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 بسمه تعالی
 مقدمه

 در دانشگاه صنعتی شریف ).Ph.D(نامه دوره دکتري  مجموعه حاضر شامل آیین 
چه بیشتر  و هماهنگی هردانشگاه ن مقطع دکتري آشنایی دانشجویاو به جهت  ،1است
مصوب شوراي  مقررات و ها ها با آیین نامه هاي آموزشی و پژوهشی دانشکده فعالیت

و الزم است که به نحو مقتضی در اختیار عوامل تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهیه شده 
معاونین  محترم دوره دکتري، اساتید محترم راهنما و دانشجویانباالخص  ،ربط ذي

 . 2محترم تحصیالت تکمیلی قرار گیرد
ص با ــدوره دکتري در دانشگاه صنعتی شریف با هدف تربیت افراد متخص        

رود  شود و انتظار می هاي بارز و شاخص در امور پژوهش و آموزش اجرا می یـوانایـت
شی ، باالترین مدرك آموز(.Ph.D)آموختگانی که به اخذ مدرك دکتري  که دانش

فعالیت هاي هاي خود رهبري و هدایت  وند، بتوانند با تکیه بر آموختهش دانشگاه، نائل می
هاي خاص اخالقی،  دار شده و بنابر ویژگی آموزشی و پژوهشی را در سطوح عالی عهده

ها را  مدیریت اینگونه فعالیتو گیري  تصمیمشایستگی هاي فردي  اي و توانمندي حرفه
 .از خود نشان دهند تا حصول نتایج مطلوب

 هاي  لذا، دوره دکتري در دانشگاه صنعتی شریف عالوه به تأکید بر احراز توانمندي        
______________________ 

تغییرات در مقررات  مرپیگیري مست .آن نهایی است 35مفاد این آئین نامه در تاریخ تصویب مطابق ماده  1
ات شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه از وظایف دانشجویان یا آگاهی از سایر مقررات دوره و مصوب

منزلگاه الکترونیکی هاي مربوطه و  بخشنامهرود و این موارد از طریق  تحصیالت تکمیلی به شمار می
wwwwww..sshhaarriiffggrraaddsscchhooooll..iirr    قابل پیگیري و دستیابی استقابل پیگیري و دستیابی است..  

 ..هاي مربوطه آن مراجعه فرمائیدهاي مربوطه آن مراجعه فرمائید  و تبصرهو تبصره  3535اي آئین نامه به ماده اي آئین نامه به ماده چگونگی اجرچگونگی اجر  جهتجهت  ٢٢
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اي  هاي اخالق حرفه هاي الزم در زمینه به ارتقاء و حصول استاندارد ،پژوهشی و آموزشی
هاي تخصصی فردي دانشجویان این دوره نیز توجه خاص  و پژوهشی و همچنین توانایی

وره با توجه به شأن و جایگاه خاص دوره رود که تحصیل در این د انتظار می داشته و
هاي الزم زیر نظر اساتید محترم  وقت و با اهتمام به انجام فعالیت دکتري به صورت تمام

، دانشکده و مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه صورت پذیرد و کلیه عوامل راهنما
ق اخالق درگیر در کسب باالترین استانداردهاي الزم و احراز و رعایت صحیح و دقی

 .اي کوشا باشند حرفه
ی مهم در مگا ،م با اجراي صحیح و به موقع قوانین مجموعه حاضریلذا، امیدوار 

هاي موجود در  جهت حصول اهداف عالی دوره دکتري و ارتقاء هرچه بیشتر استاندارد
این دانشگاه برداشته و موجبات اعتالي جایگاه علمی دانشگاه و کشور عزیزمان را در 

 . هم سازیمافردر جهان  هاي مختلف علم و فناوري حوزه
 
 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی                       

 دانشگاه تحصیالت تکمیلییت مدیر                                                                  

 1388 زمستان
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 اول  فصل

 کلیات
 

 تعریف: 1ماده 
، باالترین مقطع تحصیلی آموزش عـالی اسـت کـه بـه اعطـاي       .Ph.Dدوره دکتري 

 .است و پژوهشی مدرك می انجامد و مجموعه اي هماهنگ از فعالیت هاي آموزشی
 

 هدف: 2ماده 
هدف از ایجاد دوره دکتري، تربیت افرادي است که با احاطه به آثار علمی در یک 

ن مبـانی  ص و آشـنا شـدن بـا روشـهاي پیشـرفته تحقیـق و دسـتیابی بـه جدیـدتری         ه خاشتر
، در رفـع نیازهـاي کشـور و    با نـوآوري در زمینـه هـاي علمـی     آموزش و پژوهش، بتوانند

ی در جهـان  یثر بـوده و بـه تـازه هـا    ؤگسترش مرزهاي دانش، در رشته تخصصی خود، مـ 
 .دست یابندو فناوري دانش 

 
 ها الیتفع محور اصلی: 3ماده 

و کسب تبحـر در یـک رشـته خـاص      صلی فعالیتهاي دوره دکتري، پژوهشمحور ا
تخصصـی   –آموزش وسیله برطرف کردن کاسـتی هـاي علمـی     از این رو،.  علمی است

است ، تـا راه   و آشنا نمودن آنها با مرزهاي دانش در رشته مورد نظر دانشجویان این دوره
 .ازدرا براي وصول به اهداف دوره هموار س
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 دوره  شخصات کلیم: 4ماده 

و  مـورد نیـاز،   هـاي  س، شـامل گذرانـدن در  آموزشیبخش دو  داراي دوره دکتري
 .است رساله دکتري و تدوین انجام تحقیقات ،رسالهجهت انتخاب موضوع  ،پژوهشی
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 فصل دوم 
 شرایط ورود

 
 :5ماده 

 :شرایط ورود به دوره دکتري عبارت است از
 داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی  •

یا دکتراي حرفه اي یا باالتر، متناسب ) فوق لیسانس(داشتن دانشنامه کارشناسی ارشد  •
با رشته تحصیلی مورد تقاضا، از یکی از دانشگاههاي داخل یا خارج کشور که حسب 

رمان و آموزش یا وزارت بهداشت، د ،مورد به تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
 .پزشکی رسیده باشد

  ).بدون منظور نمودن نمره پایان نامه( در دوره کارشناسی ارشد 15داشتن حداقل معدل  •
حد نصاب نمره در یکی از آزمونهاي زبان خارجی مورد تأیید شوراي % 85کسب  •

 .1آیین نامه، قبل از آزمون ورودي دکتري 19تحصیالت تکمیلی دانشگاه مطابق ماده 
پذیرش قبولی در آزمون ورودي دوره دکتري مطابق ضوابط مندرج در آگهی  •

 .دانشگاه
______________________ 

یا سلسله مراحلی که جهت گزینش علمی داوطلبـان بـه کـار    (جزئیات و چگونگی انجام آزمون دکتري  1
هـاي مربـوط بـه پـذیرش      به ترتیب ذکر شده در این آیین نامه نیسـت، و در آگهـی   لزوما) گرفته می شود

دانشجو از طریق سامانه الکترونیکی تحصیالت تکمیلی دانشگاه، و رسانه هاي معتبر و مرتبط اطالع رسانی 
 .می شود
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 :1 تبصره

ورود به دوره دکتري در دانشگاه صنعتی شریف از طریق شرکت در آزمون  
قط داوطلبانی که ف. امکان پذیر است...) داوطلب آزاد، بورسیه و ( 1ورودي دکتري

، باشــندشریـف    صنعتی  دانشگاه  شوراي  مصوب  درخشان استعدادهاي نامه آیین مشمول
توانند بدون شرکت در آزمون ورودي، و با رعایت شرایط آن آیین نامه در دوره  می

 . دکتري پذیرفته شوند
 

 :2 تبصره
تحصیل کند با نظر  تواند تشخیص اینکه دارنده کدام دانشنامه در کدام رشته می 

       و  اي رشته یا شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه براي موارد میان ،دانشکده ذیربط
 .است ،اي رشته فرا

 
 :3 تبصره

 کسب حد نصاب نمره گواهی ،همراه مدارك شرکت در آزمون دداوطلبان بای 
مطابق ، ار سال از تاریخ اخذ آن گذشته باشد 2که کمتر از  ،ذکر شده خارجی زبان

 .ارائه نمایند ،شود روالی که در آگهی پذیرش دوره دکتري درج می
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 :4 تبصره

 ، 2بـه تصـویب رسـیده اسـت    مسـتقیم   در گروههاي آموزشی که برنامۀ دوره دکتري 
می توانند  با داشتن دانشنامۀ کارشناسی و قبولی در آزمون ورودي در این دوره داوطلبان 

 .یرفته شوندذپ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
و  1112/113در حال حاضر این برنامه فقط براي رشته هاي ریاضی و فیزیک بر اساس آیین نامه  2

 .وجود دارد 3/4/1374و  26/4/1373مورخ  815/113
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 فصل سوم 
 طول دوره

 
 :6ماده 

. اسـت  سـال  5/4سـال و حـداکثر    5/3حداقل مدت مجاز تحصیل در دوره دکتري 
 تأییـد تحصیالت تکمیلی دانشگاه، می تواند در موارد استثنایی به پیشنهاد اسـتاد راهنمـا و   

، کنـد  اضـافه مدت مجاز تحصیل دانشجو را به  نیمسال تحصیلی یکدانشکده، حداکثر تا 
 .گیري نماید مورد حداقل سنوات تصمیم صورت احراز شرایط دفاع در و یا در

 
 :تبصره

 .است 19ت منوط به احراز حد نصاب نمره زبان خارجی طبق ماده تمدید سنوا
 
 :7ماده 
حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره دکتري با حداکثر تمدید سنوات مجاز  بـراي           
 .نیمسال است 10بعد  و ما 84نیمسال و براي ورودي هاي  12قبل  و ما 83هاي  ورودي

