد تحت

  
  

نظر شور
  

خواستدر
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  مؤسسه آموزش عالی صنعتی فوالد

 تحصیالت تکمیلی 2فرم شماره 
 کتبی وگزارش شفاهی ارائه– ارشد کارشناسی سمینار ارزیابی

 )این فرم باید توسط هر یک از اعضاء هیات علمی، استاد راهنما و داور به طور جداگانه تکمیل شود(

 نام و نام خانوادگی دانشجو:                           شماره دانشجویی :                                     تاریخ دفاع: 

 : عنوان سمینار 

 :وضیـــــحاتت

 تاریخ و امضاء:                                   خانوادگی: نام و نام       مشخصات استاد راهنما        

 
 

ره
نم

ف 
عی

ض
ط 

وس
مت

 

ب
خو

 

ی
خیل

 
ب

خو
 

ی
عال

 

 مـــــــــوارد ارزیـــابی

ی 
یاب

رز
ا

ده
کنن

 

 رعایت زمان و تنظیم مناسب مطالب      

ار
ه 

حو
ن

ا
 ئه

(4 
ه(

مر
ن

 

ا )
نم

اه
 ر

د
اتی

اس
70 

)% 

ر )
او

 د
و

30 
)%

 

 ارتباط با مخاطب و کیفیت ارائه     

 سؤاالتتسلط و پاسخگوئی به      

 اسالیدهاکیفیت      

 مسئلهبیان و توضیح صورت       

ئه
را

ی ا
وا

حت
م

 

(6 
ه(

مر
ن

 

 مروری بر کارهای دیگران     

 روش انجام تحقیق و نوآوری     

 و ارائه پیشنهادات گیرینتیجهبحث و      

 درست   بندیصفحهعنوان، چکیده و       

ش
ار

گز
ر 

ختا
سا

 

(4 
ه(

مر
ن

 

ما
هن

را
د 

ستا
ا

 

 درست  بندیبخشو  بندیفصلفهرست مطالب،      

 مقدمه و مروری بر کارهای دیگران     

 روش انجام تحقیق و بیان درست و منظم مطالب     

 و پیشنهادات گیرینتیجه     

 ارجاع به مراجع به صورت درست و کامل بودن مراجع     

 هابخشو  هافصلارتباط منطقی مطالب در       

ی
وا

حت
م

 
ش 

ار
گز

(6 
ه(

مر
ن

 

 درستی متن از لحاظ علمی     

 و جداول و تنظیم درست آنها هاشکلارجاع درست به      

 فیزیکی نتایج بدست آمده هایتوجیه     

جریمه تحویل با  روز1 روز2 روز3 روز4 روز5 در تحویل گزارش  تأخیرجریمه 

  تأخیر

تاریخ 

تحویل 

 گزارش

2 5/1 1 5/0 2/0 

 (20) از نمره جمع
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 موسسه آموزش عالی صنعتی فوالد
 تحصیالت تکمیلی 3فرم شماره 

 ارشد یکارشناس پروژه قیتحق موضوع شنهادیپ
 

 دانشجو  مشخصات

 شماره دانشجویی:        نام و نام خانوادگی:                                                               

 عنوان مدرک کارشناسی:                                                        رشته:                                   گرایش:                                    

 تاریخ ارائه طرح پیشنهاد تحقیق:        شماره تلفن:                                                                         

 حداکثر سنوات:                         ایمیل و آدرس:                                                  

 

 استاد/استادان راهنما : الف

 نام و نام خانوادگی
دانشگاه محل 

 خدمت*

نوع همکاری 

 با موسسه
 امضاء گرایش-رشته رتبه علمی

      

      
 

 مشخصات استادان مشاور : ب

 نام و نام خانوادگی
دانشگاه محل 

 خدمت*

نوع همکاری با 

 موسسه
 امضاء گرایش-رشته  علمیرتبه 

      

      
 

آدرس، شماره تلفن و حکم  باشندینم*در صورتی که اساتید فوق عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی صنعتی فوالد 

 کارگزینی به اداره آموزش ارائه شود.

