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  دروس جبراني -1

افزار بايستي در دوره كارشناسي خود دروس سيستم عامل، مهندسي  شجويان كارشناسي ارشد نرمدان )1-1

در غير اين صورت دروس گذرانده نشده . هاي كامپيوتري را گذرانده باشند و شبكه پايگاه داده، 2افزار  نرم

 .بايستي بصورت جبراني گذراده شوند

نشجويان كارشناسي ارشد هوش مصنوعي بايستي در دوره كارشناسي خود دروس معماري كامپيوتر، دا )1-2

در غير اين صورت دروس . هاي كامپيوتري را گذرانده باشند ها، هوش مصنوعي و شبكه سيگنالها و سيستم

 .گذرانده نشده بايستي بصورت جبراني گذراده شوند

از دوره  واحد، از دانشجو بخواهد تا دروسي 12تواند تا سقف  عالوه بر دروس فوق، استاد راهنما مي )1-3

 .را بصورت جبراني بگذراند كارشناسي

  .نامه بايستي گذرانده شوند دروس جبراني حداكثر قبل از دفاع از پيشنهاد پايان )1-4

  سمينار -2

تيد گروه دانشجو درترم اول تحصيلي و حداكثر تا يك ماه به انتهاي ترم موظف است پس از مذاكره با اسا )2-1

اقدام ) 1فرم شماره (نسبت به تكميل فرم درخواست تعيين استاد راهنما و موضوع سمينار كارشناسي ارشد 

 .نمايد و فرم تكميل شده را به دبيركميته تحصيالت تكميلي گروه تحويل نمايد

ست اساتيد هاي درخواست دانشجويان؛ لي پايان ترم اول ضمن بررسي فرم ميته تحصيالت تكميلي گروه تاك )2-2

 .راهنماي دانشجويان را تا ابتداي ترم دوم اعالم خواهد كرد

دانشجوياني كه اساتيد راهنماي پيشنهادي آنها مورد موافقت كميته تحصيالت تكميلي گروه : 1تبصره

  .تكرار نمايند را مجدداً؛ حداكثر بايد طي يك ماه فرايند فوق دريقرارنگ

را انتخاب كرده باشند ولي مراحل فوق را انجام نداده باشند؛ مشمول دانشجوياني كه درس سمينار : 2تبصره

 .باشند نمره ازسقف سمينار مي 1كسر 

استاد درس . نام درس سمينار كارشناسي ارشد است دانشجو در ترم دوم تحصيلي خود موظف به ثبت )2-3

 .سمينار، استاد راهنماي دانشجو است

كارشناسي ارشد، يك ماه بعد از شروع ترم سوم تحصيلي حداكثر مهلت برگزاري جلسه دفاع از سمينار  )2-4

با توجه به  .شود به ازاي هر ماه تاخير در ارائه سمينار، يك نمره از سقف نمره دانشجو كسر مي. دانشجو است

نمره بر ماه كاهش  5/0شود، اين كسر نمره از ابتداي ترم چهارم به  اي كه توسط دانشكده نيز كسر مي نمره

 .يابد مي

 :انشجو جهت برگزاري سمينار بايستي مراحل زير را انجام دهدد )2-5

اين . صيالت تكميليحارائه يك نسخه از گزارش سمينار مطابق فرمت تعيين شده توسط گروه به كميته ت .1)2-5

 .استاد راهنما رسيده باشدبه تاييد گزارش بايستي 

، در صورت تاييد گزارش )2اره فرم شم( دريافت فرم مجوز برگزاري جلسه ارائه سمينار كارشناسي ارشد .2)2-5

 سمينار

يك نسخه از  تحويلاعالن برگزاري جلسه ارائه سمينار كارشناسي ارشد، حداقل يك هفته قبل از ارائه و  .3)2-5

 برگه اعالن برگزاري جلسه سمينار به كميته تحصيالت تكميلي
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توسط استاد درس تعيين و داور (برگزاري جلسه ارائه سمينار با حضور حداقل يك نفر داور از اساتيد گروه  .4)2-5

 )شود دعوت مي

غياب توسط استاد و داور و ارائه آن به كميته تحصيالت  و فرم حضور و پركردن صورتجلسه برگزاري سمينار .5)2-5

 تكميلي

 .بايد پيوست ليست نمره انفرادي درس سمينار شده و تحويل مديرگروه گردد صورتجلسه دفاع از سمينار .6)2-5

سمينار ارايه موظف به شركت در جلسات  اند، ننمودهرا ارايه سمينار خود كه  دانشجويان كارشناسي ارشد .7)2-5