 
 : تبصره
ام بـراي  12پـس از نیمسـال   یا (ام تحصیلی 10س از نیمسال تمدید سنوات تحصیل پ        

بـدیهی  . فقط در اختیار کمیسیون مـوارد خـاص دانشـگاه اسـت    ) و ماقبل 83ورودي هاي 
است دانشجو پس از اتمام سنوات مجاز و فقط در صورت تأیید مراجع ذي صـالح مبنـی   

 ورد ـشگاه در مـات دانررـت ضوابط و مقـلزم به رعایـیل دانشجو، مـبر امکان ادامه تحص
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هاي مصوب و نظایر آن در طول دوره تحصیل خارج  استفاده از امکانات، پرداخت هزینه

 .از سنوات مجاز است
 

 :8ماده 
بوده و دانشجو موظف است در طی طور تمام وقت ه تحصیل در دوره دکتري ب         

ی خود زیر نظر استاد این دوره ضمن به انجام رسانیدن فعالیت هاي آموزشی و پژوهش
هاي مختلف آموزشی و  راهنما، کلیه ضوابط و مقررات جاري دانشگاه در حوزه

رعایت نموده و باالخص باتوجه به شأن و جایگاه دوره دکتري در  پژوهشی را دقیقاً
اي  حرفه و دقیق اخالق پژوهشی و رعایت صحیح و پژوهشی هاي استاندارد باالترین کسب
هاي اجرایی الزم در این زمینه توسط مراجع ذیربط تهیه، تصویب و  نامه آیین .بکوشد

 .ابالغ خواهد شد

 
 : 9 ماده
 :شود در موارد زیر دانشجو از ادامه تحصیل در دوره دکتري محروم می       
 .16کمتر از  دوره آموزشی احراز میانگین کل) الف
فعالیت هاي پژوهشی رساله  در ارزیابی پیشرفت (U)احراز دو بار عملکرد نامطلوب )  ب

 .                                                                             دکتري
عدم موفقیت در گذراندن امتحان جامع، دفاع از پیشـنهاد پژوهشـی یـا دفـاع از رسـاله      ) ج

 .مقرر مهلتدکتري در 
 .عدم ثبت نام در یک نیمسال تحصیلی بدون دلیل موجه) د
 .اتمام سنوات مجاز تحصیلی) ه
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 :تبصره
در صورت محروم شدن یا انصراف دانشجو از ادامه تحصـیل در دوره دکتـري، بـا             

 گواهینامه اي براساس کارنامه تحصـیلی دانشـجو   رعایت ضوابط و مقررات مربوط، صرفاً
 .گیرد صادر و در اختیار وي قرار می در اداره کل آموزش دانشگاه
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 فصل چهارم 
 استاد راهنما

 
 :10ماده 

اســتاد راهنمــا بــه تقاضــاي دانشــجو و موافقــت کتبــی اســتاد و بــا تصــویب شــوراي  
 .شودتحصیالت تکمیلی دانشکده تعیین می 

 
 :تبصره
قبل از ثبت نـام  حداکثر  چنانچه استاد راهنما در  بدو ورود مشخص نشده باشد باید         

و به اداره کل تحصیالت تکمیلی دانشگاه معرفـی   تحصیلی دانشجو، تعیین مدر نیمسال دو
، معــاون تحصــیالت تکمیلــی در صــورت عــدم تعیــین اســتاد راهنمــا در بــدو ورود. شــود

ده ـــ برعهحداکثر تـا پایـان نیمســـال اول    یا مدیر گروه، وظایف استاد راهنما را دانشکده 
 .گیرد یم
 

 :11ماده 
آزمایشـی دانشـگاه صـنعتی     -داقل عضـو هیـأت علمـی رسـمی     استاد راهنما باید ح

سـابقه تـدریس    سال 3 باحداقل داراي مرتبه استادیاري یا استادیار پژوهشی  ،شریف بوده
از لحـاظ تحقیقـاتی    در ایـن مـدت  و  اشـد هـاي تحصـیالت تکمیلـی ب    یا تحقیـق در دوره 
، بـه  )کارشناسی ارشددانشجوي  2التحصیل کردن حداقل  شامل فارغ( فعالیت قابل قبولی

 .باشد کردهتشخیص دانشکده ارائه 
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 :تبصره

 –اعضاي هیأت علمی قراردادي در صورتی که پرونده تغییر وضعیت آنها به رسمی 
باشـند   بـاال آزمایشی در کمیته منتخب دانشکده تصویب شده باشد و داراي دیگر شرایط 

 .ی دانشجو را عهده دار شوندیمی توانند راهنما

 : 12ماده 
یـک  ، می تـوان  ید شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکدهبه پیشنهاد استاد راهنما و تائ

 بـه جهـت بهـره    را تهسـ ران و محققـان برج ظـ ن یا دو نفر از اعضاي هیأت علمی یا صـاحب 

بـه   گیري از تجارب و دانش تخصصـی مـرتبط بـا تحقیقـات در رسـاله دکتـري دانشـجو،       
در مـورد اسـاتید همکـار درج نسـبت      .دنمـو یـین  تع رسـاله  یـا مشـاور   همکـار عنوان استاد 

، عـدم درج نسـبت مشـخص   . همکاري در فرم تعریف رساله دکتري دانشجو الزامی است
 . به معنی نسبت مساوي مابین کلیه اساتید همکار و استاد راهنماست

 :1 تبصره
یـا   ،باید داراي مدرك دکتـري بـا حـداقل مرتبـه اسـتادیاري     یا مشاور همکار استاد  
براي صاحبنظران و محققانی که عضو هیأت علمی نیستند داشتن .  دباشتادیار پژوهشی اس

 .مدرك دکتري الزامی است

 :2تبصره 
آموزشی، پژوهشی و اجرایی  هاي بر فعالیتنظارت  و مسئولیت هدایت، مشاوره      

 ول دوره تا دفاع از رساله دکتري با شخص استاد راهنما است وطدانشجوي دکتري در 
در ارائه مشاوره علمی و همکاري در فرآیند پژوهشی  اساتید همکار یا مشاور صرفاً

 .کنندمشارکت می 
 



١٥ 

 
 فصل پنجم

 آموزشی  بخش
 

 :13ماده 
 12بـین  نـد  موظف به تعداد واحدهاي مورد نیاز رشـته، بسته  ،دوره دکتري اندانشجوی

شوراي تحصیالت تکمیلـی  واحد درسی را با نظر استاد راهنما مطابق برنامه مصوب  18تا 
 4طول مـدت مجـاز بخـش آموزشـی      .دندانشگاه در مدت مجاز دوره، با موفقیت بگذران

خارجی راز شرایط زبان حمورد نیاز دوره دکتري، ا هاي درس که گذراندننیمسال است 
 .صورت گیردامتحان جامع باید در این مدت  گذراندن مورد نیاز در دوره دکتري، و

 
 :1تبصره

دانشـجویی، تعــدادي از واحـدهاي درســی الزم را در دوره کارشناسـی ارشــد    اگـر   
نگذرانده باشد، موظف است، به تشخیص دانشکده، کمبود واحدهاي درسـی خـود را در   

قبـولی در  و حداقل نمـرة   ،6حداکثر تعداد واحدهاي جبرانی . آموزشی جبران کند بخش
 3.است 20از  14 و،میانگین کل دانشج در ، بدون احتسابجبرانی هر درس

 
 

__________________________ 
این توصیه مبتنی بر این واقعیت . درخصوص دروس جبرانی بسنده کردن به حداقل ممکن توصیه می شود 3

انـد بـه سـطحی از     د دیـده ــناسی ارشـاست که دانشجویان دوره دکتري با آموزشهایی که در دوره کارش
کمبود دانش نظـري   ،و با استفاده از امکانات فراگیر موجود وانند شخصاًدانش و تجربه رسیده اند که می ت

 . خود را در دروس جبرانی مرتفع سازند



١٦ 

 
 :2تبصره

جبرانی مـورد نیـاز هـر دانشـجو را تـا      هاي  درساستاد راهنما موظف است فهرست   
 تعیـین دانشـجو  و حداکثر تـا پایـان نیمسـال اول تحصـیلی      wیک ماه قبل از موعد حذف 

کمیتـه تحصـیالت    دروس جبرانـی توسـط   پس از تأییـد دانشکده نیز موظف است  .نماید
جهت درج در پرونده دانشجو به اداره کل تحصیالت تکمیلـی   موارد را تکمیلی دانشکده

عدم ارسال فهرست مربوطه به معناي عـدم نیـاز بـه گذرانـدن دروس جبرانـی       .کندارسال 
 .خواهد بود

 
 :3تبصره

   افـزوده  طـول مجـاز دوره آموزشـی    درس جبرانی یـک نیمسـال بـه     واحد 6به ازاي 
یک نیمسال اضـافه شـده بـا تأییـد دانشـکده محسـوب        6این نیمسال مطابق ماده  .می شود

 .استنیمسال  10دانشجو  تحصیلسنوات مجاز صورت  این در و خواهد شد
 

 :4تبصره
 .صیلی دانشجو الزامی استگذراندن کلیه دروس جبرانی تا پایان نیمسال دوم تح       

 
 :14ماده 

واحد درسی را انتخـاب و   12تا  6دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی بین 
 .واحد درسی باقی مانده باشد 6ثبت نام کند، مگر آنکه کمتر از 

 
 



١٧ 

 
 :1تبصره 

در نیمسالی که دانشجو در امتحان جامع ثبت نام کـرده اسـت، بـا ثبـت نـام در یـک               
 را قـبال هـا   درسصورت تمام وقـت شـناخته میشـود، مگرآنکـه کلیـه      ه واحدي ب 3س در

 .گذرانده باشد
 

 :2تبصره 
 آموزشـی  دسـتیار  یادوره دکتري  خارجیدرس زبان نظیر  دروس موظفگذراندن  

(TA٠)، میانگین کل نیمسـال و در الزامی است، ولی هاي جاري دانشگاه  نامه مطابق آئین 
 .ودش نمی دوره محسوب