 

 در سایت  نامهانیپاثبت پیشنهادی : ج

نسبت به الزم است بعد از تصویب موضوع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  4756/33شماره  13/09/1386مطابق بخشنامه مورخ 

 و فرم ثبت نیز ضمیمه گردد. اقدام شود   Irandoc.ac.irدر سایت  آنثبت 
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 مشخصات اصلی موضوع تحقیق پیشنهادی -1

 عنوان به فارسی :
 
 

 عنوان به انگلیسی :
 

 تحقیقنوع 
                کاربردی                 بنیادی                      نظری 

 
  هاواژهکلید  

 ی :فارس به    
 

 

 : نیالت به    
 

  مقدمه  -2

 

 معرفی موضوع )حداقل نیم صفحه( 2-1

 

 

 

 اهمیت مسئله 2-2

 

 

 

 کاربرد نتایج 2-3

 

 

 

 

 ی از پیشینه پژوهشی و مروری بر کارهای دیگران اخالصه -3

نامه مطالعه شده توسط دانشجو که مرتبط با موضوع پایان منابعای از مقاالت ژورنالی وسایر در این بخش الزم است خالصه

 کلمه( ارائه شود. 1200باشد حداقل در دو صفحه )
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 و تبیین صورت مسئله پایان نامهاهداف  -4
 

 )بیان یک هدف اصلی و حداقل دو هدف فرعی( -رت مسئله و بیان اهداف اصلی و فرعیتعریف کامل صو 4-1

 

 

 شرح صورت مسئله  4-2

)پیشینه پژوهش( گفته شده الزم است کاری  2نامه و مطالبی که در بخش در این بخش با توجه به عنوان تحقیق، اهداف پایان

 15های گذشته را رفع کند، حداقل در بتواند برخی کمبودهای پژوهش نامه انجام شود وه قرار است توسط دانشجو در پایانک

 کلمه( نوشته شود. 300سطر )

 

 

 ی تحقیقهاسؤالیا  هاهیفرض -5

در این بخش یک فرضیه یا سوال اصلی و دو یا بیشتر فرضیه یا سوال که قرار است بعد از انجام پایان نامه اثبات شود، درج گردد. 

 رضیه یا سوال( کافی است.نوشتن یکی از موارد )ف

 

 

 

 تحقیقروش  -6

دی، سازی، مطالعه مورسازی، شبیههای ارزیابی آن )پیاده( و روشاینترنتیای، میدانی، انجام تحقیق )کتابخانه نحوهدر این بخش 

 شود.( درج میپرسشنامه و تحلیل آماری، ...

 

 

 

 )در صورت نیاز( هانهیهزو برآورد  نیتأمامکانات مورد نیاز، نحوه  -7

 

 

 

 

 

 ی بندزمانمراحل انجام کار و جدول  -8

 

 

 

 

 

 مراجع  -9
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 قیتحق جینتا تیمالک -10

متعلق به موسسه آموزش عالی صنعتی فوالد است و  نامهانیپاکلیه حقوق مادی و معنوی مترتب بر نتایج تحقیق 

 .ردیگیمانتشار نتایج نیز تابع مقررات موسسه است و با موافقت استاد راهنما صورت 

 

 تاریخ:                                                     امضاء دانشجو:                                   

 

 نتیجه ارزیابی پیشنهاد -11
 

موضوع طرح پیشنهادی تحقیق در کمیته منتخب موسسه به شرح زیر در تاریخ  .شوراء محترم اعضاء نظر

 شد. یریگمیتصمبررسی و  .........................

 . پیشنهاد تحقیق به شکل فعلی مورد تصویب قرار گرفت 

 

 دیرس بیتصو به ریز راتییتغ و اصالحات اعمال شرط به قیتحق شنهادیپ. 

