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پیشگفتـار

نمـاییم و از صـمیم   عرض مـی بدینوسیله ورود شما را به دوره تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز صمیمانه تبریک و تهنیت             

گیري از حداکثر تـوان و  خواهیم که در اندوختن صحیح دانش و با بهره        گوییم و از درگاه ایزد متعال می      قلب به شما خوش آمد می     

امید است بـا مطالعـه       .استعداد خدادادي خود در امور تحصیلی موفق و مؤید و براي میهن اسالمی ایران فردي مفید و مؤثر باشید                  

ـک اصـل حقـوقی،            این راهنما و هماهنگ با آن برنامه       هاي آموزشی و پژوهشی خود را دنبال کنید و توجه داشته باشید به عنوان ی

تفـسیر قـانون براسـاس نیـاز و منـافع شخـصی و سـعی در                 .شـودجهل  به قانون موجب تعطیل اجراي قانون و تخطی از آن نمی            

.کند که هیچ عقلی پذیراي آن نیستوب را بر فضاي آموزشی حاکم میهاي غیرقانونی، آشهمخوانی آن بر خواسته

:چندنکتهمهموضروري

ها و یا کارشناسان ذیربط تحصیالت  در صورت وجود هرگونه ابهام در مفاد این آیین نامه به اساتید مشاور، مسئولین آموزشی بخش                -1

.تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایید

جهت اخذ گواهی اشتغال به تحـصیل  .پذیردل طبق ضوابط رأسًا توسط بخش و دانشکده مربوطه انجام می    گواهی اشتغال به تحصی    -2

.براي اداره گذرنامه، اداره نظام وظیفه و خارج از کشور به امور آموزشی دانشگاه مراجعه نمایید

.هاي مربوطه تفویض شده استهاودانشکدههبهبخشم این آیین نا14 الی 4توجهشودکهنظارتواجرايمفاد-3

همکاران محترم آقایان دکتر صدیقی، دکتر کاتبی، دکتر جوکار، دکتر صیادکوه           ماززحماتیدر پایان بر خود بایسته میدان     

وآقـايفرشـادمظفـريالـدین بهنامیـان   سـیدجمال آقـاينامه و همچینن    و دکتر ایزدي خرامه که در امور تدوین و نگارش پایان          

ش اول و دوم ایـن راهنمـا و      کـهدر وسـرکارخانم جمیلـه شـفیعی    سئول امور هماهنگی آموزشی   کارشناسم تنظـیم مطالـب بـخ

.میاند تشکر و قدردانی کن که در تایپ آن ما را یاري نمودهدار و فاطمه مهدي بیرقبندعدلهامعصومهچنین خانمهم

با آرزوي توفیق الهی

تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز

1385ماهشهریور



بخشاول

نامه و مقررات آموزشیآیین



»آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته «

و25/10/1373 شوراي عالی برنامه ریزي مورخ 291مصوبه نهایی جلسه 
مصوبات شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه

کلیات:فصلاول

س از آن بـه اجـراء در                ره کارشناسی ارشد، یکی از دوره     دو–تعریف  :1ماده هاي آموزش عالی باالتر از دوره کارشناسی اسـت، کـه ـپ
.گرددآید و سرانجام به اعطاء مدرك کارشناسی ارشد در رشته مربوطه منتهی میمی

:تبصره
هـشگاههاومراکـزدر این آیین نامه، به منظـور اختـصار، بـه همـه دانـشگاهها و مؤسـسات آمـوزش عـالی، پژو                  

”مؤسسه“فعالیت دارند، )تحصیالت تکمیلی (تحقیقاتی مجاز، که در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتري           
.شودگفته می

منظور از کمیته تحصیالت تکمیلی، کمیته یا شورایی است که در این زمینه، در سطح گروه یا دانشکده تشکیل                   
.شودمی

گسترش دانش و تربیت متخصـصان و پژوهـشگرانی اسـت، کـه بـا فراگیـري                 د دوره کارشناسی ارشد،    هدف از ایجا   –هـدف:2ماده

هاي پژوهش علمی، مهـارت الزم را بـراي آمـوزش، پـژوهش و خـدمات پیـدا                  آموزشهاي الزم و آشنایی با روش     
.کنندمی

شرایط ورود:فصلدوم

: شرایط ورود به دوره به شرح زیر است:3ماده
. شرایط عمومی ورود به آموزش عالیداشتن:1-3
داشتن گواهینامه پایان دوره کارشناسی یا باالتر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوري و یـا وزارت                   :2-3

).ریزيبه تشخیص شوراي عالی برنامه(هايموردقبولبهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته
.و متناسب با رشته تحصیلیبرخورداري از توانایی جسمی الزم :3-3
.موفقیت در آزمون ورودي دوره:4-3



:تبصره
.هافاقداعتباراستمدرك معادل کارشناسی براي ورود به این دوره

واحدهاي درسی:فصلسوم

حـداکثرو28تعداد کل واحدهاي درسی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته، با احتساب واحد پایان نامه، برحسب رشته، حداقل      :4ماده
.واحداست32

:1تبصره
، گذراندن تعدادي از واحدهاي درسی دوره کارشناسی، بـه          بخشچنانچه به تشخیص کمیته تحصیالت تکمیلی     

ويمکلـفاسـت،آندروسراعنوان دروس کمبود یا جبرانی، بـراي دانـشجو، ضـروري تـشخیص داده شـود،               
.قرر در دوره کارشناسی ارشد و مطابق این آیین نامه بگذراندبراساس برنامه مصوب، اضافه بر واحدهاي درسی م

، یا مطـابق  واحد14دانشگاه در هر رشته طبق مصوبه شوراي تحصیالت تکمیلی        دروس جبرانی حداکثرتعداد
.باشدبا مصوبه شوراي عالی برنامه ریزي می

   باشند که بوسیله   ر نیمسال اول می   د)واحد6( بسندگی زبان    گذراندنظفبهودانشجویان کارشناسی ارشد م
.می شودمحققمعافی گرفتن درس زبان یا شرکت در آزمون 

:2تبصره
در انتخاب دروس، اولویت با دروس جبرانی است، تعیین تعداد و نوع دروس و زمان انتخاب آنهـا در چهـارچوب                    

.ؤسسه ذیربط است، برعهده کمیته تحصیالت تکمیلی مدانشگاهریزيبرنامهمصوبشورايبرنامه
:3تبصره

6( زبـان باشـد آن نیمـسال جـزء سـنوات     ودر صورتی که تمـام دروس نیمـسال اول دانـشجو دروس جبرانـی            
.شود دانشجو محسوب می)نیمسال
            باشد و پس از تأییـد کمیتـه         تشخیص دروس کمبود یا جبرانی به عهده کمیته تحصیالت تکمیلی بخش می

هـايضمنًا در صورتی که تعداد واحدهاي جبرانـی در رشـته          .بلاقداماستتحصیالت تکمیلی دانشکده قا   
دانـشجوافـزوده) نیمسال 6( تحصیلی   سقفسنوات باشد، یک نیمسال به حداکثر       15غیر مربوط باالتر از     

.شودمی
        اندانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد که به دالئلی در ترم اول تحـصیل موفـق بـه ارائـه بـسندگی زبـ

واحـد6، در نیمسالهاي بعد مجاز بـه انتخـاب مجـدد       گردندواحديمردود6شوند و یا در درس زبان       نمی
درس زبان نخواهند بود، اینگونه دانشجویان الزم است با هزینه شخصی ضمن شرکت در کالسهاي تقویتی                

ضـمناًدرخـصوص.ام نمایند زبان تا زمان ارائه طرح تحقیق نسبت به ارائه معافی زبان یا بسندگی زبان اقد              
.دانشجویان فعلی کارشناسی ارشد نیز به همین نحو عمل شود

               واحددرسزبـانرااخـذ6 دانشجویانی که در نیمسال اول سال تحصیلی خود دروس جبرانی ندارند و فقط
خصـصی  واحدازدروست6نمایند، مجاز خواهند بود با نظر کمیته تحصیالت تکمیلی بخش و دانشکده      می



