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 بسمه تعالي

 مقدمه
 در دانشگاه صنعتی شریف (.Ph.Dنامه دوره دکتری )مجموعه حاضر شامل آیین 

چه بیشتر  و هماهنگی هردانشگاه قطع دکتری آشنایی دانشجویان مو به جهت  ،1است

مصوب شورای  مقررات و هانامهها با آیین های آموزشی و پژوهشی دانشکده فعالیت

و الزم است که به نحو مقتضی در اختیار عوامل تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهیه شده 

محترم  عاونانممحترم راهنما و  استادانمحترم دوره دکتری،  دانشجویان به ویژه ،ربطذی

دوره دکتری در دانشگاه صنعتی شریف با هدف تربیت . 2تحصیالت تکمیلی قرار گیرد

شود های بارز و شاخص در امور پژوهش و آموزش اجرا مییـوانایـص با تــافراد متخص

، باالترین (.Ph.D)آموختگانی که به اخذ مدرک دکتری  رود که دانشو انتظار می

های خود رهبری و وند، بتوانند با تکیه بر آموختهش، نائل میمدرک آموزشی دانشگاه

دار شده و بنابر های آموزشی و پژوهشی را در سطوح عالی عهدهفعالیتهدایت 

و گیری تصمیمشایستگی های فردی ای و توانمندیهای خاص اخالقی، حرفهویژگی

 شان دهند.ها را تا حصول نتایج مطلوب از خود ن گونه فعالیتمدیریت این

 ، دوره دکتری در دانشگاه صنعتی شریف عالوه به تأکید بر احراز بنابراین        
______________________ 

تغییرات در مقررات  مرپیگیری مست .آن نهایی است 35ین نامه در تاریخ تصویب مطابق ماده یمفاد این آ 1

تکمیلی دانشگاه از وظایف دانشجویان یا آگاهی از سایر مقررات دوره و مصوبات شورای تحصیالت 

 صفحه وبهای مربوطه و  بخشنامهرود و این موارد از طریق  تحصیالت تکمیلی به شمار می

grad.sharif.ir    .قابل پیگیری و دستیابی است.قابل پیگیری و دستیابی است  
 ید.های مربوطه آن مراجعه فرمای و تبصره 35ین نامه به ماده یچگونگی اجرای آ جهت  22
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های و حصول استانداردهای الزم در زمینه به ارتقا ،پژوهشی و آموزشیهای توانمندی

های تخصصی فردی دانشجویان این دوره ای و پژوهشی و همچنین تواناییاخالق حرفه

رود که تحصیل در این دوره با توجه به شأن و جایگاه انتظار می نیز توجه خاص داشته و

های الزم زیر نظر انجام فعالیت وقت و با اهتمام به خاص دوره دکتری به صورت تمام

، دانشکده و مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه صورت پذیرد و کلیه راهنما استادان

عوامل درگیر در کسب باالترین استانداردهای الزم و احراز و رعایت صحیح و دقیق 

 ای کوشا باشند.اخالق حرفه

ی مهم مگا ،مجموعه حاضر م با اجرای صحیح و به موقع قوانینی، امیدواربنابراین 

های موجود هرچه بیشتر استاندارد ل اهداف عالی دوره دکتری و ارتقایجهت حصودر 

در این دانشگاه برداشته و موجبات اعتالی جایگاه علمی دانشگاه و کشور عزیزمان را در 

 . هم سازیمافردر جهان  های مختلف علم و فناوریحوزه

 

 ت آموزشي و تحصيالت تکميليمعاون                       

 دانشگاه تحصيالت تکميلييت مدير                                                                  

 ۱۳۹۸تابستان 
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  ستستفهرفهر

  

  صفحهصفحه  

 نامه دوره دکتریینآی: ۱بخش 

 فصل اول : کلیات     

 فصل دوم : شرایط ورود     

 طول دوره فصل سوم :     

                                                                          استاد راهنمافصل چهارم :      

                                                               بخش آموزشی فصل پنجم :     

 امتحان جامعفصل ششم :      

 دفاع از پیشنهاد پژوهشی فصل هفتم :     

 بخش پژوهشی و تدوین رساله فصل هشتم :     

 فصل نهم : سایر مقررات     

 هاپیوست: 2بخش 

 برخی نکات تکمیلی مهم: 1 پیوست   

 دستورالعمل حذف پزشکی درس :2پیوست    

  و رعایت اخالق در پژوهشارسال مقاله :  3پیوست    

 : پذیرش واحدهای انتقالی در دوره دکتری ۴پیوست    
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 فصل اول 