 

 

 

 

  .پیشنهاد تحقیق به دالیل زیر تصویب نشد 

 

 

 

 

 

 

 

 تهیکم یاعضا یخانوادگ نام و نام

1-                                                       2-                                                              3- 

 

 

 منتخب تهیکم جلسه ریدب امضاءنام و 
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 آموزش عالی صنعتی فوالدموسسه 
 تحصیالت تکمیلی 4فرم شماره 

 کارشناسی ارشد نامهپایاناطالعیه جلسه دفاع 
 

 رشته:

 موضوع:

 چکیده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کلمات کلیدی:

 نام دانشجو: 

 استاد راهنما:                                                                          استاد مشاور:

 زمان:

 مکان:
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 موسسه آموزش عالی صنعتی فوالد
 تحصیالت تکمیلی 4نمونه فرم شماره 
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 ؤسسه آموزش عالی صنعتی فوالدم 
 تحصیالت تکمیلی  5فرم شماره 

 آماده بودن پایان نامه جهت دفاع
 

 جناب آقای/ سرکار خانم:

 ........................................................................................................کارشناسی ارشد با عنوان  نامهپایاناحتراماً به پیوست یک کپی از 

را در این . خواهشمند است نظر خود گرددمیکه توسط آقای/ خانم .......................................................... تهیه شده است تقدیم 

شده و با نظر حضرتعالی  پیگیریتاریخ و از طریق خود دانشجو خصوص ذیالً اعالم فرمائید. ضمناً تاریخ دفاع ظرف دو هفته از این 

 تعیین خواهد شد.

 تحصیالت تکمیلی مؤسسه

 

     امضاء                                                                      نام و نام خانوادگی:

 استاد راهنما   سمت:

   استاد مشاور 

   داور 
 

 

 این قسمت توسط استادان راهنما و مشاور تکمیل خواهد شد.

 به همین شکل قابل ارائه است. نامهپایان 

 نیز قابل انجام است. نامهپایانبا اصالحات مختصری به شرح لیست پیوست قابل ارائه است. این اصطالحات پس از ارائه  نامهپایان 

 و الزم است قبل از ارائه، اشکاالت آن برطرف گردد.  باشدنمیبه دلیل اشکاالت عمده به شرح پیوست قابل دفاع  نامهپایان 
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 ؤسسه آموزش عالی صنعتی فوالدم 
 تحصیالت تکمیلی  6  فرم شماره

 صحافی شده نامهپایانتحویل  تعهدنامه

 

دانشجویی  ......................................... دانشجوی رشته .......................................... به شمارهبدینوسیله اینجانب 

کلیه اصالحات روز کاری  30............ظرف مدت .......................... تعهد می نمایم از تاریخ دفاع خود ..............

 را انجام داده و پایان نامه صـحافی شده خود را تحویل مرکز تحصیالت تکمیلی نمایم.درخواستی هیات داوران 

روز کاری، فراغت از تحصیل اینجانب به ترم  30عدم تحویل پایان نامه صحافی شده ظرف مدت در صورت 

 بعدی موکول شده و الزم است در ترم بعدی در ادامه پروژه کارشناسی ارشد ثبت نام نمایم.

در صورتی که سنوات اینجانب تمام شده باشد باید موضوع را از طریق کمیسیون موارد خاص پیگیری نمایم تا 

 مجوز یک ترم سنوات برای اینجانب صادر گردد. 

 

 

 نام و نام خانوادگی دانشجو:              

 امضاء:              
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 تحصیالت تکمیلی 7فرم شماره 

 از نظر علمی و نگارشی نامهپایانکامل بودن متن  تأییدیه

 تأییدبر مبنای نظرات هیات داوران تکمیل شده و به امضای هر یک از اساتید و مسئولین رسانده شود. مراحل  نامهپایاناین فرم بعد از انجام دفاع و اصالحات احتمالی 

 اقدام ننمایید. نامهپایاننسبت به صحافی  5-2وجه قبل از انجام مرحله  هیچانجام شود، توجه داشته باشید که به  گذاریشمارهو امضای این برگه باید دقیقاً به ترتیب 

 مشخصات دانشجو-1

 

 نامهپایان تأیید-2

 شد.   تأیید سرکار خانم ............................................. /جناب آقای توسط استاد راهنما نامهپایان 2-1

                                                                                                            تاریخ تحویل به استاد راهنما:                              تاریخ برگرداندن به دانشجو:                                         

