
 

 

 بسمه تعالی

آئیننامهپژوهانهدانشجویانکارشناسیارشداستعدادهایدرخشاندانشگاهیزد

(95-96سالتحصیلی)

 

 :مقدمه

ایي آئیي ًاهِ تز اساس آئیي ًاهِ تسْیالت آهَسشی ٍ تا ّذف شٌاسائی ٍ حوایت اس داًشجَیاى هوتاس داًشگاُ در 

همغع وارشٌاسی ارشذ، تِ هٌظَر فزاّن آٍردى اهىاًات آهَسشی، پژٍّشی ٍ رفاّی تزای اعتالی سغح علوی آًاى 

 .تذٍیي گشتِ است

 

 :افزاد واجد شزایط دریافت پژوهانه مقطع کارشناسی ارشد: 1ماده 

  :در مورد دانشجویان پذیزفته شده اس طزیق آسمون ورودی ساسمان سنجش

سغح تٌذی داًشجَیاى تز حسة رتثِ لثَلی در وٌىَر ٍرٍدی داًشگاُ، تز اساس جذٍل پیَست خَاّذ تَد، در ایي 

ِ گاًِ آهذُ است  .جذٍل تزای ّز رشتِ تحصیلی، آخزیي رتثِ هَرد لثَل در ّز یه اس سغَح س

 

  :(بدون آسمون)در مورد دانشجویان پذیزفته شده اس طزیق سهمیه استعدادهای درخشان

 تزاتز اًحزاف هعیار تاالتز اس هیاًگیي داًشجَیاى ّن 3داًشجَیاًی وِ هعذل همغع وارشٌاسی آًْا حذالل : سطح یک

ِ ّای فٌی ٍ هٌْذسی ٍ علَم پایِ ٍ اس 17هشزٍط تِ ایٌىِ هعذل آًْا اس . رشتِ ٍ ّن ٍرٍدی خَد تاشذ  در رشت

ِ ّا ووتز ًثاشذ18  . در سایز رشت

 تزاتز اًحزاف هعیار تاالتز اس هیاًگیي داًشجَیاى 2.5داًشجَیاًی وِ هعذل همغع وارشٌاسی آًْا حذالل : سطح دو

ِ ّای فٌی ٍ هٌْذسی ٍ علَم پایِ 17هشزٍط تِ ایٌىِ هعذل آًْا اس  .ّن رشتِ ٍ ّن ٍرٍدی خَد تاشذ  در رشت

ِ ّا ووتز ًثاشذ18ٍ اس   . در سایز رشت

 تزاتز اًحزاف هعیار تاالتز اس هیاًگیي داًشجَیاى ّن 2داًشجَیاًی وِ هعذل همغع وارشٌاسی آًْا حذالل : سطح سه

 .رشتِ ٍ ّن ٍرٍدی خَد تاشذ
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 درصذ تزتز داًشجَیاى ّن رشتِ 20ایي داًشجَیاى تایذ در پایاى ّز ًیوسال تحصیلی، در سهزُ : 1تبصزه 

 .تحصیلی داًشگاّی خَد تاشٌذ

 . ٍاحذ ووتز تاشذ8 ٍاحذّای گذراًذُ داًشجَ در ّز ًیوسال تحصیلی ًثایذ اس :2تبصزه 

 داًشجَیاًی وِ ًوزات ًاتوام دارًذ ٍ تا سهاى تزرسی، ًوزُ آًْا اعالم ًشَد در صَرتیىِ تعذاد ول :3تبصزه 

 ٍاحذ ًثاشذ، هعذل آًْا تذٍى احتساب ٍاحذّای ًوزات ًاتوام 8ٍاحذّای اعالم شذُ آى ًیوسال آًْا ووتز اس 

 .در ًظز گزفتِ هی شَد

 تِ هٌظَر تزرسی در شزایظ یىساى، داًشجَیاًی وِ ًوزات آًْا در آى ًیوسال تحصیلی اس سایز :4تبصزه

 .هشوَل ایي آئیي ًاهِ ًوی شًَذ (...داًشجَی هیْواى،اًتمالی،)داًشگاّْا اخذ شذُ تاشذ 

 

 :تسهیالت: 2ماده

 . ٍاحذ پژٍّاًِ تِ عٌَاى ووه ّشیٌِ پژٍّشی اعغا هی شَد20 تِ داًشجَیاى سغح سِ، در ّز ًیوسال هعادل (2-1