 .غيبت خواهد بودمورد نمره به ازاي هر  25/0موجب كاهش , جلسه 3غيبت بيش از  .هستند

  نامه دفاع از پيشنهاد پايان - 3

چنانچه . تكارشناسي ارشد، پايان ترم سوم تحصيلي دانشجو اس نامه پايانآخرين مهلت دفاع از پيشنهاد  )3-1

كارشناسي  نامه پايانخود دفاع ننمايد، نيم نمره از سقف نمره نهايي  نامه پاياندانشجو به موقع از عنوان 

 .ارشد وي كسر خواهد شد

 .گردد مرخصي تحصيلي جزو ترم تحصيلي دانشجو منظور نمي: تبصره )3-2

 :ا انجام دهدبايستي مراحل زير ر نامه پايانفاع از عنوان ددانشجو جهت برگزاري جلسه  )3-3

بايستي به  هااين فرم. هاي حمايتي مركز تحقيقات مخابرات و طرح 3، طرح شماره 3شماره  هايفرم تكميل .1)3-3

 .برسداستاد راهنما  تاييد

استاد مشاور به پيشنهاد استاد . شود تعيين زمان برگزاري جلسه توسط كميته تحصيالت تكميلي انجام مي  .2)3-3

 .تكميلي گروه تعيين مي شود راهنما و با تاييد كميته تحصيالت

كارشناسي ارشد ، درهرماه يك بار و دردومين يكشنبه آن ماه برگزار  نامه پايانجلسات دفاع از عنوان  .3)3-3

متقاضيان بايد از قبل به صورت كتبي درخواست خود را به دبيركميته تحصيالت تكميلي گروه . گردد مي

 .تحويل دهند

و حداقل  با حضور استاد راهنما، نماينده كميته تحصيالت تكميلي نامه پايانبرگزاري جلسه دفاع از عنوان  .4)3-3

 .رسميت مي يابد )استاديار به باال(سه نفر از اعضاي هيات علمي گروه 

خود در جلسه دفاع نگردد، بايستي پس از رفع اشكاالت  نامه پايانچنانچه دانشجو موفق به تصويب : تبصره

 .تكميلي اقدام به برگزاري جلسه دفاع كندمجدداً با هماهنگي كميته تحصيالت 

بايد توسط نماينده تحصيالت تكميلي حاضر درجلسه  نامه پايانعنوان صورتجلسه برگزاري جلسه دفاع از  .5)3-3

و بايد به تاييداستاد راهنما، نماينده كميته تحصيالت تكميلي  نامه پايانتهيه شده و درصورت تصويب عنوان 

 .رسد و سپس به كميته تحصيالت تكميلي گروه تحويل گرددباساتيد حاضر در جلسه دفاع 

  نامه در طي انجام پايان - 4

دانشجوياني . شود برگزار مي نامه پاياندر هر سال و طي ماههاي خرداد، مهر و بهمن جلسات ارائه پيشرفت  )4-1

 .تصويب شده دارند بايستي در اين جلسات شركت و ارائه گزارش نمايند نامه پايانكه 

كارشناسي ارشد  نامه پاياندر جلسات ارائه پيشرفت موجب كسر نيم نمره از سقف نمره عدم شركت  )4-2

 .گردد مي

آنها و جلسه گزارش پيشرفت  نامه پاياندانشجوياني كه فاصله زماني بين جلسه دفاع از پيشنهاد : تبصره )4-3

 .معاف هستند نامه پايانكمتر ازيك ماه باشد از شركت در اولين جلسه گزارش پيشرفت  نامه پايان
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به تاييد استاد اين گزارش بايستي . استخود به صورت كتبي  دانشجو موظف به ارائه گزارش پيشرفت كار )4-4

 .راهنما و استاد مشاور رسيده باشد

درموارد خاص . دانشجو شركت نمايد نامه پاياندانشجو بايد درجلسه گزارش پيشرفت  راهنماي هر استاد )4-5

 .ين نمودتوان استاد مشاور را جايگز مي

نيم نمره  كارشناسي ارشد آنها با تاخير انجام شود، عالوه بر كسر نامه پاياندانشجوياني كه دفاع از عنوان  )4-6

از جلسه خرداد ماه به ( نامه پايانتاخير، مشمول كسر نيم نمره عدم شركت در جلسات ارائه گزارش پيشرفت 

 .شوند مي) بعد

چنانچه از پايان نامه دانشجو بيش از يك مقاله كنفرانس يا مجله علمي پژوهشي استخراج گردد، از ميزان  )4-7