 استاد راهنما                                                                                                                                                                     

 تاریخ و امضاء                                                                                                                                                  

   شد.     تأیید ...توسط استاد مشاور جناب آقای /سرکار خانم .......................................... نامهپایان 2-2

                                                                                                           تاریخ تحویل به استاد مشاور:                              تاریخ برگرداندن به دانشجو:                                          

 استاد مشاور                                                                                                                                                                    

 تاریخ و امضاء                                                                                                                                                   

 شد.                                 تأییدتوسط استاد داور جناب آقای /سرکار خانم ............................................. نامهپایان 2-3

                                                                                                                                 استاد داور                                                  :  دانشجو به برگرداندن تاریخ                     :         داور استاد به تحویل تاریخ

 امضاء و تاریخ                                                                                                                                                    

   شد. تأیید ..................از نظر نگارشی توسط کارشناس تحصیالت تکمیلی جناب آقای /سرکار خانم ............... نامهپایان 2-4

                         :                                                                                                                            دانشجو به برگرداندن تاریخ:                              به کارشناس تحویل تاریخ

                                                                                                                                                                                                    تکمیلی تحصیالت کارشناس                                                                                                                                                     

 تاریخ و امضاء                                                                                                                                                             

 .باشدمی ...............................مدیر تحصیالت تکمیلی جناب آقای ...... تأییدجهت صحافی مورد  نامهپایان 2-5

 مدیر تحصیالت تکمیلی                                                                                                                                                      

 تاریخ و امضاء                                                                                                                                                      

 نامهپایانتحویل -3

 استاد راهنما                                                                                                                                                                          تحویل داده شد.                                      نامهپایانیک نسخه از  3-1

  تاریخ و امضاء                                                                                                                                                      
 

 استاد مشاور                                                          تحویل داده شد.                                                   نامهپایانیک نسخه از  3-2

 تاریخ و امضاء                                                                                                                                                      
 

 کتابخانه واحد                       تحویل داده شد.                                                                                     نامهپایانیک نسخه از  3-3

 تاریخ و امضاء                                                                                                                                                      

 کارشناس تحصیالت تکمیلی                      از پایان نامه  به تحصیالت تکمیلی موسسه تحویل داده شد.                  CDیک نسخه به صورت 3-4

 تاریخ و امضاء                                                                                                                                                      

 

 خانوادگی نام ونام  شماره دانشجویی رشته تحصیلی نامهپایان عنوان تاریخ دفاع
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 تحصیالت تکمیلی 8فرم شماره 

 شورای تحصیالت تکمیلی 17/7/95ارشد مصوبه مورخ فرم شرکت در جلسات دفاع کارشناسی 
 

ف است قبل از انجام دفاع خود در حداقل سه جلسه دفاع سایر دانشجویان هم رشته هر دانشجوی کارشناسی ارشد موظ

 خود شرکت نموده و تاییدیه حضور خود را با تکمیل فرم زیر از استاد راهنمای دفاع اخذ نماید.

 مشخصات دانشجو

 

 رشته:      :                نام خانوادگی:                         شماره دانشجویی                                :نام

 استاد راهنمای پایان نامه دانشجو:

 عنوان پایان نامه دانشجو:

 ارائه اول:

 عنوان ارائه:

 نام و نام خانوادگی دانشجوی ارائه کننده:

 استاد راهنمای دانشجو:نام و نام خانوادگی 

 ساعت ارائه:               محل ارائه:          

 تاریخ:                :                       امضاء استاد راهنمای دانشجو              

 ارائه دوم:

 عنوان ارائه:

 نام و نام خانوادگی دانشجوی ارائه کننده:

 نشجو:نام و نام خانوادگی استاد راهنمای دا

 ساعت ارائه:               محل ارائه:          

 تاریخ:                :                       امضاء استاد راهنمای دانشجو              

 ارائه سوم:

 عنوان ارائه:

 نام و نام خانوادگی دانشجوی ارائه کننده:

 نام و نام خانوادگی استاد راهنمای دانشجو:

 ساعت ارائه:               محل ارائه:          