 ٍاحذ پژٍّاًِ تا هَارد هصزفی وِ 16، در ّز ًیوسال (1-2) تِ داًشجَیاى سغح دٍ، عالٍُ تز تسْیالت تٌذ (2-2

 . خَاّذ آهذ، اعغا هی شَد1در تثصزُ 

 ٍاحذ پژٍّاًِ تا هَارد 32، در ّز ًیوسال هعادل (1-2) تِ داًشجَیاى سغح یه، عالٍُ تز تسْیالت تٌذ (2-3

 . خَاّذ آهذ، اعغا هی شَد1هصزفی وِ در تثصزُ 
 

آهَسشی، / آهَسشی، خزیذ لَاسم ٍ هَاد تحمیماتی/ خزیذ تجْیشات تحمیماتی: هَارد هصزف پژٍّاًِ : 1تبصزه 

آهَسشی، ّشیٌِ خذهات  /خزیذ وتاب، خزیذ ًزم افشارّای تخصصی، ّشیٌِ تعویز تجْیشات تحمیماتی

ِ تزداری ٍ اًجام آسهایشات)آسهایشگاّی ٍ هیذاًی ، ّشیٌِ سفزّای علوی هزتثظ تا فعالیت پژٍّشی، (هاًٌذ ًوًَ

ٍرسشی در - فزٌّگی- ّشیٌِ هزاجعِ تِ هزاوش علوی شْزّای دیگز، ّشیٌِ شزوت در والس ّای علوی

 ٍرسشی داًشجَ، حك التحمیك عزح ّای پژٍّشی، حك عضَیت در – فزٌّگی–راستای ارتمای ٍضعیت علوی

 ٍ یا در ISIاًجوي ّای هعتثز هلی ٍ تیي الوللی، ّشیٌِ چاج هماالت در هجالت هعتثز تیي الوللی تا ًوایِ 

 ٍ ISC تزٍیجی داخلی هَرد تاییذ ٍسارتیي علَم ٍ تْذاشت تا ًوایِ – پژٍّشی ٍ علوی–هجالت هعتثز علوی

 .ّشیٌِ تاییذیِ علوی ٍ رسوی اختزاعات ٍ اوتشافات ثثت شذُ

 .درصذ افشایش هی یاتذ20 در هَرد داًشجَیاى هتأّل تا ارائِ هذارن، تسْیالت فَق :2تبصزه 
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3سطح 2سطح 1سطح 

31835زباى ٍ ادبیات فارسی1

1611ادبیات هماٍهت- زباى ٍ ادبیات فارسی 2

33162آهَزش زباى اًگلیسی3

31530زباى ٍ ادبیات عرب4

1611(جغرافیای طبیعی) - (اللین ضٌاسی)آب ٍ َّا ضٌاسی 5

1611شئَهَرفَلَشی6

3714ضیعِ ضٌاسی7

31325جغرافیا ٍ برًاهِ ریسی ضْری8

124تاریخ فرٌّگ ٍ توذى اسالهی9

1612تاریخ ایراى اسالهی- تاریخ 10

135ایراى ضٌاسی تاریخ- ایراى ضٌاسی 11

31121رٍابط بیي الولل12

32039علَم سیاسی13

31530هطالعات هٌطمِ ای14

124رفتار حروتی-تربیت بذًی15

112ًْج البالغ16ِ

3917تفسیر لرآى هجیذ17

123هعارف لرآى18

3816فمِ ٍ هباًی حمَق اسالهی- الْیات ٍ هعارف اسالهی19

123هذدواری اجتواعی20

31733رٍاًطٌاسی عوَهی21

148تحمیمات آهَزضی- علَم تربیتی22

31326برًاهِ ریسی درسی- علَم تربیتی23

31019رٍاًطٌاسی تربیتی24

135علن سٌجی25

135جوعیت ضٌاسی- علَم اجتواعی 26

3713پصٍّص علَم اجتواعی27

31632جاهعِ ضٌاسی- علَم اجتواعی 28

32448علَم التصادی29

31836حسابذاری30

33569هذیریت بازرگاًی31

31530بازاریابی- هذیریت بازرگاًی 32

1612هذیریت هالی- هذیریت بازرگاًی 33

1611هذیریت تحَل- هذیریت بازرگاًی 34

32141هذیریت صٌعتی35

ادبیات

علَم اًساًی

علَم اجتواعی

هذیریت

95-96آخرین رتبه های مجاز برای استفاده از پژوهانه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه یسد سال 