 کليات
 

 : تعريف۱ماده 

زش عالی اسـت کـه بـه اعطـای ی آمو، باالترین مقطع تحصیل .Ph.Dدوره دکتری 

 است. و پژوهشی های آموزشیای هماهنگ از فعالیتانجامد و مجموعهمدرک می

 

 : هدف2ماده 

هدف از ایجاد دوره دکتری، تربیت افرادی است که با احاطه به آثار علمی در یك 

 ن مبـانیهـای پیشـرفته تحقیـق و دسـتیابی بـه جدیـدتریه خاص و آشنا شدن با روششتر

، در رفـع نیازهـای کشـور و های علمـیبـا نـوآوری در زمینـه آموزش و پژوهش، بتوانند

ی در جهـان یهـاثر بـوده و بـه تازهؤگسترش مرزهای دانش، در رشته تخصصی خـود، مـ

 دست یابند.و فناوری دانش 

 

 هافعاليت : محور اصلي۳ماده 

رشته خـاص و کسب تبحر در یك  های دوره دکتری، پژوهشصلی فعالیتمحور ا

تخصصـی  –های علمـی آموزش وسـیله برطـرف کـردن کاسـتی از این رو، .علمی است

، تـا راه است و آشنا نمودن آنها با مرزهای دانش در رشته مورد نظر دانشجویان این دوره

 را برای وصول به اهداف دوره هموار سازد.
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 دوره  شخصات کلي: م4ماده 

و  مـورد نیـاز، هـایسمل گذرانـدن در، شـاآموزشیبخش دو  دارای دوره دکتری

 .است رساله دکتری و تدوین انجام تحقیقات ،رسالهجهت انتخاب موضوع  ،پژوهشی
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 فصل دوم 

 شرايط ورود
 :5ماده 

 شرایط ورود به دوره دکتری عبارت است از:

 کشورداشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی  •

ای یا باالتر، فوق لیسانس( یا دکترای حرفهرشد )نامه کارشناسی اداشتن دانش •

یا خارج کشور که  های داخلمتناسب با رشته تحصیلی مورد تقاضا، از یکی از دانشگاه

یا وزارت بهداشت، درمان و  ،وزارت علوم، تحقیقات و فناوریید یحسب مورد به تا

به  15دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد با معدل  .آموزش پزشکی رسیده باشد

 باال در اولویت قبولی قرار خواهند داشت.

های زبان خارجی مورد تأیید شورای یکی از آزمون حد نصاب نمره در %85کسب  •

 .1آیین نامه، قبل از آزمون ورودی دکتریاین  19تحصیالت تکمیلی دانشگاه مطابق ماده 

 سازمان سنجشتعیین شده توسط قبولی در آزمون ورودی دوره دکتری مطابق ضوابط  •

 و دانشگاه. آموزش کشور

______________________ 
ش علمـی داوطلبـان بـه کـار جزئیات و چگونگی انجام آزمون دکتری )یا سلسله مراحلی که جهت گـزین 1

های مربوط به پذیرش دانشجو ت، و در آگهینامه نیسبه ترتیب ذکر شده در این آیین اشود( لزومگرفته می

 رسانی می شود.های معتبر و مرتبط اطالعتحصیالت تکمیلی دانشگاه، و رسانهالکترونیکی از طریق سامانه 
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ورود به دوره دکتری در دانشگاه صنعتی شریف از طریق شرکت در آزمون  :۱ تبصره

 پذیر است. فقط داوطلبانی که مشمول)داوطلب آزاد، بورسیه و ...( امکان 1ورودی دکتری

 صنعتی  دانشگاه درخشان مصوب شورای استعدادهای ،خشاندر استعدادهای نامهآیین

توانند بدون شرکت در آزمون ورودی، و با رعایت شرایط آن آیین ، میباشــندشریـف 

 نامه در دوره دکتری پذیرفته شوند. 