 
 :3تبصره 

دانشجو موظف است حد نصاب نمـره آزمـون زبـان خـارجی مـورد تأییـد شـوراي         
ثر تا پایان نیمسال دوم تحصیلی احراز کادح 19تحصیالت تکمیلی دانشگاه را مطابق ماده 

بـه  در زمـان مقـرر   نموده و مستندات مربوطه کـه بـه تأییـد دانشـکده نیـز رسـیده باشـد را        
 ممجوز ثبت نـام دانشـجو در نیمسـال سـو    . دانشگاه ارائه دهد مدیریت تحصیالت تکمیلی

 .تأیید احراز حد نصاب نمره زبان خارجی خواهد بود و تحصیلی منوط به ارائه
 

 :4تبصره 
مستندات مربوط به کسب حد نصـاب نمـره آزمـون زبـان     نکردن در صورت ارائه           
 امکان ادامه تحصیل دانشجو،  و تأیید مراجع ذي ربط مبنی بر در زمان مقرر خارجی

 
 



١٨ 

 
در هـر نیمسـال تحصـیلی تـا      ،دانشجو موظف است ضمن اجراي کلیه مفاد حکم مربوطـه 

 شرکت  یـر زبان خارجـمعتب ونـداقل یک آزمـدر ح ،هاي الزم ابـراز حد نصـزمان اح
نموده و کارنامـه مربوطـه را قبـل از ثبـت نـام در نیمسـال بعـدي بـه مـدیریت تحصـیالت           

 .کندارائه  دانشگاه لیتکمی
 

 :15ماده 
در دوره  قابل قبول کل و حداقل میانگین ،20از  14داقل نمره قبولی در هر درس ح
 .  است 20از  16 آموزشی

 
 :تبصره

، دانشجو مجاز 15شرایط ماده  نصاب میانگین کل مطابق حد در صورت عدم احراز 
 .نام نخواهد بود به ثبت

 
 
 
 
 
 
 
 
 



١٩ 

 
 فصل ششم

 جامعامتحان 
 

 :16ماده 
، پژوهشـی و  هدف از برگزاري امتحـان جـامع، کسـب اطمینـان از قابلیتهـاي علمـی      

برخـورداري از قـوه ابتکـار     و توانایی برخورد اصـولی بـا مسـائل و داشـتن روحیـه علمـی      
ــس از   دانشــجویان ــولی در  اســت و الزم اســت کــه پ ــه دروس دوره کســب نمــره قب کلی

بـا موفقیـت گذرانیـده    ) ایان نیمسـال سـوم تحصـیلی   حداکثر تا پ(آموزشی توسط دانشجو 
 .شود

 
 :17ماده 

 .استیا شفاهی به تشخیص دانشکده  /و کتبی هاي بخشامتحان جامع شامل  
امتحان جامع زیر نظر شـوراي تحصـیالت تکمیلـی دانشـکده و توسـط هیـأتی مرکـب از        

 :نفر به شرح زیر برگزار می شود 4حداقل 
 استاد راهنما -
داراي  دیگـر  نفر دو عضو هیأت علمی، حداقل یک نفر دانشیار ونفر  3حداقل  -

سال سابقه تدریس یا تحقیـق   3یا استادیار پژوهشی با  ،حداقل مرتبه استادیاري
 . در دوره هاي تحصیالت تکمیلی

 
 
 



٢٠ 

 
 :تبصره

، کـه بـا    کدهـها موظفند آیـین نامـه داخلـی برگـزاري امتحـان جـامع دانشـ        دانشکده 
و به اداره کل تحصیالت تکمیلـی   کرده ، تنظیمرا گاه تناقض نداشته باشدین نامه دانشــآی

 .و به اطالع دانشجویان نیز برسانند کنند دانشگاه ارسال
 

 :18ماده 
 .پایــان نیمســال ســوم تحصــیلی دانشــجو الزامــی اســت  تــاقبــولی در امتحــان جــامع 

برنامـه مصـوب    مطـابق آموزشـی را  ورد نیاز بخـش  ــمهاي  درس4% 75ی که انویــدانشج
گذرانده باشـند، مجـاز بـه شـرکت در     ) 15مفاد ماده  رعایتبا ( 17دل حداقل ـمعبا دوره 

  .هستندامتحان جامع 
 
 :تبصره

هفتـه قبـل از    2حـداقل   امتحـان جهت برگزاري امتحان جامع، اخذ مجوز برگزاري  
 .الزامی استدانشگاه امتحان جامع، از اداره کل تحصیالت تکمیلی  زمان

 
 
 
 
 
 

______________________________ 
 .در صورت لزوم اعداد غیر صحیح به سمت پائین گرد می شوند 4



٢١ 

 
 :19ماده 

مـورد تأییـد شـوراي    خـارجی  در یکی از آزمونهـاي زبـان   الزم  حد نصابحراز ا          
ایـن   .خواهـد بـود   جـامع پیش نیاز شرکت دانشجو در امتحان تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

 :در حال حاضر به شرح زیر هستند موارد
 

 حد نصاب نمره آزمون
MCHE 55 

TOLIMO 520 

TOEFL 
Paper based 550 

Internet based 79 
Computer based 213 

IELTS 6 
UTEPT 65 

 
 

 :20ماده 
همچنین نمره هر درس  .کمتر باشد 16امتحان جامع، نباید از ه هاي میانگین کل نمر

دانشجویانی که میانگین کل نمره امتحـان جـامع آنهـا، از    .  کمتر باشد 15از امتحانی نباید 
ر در مدت مجاز بخش آموزشی، می تواننـد در امتحـان   ـتنها یک بار دیگکمتر باشد،  16

 .جامع شرکت کنند
 



٢٢ 

 
 :1تبصره 
دانشکده موظف است نتیجه قبولی یا عدم قبولی یـا تمدیـد مهلـت دانشـجویان در               
، به اداره کل  تا پایان نیمسال مربوطه را حداکثر امتحانبه همراه صورتجلسه ن جامع امتحا

در امتحـان جـامع    نتیجـه در صورت عدم ارسال  .تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال نماید
در مـورد   .ل می شـود ــتبدی (F) ردودـمامتحان جامع در آن نیمسال به  نتیجه، زمانی مقرر

کـه تـابعی از زمـان     عاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشـگاه در م یقوانین و مقررات
قبولی در آزمون جامع دکتري هستند، زمان مؤثر، زمان وصول نتیجه آزمون به اداره کـل  

 .تحصیالت تکمیلی دانشگاه است
 

 :2تبصره 
در زمان مقرر مطابق تقویم ثبت نام دانشگاه در هـر   امتحان جامعنام در درس  ثبت   

در صورتی که دانشجو در امتحـان جـامع ثبـت    . حصیلی از وظایف دانشجو استنیمسال ت
زم براي اخذ مجوز را احراز نکرده، یا به تشـخیص و تأییـد   نام نماید ولی پیش نیازهاي ال

 تیجـه  ن براي برگـزاري امتحـان جـامع الزم باشـد،    ) در زمان مجاز(دانشکده مهلت بیشتري 
در  EP()  (Examination Postponed(صـورت  امتحان جـامع در آن نیمسـال بـه    درس 

 .درج می شودکارنامه دانشجو 
 

 :3تبصره 
 براي برگزاري مجدد امتحان جامع دریافت مجوز از اداره کل تحصـیالت تکمیلـی   

 .الزامی است دانشگاه
 



٢٣ 

 
 فصل هفتم

  (Research Proposal)دفاع از پیشنهاد پژوهشی 
 

 :21ماده 
روي موضـوعی کـه توسـط اسـتاد     بـر  دوم تحصیلی دانشجو موظف است از نیمسال 

دانشـجو  .  دکنـ ه و پیشنهاد پژوهشی خود را تهیه کردراهنما براي او مشخص شده مطالعه 
از  الزم است کهتا پایان نیمسال چهارم تحصیلی پس از قبولی در امتحان جامع و حداکثر 

 .کندپیشنهاد پژوهشی خود در حضور هیأت داوران دفاع 
 

 :1تبصره 
 28طبـق مـاده    دکتـري  هیأت داوران رسـاله  ينفر از اعضا 3استاد راهنما، و حداقل  

  .دفاع از پیشنهاد پژوهشی دانشجو باشندهیأت داوران بایستی از اعضاي 
 

 :2تبصره 
 2حـداقل  دفـاع  ، اخـذ مجـوز برگـزاري    دفاع از پیشنهاد پژوهشـی جهت برگزاري           

، از اداره کـل تحصـیالت تکمیلـی دانشـگاه     اد پژوهشـی دفـاع از پیشـنه  هفته قبل از زمـان  
 .الزامی است

 
 
 
 
 
 



٢٤ 

 
 :3تبصره 
دانشکده موظف است نتیجه قبولی یا عدم قبولی یـا تمدیـد مهلـت دانشـجویان در               

را حداکثر تا پایان نیمسال مربوطه ، به  دفاعپیشنهاد پژوهشی به همراه صورتجلسه دفاع از 
 دفـاع از  در صورت عدم ارسال نتیجه .میلی دانشگاه ارسال نمایداداره کل تحصیالت تک

پیشنهاد پژوهشی در آن نیمسـال بـه مــردود    درس پیشنهاد پژوهشی در زمانی مقرر، نتیجه 
(F) در مـورد قـوانین و مقرراتـی در معاونـت آموزشـی و تحصـیالت       (. تبدیــل می شود

هستند، زمان مـؤثر،   ز پیشنهاد پژوهشیدفاع اتکمیلی دانشگاه که تابعی از زمان قبولی در 
 ).به اداره کل تحصیالت تکمیلی دانشگاه است دفاعزمان وصول نتیجه 

 
 :4 تبصره

در زمان مقرر مطابق تقویم ثبت نام دانشگاه در  پیشنهاد پژوهشینام در درس  ثبت   
هاد دفاع از پیشندر صورتی که دانشجو در . هر نیمسال تحصیلی از وظایف دانشجو است

ولی پیش نیازهاي الزم براي اخذ مجوز را احراز نکرده، یا به  کندنام  ثبتپژوهشی 
دفاع از براي برگزاري ) در زمان مجاز(تشخیص و تأیید دانشکده مهلت بیشتري 

  EP در آن نیمسال به صورت نتیجه دفاعباشد،  الزم یــنهاد پژوهشـــپیش
(Examination Postponed) درج می شود. 