بـهجـز(گردد و مـشروطی آن      در این صورت این ترم یک ترم کامل  تحصیلی محسوب می           .را اخذ نمایند  
منظورخواهدشد)درسزبان

. واحد درسی، است10تا4ها بین  تعداد واحد پایان نامه کارشناسی ارشد، براي همه رشته،مطابقبرنامهمصوب:5ماده

 واحد درسـی را انتخـاب کنـد و در مـوارد             14تا8ناسی ارشد مجاز است در هر نیمسال تحصیلی بین          دانشجويدورهکارش:6ماده
. واحد افزایش یابد15تواندبه، این تعداد میدانشکدهاستثنایی، با صالحدید کمیته تحصیالت تکمیلی

:1تبصره
.مانعاست واحد درسی بال8در آخرین نیمسال تحصیلی، نام نویسی دانشجو در کمتر از 

:2تبصره
تواننـد آن درس یـا    اند نمی دانشجویانی که برخی از دروس دوره کارشناسی ارشد را در دوره کارشناسی گذرانده            

این دانشجویان باید با گـرفتن دیگـر دروس انتخـابی جمـع     .دروس را مجددًا در دوره کارشناسی ارشد بگذرانند      
.رنامهمصوببرسانندواحدهاي درسی خود را به حد نصاب مندرج در ب

حضور و غیاب:فصلچهارم

غیبت دانـشجو در هـر      .هاي آموزشی و پژوهشی دوره الزامی است      هاي درسی و دیگر فعالیت    حضور دانشجو در تمامی برنامه    :7ماده
مجموع ساعات آن درس تجاوز کنـد، در غیـر ایـن صـورت نمـره دانـشجو در آن درس صـفر محـسوب                   16/3درس نباید از    

.شودمی

:تبصره
در صورتی که غیبت دانشجو در یک درس، بیش از حد مجاز بوده و از نظر مؤسسه، موجه تشخیص داده شـود،                      

واحـددرآن8در این صـورت رعایـت حـد نـصاب        .شودآن درس از مجموعه دروس انتخابی دانشجو حذف می        
.شودشجو یک نیمسال کامل محسوب مینیمسال الزامی نیست، ولی آن نیمسال از نظر طول تحصیل براي دان

. غیبت غیرموجه در امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر براي آن درس است:8ماده
:تبصره

.شودشود، درس مزبور حذف میدر صورتی که غیبت دانشجو در امتحان، از نظر مؤسسه، موجه تشخیص داده 

 تحصیلطول دوره، مرخصی تحصیلی و انصراف از:فصلپنجم

طول دوره مدتی است که دانشجو باید دروس تعیین شده در این دوره را با پایان نامـه براسـاس مقـررات مربوطـه بـه اتمـام           :9ماده
.برساند

مصوبه شوراي حتصیالت تكمیلي دانشگاه



.سالاست2طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 

:تبصره
یمسال تحـصیلی بـه طـول    تواند، در صورت لزوم و حسب مورد یک و حداکثر دو ن کمیته تحصیالت تکمیلی می   

.دورهدانشجواضافهکند

ـک نیمـسال تحـصیلی، بـا کـسب موافقـت دانـشگاه، از مرخـصی           دانشجوي دوره کارشناسی ارشد می     :10ماده تواند حداکثر بـراي ی
.تحصیلی استفاده کند و یا تقاضاي حذف ترم داشته باشد

:1تبصره
.شودمیی دانشجو محسوبمدت مرخصی تحصیلی یا حذف ترم جزو سنوات تحصیل

     براي زمان بارداري و وضع حمل پس از ارائه گواهی قابل قبول یک نیمسال مرخصی تحصیلی یا حـذف تـرم 
.گرددمحسوب نمی) نیمسال6(شود این نیمسال جزء سقف سنوات تحصیلی دانشجو می صادر

:2تبصره
 تحصیلی ارائه دهد، نسبت به کسر واحـدهاي         چنانچه مؤسسه نتواند حداقل واحدهاي درسی را در یک نیمسال         

در هر صورت طول دوره تحصیل نباید تحـت هـیچ شـرایطی از    .شودارائه شده، به طول دوره دانشجو افزوده می   
.تجاوز نماید) نیمسال6(سهسال
      ل نظارت بر اجراي صحیح رعایت طول دوره تحصیلی و اخطار الزم به دانشجویان ذیـربط قبـل از اتمـام طـو

.باشددوره تحصیلی به عهده بخش و دانشکده می

:3تبصره
درخواست مرخصی باید قبل از شروع نامنویسی در هر نیمسال تحصیلی به مؤسسه مربوطه تسلیم و موافقت آن      

موافقت مؤسسه با مرخصی تحصیلی دانشجو با توجـه بـه وضـعیت تحـصیلی وي صـورت                  .مؤسسهکسبگردد
.است که ادامه تحصیل دانشجو از آن به بعد با مشکل مواجه نشودگیرد و منوط به این می

:4تبصره
رابدهـدقبـلازشـروعنیمـسال نویسی بدالیل موجه نتوانـد امتحانـات پایـان         در صورتی که دانشجو بعد از نام      

ی بـهمنزلـهمرخـصبدیهی است این درخواسـت    . بایستی درخواست حذف ترم را نماید      نیمسالامتحانات پایان   
از مرخصی تحصیلی استفاده    فقطحصیلی تلقی خواهد شد و دانشجو مؤظف است در تمام طول تحصیل یکبار              ت

.نماید
:5تبصره

ـک نیمـسال، تـرك تحـصیل نمایـد از ادامـه                  در صورتی که دانشجو بدون کسب موافقت مؤسسه حتـی بـراي ی
.شودتحصیل محروم می

در این صورت باید درخواست خود را مبنـی بـر انـصراف بـه               .ز تحصیل اعالم انصراف نماید    تواند به هر دلیل، ا    دانشجوي می :11ماده
چنانچه دانشجو بعد از یک ماه درخواست خود را پس نگیرد، آن مؤسسه نـسبت بـه صـدور گـواهی           .مؤسسه تسلیم نماید  

.نمایدانصراف اقدام می
:تبصره
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بههرحالصـدورهـرگونـه. سپرده است عمل نمایددانشجوي انصرافی یا اخراجی مؤظف است به تعهداتی که      
گواهینامه و تسلیم ریزنمرات و دریافت مجوز شرکت مجدد در آزمون ورودي منوط به تسویه حساب دانشجو، با             

.مؤسسه ذیربط است

ـی:فصلششم ارزشیابــ

.است12ه کارشناسی ارشد، روحداقل نمره قبولی در هر درس اعم از دروس دوره و دروس جبرانی در د:12ماده
:1تبصره

تواندباموافقتاستادراهنمـابـهجـايآندرس، باشد، می12کمترازدرس انتخابیاگر نمره دانشجو در یک  
.درس دیگري را انتخاب نماید

                    طبق مصوبه شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه صرفًا نمره دروس پایان نامه، سـمینار و دروس دیگـري کـه 
نمـره سـایر   .شورا مشخص می نماید، می تواند در پایان ترم توسط استاد درس بصورت ناتمام گزارش شـود     این  

دروس کارشناسی ارشد بایستی در پایان ترم طبق تقویم دانشگاهی و در موعد مقرر به امـور آموزشـی دانـشگاه                
.اعالم گردد، در غیر اینصورت نمره درس به صفر تبدیل می گردد

اگـر میـانگین   .کمتـرباشـد14میانگین نمرات دروس دانشجو، در دوره کارشناسی ارشد، در هر نیمسال تحصیلی، نباید از   :13ماده
.شود آن دانشجو از ادامه تحصیل محروم میباشد،14نمرات دانشجو در دو نیمسال تحصیلی کمتر از 

نظارت و ارزیابی آموزش عـالی، حـاوي         مدیر کل دفتر     19/11/82مورخ16407/23طبقمفادنامهشماره
نحـوة کمیته نظارت بر اجراي آیـین نامـه آموزشـی،   31/3/81مصوبه یکصدو چهل و سومین جلسه مورخ        