 

تواند تحصیل کند با نامه در کدام رشته میتشخیص اینکه دارنده کدام دانش :2 تبصره

       و  ای رشته یا شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه برای موارد میان ،طربنظر دانشکده ذی

 است. ،ای رشته فرا

 

کسب حد نصاب  گواهی ،همراه مدارک شرکت در آزمون دداوطلبان بای :۳ تبصره

مطابق ، را سال از تاریخ اخذ آن گذشته باشد 2که کمتر از  ،ذکر شده خارجی زبان نمره

 ارائه نمایند. ،شود دوره دکتری درج می روالی که در آگهی پذیرش

 

 مسالین 8 یکه حداکثر ط وستهیپ یکارشناس ۀدور ۀدانش آموختگان برجست :4 تبصره

شده و توسط  لی( فارغ التحصیلیتحص مسالین 10 یدو رشته ا انیدانشجو ی)برا یلیتحص

در صورت  ،شوند ممتاز شناخته یدرخشان دانشگاه، دانشجو یاستعدادها یشورا

 دییو تأ ربطیذ ۀدانشکد یلیتکم التیتحص یبا انتخاب شورا توانندیدرخواست م

-، پس از دانشو سازمان سنجش آموزش کشور درخشان دانشگاه یاستعدادها یشورا

دوره با  نیدر ا رشیشوند. پذ یدکتر ۀوارد دور مستقیماً ،در دوره کارشناسی آموختگی

بدون آزمون  یدکتر ۀممتاز در دور انیدانشجو رشیپذ ۀنام وهیش"ضوابط مقرر در  تیرعا

 .شودیدانشگاه انجام م "یورود
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 فصل سوم 

 طول دوره
 

 :6ماده 

اسـت.  نیمسـال 8و حـداکثر  نیمسال 6حداقل مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری 

دانشـکده،  تأییـدتواند به پیشنهاد استاد راهنما و یتحصیالت تکمیلی دانشگاه، ممدیریت 

صورت احراز  ، و یا درکند اضافهمدت مجاز تحصیل دانشجو را به  ل تحصیلینیمسا یك

تمدید برای نیمسال دهم منوط  گیری نماید. مورد حداقل سنوات تصمیم شرایط دفاع در

 به اخذ مجوزهای الزم از مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه است.

 

صورت عدم مغایرت با در  تحصیلی دهمتمدید سنوات تحصیل پس از نیمسال  :۱ تبصره

فقـط در اختیـار شـورای تحصـیالت تکمیلـی دانشـگاه اسـت.  ، قوانین سازمان نظام وظیفـه

-علمـیپیشـرفت منـوط بـه دانشجو پس از اتمام سـنوات مجـاز ادامه تحصیل بدیهی است 

تأییـد مراجـع ذی  شهریه و هزینه های مصـوب،  پرداخت ،  26مطلوب وفق ماده  پژوهشی

رعایــت ضـوابط و مقــررات دانــشگاه در و  کان ادامه تحصــیل دانشـجوصالح مبنی بر ام

واهـد خ استفاده از امکانات و نظایر آن در طول دوره تحصیل خارج از سنوات مجازمـورد 

در صورت موافقت با ادامه تحصیل دانشجو خارج از سنوات مجـاز تحصـیل، عبـارت  .بود

دانشجو در نیمسـال مربوطـه درج خواهـد  در کارنامه "یتحصیلمجاز سنوات  پایاناخطار "

 شد



 

9 

 

اسـت. در  مسالین ازدهی، حداکثر مستقیم یدوره دکتردر  لیسنوات مجاز تحص :2تبصره 

مدت زمان حـداکثر تـا  نیا ربط،یذ ۀدانشکد دییتأ استاد راهنما و شنهادیصورت لزوم، با پ

 نیهمچن زدهم،یس مسالین یبرا لیمدت تحص دیاست. تمد دیقابل تمد یلیتحص مسالیدو ن

 دانشگاه است. یلیتکم التیتحص شورای دییمنوط به تأ

 

 :7ماده 

هـای یـا سـایر دورهدکتری دیگر دوره دکتری در  دوره زمان دانشجویتحصیل هم

 ، ممنوع است.(دولتی و غیردولتی، داخلی و خارجیهای اعم از دانشگاه) تحصیلی

 

های رسمی بین دانشگاه نامهطابق با توافقهای مشترک با سایر مؤسسات مدوره  :۱ تبصره

 .شودزمان در دو دوره محسوب نمیمو مؤسسه مورد نظر، به عنوان تحصیل ه

 

ها تغییر رشته یا انتقال دانشجوی دکتری تخصصی در دانشگاه یا سایر دانشگاه :2تبصره 

  ممنوع است.