 
 :5صره تب
ــراي برگــزاري مجــدد     ــنهاد پژوهشــی ب ــاع از پیش دریافــت مجــوز از اداره کــل   دف

 .تحصیالت تکمیلی الزامی است
 



٢٥ 

 
 :6تبصره 
توسط اسـتاد راهنمـا    تنظیم و تکمیل صورتجلسه دفاع در انتهاي جلسه و تحویل آن         

 .تحصیالت تکمیلی دانشکده الزامی است دفتربه 

 
 
 :22ماده  

تعریف موضوع رساله دکتـري دانشـجو کـه بـه تأییـد اسـتاد       تکمیل شده م ارسال فر
راهنما و دانشکده رسیده باشد تا قبـل از شـروع نیمسـال پـنجم تحصـیلی دانشـجو الزامـی        

 .است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٢٦ 

 
 فصل هشتم
 رساله ینبخش پژوهشی و تدو

 
 :23ماده 

تصــویب  و ان جــامع، پــس از قبــولی در امتحــرســاله دکتــريثبــت نــام دانشــجو در  
زیر نظـر اسـتاد    رسالهعملکرد دانشجو در انجام  .پذیرد می صورترساله دکتري  موضوع

در  )U( نـامطلوب یـا  ) S(مطلوب صورت ه بتحصیلی در پایان هر نیمسال  راهنماي رساله
 .کارنامه وي ثبت می شود

 
 :تبصره

یم ثبت نام دانشـگاه در هـر   نام در درس رساله دکتري در زمان مقرر مطابق تقو ثبت        
در صورت عدم ثبت نام یا عدم ارسال به موقـع  . نیمسال تحصیلی از وظایف دانشجو است

در کارنامــه  (U)نتیجــه ) در زمــان مقــرر ارســال نمــرات نیمســال تحصــیلی(نتیجــه درس 
 .دانشجو درج خواهد شد

 
 :24ماده 

صـورت متـوالی یـا    ب( رسـاله در انجام  )U( »نامطلوب«عملکرد  2در صورت کسب 
 .محروم می شود تحصیلدانشجو از ادامه ) غیر متوالی

 
 
 



٢٧ 

 
 :25ماده 

مجمـوع  .  واحـد اسـت   24تـا   18تعداد واحـدهاي رسـاله در مرحلـه پژوهشـی بـین       
 واحد  42واحد کمتر و از  36واحدهاي درسی و رساله دانشجو در دوره دکتري نباید از 

 
در واحـد   12تا  6ش پژوهشی در هر نیمسال بین دانشجو موظف است در بخ.  بیشتر باشد

 .کندثبت نام  دکتري رسالهدرس 
 

 :26ماده 
فعالیتهاي علمی و پژوهشی دانشجو، در مرحله پژوهشی و تدوین رساله، باید با  کلیه 

دانشجو موظف است حداقل .  صورت گیرد ي رسالهاستاد راهنما و تأیید نظارت ،هدایت
ینار و گزارش، پیشرفت کار خود را به تأیید کمیته اي مرکب از سالی یک بار با ارائه سم

 )28افـراد واجـد شـرایط در مـاده     (تـن دیگـر از اعضـاي هیـأت داوران      2استاد راهنمـا و  
 .برساند

 
 :1تبصره 

یید شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده رسـیده  تأکمیته باید به  این ترکیب اعضاي 
 .باشد

 
 : 2تبصره 

در آن ) U( نـامطلوب  پیشرفت کار توسط کمیتـه، عملکـرد   نشدن ییدتأدر صورت  
 .منظور می شوددانشجو در کارنامه دکتري رساله درس براي نیمسال 



٢٨ 

 
 :27ماده 

 و ویرایشـی  علمـی  از نظر یید کیفیت و صحت مطالب آنأپس از تدوین رساله، و ت
 بار ـهاي با اعت هـدر مجل تخرج از رسالهـاله هاي مسـار مقـانتشو نیز  ماـاد راهنـاز طرف است

در دکتـري  و تصویب شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده، دفـاع از رسـاله   المللی،  ینـب
 .گیرد صورت می) نهمتا پایان نیمسال (حضور هیأت داوران رساله 

 
 :1تبصره 

، داشـتن حـداقل یـک مقالـه     5دفـاع از رسـاله دکتـري    زشرط الزم براي اخـذ مجـو   
بـا نشـانی دانشـگاه صـنعتی شـریف درج       دانشجو که در آن نامه ، مستخرج از رسالًکامال

 به تشخیص کمیته تحصیالت تکمیلی دانشکده در مجالت با اعتبار بین المللی شده باشد،
 :به شرح زیر است

 .مجامع تخصصی ISIمجالت  -1
 .ناشران بین المللی ISIمجالت  -2

 .2و  1مجالت تخصصی داخلی یا خارجی معتبر همتراز با موارد  -3

چنانچه استاد راهنما جزو مؤلفین مقاله نباشد الزم است به نحـو مناسـب و بـا ذکـر نـام در      
مقاله تصریح شود که این مقاله مستخرج از رساله دکتري دانشجو زیر نظر استاد راهنماي 

 .وي در دانشگاه صنعتی شریف تهیه و به چاپ رسیده است
 

______________________________ 
بـدیهی اسـت   . حداقل شرایط الزم جهت دفاع از رساله دکتري است 27ماده  1رج در تبصره شرایط مند 5

احراز شرایط کامل دفاع از رساله در حالت کلی به تشخیص اسـتاد راهنمـا و کمیتـه تحصـیالت تکمیلـی      
 .دانشکده و مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه خواهد بود



٢٩ 

 
 :2تبصره 

 وب سـ دفـاع فقـط بـراي دانشـجوي نفـر اول مح     مقالـه جهـت اخـذ مجـوز      امتیاز هر
 .شود می

 
 : 3تبصره 

هفتـه   2حـداقل  دفـاع  ، اخذ مجـوز برگـزاري   دفاع از رساله دانشجوجهت برگزاري       
 .، از اداره کــل تحصــیالت تکمیلــی دانشــگاه الزامــی اســت دفــاع از رســالهقبــل از زمــان 

اداره کل تحصیالت تکمیلـی  هاي الزم از  برگزاري هرگونه جلسه دفاع بدون اخذ مجوز
وجه قابل اسـتناد نخواهـد    دانشگاه فاقد رسمیت و وجاهت قانونی است و نتایج آن به هیچ

 .بود
 

 :4تبصره 
شی دانشجوي دکتري و باالخص چاپ ههاي پژو کلیه فعالیت 26مطابق ماده          
جهت  ربط ذي راجعم یا مجالت ارسال به از آن قبل اختراع و نظایر یا ثبت پژوهشی مقاالت

تأیید و از طریق استاد راهنماي دانشجو  نظارت، باید با منحصراً ،چاپ، ثبت یا تأیید
 .صورت پذیرد

 
 
 
 
 
 
 
 



٣٠ 

 
 :28ماده 

 :نفر به شرح زیر است 6تا 4هیأت داوران رساله مرکب از    
 استاد راهنما -1
 )در صورت وجود(مشاور همکار یا اساتید  -2

درجـه حـداقل   بـا   ،هیأت علمی در زمینه مربوطنفر دیگر از اعضاي  3حداقل  -3
سـال سـابقه تـدریس و تحقیـق در دوره هـاي       3 بـا  یا استادیار پژوهشـی  ،استادیاري

تحصیالت تکمیلی، به انتخاب شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده، که باید حداقل 
از  حداقل یک نفـر  الزم است که  همچنین. دانشیار به باال باشدبا مرتبه یک نفر آنها 

این اعضاء از دانشکده، یک نفر از خـارج دانشـکده و یـک نفـر از خـارج دانشـگاه       
 .باشد

 
 :29ماده 

 و نماینده) 28مطابق ماده (حضور هیئت داوران با  دکتري جلسه دفاع از رساله 
که توسط شوراي تحصیالت  ،به عنوان ناظر و دبیر جلسهتحصیالت تکمیلی دانشکده 
در صورت تکمیل یابد و نتیجه آن فقط  رسمیت می ،شود تکمیلی دانشکده مشخص می

ت تعیین شده توسط اداره کل تحصیالت تکمیلی ممطابق فر(فرم صورتجلسه دفاع 
 .قابل استناد است) دانشگاه

 
 :تبصره

وظیفه نماینده تحصیالت تکمیلی دانشکده نظارت بر حسن برگزاري جلسه دفاع  
 م و تکمیل ـخ و تنظیـش و پاسـپرس ر، تنظیم وقترـخ مقـاري در تاریــط جوابـابق ضـمط



٣١ 

 
شامل تاریخ برگزاري، (صورتجلسه دفاع در چارچوب تعیین شده توسط دانشگاه 

نماینده تحصیالت تکمیلی . است) اعضاي جلسه دفاع ارزشیابی رساله و منظم به امضاء
دانشکده مجاز به شرکت در فرآیند ارزشیابی علمی رساله و پرسش و پاسخ علمی طی 

 .نیست دفاع جلسه
 

 :30ماده 
هیـأت داوران، در پایـان جلســه دفـاع از رسـاله، پــس از بررسـی اصـالت و صــحت        