 .كسر نمره دانشجو كاسته مي شود

  نامه دفاع از پايان  - 5

 :بايستي مراحل زير را انجام دهد نامه پاياندانشجو جهت برگزاري جلسه دفاع از  )5-1

و اخذ تاييد از استاد راهنما واستاد مشاور و سپس  )4فرم شماره ( نامه پاياندرخواست كتبي اجازه دفاع از  .1)5-1

 ارائه آن به كميته تحصيالت تكميلي

 نامه مطابق فرمت تعيين شده توسط گروه به كميته تحصيالت تكميلي ارائه يك نسخه از پايان .2)5-1

 .مهنا مجوز برگزاري دفاع از كميته تحصيالت، در صورت تاييد رعايت فرمت مصوب پايانكسب  .3)5-1

كميته استاد راهنما، استاد مشاور، داور و نماينده با هماهنگي  نامه پايانتعيين زمان برگزاري جلسه دفاع از  .4)5-1

 .و دريافت مجوز رسمي برگزاري جلسه دفاع از اداره آموزش دانشكده تحصيالت تكميلي

 دفاعكارشناسي ارشد، حداقل يك هفته قبل از  نامه پاياناعالن برگزاري جلسه دفاع از  .5)5-1

 آنو ارائه  )5فرم شماره ( دار ارائه نسخ پايان نامه به استاد راهنما، استاد مشاور، دفاع و دريافت رسيد تاريخ .6)5-1

 .روز قبل از برگزاري دفاع باشد 5نامه بايستي حداقل  تاريخ تحويل نسخ پايان. به كميته تحصيالت تكميلي

اد راهنما، استاد مشاور، استاد دفاع و نماينده كميته با حضور حداقل است نامه پايانبرگزاري جلسه دفاع از  .7)5-1

 .تحصيالت تكميلي رسمي است

دانشجو، دانشجو بايستي پس از رفع اشكاالت مجدداً با هماهنگي كميته  نامه پاياندرصورت عدم تاييد :تبصره

 .تحصيالت تكميلي اقدام به برگزاري جلسه دفاع كند

 توسط استاد راهنما، استاد مشاور،) 7و  6شماره  هايفرم( نامه انپايپركردن صورتجلسه برگزاري دفاع از  .8)5-1

 استاد دفاع و نماينده كميته تحصيالت تكميلي و ارائه آن به كميته تحصيالت تكميلي

دانشجو . اضافه گردد نامه پاياننامه بايد به صورت پيوست به صورتجلسه دفاع  اشكاالت موجود درپايان: تبصره

بديهي است كه نمره نهايي توسط . باشد مي نامه پايانشكاالت گرفته شده درجلسه دفاع از موظف به رفع كليه ا

گردد كه دانشجو كليه اشكاالت را رفع نموده و آن را به تاييد استادراهنما و  مديرگروه درصورتي ارسال مي

 .نماينده تحصيالت تكميلي برساند

مجالت علمي پژوهشي  يرفته شده دركنفرانس ها ويادرصورتيكه دانشجو بيش از يك مقاله چاپ شده يا پذ .9)5-1

نمره از كسر نمره  2معتبر داشته باشد، براي هرمقاله كنفرانس نيم نمره و به ازاي هرمقاله مجله تا سقف 

 .جبران مي شود) كه طبق ضوابط داخلي گروه كسرشده است( دانشجو 

 :يه نمايددانشجو موظف است كه پايان نامه خود را طبق ساختار زير ته  .10)5-1

 .باشد براي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد زرشكي مي: رنگ جلد پايان نامه  •
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 : مطالب روي جلد پايان نامه  •

o آرم دانشگاه فردوسي مشهد 

o عبارت دانشكده مهندسي 

o عبارت گروه كامپيوتر 

o عبارت پايان نامه كارشناسي ارشد 

o عنوان پايان نامه 

o نام و نام خانوادگي دانشجو 

o خانوادگي استاد راهنما و  استاد مشاور نام و نام 

o  ماه و سال( تاريخ ارائه پايان نامه( 

o درعطف پايان نامه هم عنوان رساله ، نام دانشجو و سال ارائه پايان نامه بايد قيد شود. 