 

 :۸ماده 

ده و دانشجو موظف است در طی بوطور تمام وقت ه تحصیل در دوره دکتری ب         

های آموزشی و پژوهشی خود زیر نظر استاد م رساندن فعالیتاین دوره ضمن به انجا

های مختلف آموزشی و پژوهشی راهنما، کلیه ضوابط و مقررات جاری دانشگاه در حوزه

 نباالتری باتوجه به شأن و جایگاه دوره دکتری در کسب رعایت نموده و به ویژه را دقیقاً
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 ای بکوشد. حرفه و دقیق اخالق پژوهشی و رعایت صحیح و پژوهشی های استاندارد

 مراجعه نمایید. 3برای اطالع از برخی از موارد مهم به پیوست 

 

 : ۹ ماده

 شود: در موارد زیر دانشجو از ادامه تحصیل در دوره دکتری محروم می       

 .16کمتر از  نمرات میانگین مام آن با عدم اتمام دوره آموزشی در مهلت مقرر یا اتالف( 

های پژوهشی رساله در ارزیابی پیشرفت فعالیت (U)(  احراز دو بار عملکرد نامطلوب ب

 دکتری.                                                                             

هشـی یـا دفـاع از رسـاله ( عدم موفقیت در گذراندن امتحان جامع، دفاع از پیشنهاد پژوج

 مقرر. مهلتدکتری در 

 ( عدم ثبت نام در یك نیمسال تحصیلی بدون دلیل موجه.د

 ( اتمام سنوات مجاز تحصیلی.ه

 

ادامـه تحصـیل دانشـجو در صـورت محرومیـت از تحصـیل منـوط بـه موافقـت  :۱تبصره 

 شـهریه و پرداخـت شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه بوده و در صورت موافقت، صرفاً با

 ممکن خواهد بود. های مصوبهزینه

 

ر صورت محروم شدن یا انصراف دانشجو از ادامه تحصـیل در دوره دکتـری، د :2 تبصره

ای براساس کارنامه تحصـیلی دانشـجو گواهینامه با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، صرفاً

 گیرد. در اداره کل آموزش دانشگاه صادر و در اختیار وی قرار می

 



 

11 

 

 

 

 فصل چهارم 

 استاد راهنما
 

 :۱0ماده 
اسـتاد راهنمـا بــه تقاضـای دانشــجو و موافقـت کتبــی اسـتاد و بــا تصـویب شــورای 

 .شودتحصیالت تکمیلی دانشکده تعیین می

 

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

و به اداره کل تحصیالت تکمیلی دانشـگاه معرفـی  تحصیلی دانشجو، تعیین در نیمسال دوم

دانشکده ، معاون تحصیالت تکمیلی . در صورت عدم تعیین استاد راهنما در بدو ورودشود

 گیرد.یده مــبرعهحداکثر تا پایان نیمســال اول یا مدیر گروه، وظایف استاد راهنما را 

 

 :۱۱ماده 

آزمایشـی دانشـگاه صـنعتی  -یت علمـی رسـمئـید حـداقل عضـو هیبا استاد راهنما

سـابقه تـدریس  سال 3 باحداقل دارای مرتبه استادیاری یا استادیار پژوهشی  ،شریف بوده

از لحـا  تحقیقـاتی  در ایـن مـدتو  اشـدهـای تحصـیالت تکمیلـی ب یا تحقیق در دوره

، به دانشجوی کارشناسی ارشد( 2التحصیل کردن حداقل  )شامل فارغ فعالیت قابل قبولی

 باشد. کردهص دانشکده ارائه تشخی
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ت علمی قراردادی در صورتی کـه پرونـده تغییـر وضـعیت آنهـا بـه ئاعضای هی :۱ تبصره

و به اداره جـذب هیئـت علمـی  آزمایشی در کمیته منتخب دانشکده تصویب شده –رسمی

 ی دانشـجو رایتواننـد راهنمـاباشند می باالباشد و دارای دیگر شرایط  دانشگاه فرستاده شده

 بر عهده گیرند.

 

بـرای دانشـجویان دوره دکتـری مسـتقیم الزم اسـت کـه اسـتاد راهنمـا از میـان  :2تبصره 

آموختـه دکتـری را  حـداقل دو دانشدانشـگاه، کـه قـبالً تمـام وقـت اعضای هیئت علمـی

 یشــورا ۀبــر عهــد طیشــرا نیــاحــراز ا صیتشــخراهنمــایی کــرده باشــند، برگزیــده شــود. 