احتساب مشروطی نیمسالهایی که دانشجو کمتر از حد نصاب مقرر در آیین نامـه آموزشـی واحـد انتخـاب        
ـک جـا                  باشد که، میانگین نمرات   می نماید به این ترتیب می       این نیمـسالها بـا نیمـسال بعـد جمـع و در ی

 باشد بعنوان یک نیمسال     14گیري می شود، سپس در صورتی که میانگین تجمعی دانشجو کمتر از             معدل
اینگونه موارد با تشخیص بخش و دانشکده و تأیید شوراي تحصیالت تکمیلی            .مشروطی محسوب می شود   

.دانشگاهقابلاقداماست
موزشی با رعایت ضوابط و اعالم به موقع به دانشجویان مـشروط آموزشـی قبـل از محـروم از      صدوراخطارآ

.باشدتحصیل شدن به عهده بخش و دانشکده می
           اندبهعهدهبخشودانـشکده جلوگیري از ادامه تحصیل دانشجویانی که دو نیمسال مشروط آموزشی شده

.شودمیبوده و از طریق امور آموزشی دانشگاه انجام 

:تبصره
شـود امـا در احتـساب میـانگین نمـرات      نمره دروس پیشنیاز یا جبرانی در کارنامه دانشجو، جداگانـه ثبـت مـی       

.شودنیمسال تحصیلی و میانگین کل نمرات دانشجو منظور نمی

تحصیل دوره کارشناسـی ارشـد   در غیر این صورت فارغ ال.کمترباشد14 میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره نباید از          :14ماده
.شودشناخته نمی

:1تبصره
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 کمتر باشد، در صـورتی      14دانشجویی که پس از گذراندن کلیه واحدهاي درسی دوره، میانگین کل نمرات او از               
 واحد از دروسـی را کـه در آنهـا نمـره             16تواندتاکه حداکثر مدت مجاز تحصیل وي به پایان نرسیده باشد، می          

رفته است، فقط در یک نیمسال تحصیلی تکرار کند و در صـورت جبـران کمبـود میـانگین کـل،                     گ14کمتراز
.فارغ التحصیل شود

پایان نامه:فصلهفتم

تهیه پایان نامه آخرین بخش دوره کارشناسی ارشد است که طی آن دانشجو مؤظف است، در یک زمینه مربـوط بـه رشـته    :15ماده
.تاد راهنما، به تحقیق و تتبع بپردازدتحصیلی خود، زیر نظر اس

 استاد راهنما با پیشنهاد دانشجو و موافقت استاد و تأیید کمیته تحصیالت تکمیلی، از اعضاي هیأت علمی مؤسسه یا خـارج          :16ماده
.گردداز مؤسسه با حداقل مرتبه استادیاري تعیین می

:1تبصره
 عالی انتخاب شـود بـه جـاي شـرط اسـتادیاري داشـتن مـدرك          چنانچهاستادراهنما،خارجازمؤسسهآموزش

.دکتري الزامی است
 وزارتی، راهنماي پایان نامه کارشناسی ارشد توسط مربیان 26/12/82مورخ243/1/32طبقبخشنامهشماره-

اي پایـان  برجسته، صرفًا در رشته هنر میسر می باشد و در سایر رشته ها مربیان نمی توانند بعنوان استاد راهنم                
.نامهدانشجوانتخابشوند

:2تبصره
تـوان بـا تأییـد کمیتـه تحـصیالت      هایی که استادیار به تعداد کافی وجود ندارد، اسـاتید مـشاور را مـی            دررشته

 سال سابقه کار مفید آموزشـی و پژوهـشی انتخـاب    10تکمیلی، از بین مربیان برجسته مؤسسه و داراي حداقل       
.کرد

.ظف است قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی موضوع پایان نامه خـود را بـا نظـر اسـتاد راهنمـا انتخـاب کنـد                   وومدانشج:17ماده
.یابدیید کمیته تحصیالت تکمیلی قطعیت میموضوع پایان نامه پس از تأ

:1تبصره
  الزم است فرم پیشنهادي پایان نامه )Proposal(  ئـهشـودودرحداکثر تا پایان نیمسال سـوم تحـصیلی ارا

کمیته تحصیالت تکمیلی بخش و دانشکده مورد تـصویب قـرار گیـرد، در غیـر اینـصورت در تـرم چهـارم                 
ضمنًا ارائه طرح تحقیق و تصویب آن منوط به عدم احتمـال دو  .دانشجو مجاز به ادامه تحصیل نخواهد بود  

.ترم مشروطی و دارا بودن بسندگی زبان خواهد بود



      به تحصیالت تکمیلی دانـشگاه      مربوطهتحقیق دانشجو در بخش و دانشکده، صرفًا فرم          پس از تصویب طرح 
.جهت اطالع ارسال گردد

        هرگونه تغییردرموضوع پایان نامه می بایستی پس ازتایید استادراهنما،بخش ودانشکده جهت طرح درشورا
.به تحصیالت تکمیلی دانشگاه گزارش شود

:2تبصره
ام دانشجو منوط به تصویب طرح تحقیق اسـت و تبعـات ناشـی از ایـن موضـوع بـه عهـده                       ثبتن،چهارمازترم

.باشددانشجو می

باشند که یک نفر به پیشنهاد استاد راهنما و بقیه از بین اعضاء هیئت علمی توسط کمیتـه                  اساتید مشاور حداقل دو نفر می     :18ماده
.تحصیالت تکمیلی بخش انتخاب میشوند

حـداقل یـک   معرفـی   مـشاورواسـاتید   زشیابی پایان نامه در جلسه دفاعیه توسط هیأت داوران متشکل از استاد راهنمـا،             ار:19ماده
.شودمی انجامدانشگاهتحصیالت تکمیلیازطرفنماینده 

ایـن نمـره در میـانگین     گیرد، و   اي تعلق می   پایان نامه توسط هیأت داوران در پنج درجه ارزشیابی شده و به هر درجه نمره               :20ماده
.شودکل نمرات دانشجو محاسبه می

عالی،:20تا18نمرهاز
بسیار خوب،:99/17تا16نمرهاز
خوب،:99/15تا14نمرهاز
قابلقبول،:99/13تا12نمرهاز
.غیرقابل قبول:کمتر12نمرهاز

 را به پایان نرسـانده اسـت مؤظـف اسـت براسـاس تقـویم دانـشگاهی در              تا زمانی که آن     دانشجو پس از انتخاب پایان نامه،      :21ماده
واردکارنامـهدر این حـال نمـره پایـان نامـه در آخـرین نیمـسال تحـصیلی،        .هاي بعد نیز براي آن ثبت نام نماید       نیمسال

.شود و در میانگین نمرات او منظور خواهد شددانشجو می

تواند در مدتی که از حـداکثر   نظر هیأت داوران، غیر قابل قبول تشخیص داده شود، دانشجو میاز در صورتی که پایان نامه، :22ماده
کننـدازآنزمانی که هیأت داوران تعیـین مـی  درمدت مجاز تحصیل وي تجاوز نکند، پایان نامه خود را کامل و بار دیگر              

 تحـصیل و دریافـت مـدرك        خود دفاع کنـد از ادامـۀ      دانشجویی که در فرصت تعیین شده نتواند از پایان نامه           .دفاع نماید 
.شودتحصیلی محروم می

:تبصره
مانـدحـسباعطاي گواهی گذراندن واحدهاي درسی دوره به دانشجویی که به هر دلیل از ادامه تحصیل باز می                

.درخواست دانشجو بالمانع است
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سایر مقـررات:فصلهشتم

.ه کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع استانتقال و تغییر رشته در دور:23ماده

توانـد،در یک رشته و در یک زمان معین، در مؤسسه مبدأ، ممکن نباشد، دانشجو مـی         در صورتی که ارائه برخی از دروس،         :24ماده
، در یکـی از مؤسـسات آمـوزش عـالی     دانشگاهتأیید کمتیه تحصیالت تکمیلیآندروسراباموافقتاستادراهنماو