عنوان رشتهدانشکدهردیف
آخرین رتبه افراد واجد شرایط

مالحظات
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3سطح 2سطح 1سطح 

ادبیات

95-96آخرین رتبه های مجاز برای استفاده از پژوهانه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه یسد سال 

عنوان رشتهدانشکدهردیف
آخرین رتبه افراد واجد شرایط

مالحظات

1611تحمیك در عولیات- هذیریت صٌعتی 36

31122تَلیذ- هذیریت صٌعتی 37

159هذیریت هالی38

3918هذیریت اجرایی39

148هٌْذسی- زهیي ضٌاسی 40

3713شًتیه- زیست ضٌاسی 41

32855ضیوی فیسیه- ضیوی 42

33671ضیوی آلی- ضیوی 43

32345هعذًی-ضیوی 44

33263تجسیِ -ضیوی 45

135َّا ضٌاسی46

379158فیسیه47

31121آهار ریاضی48

3118236ریاضی هحض49

34385ریاضی واربردی50

159ریاضی هالی- ریاضی  51

3816علَم واهپیَتر52

33161لذرت- هٌْذسی برق 53

33774هخابرات- هٌْذسی برق 54

1611الىترًٍیه لذرت ٍ هاضیي ّای الىترًٍیه- هٌْذسی برق 55

31938هخابرات ٍ هیذاى ٍ هَج- هٌْذسی برق 56

31632َّش هصٌَعی- هٌْذسی واهپیَتر 57

31733هٌْذسی واهپیَتر ًرم افسار58

1612ضبىِ ّای واهپیَتری - ITهٌْذسی فٌاٍری اطالعات 59

31326صٌایع پلیور- هٌْذسی پلیور 60

148اوتطاف- هٌْذسی ًفت 61

31631صٌایع- هٌْذسی صٌایع 62

32346بْیٌِ سازی سیستوْا- هٌْذسی صٌایع 63

31325هذل سازی سیستوْای والى- هٌْذسی صٌایع 64

32040هٌْذسی آب ٍ سازُ ّای ّیذرٍلیىی- هٌْذسی عوراى 65

3917هذیریت سیستن ٍ بْرُ ٍری- هٌْذسی صٌایع 66

351101سازُ- هٌْذسی عوراى 67

3917راُ ٍترابری- هٌْذسی عوراى 68

32447شئَتىٌیه-هٌْذسی عوراى 69

32040هٌْذسی آب- هٌْذسی عوراى 70

هذیریت

علَم پایِ

فیسیه

ریاضی

هٌْذسی برق ٍ واهپیَتر

فٌی ٍ هٌْذسی
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3سطح 2سطح 1سطح 

ادبیات

95-96آخرین رتبه های مجاز برای استفاده از پژوهانه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه یسد سال 

عنوان رشتهدانشکدهردیف
آخرین رتبه افراد واجد شرایط

مالحظات

34488طراحی واربردی- هٌْذسی هىاًیه 71

32040ساخت ٍ تَلیذ-هٌْذسی هىاًیه 72

34386تبذیل اًرشی- هٌْذسی هىاًیه 73

1611تىٌَلَشی ًساجی- هٌْذسی ًساجی 74

1612ضیوی ًساجی ٍ علَم الیاف- هٌْذسی ًساجی 75

3918فرآٍری هَاد هعذًی- هٌْذسی هعذى 76

1612هىاًیه سٌگ- هٌْذسی هعذى 77

3816اوتطافات هعذى- هٌْذسی هعذى 78

32958ضٌاسایی هَاد هٌْذسی - هٌْذسی هَاد 79

31326آبخیسداری-  هٌْذسی هٌابع طبیعی 80

3713جٌگل ضٌاسی ٍ اوَلَشی جٌگل- هٌْذسی هٌابع طبیعی 81

32856علَم خان-  هٌْذسی وطاٍرزی 82

31427هرتعذاری-  هٌْذسی هٌابع طبیعی 83

31427هحیط زیست-  هٌْذسی هٌابع طبیعی 84

136هذیریت هٌاطك بیاباًی-  هٌْذسی هٌابع طبیعی 85

3714برًاهِ ریسی ضْری86

3714طراحی ضْری87

32039هٌْذسی هعواری88

1510ًماضی89

ٌّر ٍ هعواری

فٌی ٍ هٌْذسی

هٌْذسی هعذى ٍ هتالَرشی

هٌابع طبیعی
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