 :می کندارزشیابی مطالب رساله، امتیاز آنرا به شرح زیر 
 ) (P-GO)خوبیا  ، (P-VG)بسیار خوب، (P-EX)عالی :با درجه(قبول  -

 )(F)مردود(غیر قابل قبول  -
 

 :1تبصره 
ارزیابی شود بنا به تشخیص هیأت داوران، دانشجو مجاز  مردودچنانچه رساله دانشجو      

است طی حداکثر شش ماه، به شرط اینکه از حداکثر مدت مجـاز تحصـیل بیشـتر نشـود،     
در . براي یک بار دیگر از آن دفاع کند ًزم را در رساله به عمل آورد و صرفااصالحات ال

، و در صــورت )P-GO( خــوبچنــین وضــعیتی در صــورت قبــولی، نمــره رســاله فقــط  
در  صورت نیـاز بـراي ثبـت نـام     در(در کارنامه دانشجو درج می شود ) F(مردودي، نمره 

 .)می شود درجدر آن نیمسال  EPقبل نمره  نیمسال
 
 
 
 
 



٣٢ 

 
 :2تبصره 

دانشکده موظف است نتیجه قبولی یا عدم قبولی یا تمدید مهلت دفاع دانشجویان را 
هفته پس از زمان مقرر برگزاري جلسه دفاع به همـراه فـــرم صورتجلسه  2حداکثر 

تنظیم و تکمیل صورتجلسه . مربوطه به اداره کل تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال نماید
 .در انتهاي جلسه و تحویل آن به نماینده تحصیالت تکمیلی دانشکده الزامی استدفاع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٣٣ 

 

 فصل نهم
 سایر مقررات

 :31ماده 
به منظور آماده شـدن دانشـجوي دوره دکتـري بـراي فعالیتهـاي آموزشـی، دانشـجو         

 3ادل معـ در هر نیمسـال تحصـیلی   نیمسال تحصیلی و   4حداکثرو  2موظف است حداقل 
در درس  بـا تشـخیص دانشـکده    واحد کار آموزشی، آزمایشگاهی، یـا کمـک آموزشـی   

ییـد معـاون تحصـیالت تکمیلـی     تأثبـت نـام و هرنیمسـال را بـا     ) TA٠(دستیار آموزشـی  
 .دانشکده در طول تحصیل به انجام رساند

 
 :1تبصره 

را تعیین و پس  )مطابق این ماده( الزم TA٠دانشکده موظف است تعداد واحدهاي         
 .کنداز اطالع رسانی به کلیه دانشجویان به صورت مشابه براي کلیه دانشجویان اعمال 

 
 :2تبصره 

بـا توجـه بـه مقـررات دانشـکده از جملـه وظـایف         TA٠ثبت نام به موقع در درس         
 .دانشجو است

 
 :3تبصره 

) U( نـامطلوب و ) S( مطلـوب نمره درس دستیار آموزشی در کارنامه، بـه صـورت    
 و ارسال فرم نمره مربوطه در پایان هر نیمسال ثبت نامی توسط دانشکده  درج می شود



٣٤ 

 
 

در کارنامـه درج  ) U(نتیجـه  ،بـه موقـع فـرم نمره    دریافـت نشـدن  در صورت  .الزامی است
دانشجو محسـوب   شده گذراندههاي  در جمع واحد TA٠تعداد واحد درس  .خواهد شد
 .نمی شود

 

 :32ماده 
اقـدام   9نـام دانشـجو در یـک نیمسـال تحصـیلی مطـابق مـاده         ر صورت عدم ثبـت د 

توانـد، بـا موافقـت     در موارد استثنایی که دانشجو عذر موجه داشته باشـد مـی   .خواهد شد
قبلی دانشکده و تأیید شوراي تحصیالت تکمیلی دانشـگاه و بـا توجـه بـه حـداکثر مـدت       

) بـا احتسـاب در طـول دوره   (ی تحصـیلی  مجاز تحصیل، حداکثر تا دو نیمسـال از مرخصـ  
 .استفاده کند

 
 :1 تبصره

دانشجو موظف است درخواست مرخصی تحصیلی یا حذف ترم خود را تـا قبـل از    
 .مهلت ترمیم ثبت نام در آن نیمسال به معاون تحصیالت تکمیلی دانشکده ارائه دهد

 
 :2 تبصره

 .مکـان پـذیر نیسـت   مرخصـی تحصـیلی در اولـین نیمسـال تحصـیلی دوره دکتـري ا       
بررسی هرگونه موارد خاص در این رابطه فقط در اختیار کمیسیون موارد خاص دانشـگاه  

 .است
 
 



٣٥ 

 
 :33ماده 
بخش آموزشی وامتحان جامع و دفاع از پیشنهاد  هاي درسدانشجویانی که        

اه ـم 9تا  3براي ري ـد، در طول دوره دکتـانده باشنـپژوهشی را با موفقیت به انجام رس
از فرصت  هاي الزم از مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه با کسب مجوز توانند یم

مطالعاتی خارج از کشور مطابق مقرارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري استفاده 
سال قابل تمدید  1مدت دوره فرصت مطالعاتی با رعایت سایر مقررات حداکثر تا  .کنند
 .است

 
 :1 تبصره

 .فرصت مطالعاتی بعد از نیمسال هشتم قابل بررسی نخواهد بود  درخواست       

 
 :2 تبصره

حداکثر زمان مجاز جهت تحصیل در خارج از دانشگاه صنعتی شریف براي        
 دانشجویان مقطع دکتري دانشگاه که در دوره هاي مشترك با قرارداد رسمی که به تأیید

انشگاه رسیده باشد مشغول به معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی د دانشکده و
سال است و سایر مقررات مطابق ضوابط مندرج در قرارداد مربوطه  2تحصیل باشند، 
 .اعمال خواهد شد

 

 



٣٦ 

 
 :3 تبصره

هاي خارج از کشور و از طریق مدیریت  دانشجویان انتقالی که از دانشگاهبراي         
صورت احراز  نمایند، در می الملل جهت تحصیل در مقطع دکتري اقدام دانشجویان بین

 و) به تشخیص دانشکده مربوطه(واحد درسی  6کلیه شرایط الزم، گذراندن حداقل 
هاي تحقیقاتی در چارچوب رساله دکتري که در  امتحان جامع و انجام فعالیت گذراندن
نامه  عتی شریف تعریف شده باشد و احراز کلیه شرایط دفاع مطابق این آئینندانشگاه ص

نیمسال در درس رساله دکتري در دانشگاه صنعتی شریف الزامی  3نام حداقل  تبا ثب
 .است

 :34ماده 
دانشجویانی که امتحان جـامع را بـا موفقیـت گذرانـده باشـند و بـه هردلیـل از ادامـه          

 قبـول از رسـاله دکتـري   اع فـ یـا در د  نشده و ، یا موفق به اتمام دورهشده تحصیل منصرف
اي مبنـی بـر    یدیـه أیت تواننـد  یمـ  ب با دانشگاه، بنا به درخواسـت نشوند، پس ازتسویه حسا

   .ریافت کننددبراساس کارنامه تحصیلی خود  گذراندن بخش آموزشی دوره دکتري 
 

 :35ماده 
نامه دوره دکتري  بر مبناي آئینتبصره  51ماده و  35 فصل و 9نامه در  این آیین

در شوراي تحصیالت تکمیلی  30/3/88وزارت علوم تحقیقات و فناوري ابالغ شده در 
ها  نامهـیه بخشـاز تاریخ اجرا کل .به تصویب نهایی رسید  02/10/88مورخ  دانشگاه

با آن براي دانشجویان مشمول این آیین نامه   هاي آموزشی و پژوهشی مغایر وآیین نامه
 .شود لغو می



٣٧ 

 
 :1 تبصره

ویان شـاغل بـه تحصـیل در مقطـع     نامـه بـراي دانشـج    رعایت کلیه مقررات ایـن آئـین        
شاغل بـه تحصـیل   براي دانشجویان   .االجراست الزم 88 /2/10دکتري از تاریخ تصویب 

با  )هاي ابالغی در بدو ورود نامه مطابق آئین(و ماقبل در مواردي که مقررات  87ورودي 
تشـخیص معاونـت آموزشـی و تحصــیالت     مطـابق  ،ایـن آئـین نامـه مغـایرت داشـته باشـد      

 .خواهد شد گیري تصمیمآئین نامه هاي مربوطه درخصوص  لی دانشـگاهتکمی
 

 :2تبصره 
شـاغل بـه   این آئین نامـه و تبصـره مربوطـه بـراي کلیـه دانشـجویان دکتـري          7ماده         

 .االجرا است مؤثر و الزمتحصیل 
 
 
 
 
 
 
 
 



٣٨ 

 
 1 پیوست          

 1راهنمامحترم و اساتید  تريعزیز دوره دک دانشجویان جهت اطالعبرخی نکات مهم    

 
د ــنما تأکیـاین فصل برخی نکات مهم جهت اطالع دانشجویان و اساتید راه در         
و پیگیري مصوبات ) 1بخش(نامه دوره دکتري  بدیهی است مطالعه دقیق آئین. گردند می

هاي  هاي تحصیالت تکمیلی از وظایف دانشجویان دوره و مقررات جاري دوره
شود این موارد به صورت مستمر از طریق منزلگاه  تکمیلی است و توصیه می تحصیالت

    ..شوندشوندپیگیري پیگیري     wwwwww..sshhaarriiffggrraaddsscchhooooll..iirrالکترونیکی 

 : ثبت نام برخی نکات مرتبط با  •

مه دانشجویان دکتري در طول دوره تحصیل موظف به رعایت و تکمیل برنا )1
پژوهشی خود زیر نظر دانشکده مربوطه و مطابق آخرین برنامه مصوب  -آموزشی