رورياستوتعدادضدر این حال کسب موافقت مؤسسه مقصد هم       .گر که مجري دوره است به صورت میهمان بگذراند        دی
.واحدهاي درسی دانشجوي میهمان در یک مؤسسه نباید از نصف واحدهاي درسی دوره تجاوز نماید

 در دویـست و نـود و یکمـین جلـسه شـوراي      هتبصر27مادهو25فصلو8 آیین نامه آموزش دوره کارشناسی ارشد در         :25ماده
درهمـه1373-74ایـن آیـین نامـه از ابتـداي سـال تحـصیلی       . به تصویب رسید 25/10/1373مورخریزي  عالی برنامه 

و از تاریخ ابـالغ آن،      .دانشگاهها و پژوهشگاهها و مؤسسات وزارت علوم، تحقیقات و فناوري سراسر کشور الزم االجرا است              
ها و دستور العملهاي مغایر با آن براي دانشجویان مشمول ایـن آیـین نامـه لغـو                  لی و تمام مقررات و بخشنامه     نامهقبآیین

.گرددمی



    آزمون 
معايف زبان

زبان انگلیسي 

1فرمشماره
)مقطع کارشناسی ارشد(مربوط به تشکیل کمیته پایان نامه و ارائه طرح تحقیق 

.ر تا پایان ترم سوم تحصیل به تحصیالت تکمیلی دانشگاه رسـیده باشـد           این فرم پس از تکمیل و تصویب طرح تحقیق، بایستی حداکث          
) نیستدانشگاهنیازي به ارسال طرح تحقیق به تحصیالت تکمیلی(.در غیر اینصورت در ترم چهارم دانشجو مجاز به ثبت نام نخواهد بود

شماره                                 تاریخ
رئیس محترم بخش

شماره دانشجوییرشتهبرادر/دینوسیله به اطالع می رساند، کمیته پایان نامه خواهرب
:با حضور اعضاء کمیته پایان نامه تشکیل و پایان نامه ایشان تحت عنوان در تاریخ 

:به تصویب کمیته پایان نامه رسید
: کمیته پایان نامهينام و نام خانوادگی اعضا

)استادمشاور(-4)ااستادراهنم(-1
)استادمشاور(-5)استادمشاور(-2
)استادمشاور(-3

:مواردمهم
رابانمرهقبولگذراندهاستنامبرده.

نامبردهنمرهناتمامندارد.
نامبرده دو ترم مشروط نمی باشد و در معرض اخراج نیست .

:اد راهنماي پایان نامهامضاءاست

شماره                                 تاریخ
سرپرست محترم تحصیالت تکمیلی دانشکده

   شوراي تحصیالت تکمیلی بخش مطرح و به تصویب رسید، خواهشمند          با سالم، احتراماً، طرح تحقیق نامبرده در جلسه مورخ 
.عملآورنداست دستور فرمایید اقدام الزم به 

:امضاء رئیس بخش
شماره                                 تاریخ

مدیر محترم تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
 مطرح و به تصویب رسید، مراتـب جهـت استحـضار           فوق در شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده مورخ با سالم، احترامًا مراتب 

.اعالم می گردد
:یالت تکمیلی دانشکدهامضاءسرپرستتحص

شماره                                 تاریخ
مدیر محترم امور آموزشی دانشگاه 

.نامصادرشودخواهشمند است دستور فرمایید مجوز ثبت ادامه تحصیل نامبرده بالمانع است،با سالم، احترامًا 
.                            جهت اطالع واقدام الزمسرپرست محترم تحصیالت تکمیلی دانشکده          

:امضاء مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه



    آزمون 
معايف زبان

زبان انگلیسي 

صبح 
عدازب

ظهر

2فرمشماره
)مقطع کارشناسی ارشد(مهتعیین نماینده تحصیالت تکمیلی دانشگاه جهت شرکت در جلسه دفاع از پایان نا

»این فرم بایستی حداقل ده روز قبل از برگزاري جلسه دفاع از پایان نامه به تحصیالت تکمیلی دانشگاه رسیده باشد«
شماره                                 تاریخ

 سرپرست محترم تحصیالت تکمیلی دانشکده 
دانــشجوي مقطــع کارشناســی   خانم/ جلسه دفاع از پایان نامه آقايبا سالم، احتراماً، چون قرار است ،

ـــــــــــــــد ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ارشـــ
:تحتعنوانشماره دانشجوییرشته

برگزارشود،لذاخواهـشمنداسـتدسـتوردرمحلدرساعت
اع از پایـان نامـه  فرمایید، ضمن صدور مجوز برگزاري جلسه دفاع، نماینده تحصیالت تکمیلـی دانـشگاه جهـت شـرکت در جلـسه دفـ                   

.شوندمشخص و معرفی 
:اعضاء کمیته پایان نامه شامل

.می باشند به ترتیب و سایر اعضاء ،خانمدکتر/استادراهنماآقاي-
:نکاتمهموضمائم

پایان نامه تایپ شده بدون صحافی در جلسه دفاع توسط دانشجو ارائه می گردد .
رابانمرهقبولگذراندهاستنامبرده.

 گذرانده اسـت، دو تـرم مـشروطی و نمـره           بامعدلکلرا نامبرده کلیه واحدهاي الزم براي اخذ درجه کارشناسی ارشد
.ناتمامندارد

 است به تفکیک نیمسالهاي تحصیلی با قید معدل کل و معدل نیمسال پیوست نامبرده یک نسخه کارنامه.
دارد/می باشد و مشکل سقف سنوات تحصیلی نداردبهمنسال/نامبردهوروديمهر.

:امضاء رئیس بخش

           شماره                             تاریخ
مدیر محترم تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

خـانم/ضـمناًآقـاي.ورمجوزبرگزاريجلسهدفاعاقـدامگـرددباسالم، احتراماً، ضمن تأیید موارد فوق، خواهشمند است نسبت به صد          
 نماینـده تحـصیالت تکمیلـی                                عضو محترم هیئت علمی دانشکده                                بـه عنـوان                 دکتر

. در جلسه دفاع از پایان نامه نامبرده معرفی می شوندجهتشرکتدانشگاه
:ست تحصیالت تکمیلی دانشکدهامضاءسرپر

شماره                             تاریخ

                 باسالم، احتراماً، خواهـشمند اسـت                       عضو محترم هیئت علمی دانشکده    خانمدکترسرکار/آقايجناب
. پیوست گزارش فرمایید6مارهراطبقفرمش نتیجهشرکتنمودهوجلسهفوقبه عنوان نماینده تکمیلی دانشگاه در 

با آرزوي توفیق الهی 
     مدیرتحصیالت تکمیلی دانشگاه

ـتبـابرگـزاريسرپرست محترم تحصیالت تکمیلی دانشکده    جهتاستحضار:نوشترو ضمنموافق
.از پایان نامه نامبرده خواهشمنداست  دستور فرمایید هماهنگیهاي الزم بعمل آیدجلسهدفاع



3 فرمشماره
نامه کارشناسی ارشدارزشیابی پایانگزارشنحوه

)مخصوص استاد راهنما و اعضاء کمیته(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اره                             تاریخشم

سرپرست محترم تحصیالت تکمیلی دانشکده
دانشجوي کارشناسی ارشد رشته آقاي/نامهخانمبا سالم، احتراماً، جلسه دفاع از پایان

:تحتعنوانشماره دانشجویی 

هیــک نــسخ .گردیــدبرگــزاردرمحلبعدازظهرروز/صبحساعتدر
بـراي)2(نامه بـا احتـساب ضـریب    نامه نامبرده از قبل در اختیار نماینده تحصیالت تکمیلی دانشگاه قرار گرفت و ارزشیابی پایان            پایان

.باشدنامه به شرح زیر میگذاري پایانضمناًنحوهنمره.براي هریک از اعضاء کمیته، انجام پذیرفت)1(استاد راهنما و ضریب 
.گرددضار و اعالم به تحصیالت تکمیلی دانشگاه گزارش میمراتبجهتاستح