 تاریخ:                :                       امضاء استاد راهنمای دانشجو              
 

 ایید معاون آموزشی و دانشجویی موسسهت
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 مؤسسه آموزش عالی صنعتی فوالد
 تحصیالت تکمیلی 9فرم شماره 

 کار پایان نامه کارشناسی ارشدفرم گزارش دوره ای پیشرفت 

ت و به فاصله حداقل سه ماه، ویب موضوع پایان نامه حداقل در سه نوبـــــهر دانشجو موظف است پس از تص

های کارهای انجام شده، خالصه فعالیت ای با استاد )استادان( راهنمای خود داشته باشد و پس از توضیحجلسه

 رج نماید و به تایید استاد راهنما و تایید مسئول تحصیالت تکمیلی برساند.خود در دوره مزبور را در فرم زیر د

 باشد.ه اداره تحصیالت تکمیلی موسسه میصدور مجوز دفاع از پایان نامه دانشجو منوط به ارائه این سه گزارش ب

                       :رشته                                شماره دانشجویی:                           :نام و نام خانوادگی دانشجو

                             :نام استاد راهنما                                      :ترم شروع تحصیل  

                                            :نام استاد مشاور                              :نام استاد راهنمای همکار 

 :عنوان پایان نامه

از تاریخ                             تا تاریخ                         دوم /سوم /مختصری از گزارش کارهای انجام شده دوره اول

 دانشجو تکمیل شود(استاد راهنما و در حضور )این بخش توسط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد پیشرفت کار:

 امضا دانشجو

 )این بخش توسط استاد راهنما تکمیل شود(

دی از نحوه کارهای گردد. رضایت منپایان نامه مشارالیه ارسال میبدینوسیله گزارش سه ماهه پیشرفت کار 

 گردد.ارزیابی می     ضعیف            توسطم           انجام شده )خوب 

 :امضا                         :تاریخ                              :نام و نام خانوادگی استاد راهنما 

 امضا مسئول تحصیالت تکمیلی            اره تحصیالت تکمیلی:                                   شماره ثبت ادتاریخ و 
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 تحصیالت تکمیلی 10فرم شماره 

 صدور مجوز دفاع

 

 تواند از پایان نامه خود دفاع کند که کلیه مراحل هفتگانه زیر برای او تایید شده باشد.توجه: دانشجو در صورتی می 

 مشخصات دانشجو

 ..........................:رشته...................................... شماره دانشجوئی: .......................................  نام و نام خانوادگی:

  .......................................................................................................... ...................................... نامه:عنوان پایان 

 ...................................... استاد مشاور:                     ......................................استاد راهنما:

 

تایید معاون آموزشی                                                                                                                                 

 د داورپناه جزیدکتر محم                                                                                                      

 ءمرجع تایید و امضا موارد قابل انجام ردیف

 آموزش اداره -آقای علیزاده پرونده تحصیلی در اداره آموزشبودن تکمیل  1

2 

گذراندن کلیه دروس جبرانی مورد نیاز به تایید استاد راهنما یا مدیر 

. برای این مرحله الزم است دانشجو کپی کارنامه مقطع یا گروه

مقاطع قبلی خود را از آقای علیزاده در اداره آموزش دریافت کند 

                و به استاد راهنما یا مدیر گروه خود مراجعه نماید.

 استاد راهنما یا مدیر گروه

 تحصیالت تکمیلی -سرکار خانم نصرالهی گذراندن کلیه دروس اصلی و اختیاری رشته 3

 تحصیالت تکمیلی -سرکار خانم نصرالهی شرکت در حداقل سه جلسه دفاع                                                                4

5 
تکمیل کردن حداقل سه گزارش پیشرفت کار و تایید آنها توسط 

 استاد راهنما                                            
 تحصیالت تکمیلی -سرکار خانم نصرالهی

 تحصیالت تکمیلی -سرکار خانم نصرالهی داشتن مجوز دفاع از استادان راهنما، مشاور و داور 6

7 
ثبت موضوع و پیشینه  ایران داک شاملتحویل مدارک سایت 

 تحقیق

 تحصیالت تکمیلی -سرکار خانم نصرالهی