عواقب هرگونه مغایرت با برنامه مصوب یا مقررات جاري دوره بدون . دوره هستند
هماهنگی قبلی با دانشکده و مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه به عهده دانشجو 

 .ن مورد الزامی خواهد بودهاي مصوب در ای است و پرداخت جریمه یا هزینه

در هر نیمسال تحصیلی ) مطابق تقویم آموزشی دانشگاه(مسئولیت ثبت نام به موقع  )2
و پیگیري ارسال مستندات و درج صحیح دروس و نمرات در کارنامه با شخص 

گردد که پس از درج دروس و نمرات در کارنامه  تأکید می ًموکدا. دانشجو است
 افهـذف یا اضـم از حـیرات، اعـگاه، تغیـآموزش دانش تمـتحصیلی دانشجو در سیس

_______________________________ 
 .الزامی استمقررات این بخش براي کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل دوره هاي دکتري دانشگاه 1



٣٩ 

 
وجه  و یا تغییر نمره درس به هیچ) نام مگر در زمان مجاز ترمیم ثبت( دروس 

  در شود که لذا، از کلیه دانشجویان و اساتید محترم تقاضا می. ودامکانپذیر نخواهد ب

 زادروس و ارسال به موقع نمرات نهایت دقت نظر را به عمل آورده و قبل ثبت نام 
انجام هاي الزم را  اقدام به ثبت موارد در سیستم آموزش دانشگاه بررسی ارسال یا

 .کنندنهایی  ًو موارد را دقیقا داده

تا  دکتري جویان محترم موظفند پس از انتخاب و تصویب موضوع رسالهکلیه دانش  )3
در درس به انجام نرسیده است، در هر نیمسال تحصیلی  ًزمانی که رساله کامال

 ًهاي رساله قبال درصورتی که دانشجو در کل واحد. (ثبت نام نمایند »رساله دکتري«
در صفر واحد ثبت دکتري ه رسالدرس با شماره که الزم است  ،باشدثبت نام نموده 

در صورتیکه دانشجویان تا  .)عمل آورد تا منصرف از تحصیل شناخته نشوده نام ب
ه بنیازي  دنرسانانجام  به را دکتري قبل از موعد ترمیم نیمسال بعدي دفاع از رساله

نیمسال بعد ندارند و در غیر این صورت حتی اگر یک روز بعد از در نام  تــــثب
و در  پذیرفتهثبت نام انجام  که الزم است از رساله صورت پذیرد،م دفاع موعد ترمی

 .کنندشهریه را به طور کامل پرداخت  باشندصورتیکه مشمول پرداخت هزینه 

گونه گواهی توسط اداره کل  هر صدورهرگونه بررسی درخواست در زمان مقرر یا  )4
قطعی در سیستم  نام دانشگاه منوط به داشتن ثبتو تحصیالت تکمیلی آموزش 

آموزش در نیمسال مربوطه و عدم وجود نقایص یا مشکالت آموزشی در پرونده 
نامه  شود پس از مطالعه دقیق آئین لذا به کلیه دانشجویان توصیه می. دانشجو است

نسبت به ثبت نام خود اقدام ) مطابق تقویم دانشگاه(دکتري دانشگاه در زمان مقرر 
 .نمایند



٤٠ 

 

و دفاع از پیشنهاد پژوهشی تا تا پایان نیمسال سوم تحصیلی جامع  گذرانیدن امتحان )5
پایان نیمسال چهارم تحصیلی و همچنین ارسال فرم تعریف رساله دکتري که به 
تأیید استاد راهنما و دانشکده رسیده باشد قبل از شروع نیمسال پنجم تحصیلی 

ز بودن دانشجو بدیهی است مجا. جهت ادامه تحصیل در دوره دکتري الزامی است
 .نام در نیمسال پنجم تحصیلی منوط به احراز شرایط فوق خواهد بود جهت ثبت

 :برخی نکات مرتبط با طول دوره و فراغت از تحصیل •

حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره دکتري با حداکثر تمدید سنوات مجاز     )1
 10بعـد   ماو  84نیمسال و براي ورودي هاي  12قبل  و ما 83هاي  براي ورودي
 .نیمسال است

ام بـراي   12پـس از  یـا  (ام تحصـیلی  10دید سنوات تحصیل پس از نیمسال ـتم
. فقط در اختیار کمیسیون موارد خاص دانشـگاه اسـت  ) و ماقبل 83ورودیهاي 

بدیهی است دانشجو پس از اتمام سنوات مجاز و فقط در صورت تأیید مراجع 
شـجو، ملـزم بـه رعایـت ضـوابط و      ذي صالح مبنی بر امکان ادامه تحصـیل دان 

هـاي مصـوب و    استفاده از امکانات، پرداخت هزینهمقررات دانشگاه در مورد 
 .نظایر آن در طول دوره تحصیل خارج از سنوات مجاز است

    هزینه ثبت نام در هر نیمسال خارج از سنوات  ،حاضر مطابق مصوباتدر حال        
دهم کل هزینه پرداختی از طرف  مجاز تحصیل در دوره دکتري معادل یک

 .وزارت علوم، تحقیقات و فناوري براي کل دوره تحصیلی دانشجو است

 



٤١ 

 

راغت از تحصیل دانشجو همان تاریخ دفاع از رساله دکتري دانشجو فتاریخ  )2
به غیر از رساله (چنانچه دانشجو در نیمسال آخر در واحد درسی  .است

غت از تحصیل مطابق تقویم آموزشی نام داشته باشد تاریخ فرا ثبت) دکتري
 .دانشگاه و مقررات مربوطه تعیین خواهد شد

جهت دفاع از رساله دکتري طی مراحل زیر عالوه بر موارد مصوب و روال  )3
 .ستاکده مربوطه الزامی شداخلی دان

مطابق ) به زبان انگلیسی(رساله  بسوطتهیه نسخه نهایی رساله و چکیده م) الف
سط مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه به صورت پرینت ارائه شده تو قالب

هاي پرینت  باالخص نسخه ،افزاري آنها قابل چاپ نرم فایل و فایل اصلی و
که به امضاء دانشجو،  Declarations و Copyright Transfer شده فرم

 .و کمیته دفاع رسیده باشد ، نماینده تحصیالت تکمیلی دانشکدهاساتید راهنما

به ) پس از طی مراحل الزم در داخل دانشکده(مستندات مربوطه ارسال ) ب
همراه فرم تأیید شده اخذ مجوز دفاع به اداره کل تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

 .حداقل دو هفته قبل از تاریخ پیشنهادي جلسه دفاع

ارسال فرم صورتجلسه دفاع توسط دانشکده به ادره کل تحصیالت ) ج
 .فته پس از تاریخ دفاع از رساله دکتري دانشجوه 2تکمیلی دانشگاه حداکثر 

جهت ارسال نمره  فرم صورتجلسه مختص اساتید محترم راهنما نسخه :توضیح
تواند جهت حصول اطمینان از انجام پذیرفتن تصمیمات نهایی مطابق  می دفاع

 ماه پس از تاریخ دفاع از رساله دانشجو به اداره  2نظر هیئت داوران تا حداکثر 



٤٢ 

 

بدیهی است قطعیت نتیجه دفاع از . یالت تکمیلی دانشگاه ارسال گرددتحص
رساله دانشجو و درج نمره در کارنامه پس از وصول این فرم توسط اداره کل 

 .آموزش دانشگاه محرز خواهد شد

شود که بالفاصله پس از دفاع از رساله  به دانشجویان محترم توصیه می) د
ل، تسویه حساب و اخذ مدرك تحصیلی نسبت به طی مراحل فراغت از تحصی

یل ــت از تحصــند فراغــفرآی. (مطابق مقررات جاري دانشگاه اقدام نمایند
ورت ـبدیهی است درص .)ماه به طول انجامد 2توان بسته به شرایط تا  می
دانشجو ملزم به رعایت  ،التحصیلی مراجعه جهت طی مراحل فارغدم ــع

هاي مصوب  زبینی پرونده و پرداخت هزینهمقررات مربوطه جهت تکمیل و با
براي طی مراحل فراغت از جهت مراجعه  عادي بازه زمانی. (خواهد بود
 .)ماه پس از زمان دفاع از رساله است 6تحصیل تا 

ارائه گواهی تسویه حساب  دانشجویان بورسیه جهت فراغت از تحصیل) ه
 .تالزامی اس صنعتی شریف دانشگاهبا دهنده  سازمان بورس

 :هاي مالی در طی دوره دکتري حمایت •

توانند درصورت احراز  در طی دوره تحصیلی، دانشجویان دکتري می )1
جهت (. استفاده نمایند ARA و AA,  RA, TA  يها شرایط از طرح
این مجموعه مراجعه  در 2ضمیمه هاي مربوطه به  نامه آگاهی از آئین

 .)فرمائید
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 :هاي مشترك لعاتی و دورهفرصت مطا برخی نکات مرتبط با •

هاي کوتاه مدت مطالعاتی،  ت دانشجویان دکتري در دورهشرک )1
حتی درصورتیکه ( تحقیقاتی یا تحصیلی مشترك هاي ها یا دوره کنفرانس

هاي دیگري از دانشگاه نظیر معاونت محترم پژوهشی  احدبا هماهنگی و
در اداره کل فقط درصورت طی مراحل الزم ) انجام پذیرفته باشد... یا و 

انشگاه و تأیید معاونت محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دآموزش 
هاي الزم از  دانشگاه رسمیت داشته و در صورت عدم اخذ مجوز

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی وقفه تحصیلی محسوب شده و 
 .مطابق مقررات با آن رفتار خواهد شد

هت اخذ مدرك حداقل شرایط حضور در دانشگاه صنعتی شریف ج )2
 اع از ــامع و دفـحان جـامتدن ـسال در دانشگاه، گذران 2دکتري، حضور 