 ه است.دانشکد یلیتکم التیتحص

 

امکـان بعنوان اسـتاد راهنمـا بازنشسته اعضای هیئت علمی  : تخصیص دانشجو به ۳تبصره  

  .پذیرنمی باشد

 

ــورد دانشــجویانِ :4تبصررره  ــیِ در م ــت علم ــه تحصــیل عضــو هیئ ــغول ب ــته،  مش بازنشس

عضـو هیئـت علمـی قبـل از بازنشسـتگی دانشـجو  یکه تصـویب پیشـنهاد پژوهشـیدرصورت

بـه تشـخیص شـورای شـجو توسـط وی منـوط ادامه هدایت رسـاله دان ،صورت گرفته باشد

یکی از اعضـای معرفی دانشکده و نیز  در مبنی بر حضور فعال تحصیالت تکمیلی دانشکده

 .است بعنوان استاد همکار دانشکده آزمایشی-رسمی یا رسمی هیات علمی

 

 : ۱2ماده 

یك یا توان ، میدانشکده ید شورای تحصیالت تکمیلییراهنما و تابه پیشنهاد استاد 

گیـری به جهت بهره را تهسران و محققان برجظن ت علمی یا صاحبئدو نفر از اعضای هی
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به عنوان استاد  از تجارب و دانش تخصصی مرتبط با تحقیقات در رساله دکتری دانشجو،

همکار درج نسبت همکاری در فـرم  استاداندر مورد  د.نموتعیین  رساله یا مشاور همکار

، بـه معنـی نسـبت عریف رساله دکتری دانشجو الزامی است. عـدم درج نسـبت مشـخصت

اسـتاد راهنمـای اول  همکاری سهم همکار و استاد راهنماست. استادانمساوی مابین کلیه 

 باشد. کمتراز سایر همکاران  نبایددانشجو 
 

 د.باشوهشی یا استادیار پژ ،مرتبه استادیاری دارای باید حداقلهمکار استاد  :۱ تبصره

 تنها داشتن مدرک دکتری با علمی نیستند  هیئتنظران و محققانی که عضو صاحب

 .توانند به عنوان استاد مشاور انتخاب شوندمی

پژوهشی  آموزشی و هایبر فعالیتنظارت  و مسئولیت هدایت، مشاوره :2تبصره 

راهنما است و  ول دوره تا دفاع از رساله دکتری با شخص استادطدانشجوی دکتری در 

کاری در فرآیند پژوهشی در ارائه مشاوره علمی و هم همکار یا مشاور صرفاً استادان

 .کنندمشارکت می
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 فصل پنجم

 آموزشي  بخش
 

 :۱۳ماده 

 ،تحصـیلی خـود به تعداد واحدهای مورد نیاز رشـتهبسته  ،دوره دکتری اندانشجوی

ظر استاد راهنمـا مطـابق برنامـه مصـوب شـورای واحد درسی را با ن 18تا  12بین ند موظف

طول مدت مجـاز   د.نتحصیالت تکمیلی دانشگاه در مدت مجاز دوره، با موفقیت بگذران

مورد نیاز دوره دکتـری،  هایدرس که گذراندننیمسال است  ۴حداکثر  بخش آموزشی

بایـد در  امتحان جـامع گذراندن مورد نیاز در دوره دکتری، وخارجی راز شرایط زبان حا

برای آگاهی از ضوابط انتقال واحدها به دوره دکتری به پیوست  .صورت گیرداین مدت 

 مراجعه نمایید. ۴

 

اگر دانشجویی، تعدادی از واحدهای درسی الزم را در دوره کارشناسـی ارشـد  :۱ تبصره

نگذرانده باشد، موظف است، به تشخیص دانشکده، کمبود واحـدهای درسـی خـود را در 

قبـولی در و حـداقل نمـرۀ  ،6موزشی جبران کند. حداکثر تعداد واحدهای جبرانـی آ بخش

درخصـوص  اسـت. 20از  1۴ میـانگین کـل دانشـجو، در ، بدون احتسـابجبرانی هر درس

شـود. ایـن توصـیه مبتنـی بـر ایـن دروس جبرانی بسنده کردن به حداقل ممکـن توصـیه می

هایی که در دوره کارشـناسی ارشـــد شواقعیت است که دانشجویان دوره دکتری با آموز
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و با اسـتفاده از امکانـات  توانند شخصاًاند که میاند به سطحی از دانش و تجربه رسیدهدیده

 فراگیر موجود، کمبود دانش نظری خود را در دروس جبرانی مرتفع سازند.