 فواصل صفحات پايان نامه  •

o  سانتي متر 3فاصله از باال 

o  سانتي متر 3فاصله از پايين 

o  متر سانتي 5/3فاصله از راست 

o  سانتي متر 5/2فاصله از چپ 

o  1.5فاصله بين خطوط Line تنظيم شود 

 ترتيب مفاد پايان نامه  •

o  اختياري(صفحه بسم اهللا( 

o  8صفحه تعهدنامه مطابق فرم شماره 

o صفحه عنوان 

o  صفحه تصويب نامه هيئت داوران 

o  اختياري(صفحه اهدا و تقديم( 

o صفحه تقدير و تشكر 

o چكيده فارسي 

o فهرست مطالب 

o رست جداولفه 

o فهرست شكل ها 

o فهرست عالئم اختياري 

o متن اصلي 

o منابع و ماخذ 

o  اختياري(واژه نامه( 

o  درصورت وجود(پيوست ها( 

o  چكيده التين 

o صفحه عنوان انگليسي 

 نوع و اندازه قلم •

o  انگليسي  14فونت نازنين : فارسي : متن ، :Times New Roman 12 
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o 14فونت تيتر : ها  عناوين بخش 

o 11و  12، 13فونت تيتر به ترتيب : ها  بخش عناوين زير 

o ايتاليك 13فونت نازنين : ها و جداول  عناوين شكل 

 گذاري  شماره •

o  باال سمت چپ: شماره صفحات 

o   شماره شكل- شماره فصل:        شماره شكل ها به صورت- 

o   شماره جدول-شماره فصل:        شماره جدول ها به صورت - 

o  شماره زير بخش - شماره بخش- شماره فصل:     رقم به صورت  4شماره عناوين حداكثر تا 

o  شماره فرمول -شماره فصل:   شماره روابط وفرمول هاي رياضي درسمت راست به صورت( 

 ارجاع به شكل و جدول درمتن الزامي است •

 سمت راست 12سمت چپ ، فارسي با فونت  10انگليسي با فونت : پاورقي  •

 حداقل باشد درج لغات التين درمتن بايد •

ليست مراجع به ترتيب حروف . درمتن ارجاع شوند ]حرف اول نام نويسنده اول 3سال [مراجع به صورت  •

 .الفبا مرتب مي شود

ارائه بايد به صورت الكترونيكي  Power Pointمتن پايان نامه ، مقاالت ارسالي ، پيوست ها، مراجع و فايل  •

 .شودپيوست به انتهاي پايان نامه ضميمه  CDدر

 يك نسخه استاد راهنما، يك نسخ استاد مشاور و دو نسخه گروه و كتابخانه: تعداد نسخه هاي پايان نامه 

نامه خود تهيه و پس از  از پايان portraitو بصورت  A3دانشجو در پايان بايستي پوستري رنگي در قطع  )5-2

 .المينت كردن به گروه تحويل دهد

 9الزم به گروه براي تسويه حساب، از چك ليست ارايه شده در فرم  براي اطمينان از تحويل تمام موارد )5-3

نامه،  براي تهيه فرم خالصه فارسي و انگليسي پايان .اين فرم بايستي تحويل منشي گروه شود. استفاده كنيد

 .مراجعه فرماييد gsa.um.ac.irبه آدرس 

  همكاري با گروه -6

دانشجو بر . ا گروه طي دوره تحصيلي خود هستندكليه دانشجويان كارشناسي ارشد موظف به همكاري ب )1- 6

برنامه  ،هر ترم با هماهنگي با مسولين مربوطهابتداي اساس توانمندي خود و نيازهاي گروه، بايستي در 

 .و به كميته تحصيالت تكميلي گروه تحويل دهدهمكاريهاي خود را آماده 

و  20بايستي بترتيب  "نامه دفاع از پايان" ،"امهن دفاع از عنوان پايان"تا زمان دانشجويان كارشناسي ارشد  )2- 6

 .تجاوز كند 15حداكثر امتياز در هر ترم نبايستي از . كسب نمايدبر اساس جدول زير امتياز را  40

  ضريب كارايي  امتياز  شرح

  1-0  7  دستيار آزمايشگاه

  1-0  امتياز براي هر درس 10  حل تمرين

دستياري يكي از اعضاي هيات علمي 

  گروه

  2-1  ساعت يك امتياز 10هر 

  2-1  ساعت يك امتياز 10هر   همكاري با گروه
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تواند به عنوان دستيار با هر يك از اعضاي هيات علمي گروه همكاري نمايد ولي اين  دانشجو در ترم اول مي )3- 6

 .همكاري در ترمهاي بعد منحصر به استاد راهنما است

ت خود در هر يك از موارد فوق را ازمسئول مربوطه دانشجو موظف است در پايان هر ترم، گواهي فعالي )4- 6

 .دريافت و به منظور محاسبه امتياز به كميته تحصيالت تكميلي تحويل دهند

  .امتياز خواهد شد 20نامه به ازاي هر  عدم كسب امتياز موجب كسر يك نمره از نمره پايان )5- 6