تعریف رساله زیر نظر یکی  ،پیشنهاد پژوهشی در دانشگاه صنعتی شریف
شریف به عنوان استاد راهنما و طی  صنعتی دانشگاه وقت تمام از اساتید

 .مراحل رسمی دفاع از رساله دکتري است

هاي مشترك یا  ي کوتاه مدت مطالعاتی، دورهها شرکت در دوره )3
هاي مربوطه و  ها و قرارداد هاي علمی منوط به تکمیل فرم کنفرانس
 .است ربط ذيهاي مجاز  متأیید مقا

 

 



٤٤ 

 

ی ـهاي علم ها و دوره شرکت در همایشمرتبط با  مقرراتبرخی  •
 :المللی بین

ها یا  همایشکلیه دانشجویان دکتري موظف هستند که قبل از عزیمت به 
المللی نسبت به کسب موافقت دانشکده و اداره کل  هاي علمی بین دوره

 .تحصیالت تکمیلی دانشگاه اقدام نمایند
همچنین دانشجویان بورسیه موظف هستند ضوابط و مقررات مربوط به 

مراعات  ًدهنده را مطابق قرارداد منعقده یا احکام مربوطه دقیقا سازمان بورس
دهنده نیز  نسبت به کسب موافقت سازمان بورس ،هرگونه اقدام ه وقبل ازدنمو

عمل آورده و مستندات مربوطه را به همراه درخواست خود  اقدام الزم را به
 .به اداره کل تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارائه نمایند
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 2پیوست 
 ,AA, RA,TA ARA   هاي طرح مربوط به  هاي آئین نامه         

            
 )TA( آیین نامه طرح دستیاران آموزشی )1           

 
بطور جـدي طـرح اسـتفاده از دانشـجویان       81-82از آنجا که از نیمسال اول                   

هاي  در کلیه کالس (TA) "دستیارآموزشی"مقاطع تحصیالت تکمیلی به عنوان 
 را درـد بـه اجـ  ـی ارشـ اسی و کارشناسـهاي کارشن ناسی وآزمایشگاهـتمرین کارش

را ـل الزم االجـ ـه ذیـ ـل مربوطـ ـوص رعایت دستورالعمـ ــ، در این خصتـآمده اس
 . باشد می

دستیارآموزشی حتماً بایـد تحـت نظـر یـک عضـو هیـأت        ،در اجراي این طرح -1
علمی دانشکده با مرتبه علمی استادیار به باال، به عنوان مدیر آزمایشگاه فعالیت 

موزشیار و مربی در صورت داشتن آز،حـق التـدریس تعلـق    نماید و به مراتب آ
ــی ــق      م ــر دانشــکده طب ــراي ه ــی ب ــتیاران آموزش ــرد؛ نحــوه تخصــیص دس گی

 :دستورالعمل زیر است

هـاي منـدرج در   سـایر فعالیـت  )+ یک واحـدي (گروه آزمایشگاه 3براي : الف
 تمام وقت ) TA(نفر1= قرارداد

نفـر   1= ي منـدرج در قـرارداد  هاسایر فعالیت+ گروه کالس تمرین  6براي :ب
(TA)  تمام وقت 



٤٦ 

 
سـایر فعالیتهـاي   + یک کالس تمرین + یک گروه آزمایشگاه یک واحدي: ج

 در اجراي این طرح، دستیارآموزشی .نیمه وقت TA)(نفر1=مندرج در قرارداد
+ ساعت تماس مستقیم بـا دانشـجو    10(ساعت کار در هفته  20متعهد به انجام  

و ) سـاعات حضـور بـراي رفـع اشـکال     + ه یـا کـالس تمـرین   رفتن به آزمایشگا
تصـحیح  + مراقبـت در جلسـات امتحـان   + ساعت آماده سـازي آزمایشـگاه   10(

 .باشدمی) هااوراق و گزارش
همچنین تعریف دستیار آموزشی نیمه وقت نصف ساعات مشـخص شـده    •

 . فوق است
  .باشـد یمقـدور مـ   ٢/١،٣/١،٣/٢،٦/٥ عقد قرارداد پاره وقت  بصورت •

 .)گیردتعلق نمیTA ،٦/١ هاي به قرارداد(
سـاعت   2حداقل مبلغ قابل محاسـبه جهـت پرداخـت دسـتیار آموزشـی معـادل        -2

 TA 3/1 گروه مجزا و یا یـک گـروه آزمایشـگاه و معـادل     2کالس تمرین در 
 .باشدمی

 .دستیار آموزشی نباید هیچگونه مشکل آموزشی داشته باشد -3

هاي تمرین حتماً به حداقل تعداد دانشجو در هر  کالس ها و درارائه آزمایشگاه -4
سـاعات نیـز   . کالس طبق مقررات قبلی و آیین نامه حق التدریس عنایت گردد

 . دقیقاً در برنامه حذف و اضافه نیمسال وارد شود

هـا بـه   کالسهاي تمرین صرفاً به دروس مقطع کارشناسی و دسـتیار آزمایشـگاه   -5
ــرد و  دروس کارشناســی وکارشناســی ار  ــق میگی ــطشــد تعل ــی فق ــوان از م ت



٤٧ 

ارشـد و دکتــري  مقــاطع تحصـیلی کارشناسـی   مشـغول بـه تحصـیل   دانشـجویان  
 .کرددر این خصوص استفاده   صنعتی شریف دانشگاه

 . باشدالتحصیالن قابل اجرا نمیدر مورد فارغ TAطرح  :تبصره
    
 سـتیار د در یـک تـرم  بـه طـور همزمـان قـرارداد       توانـد نمی دستیارآموزشـی  -6

 .پژوهشی نیز منعقد نماید
 
و  TAبه طور همزمـان در یـک تـرم هـم از طـرح       تواندنمی دستیارآموزشی -7

 . استفاده نماید...) براي تدریس دروس و پروژه و(التدریس هم حق

 TAتواننـد از طـرح   و نوبت دوم این دانشگاه نیز می يدانشجویان بورسیه دکتر -8
 .استفاده کنند

یـا فقـط   ) TA +مـدیر آز (ی و تخصصـی یـا بـه صـورت     هاي عمـوم آزمایشگاه -9
 .شودارائه می TAتوسط مربیان بدون 

سـاعت و   1نفر در یک گروه بمدت  25هاي تمرین حداقل دانشجو در کالس -10
 .باشدنفر می 12و 9آزمایشگاه اختصاصی و پایه به ترتیب 

ــگاه -11 ــتیار      آزمایش ــتن دس ــورت نداش ــی در ص ــیالت تکمیل ــاطع تحص ــاي مق ه
هاي محاسـبه واحـد معـادل اعضـاي هیـأت       تواند در فرمنیز می  (TA)آموزشی

 .شودعلمی با هر مرتبه علمی وارد شده و محاسبه 

مشمولین طرح سربازي این دانشگاه که به عنوان سرباز کارشـناس در دانشـگاه    -12
 .و یا حق التدریس استفاده نمایند TAاز طرح توانند نمیمشغولند 

. ماه تعیین گردیده است 3ماه و در تابستان  4صیلی مدت قرارداد در هر ترم تح -13
پرداخت مالی در این خصوص با تأییـد کـارکرد دسـتیاران آموزشـی آنـان بـه       



٤٨ 

گاه ـوسیله معـاون آموزشـی دانشـکده و تأییـد نهـایی معاونـت آموزشـی دانشـ        
 .امکان پذیر است

حساب پس انـدازي   TA طرح دانشجویان ص ضروري است کلیهودر این خص  -14
انک ملت شعبه دانشـگاه صـنعتی شـریف افتتـاح نمـوده و شـماره حسـاب        در ب

مربوط را در اختیار امور مالی معاونت آموزشی به منظور واریـز حقـوق ماهانـه    
 . قرار دهند

  
التـدریس  در اجراي طرح فوق، رعایـت مقـررات آموزشـی و آیـین نامـه حـق        -15

 .الزامی است

هـایی   تصـحیح اوراق و مسـئولیت   شرکت در امتحانات میان ترم و پایان ترم و  -16
کـه از ســوي مــدیریت آزمایشــگاه، اسـتاد درس و معــاون آموزشــی دانشــکده   

در صورت عدم حضـور  . گردد، جزو وظایف دستیار آموزشی استارجاع می
TA     التـدریس   حـق % 10در امتحانات بر اساس گـزارش نماینـده آمـوزشTA 

 .شودکسر می

بـه بعـد هیچگونـه     81-82ه از نیمسال اول بنابراین طرح، اداره آموزش دانشگا  -17
پرداختی بابت مراقبین در امتحانات میان ترم و پایان تـرم نخواهـد داشـت و در    

هـا از همکـاري دانشـجویان مقـاطع تحصـیلی در قالـب       این خصوص دانشـکده 
 .مند خواهند بودبهره TAطرح 

وس، توسط دستیاران آموزشی نیز در پایان هر ترم تحصیلی مشابه مدرسین در  -18
 .دانشجویان ارزیابی خواهند شد

 
 



٤٩ 

 
لطفاً با توجه به طرح جدید در تدوین برنامه نیمسال آینده در مقابل نـام دروس   -19

ثبـت    دستیارآموزشـی آزمایشگاهی و در مقابل ساعات کالس تمرین نـام   
 .شود

هـاي کـالس تمـرین و    براي هر دانشـکده بـر اسـاس تعـداد گـروه      TAسهمیه   -20
 .شود تعداد دانشجو تعیین میآزمایشگاه  و 

رد، ـفاده نکـ ـخـود در نیمسـال اول استـ    TAچنانچه دانشکده از تمام ظرفیـت     -21
 .کند تواند در نیمسال دوم از آن استفادهمی

 
در هر سال تحصیلی توسط معاون آموزشـی و تحصـیالت    TAتعرفه پرداخت   -22

 .گردد اه ابالغ میتکمیلی دانشگاه پیشنهاد و پس از تصویب در هیئت رئیسه دانشگ
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 )RA( دستیار پژوهشی طرحنامه  آیین )2