نمرهدانشجوسقفنمرهعنوان
2 تالش و عالقه و دقت نظر دانشجو–1
2 آرایش و تنظیم پایان نامه، تدوین مطالب و حسن نگارش–2
4 سطح علمی و کاربردي مطالب ارائه شده–3
2بودنمنابع وضعیت استفاده از منابع و به روز–4
4 تجزیه و تحلیل، بحث و نتیجه گیري–5
2 بدیع بودن و نوآوري پایان نامه–6
2نحوهارائهدرجلسهدفاع–7
2 توانایی در پاسخ به سؤاالت–8

20جمع

:عضو کمیته/نام و نام خانوادگی استاد راهنما
:امضاء



اعضاء كمیته پایان نامه

ردی
ف

نام و نام 
خانوادگي

حمل امضامست

١
٢
٣
۴
۵

4فرمشماره
از پایان نامه کارشناسی ارشدصورتجلسهدفاع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شماره                             تاریخ

ریاست محترم بخش
ــشجويخانم/آقايرساند، جلسه امتحان نهایی شامل دفاع از پایان نامه بدینوسیله باطالع می داـن

:تحتعنوانشماره دانشجویی رشتهکارشناسی ارشد

:و سایر اعضاء به ترتیب)استادراهنما(آقايدکتر/شاملخانمکمیته پایان نامهباحضوراعضاء

وبراســاسمحتــويوبرگــزاردرمحلساعتدر تاریخ 
:رجۀدوبانمره،چگونگی ارائه پایان نامه

)20تا18نمرهاز(عالی
)99/17تا16نمرهاز(سیار خوبب

)99/15تا14ازنمره(خوب
)99/13تا12نمرهاز(قابلقبول

)کمتر12نمرهاز(غیر قابل قبول
.قرارگرفتمورد تصویب اعضاء کمیته 
: و مقرر گردیدرفتقرارنگمورد تصویب اعضاء کمیته 

اشکاالت ذکر شده به شرح پیوست توسط هیئت داوران را برطرف نموده و بـه               )ظرف مدت حداکثریک ماه   (دانشجودراسرعوقت
.تأیید استاد راهنما برساند

س از رفـع آنهـا          باشد و بنابراین مورد تصویب قرار نگرفـت و دانـشج               پایان نامه داراي اشکالت اساسی به شرح پیوست می         و بایـد ـپ
.مجددًا دفاع نماید)ماه..…حداکثرظرفمدت(

.عملکند آیین نامه کارشناسی ارشد22طبقماده     پایان نامه از نظر هیئت داوران غیرقابل قبول است و دانشجو باید 

.شگاه اعالم گرددبه تحصیالت تکمیلی دانالزم خواهشمند است دستور فرمایید مراتب جهت اطالع و اقدام 

:امضاء استاد راهنماي پایان نامه



    آزمون 
معايف زبان

زبان انگلیسي 

5 فرمشماره
)مقطع کارشناسی ارشد(گزارش فارغ التحصیلی 

)ضمیمه الف را همراه با این فرم تکمیل و ارسال نماییدلطفًا(

      تاریخشماره
سرپرست محترم تحصیالت تکمیلی دانشکده

کلیه واحـدهاي الزم بـراي اخـذ        شماره دانشجوییرشتهخانم/باسالم، احتراماً، چون آقاي
:گذرانده و امتحان نهایی شامل دفاع از پایان نامه خود ر اتحت عنواندرجه کارشناسی ارشد را با معدل کل 

خواهـشمنداسـت.با موفقیت به انجام رسانده است لذا از نظر این بخش حائز شرایط فارغ التحـصیلی مـی باشـد                   ریخدرتا
.دستور فرمایید مراتب جهت اقدامات بعدي به تحصیالت تکمیلی دانشگاه اعالم گردد

:نکاتوضمائم
نسخه اصلی پس از تأیید مدیریت (.وسط دانشجو ارائه می شود  پایان نامه که به امضاء اعضاء کمیته پایان نامه رسیده ت          اصلی  نسخه

).تحصیالت تکمیلی دانشگاه قابل تکثیر خواهد بود
 لوح فشرده حاوي پوشه پایان نامه با فرمت (Pdf)  و چکیده به زبان فارسی و انگلیسی با فورمـت Word XP)  یـا Word 2000

. توسط دانشجو ارائه می شود)
.)رده پس از اصالح نهایی پایان نامه و تأیید تحصیالت تکمیلی دانشگاه توسط دانشجو تهیه و ارائه گرددلوحفش:توجهشود(
                        یک نسخه کارنامه تحصیلی دانشجو به تفکیک نیمسالهاي تحصیلی با قید معدل نیمسال و معدل کل به انضمام فرم تکمیـل شـده 

).5ضمیمه الف فرم شماره (ریز نمرات مورد تأیید بخش
)مربوط به، صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد که به تأیید استاد راهنما رسیده است)4فرمشماره.
فرم تکمیل نمره ناتمام درس پایان نامه .
استگذراندهقبولرابانمرهنامبرده.
 تحصیالت خود را در دانـشگاه شـیراز آغـاز     می باشد و از تاریخ  نامبرده دانشجوي انتقالی از دانشگاه

.نمودهاست
دردانشگاهسال تحصیلیواحد درسی را به صورت مهمان در نیمسال مشارالیه تعداد

. دروس میهمانیگذراندهبهانضمامکارنامه
برگ تسویه حساب با واحدهاي دانشگاه .

:امضاء رئیس بخش

شماره                             تاریخ
مدیریت محترم تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

.با سالم، احتراماً، ضمن تأیید موارد فوق، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به فراغت از تحصیل مشارالیه اقدام گردد

:امضاء سرپرست تحصیالت تکمیلی دانشکده



یشنی
ز

)5هفرمشمار(ضمیمه الف

ت

یلی دانشکده

دانشگاه

پ

ا

پیشنیاز
واحد

ــ ــــــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ـــ
اصلي

ــــــ ـــــ ــ

)شامل پایان نامه(لیست دروس گذرانده در مقطع کارشناسی ارشد
)لطفًا براي دروس پیشنیاز لیست جداگانه مطابق با همین لیست تهیه شود(

سالورودرشته تحصیلینام و نام خانوادگی
مدت اشتغال به تحصیل در این مقطع تاریخ دفاع از پایان نامه 

نمره تعدادشمارهدرسنامدرسردیف
حرفیعدديواحد

مالحظاامتیاز

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

واحدتعداد واحد الزم براي اخذ درجه کارشناسی ارشد  
امضاء رئیس بخش

تعدادواحدگذرانده-
 امضاء سرپرست تحصیالت تکم

امضاء مدیر تحصیالت تکمیلی 
ــــعددي ـــــ ـ
حريف

معدلکل-



6فرمشمارهمانهمحر
گزارش نماینده تحصیالت تکمیلی دانشگاه در جلسه دفاع از پایان نامه دانشجومخصوص

)لطفًا فرم را پس از تکمیل به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال نمایید(

    تاریخشماره

مدیر محترم تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
دانشجوي کارشناسی ارشد رشتهخانم/احتراماً، جلسه دفاع از پایان نامه آقايبا سالم،

بدینوسیله نتیجه این   .شدبرگزاردرمحلدر تاریخ شماره دانشجویی
.جلسه به شرح زیر جهت استحضار و اقدام مقتضی اعالم می گردد

نمره):2ضریب (راهنما)استادان(نمرهاستاد
1-
2-

نمره):1ضریب(نمره سایر اعضاء هیئت داواران 
1-
2-
3-

جمع
:معدلنمرهبهحروف

ارزش پایان نامه

18-20: عالی16-99/17:بسیار خوب14-99/15:خوب13-99/13:قابلقبول12کمتراز:غیر قابل قبول

) مشخص بفرمایید مواردي که انجام شده با عالمت لطفًا(نظر نماینده تحصیالت تکمیلی دانشگاه در جلسه دفاع دانشجو 

 هیئت داوران در تمام مدت برگزاري جلسه دفاع در جلسه حضور داشتند/ کلیه اعضاء.
جلسه دفاع رأس ساعت شروع و طبق برنامه خاتمه یافت 
ازبینی رساله و بررسی شکل ظاهري آن از نظر تایپ، فصل بندي مطالب و صفحه عنوان و چکیـده فهرسـتها و      ب. . انجـامشـدهو.

.ایرادي نداشت
پاسخ انجام شد و دانشجو از توان علمی الزم براي پاسخ مناسب و قانع کننـده بـه سـؤاالت برخـوردار               وپرسش،جوجلسهآزادبود 
.بود

: نظر دیگري در مورد جلسه دفاع دارید در زیر و در چند جمله مرقوم بفرماییدلطفاًاگر

:نام و نام خانوادگی 
:نماینده تحصیالت تکمیلی دانشگاه

امضاء



7فرمشماره
نامه کارشناسی ارشددرخواست هزینه پایان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شماره                             تاریخ

سرپرست محترم تحصیالت تکمیلی دانشکده

بــهشــماره دانــشجوي کارشناســی ارشــد خانم/آقايشودکهگواهی میبدینوسیله 
)دانشجویی  ــسال دانشکدهرشته(        ورودي نیم

پایان نامه نامبرده بصورت .نامهخوددفاعکردهاست    از پایان  در تاریخ  تحصیلی دومسال/اول

تئوري     عملی آزمایشگاهی   عملی صحرائی 
.بودهاست

:نکاتضروري
.افزودهشدهاستدرس پیشنیاز داشته و بنابراین یک نیمسال به سقف سنوات تحصیل او )یا بیشتر(واحد15نامبرده

.نیمسال مشغول تحصیل بوده است      مشارالیه در مقطع کارشناسی ارشد جمعًا تعداد 

.نامهنامبردهاقدامگرددخواهشمند است دستور فرمایید نسبت به پرداخت هزینه پایان

:     امضاء رئیس بخش:امضاءاستادراهنما

                      تاریخشماره
مدیر محترم تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

.با سالم، احتراماً، مراتب فوق مورد تأیید است، خواهشمند است دستور فرمایید هزینه پایان نامه پرداخت شود

:                                          امضاء سرپرست تحصیالت تکمیلی دانشکده

.نامهمحترم حوزه مدیریت تحصیالت تکمیلی جهت بررسی و پرداخت هزینه پایانحسابداري

:                               امضاء مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه
:                              تاریخ



بخشدوم

راهنماي تدوین
نامه تحصیلیو نگارش پایان



هــمقدم

نشجوي گرامی دا

 را داریـد بـه   تدوین و نگارش پایان نامه تحصیلی خود   اینک که به یاري خداوند متعال با گذراندن مراحل آموزشی قصد            

این راهنما به شیوه ساده اي نگاشته شده و مـی توانـد شـما را تـا            .ییدفرمادقتمطالعههشما توصیه می شود، مطالب این راهنما را ب        

.دکن نامه کامل همراهی رسیدن به یک پایان

پایان نامه به عنوان بخشی از فعالیت هاي الزم براي اخذ درجه در رشته و مقطع تحـصیلی مربوطـه مـی باشـد، کـه شـامل                  

 بحث و نتیجه گیري است، لذا بایستی به طور منطقـی   روش تحقیق، مراحل تحقیق، شناسائی، طرح مسئله علمی، بیان فرضیه، هدف،      

.شودو علمی نگاشته 

 از نظر شکل ظاهري، نحـوه تایـپ، صـحافی و صـفحه پـردازي پایـان نامـه                ایجاد هماهنگی یکی از دالئل تهیه این راهنما       

دوتـاحـدنـشو، به نحوي که شیوه هاي تدوین پایان نامه در رشته هاي مختلف دچار تشتت              استتحصیلی دانشجویان دوره تکمیلی     

ـی   الزم اسـت دانـشجویان پایـان نامـه خـود را بـه               .رددـگامکان استقالل علمـی رشـته هـا نیـز حفـظ              .دکنـن تنظـیم    زبـان فارس

.که از استانداردهاي تعیین شده، برخوردار نباشد مورد قبول دانشگاه قرار نخواهد گرفتپایان نامه اي



تنظیم مطالب پایان نامه:فصلاول

 صفحات مقدماتی–الف
رويجلد-

است به زبان فارسی و در سمت چپ به زبان انگلیسی در دو طرف پایان نامه قرار می گیـرد                 به ترتیب در سمت ر    ،صفحهرويجلد
نمونـهآوردهشـدهدربـه.و شامل آرم دانشگاه شیراز، نام و نام خانوادگی استاد راهنما و نویسنده و تاریخ تهیه پایان نامـه مـی باشـد                      

.مراجعهشود38و27اتصفح
صفحه سفید-

.ین در آخر پایان نامه قبل از جلد صفحه سفید قرارمی گیردبعدازجلدوهمچن
...صفحهبسما-

این صفحه بعد از صفحه سفید قرار می گیرد و بایستی به شکل ساده و مشخص صفحه آرایی شود، از به کار بردن هر گونه کـادر و         
.تزئین در این صفحه خودداري شود

صفحه تأییدیه اعضاء کمیته-
29 و توسط اعضاء کمیته امضاء می شود براي آگاهی بیشتر بـه نمونـه اي کـه در صـفحه     استیات پایان نامه این صفحه بیانگر کل   
.آوردهشدهمراجعهشود

صفحه تقدیم-
اگر چه متن این صفحه     .شوداین صفحه اختیاري است و اختصاص به ذکر نام فرد یا افرادي دارد که پایان نامه به ایشان تقدیم می                   

 اما با توجه به شئونات ملی و فرهنگ اسالمی کشور بایستی متن آن مـورد تأییـد تحـصیالت تکمیلـی                 صی بستگی دارد،  به سلیقه شخ  
.دانشگاه نیز باشد

صفحهسپاسگزاري-
عنوان این صفحه به فاصـله  .در این صفحه از افرادي که در انجام پایان نامه به نحو مؤثري همکاري نموده اند سپاسگزاري می شود      

براي آگاهی بیشتر بـه     .ر از لبه کادر به صورت وسط چین نوشته شده و متن اصلی به فاصله دو سطر در زیر آن نوشته می شود                      سط3
. مراجعه نمایید30نمونهآوردهشدهدرصفحه

صفحه چکیده-
 احتمالی هايو پیشنهاد مواد، نتایج حاصله چکیده حداکثر در یک صفحه، شامل خالصه اي از مسئله تحقیق، روش تحقیق، ابزار،        

واحـدنگـارش)5/0(وفاصـلهسـطرها)12(متن صفحه چکیده با فونت نـازنین      .است، در ضمن چکیده بایستی مختصر و مفید باشد        
.مراجعهشود31براي آگاهی بیشتر به نمونه آورده شده در صفحه .شودمی
صفحهفهرستمطالب-

ه مطالب مندرج در متن پایان نامه می باشد، که به ترتیب با عنوان و شماره                این صفحه شامل عناوین فصول و فهرست رئوس کلی        
.صفحههمراهاست

. صفحاتی که قبل از صفحه فهرست مطالب می آید در این صفحه ذکر نمی شود:1تذکر-
 صفحه تایپ می  سانتی متر از باالي   4 چنانچه فهرستی بیش از یک صفحه باشد، در صفحات بعدي ، سرستونها با فاصله                :2تذکر-

.مراجعهشود32براي آگاهی بیشتر به نمونه آورده شده در صفحه .شود
صفحهفهرستجداول-

براي آگاهی بیشتر به نمونه آورده شده در صفحه        .این صفحه شامل، عنوان، شماره و صفحه جدول هاي موجود در متن می باشد             
.مراجعهشود33
صفحه فهرست شکل ها و تصاویر -

تصاویر، نمودارها و عکس هاي موجود در مـتن اسـت، کـه همگـی تحـت عنـوان شـکل آورده                :ي شامل فهرست کلیه   این صفحه 
.مراجعهشود34بهنمونهآوردهشدهدرصفحه.شودمی
فهرستنشانههاياختصاري-