 
دانشـجویان دکتـراي    1385 -86دانشگاه صـنعتی شـریف از ابتـداي سـال تحصـیلی      

 مقـررات . قرار داده اسـت ” دستیار پژوهشی“واجد شرایط را، مورد حمایت مالی 
 .استزیر  به شرح RAمربوط به طرح 

    کمک هزینه دستیار پژوهشی باید درخواست کتبی  دانشجوي متقاضی دریافت  -1
خــود را حــداکثر تــا تــاریخ تعیــین شــده، توســط معاونــت تحصــیالت تکمیلــی  

. دانشکده، جهت بررسی به مدیریت تحصیالت تکمیلـی دانشـگاه ارسـال نمایـد    
است که در صورت احـراز حـداقل    امتیازيشود دستیار پژوهشی  یادآوري می

در صـورت  . تواند بـه دانشـجو تعلـق گیـرد     ولویت کافی میشرایط و دارا بودن ا
محـدودیت اعتبــارات، افــرادي کــه از شــرایط بــاالتري برخــوردار باشــند داراي  

 . اولویت خواهند بود
  .دانشجو حداکثر در نیمسال هشتم تحصیلی خود باشد -2

هـا   سال ورودي دانشجویان مشمول شرایط در ابتداي هر سال تحصـیلی بـه دانشـکده     -3
 .شود اعالم می

گزارش قبولی در امتحان جامع کلیه دانشجویانی که بـراي اولـین بـار متقاضـی      -4
نیمسـال   شهریور بـراي  15تا تاریخ (طرح دستیار  پژوهشی هستند باید حداکثر 

نیمسـال   تیر ماه بـراي  اولنیمسال دوم و تا تاریخ  بهمن براي 15اول و تا تاریخ 
یت تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال شـده  به مدیرسال تحصیلی جاري ) سوم
 . باشد
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    بررسی درخواست دانشجویانی که در دوره قبل قـرارداد دسـتیار پژوهشـی آنهـا       -5

به تصویب رسیده اسـت، فقـط در صـورت وصـول گـزارش قبـولی در دفـاع از        
 بـراي  شـهریور  15تـا تـاریخ   (پیشنهاد پژوهشی و فـرم تصـویب پـروژه حـداکثر     

 بـراي  ه اول تیرمـا نیمسال دوم و تـا تـاریخ    براي بهمن 15تا تاریخ  نیمسال اول و
بـه مـدیریت تحصـیالت تکمیلـی دانشـگاه      سـال تحصـیلی جـاري    ) نیمسال سوم

 . پذیر خواهد بود امکان
دانشجویانی که بدون حمایت مالی وزارت علوم یا مؤسسات دیگـر از فرصـت    -6

کننـد در صـورت دارا    مـی استفاده ) ساله حداکثر یک(مطالعاتی دوران دکتري 
توانند از کمـک هزینـه دسـتیار     دانشگاه می/بودن سایر شرایط و تأیید دانشکده

 . کندپژوهشی استفاده 
مـاه از اولـین نیمسـال     30حداکثر مدت حمایت تحت عنوان دسـتیار پژوهشـی    -7

نیمسـال هشـتم تحصـیلی    تحصیلی پس از قبولی در امتحان جامع دکتري تا پایان 
 . که زودتر به سر آید است، هر کدام

 19مطـابق مـاده    خارجیها زبان  احراز حد نصاب نمره زبان در یکی از آزمون -8
 .آئین نامه دوره دکتري دانشگاه

دانشجویانی که در شرایط خاص امتحـان جـامع یـا دفـاع از پیشـنهاد پژوهشـی        -9
ماننـد اخـذ   (خود را با موافقت تحصیالت تکمیلی دانشگاه به صورت مشـروط  

و یـا تخفیـف درحـد نصـاب آزمـون زبـان دکتـري        ) ان پس از امتحاندرس زب
مطابق ....) هاي مربوطه یا  کسب حد نصاب(اند، تا احراز کامل شرایط  گذرانده

 .شوند مند نمی از مزایاي این طرح بهره این آئین نامهبا موعدهاي مندرج در 



٥٢ 

 
 

که به هـر دلیلـی    درخواست عقد قرارداد دستیار پژوهشی در مورد دانشجویانی -10
در دانشگاه حضور تمام وقت نداشته باشند، فقـط در صـورتی کـه عـدم حضـور      

معاونـت آموزشـی و    هـاي موجـه رسـمی و مصـوب در     ایشان در یکـی از قالـب  
 .دانشگاه باشد، قابل بررسی است تحصیالت تکمیلی

ر عدم حضور اساتید محترم راهنما در هر مقطع از طرح دستیار پژوهشی فقط د -11
، مورد تأیید بـوده  ...)مأموریت، (قالب مقررات جاري دانشگاه و قوانین مصوب 

دانشـکده و دانشـگاه در مـورد    هاي الزم با تحصیالت تکمیلی  و ایجاد هماهنگی
هـاي   جانشین و اجراي صحیح مقررات مذکور و ارسـال بـه موقـع تأییدیـه    تعیین 

 .کارکرد الزامیست
تحصیلی توسط معاون آموزشـی و تحصـیالت    در هر سال RAتعرفه پرداخت   -12

 .گردد تکمیلی دانشگاه پیشنهاد و پس از تصویب در هیئت رئیسه دانشگاه ابالغ می
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 (AA)آئین نامه طرح دستیار اجرایی ) 3             

 
 "راییــاجدستیار "طرح  88-89سال تحصیلی  دوماز نیمسال             

(Administrative Assistantship) دانشگاه صنعتی  مراکز/هاي در کلیه دانشکده
 .آید شریف با مقررات زیر به اجرا در می

انتخاب دستیار اجرایی براساس ظرفیتی که هر نیمسال از طریق معاونت  -1
شود و  اعالم می مراکز/ها آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه به دانشکده

و ارسال گزارش نهایی  مرکز/دانشکدهبا اعالم عمومی آگهی مربوطه توسط 
شامل نام متقاضیان و افراد منتخب توسط دانشکده به مدیریت تحصیالت 

مطابق تقویم (تکمیلی دانشگاه تا قبل از شروع نیمسال تحصیلی مربوطه 
 .پذیرد صورت می) دانشگاه

در این طرح دستیار اجرایی زیر نظر رئیس و معاون تحصیالت تکمیلی  -2
به انجام امور محوله مطابق شرح وظایف مندرج در قرارداد  زمرک/دانشکده

الزحمه  پردازد و پرداخت حق می) در دانشکده ساعت کار در هفته  20معادل(
ام هر ماه 20قبل از هر ماه منوط به وصول گزارش تأیید شده عملکرد مربوطه 

ت معاون تحصیال یامدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه که به تأیید رئیس  به
 .رسیده باشد مرکز/تکمیلی دانشکده
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 :تواند شامل موارد زیر باشد شرح وظایف دستیار اجرایی می -3

، مرکز/اي مرتبط با سایت دانشکده ارائه خدمات فنی و تخصصی رایانه •
 .آنها و نظایر آن رسانی روز به و اساتید و مرکز/الکترونیکی دانشکده وبگاه

مکانیزاسیون سیستم اداري ارائه خدمات فنی و تخصصی درخصوص  •
 .مرکز/دانشکده

هاي آموزشی و پژوهشی  همکاري و ارائه خدمات مرتبط با آزمایشگاه •
 .مرکز/دانشکده

مدنظر باشد الزم است که قبل از آگهی  مرکز/چنانچه موارد دیگري در دانشکده: تبصره
اخذ و  مربوطه تأیید معاون محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه در آن مورد

 .سپس اقدامات الزم مطابق آئین نامه به عمل آید

تواند از بین دانشجویان شاغل به تحصیل مقاطع  دستیار اجرایی فقط می -4
ارشد و دکتري دانشگاه صنعتی شریف انتخاب شده و  تحصیلی کارشناسی

مطابق (نباید داراي هیچگونه مشکل آموزشی در اداره کل آموزش دانشگاه 
 .باشد) آموزشی خود مندرجات پرونده

شرکت  AAتواند در طرح  ارشد نیز می دانشجویان نوبت دوم کارشناسی: 1 تبصره
 .نمایند
باید مطابق نظر دانشکده در دانشگاه حضور تمام وقت AA دانشجوي طرح : 2 تبصره

 .داشته و در خارج از دانشگاه شاغل نباشد



٥٥ 

 
ا ـو ی RA و  TA  ايه زمان در طرحـتواند به طور هم میندستیار اجرایی  -5

 .باشد شرکت داشته هاي حمایتی معاونت پژوهشی دانشگاه رحــط

الزحمه ماهیانه دستیار اجرایی پس از دریافت تأییدیه انجام کار  پرداخت حق -6
ام هر ماه و تأیید نهایی معاونت آموزشی و  20از طریق دانشکده قبل از 

 .ورت می پذیردتحصیالت تکمیلی دانشگاه مطابق قرارداد مربوطه ص

اندازي در  حساب پس در این خصوص الزم است که کلیه دستیاران اجرایی: تبصره
بانک ملت شعبه دانشگاه صنعتی شریف افتتاح نموده و شماره حساب مربوطه را به نحو 

 .کنندمقتضی در قرارداد ذکر

وسط در هر سال تحصیلی ت (AA)الزحمه ماهیانه دستیار اجرایی  تعرفه پرداخت حق   -7
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیشنهاد و پس از تصویب در هیئت رئیسه 

 .گردد دانشگاه ابالغ می
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  (ARA) دستیار پژوهشی کاربردي آئین نامه طرح )4

را ــگاه اجــشی دانشــت پژوهـمطابق آئین نامه ارائه شده توسط معاون ARAطرح 
 .رد از طریق معاون پژوهشی دانشکده خواهد بودمی شود و پیگیري مسائل در این مو
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