راه با معادل آنهـا تهیـه مـی    در صورت لزوم و با توجه به متن پایان نامه، جهت اطالع خوانندگان، فهرستی از عالئم اختصاري هم                 
بـهنمونـهآورده.توجه شود که در متن پایان نامه در مرتبه اول از واژه گان اصلی و پس از آن عالئم اختصاري استفاده می شود .گردد

.مراجعهشود35شدهدرصفحه
 متن اصلی پایان نامه-ب

ان مقدمه شروع شده و با ارائه فهرست منابع و پیوست هـا پایـان   همانطور که اشاره شد متن پایان نامه معموًال با فصلی تحت عنو         
.می پذیرد
 شـماره گـذاري مـی شـوند و     ابجد اولین صفحه شماره دار پایان نامه صفحه مقدمه است، صفحات قبل از مقدمه با حروف      :تذکر

توجهشوداگرچـه(.اغذ نوشته می شود سانتی متر از لبه پایینی ک2شماره صفحات در پایین صفحه به صورت و سط چین، به فاصله     
شمارش صفحات مقدماتی ازصفحه عنوان شروع می شود اما صفحه عنوان و صفحه تقدیم و صفحه سپاسگزاري شـماره گـذاري نمـی                

).شروع می گردد)د(شوند و شماره گذاري صفحات مقدماتی از صفحه چکیده با حرف 
.ی در وسـط صـفحه ظـاهر مـی شـود     یدارد که به فاصله سه سانتی متر از کادر بـاال   که هر فصل تنها یک عنوان اصلی         قابلذکراست

 که اولین عنوان فرعی به فاصله دو سطر از عنوان اصلی و در منتهی الیه سمت راست کادر             ضمنًا هر فصل، شماري عناوین فرعی دارد،      
فرعی همواره به فاصله دو سطر از قسمت قبلی نگاشـته  عناوین .پس از آن متن فصل به فاصله یک سطر شروع می شود        .گیردقرار می 

.مراجعهشود37و36براي آگاهی بیشتر به نمونه آورده شده در صفحه .شودمی
. نازنین تایپ شود16 و عنوان فرعی با فونت 18 الزم است عنوان اصلی با فونت :تذکر

مقدمه-1
 از آن آشنایی خواننده با موضوع مورد تحقیـق اسـت، مطالـب منـدرج             اولین فصل متن اصلی پایان نامه می باشد و هدف         مقدمه

درمقدمه باید به نحوي باشد که با جمالت بسیار ساده اهمیت مسأله مورد تحقیق، محـدودیت هـاي تحقیـق، چهـار چـوب نظـري را                           
ه تعریـف واژه هـا ، متغیرهـا و    مشخص نموده و با روش منطقی و هدف دار خواننده را به سوي موضوع مورد تحقیق هدایت نماید، ارائ                 

.بعضی دیگر از توصیحات در متن مقدمه باعث جذابیت آن خواهد شد
مروري بر تحقیقات انجام شده-2

 که در پایان نامه مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت اقـدام       یدر این فصل نویسنده نسبت به ارائه و بحث پیرامون نظرات محققین        
ضمنًا ذکر نام نویسنده مورد نظر و سال تحقیـق  .االمکان به طور خالصه و حاوي مطالب کلی باشد      نماید، این قسمت بایستی حتی      می

 به نقل قول از مراجع و منابع مختلف نیـست، بلکـه بایـد همـراه بـا       توجه شود منظور از ارائه این فصل صرفاً       .او نیز درمتن ضروریست   
.خواننده را ارضاء نمایداي از این نظرات و بحث کلی باشد، به نحوي که خالصه

....)آزمایشات، مدل سازي و روش حل معادالت(روشانجامکار-3
مورد بحث قرار مـی گیـرد و محقـق روشـهاي جمـع آوري               ...در این فصل ، روش انجام آزمایشات ، مدل سازي، حل معادالت و              

. گزارش تحقیقی شما در این قسمت قرار می گیردتوجهشودکهقسمتاعظم.می کنداطالعات و تجزیه و تحلیل آنها را گزارش 
ها نتایج، بحث و پیشنهاد-4

.در این فصل نتایج کلی حاصل از تحقیق توضیح داده می شود، این نتایج می تواند به صورت نمودار، جدول یا تصاویر نیـز باشـد                      
ايپژوهشگرانبعديازجملهمواردياستکـهدرا در زمینه موضوع بر    هبحث در مورد نتایج بدست آمده و استنباط حاصله، پیشنهاد         

.این فصل ارائه می شود
 فهرست منابع، نحوه ارجاع در متن و شیوه استفاده از منابع اینترنتی -ج

کتـاب،مقالـه،مـصاحبهو(در این قسمت نویسنده باید فهرستی از منابع و ارجاعات مورد اسـتفاده در مـتن پایـان نامـه، ماننـد                       
. به شرح زیر ارائه نمایدرا)اینترنت

نحوهارجاعدرمتن
.آورده می شود)در صورت نیاز(براي ارجاع در متن پایان نامه به ترتیب نام خانوادگی نویسنده، سال، صفحه 



فهرستمنابع
ادهازروشحـروفدانشجویان بایستی با استف   .صفحه فهرست منابع در انتهاي متن پایان نامه و قبل از پیوست ها، ارائه می شود               

.الفبا به شرح زیر نسبت به تهیه فهرست منابع اقدام نمایند

 به ترتیب ،کتاب
سـال)در التـین بعـد از آن نقطـه   ( نویـسنده،  حرفاولنام یـا  نام،)به دنبال آن کاما، قرار می گیرد( نویسنده  نام خانوادگی 

بـین  (محلنـشروناشـر،)بعد از عنوان نقطه قرارمی گیرد     (بافونتمورب،عنوان)بعدازپرانتزنقطه(،درداخلپرانتزاثرانتشار
).محل نشر و ناشر دو نقطه قرارمی گیرد

:نمونه هاي زیر را مالحظه فرمایید

.انتشارات دانشگاه شهید بهشتی:تهران.چاپاول.فرهنگ اصطالحات حقوقی التینی).1366(طالقانی، محمد 
Miner, J. B. (1992). Industrial Organization of Psychology. New York: McGraw Hill, Inc.

مقالـه، به ترتیب
بعـداز(اثـردرداخـلپرانتـزسالانتـشار)در التین بعد از آن نقطه     ( نویسنده، حرفاولنام یا   نام نویسنده،   نام خانوادگی 

(با فونت ساده و بین گیومه     (عنوان،)پرانتزنقطه  یـا بـا فونـت    خط زیـر عنـوان  بافونتسادهو(عنوانمجله)یومه نقطه قبلازگ)
،درصورتلـزوممحـلنـشروناشـر)ي سمینار این موارد الزم نیستدرموردمقاله(شمارهجلدمجلهوصفحاتدرضمن)مورب

).و در پایان، نقطه قرار می گیرد:بین محل نشر و ناشر دو نقطه(
:نمونه هاي زیر را بنگرید

، در مجموعه مقاالت دومین سمینار علم، تکنولوژي و توسـعه،           16،ص1،ج"نظام انتقال یا جذب تکنولوژي    ").1372(حقیقت، بهروز   
.دانشگاه صنعتی امیر کبیر:تهران

Low, B. K. (1997). "Reliability analysis of rock Wedges." Journal of Geotechnical and
Geoenvironmental Eng., Vol. 123, No. 6, pp. 498-505.

:شیوه استناد به منابع اینترنتی
مؤلف، یا پدید آورنده اثر، عنوان مدرك ، عنـوان مرکـز یـا سـازمان انتـشار                  :در استناد به منابع اینترنتی بایستی مواردي از قبیل        

ست نشانی یک سایت تغییر کنـد ضـروري اسـت،           درضمنچونهرلحظهممکنا.دهنده، تاریخ انتشار و آدرس سایت گنجانده شود       
,NLM:البته شیوه نامه هاي متعددي در ارتباط با اسـتناد بـه منـابع الکترونیکـی تـدوین شـده ماننـد       .تاریخ مشاهده نیز قید شود

MLA, APA.ضمنًا براي استناد به منابع اینترنتی از قبیل کتاب و مجموعه مقاالت طبق نمونه زیر عمل شود .
:و مجموعه مقاالتکتاب

نـوع).درصـورتموجـودبـودن(تـاریخ آخـرین ویـرایش    .ناشر، تاریخ انتشار:نام خانوادگی ، نام مؤلف، عنوان کتاب، محل نشر        
.تاریخ مشاهده،نشانی دسترسی،رسانه

Rijsberjen, C. J. Van. "Information Retrieval". London: Butterworths. 1976. 17 Aug 1999.
[Online]. <http:www.dcs.gla.ac.uk/ketih/preface.htm1>. [12 Feb 2004]

)امور فنی(راهنمایی در مورد ترکیب ظاهري پایان نامه :فصلدوم
وءامـال :یک پایان نامه خوب باید داراي شکل و قطع مناسب و ظاهري آراسته باشد، نویسنده پایان نامه باید در مواردي از قبیـل                  

. بکار بردن اصول و قواعد نگارش، ویرایش قبل از نگارش و             ء صحیح کلمات،  انشا . اگـرچـهنگـارش.دقت کافی مبذول دارد  توجهو.



Wordپایان نامه در هر نرم افزار فارسی نگار قابل چاپ است در عین حال دانشجویان بایـستی از برنامـه    XP  یـا Word بـا2000
.ندکنیان نامه استفاده  براي تدوین پا14فونت نازنین 

نوعکاغذ
دانشجویان می توانند متن کامل پایان نامه را قبل از تایپ بـر روي      . می باشد  A4اندازه رسمی کاغذ براي نگارش پایان نامه کاغذ         

دهباشد،نـسبتو به همان ترتیبی که می خواهند نگارش نمایند و پس از اطمینان از اینکه مطابق با استانداردهاي تعیین شA4کاغذ
.به تایپ آن اقدام کنند

حاشیه صفحات 
ایـن حاشـیه هـا در تمـام         . سـانیتمتر باشـد    3، و از باال، سمت چپ و پایین هر کـدام            4حواشی صفحات بایستی از سمت راست       

سطر33تا30نامهواحد باشد و به این ترتیب در هر صفحه پایان      1فاصلهسطرهادرهرصفحه.صفحات پایان نامه فارسی ثابت است     
.مراجعهشود28صفحاتبهنمونهآوردهشدهدرصفحهنحوه تنظیم حواشیبراي اطالع از .می تواند قرار گیرد

شمارهگذاريصفحات
شـماره صـفحات بایـستی در       .صفحات مقدماتی باید با حروف الفباء و متن اصلی پایان نامه به صورت عددي شماره گذاري شـود                 

. سانتیمتر از لبه پائین صفحه کاغذ قرار گیرد2صفحهوبهفاصلهوسط و پایین

نحوه تنظیم روي جلد، صفحه تأییدیه اعضاء کمیته و صفحه چکیده به زبان انگلیسی 
الزم است در آخر پایان نامه و بعد از صفحات فارسی و از چپ به راست به ترتیب روي جلد، صفحه سفید، صفحه تأییدیه اعـضاء                          

 و از سـمت راسـت، بـاال و پـایین           4 حاشیه صـفحات، از سـمت چـپ          درضمن.و چکیده پایان نامه به زبان انگلیسی قرار گیرد        کمیته  
.مراجعهشود40و39و38 سانتیمتر باشد و صفحه چکیده حداکثر در یک صفحه تایپ شود به نمونه هاي آورده شده در صفحات3

پیوست ها
ه ها، بررسی ها، مطالب مکمل، آمار و ارقام و غیره که به نحـوي مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه انـد بـه                 وپرسشنامهانامهها،نمونه

دو در صورتی که داراي موضوع یا طبیعت مختلف باشند، دسته بندي شده و تحت عنوان پیوست یک،                 وصورت پیوست هاي جداگانه     
.و .  درج شـماره پیوسـت در       د،شوم باشد که به این پیوست ها اشاره یا مراجعه           اگر در موقع نگارش متن رساله الز      .دنآورده می شو  .

.آرایش صفحات پیوست ها همانند بقیه صفحات متن صورت می گیرد.داخل پرانتز الزامی است

چند نکته تکمیلی
بندشروعهـرعنـوان سانتی متر تو رفتگی نسبت به کادر اصلی شروع می شود، بجز            5/0با)پاراگراف(اولین سطر هر بند     -

.فرعیاصلی یا
.  فاصله بین دو بند برابر فاصله معمولی بین دو سطر است-
.  عنوان هاي فرعی از بند کادر اصلی بدون تورفتگی شروع می شود-
ایـپ  ، با کادري که از هر دو طرف کادر اصلی بـه انـدازه هـشت حـرف فاصـله داشـته باشـد، ت                    )بیش از سه سطر   (  نقل قول طوالنی      -

. نصف فاصله سطرهاي معمولی خواهد بود و معموًال به صورت مورب مشخص می شودمی شود و فاصله سطرهاي آن،
.دنمی شومسلسلشمارهگذاريبهصورتطورجداگانهوه  جدول ها و تصویرها در متن پایان نامه، هر کدام ب-
.د عدد صحیح که با خط تیره از هم جدا می شوند، صورت پذیرد  توصیه می شود شماره گذاري عنوان هاي فرعی با دو یا چن-
. واحد در نظر گرفته می شود5/1تاسطربعديبرابر)شکل(  فاصله باالنویسی جدول تا سطر قبلی و زیرنویسی تصویر -
وبـدنبال)-(تیـره    جهت نمایش مراحل مختلف یک فرآیند یا آزمایش، شماره هاي مراحل در اول سطر درج شده، سپس یک خط         -

.آن متن درج می گردد
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.قراردادهشودcdبرشدرقاب
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:دانشجویان می توانند درصورت تمایل براي صحافی پایان نامه وتهیه لوح فشرده به آدرسهاي زیر مراجعه نمایند
 ه روي هواپیمائی پرسیاتورروب-ابتدايصورتگر–خیابان زند :صحافی پیروز
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سوم

بوط به نحوه تنظیم صفحات مقدماتی و متن اصلی پایان نامهصفحاتنمونهمر:فصلسوم
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تـصویرها، صـفحه نـشانه هـاي اختـصاري، نحـوه       صفحه چکیده به فارسی، صفحه فهرست مطالب، صفحه فهرست جداول، صفحه فرست شکلها و   
تنظیم صفحات متن اصلی، نحوه تنظیم صفحات عناوین اصلی و فرعی، روي جلد به انگلیسی، صفحه تأییدیه اعضاء کمیته پایان نامه به انگلیسی و 

.صفحه چکیده به انگلیسی مالحظه می گردد
زه مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه و حوزه معاونت آموزشـی دانـشگاه درج گردیـده               ضمناً در آخر این راهنما براي اطالع شماره تلفن هاي حو          

.است
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ABSTRACT

A BOUNDARY ELEMENT STUDY ON CORROSION IN HEAT

EXCHANGERS: EFFECT OF CATHODIC PROTECTION BY

SACRIFICIAL ANODES

BY

MEHDI MOHAMMAD ALIPOUR

Corrosion is the major cause of failure in different industries. Mathematical modeling is

considered as a powerful tool in analysis of corrosion problems. Numerical methods like Finite
Element (FEM) and Boundary Element (BEM) are extensively used by researchers for analysis of

corrosion and cathodic protection problems. In this work, BEM has been used to study the

corrosion in a heat exchanger with sacrifical anode cathodic protection system. A variety of
boundary conditions has been considered and the numerical aspects related to them have been fully

explained. In order to overcome the complexities associated with the analysis of corrosion in a

complicated structure like a heat exchanger, a simplifying method based on a concept called
“macroscopic polarization curve” has been used. To provide a basis for comparison, analysis has

been performed for two different configurations of sacrificial anodes. All computer calculations of
the BEM analysis have been performed by a self-developed program.
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