 

و را تـا جبرانی مورد نیاز هر دانشـجهای درس استاد راهنما موظف است فهرست :2تبصره

 تعیـیندانشـجو و حـداکثر تـا پایـان نیمسـال اول تحصـیلی  wیك ماه قبل از موعد حذف 

تحصـیالت  شـورای دروس جبرانـی توسـط پس از تأییـددانشکده نیز موظف است  نماید.

جهت درج در پرونده دانشجو به اداره کـل تحصـیالت تکمیلـی  موارد را تکمیلی دانشکده

مربوطه به معنـای عـدم نیـاز بـه گذرانـدن دروس جبرانـی عدم ارسال فهرست  .کندارسال 

 خواهد بود.
 

 

جـاز دوره آموزشـی افـزوده    واحد درس جبرانی یك نیمسال به طول م 6به ازای  :۳تبصره

و رعایت  است نیمسال 9سنوات مجاز تحصیل دانشجو همواره  سقفشود. بهر صورت، می

 آن الزامی است. 1و تبصره  6ماده 

 

 راندن کلیه دروس جبرانی تا پایان نیمسال دوم تحصیلی دانشجو الزامی است.گذ :4تبصره

 

بـه صـورت آن  در صورت اخذ درس پـس از دفـاع از پیشـنهاد پژوهشـی نمـره :5تبصره 

 در کارنامه وارد خواهد شد. (Fیا  CRغیرعددی )

 

 واحـد درس سـمینار، 2بـا احتسـاب  بخش آموزشی در دوره دکتـری مسـتقیم  :6تبصره 

طول دوره آموزشی در دوره دکتری مستقیم حداکثر  واحد است. 38و حداکثر  32حداقل 

 نیمسال است. 5
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به تشخیص استاد راهنما و تایید شورای تحصیالت تکمیلی دانشـکده، دانشـجو :  7تبصره 

واحـد  18سـقف  بـا رعایـت ) واحـد درسـی مـازاد بـر برنامـه مصـوب 6موظف اسـت تـا 

 شی خود)بدون پرداخت هزینه( اخذ نماید.، در دوره آموز(آموزشی

 

 :۱4ماده 

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 

 

حذف دروس  یك بار در طول دوره تحصیل مجاز است. تنها (W)حذف درس   :۱تبصره

 مع، پیشنهاد پژوهشی، رساله دکتری و دفاع از رساله دکتـری امکـان پـذیر نیسـت.امتحان جا

 .مراجعه نمایید 2جهت اطالع از دستور العمل حذف پزشکی درس به پیوست 

 
 نصاب حد از کمتر نظر، مورد درس حذف از پس واحدها تعداد که صورتی در :2تبصره

الت تکمیلی دانشکده برای حذف واحد( شود، گرفتن تأیید معاون تحصی 6تعیین شده )

غیر موجه درس به تشخیص شورای تحصیالت  (W)در صورت حذف درس الزامی است.

 الزم ثبت نامی واحد ازحداقلبه کمتر  تعداد واحدهای باقیمانده تکمیلی دانشگاه و رسیدن

، دانشجو موظف به پرداخت هزینه درس مطابق تعرفه مصوب هیئت امنای هر نیمسال در

 تحصیلی به هر صورت آن نیمسال از نظر سنوات یك نیمسال کامل اه خواهد بود.دانشگ

  .دشومحسوب می
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در نیمسالی که دانشجو در امتحان جامع ثبت نام کرده است، با ثبت نـام در یـك   :۳تبصره 

 را قـبالهـا  درسشـود، مگرآنکـه کلیـه صورت تمـام وقـت شـناخته مـیه واحدی ب 3درس 

 گذرانده باشد.

 

 31مـاده  مطـابق  ،(TA0) آموزشـی دسـتیاراز قبیل  موظفواحدهای گذراندن  :4بصره ت

نمـرات میـانگین  محاسـبه تعـداد واحـدهای نیمسـال و درالزامی است، ولـی همین آیین نامه 

  شود.نمیلحا  دوره  نیمسال و

 

دانشجو موظف است حد نصاب نمره آزمون زبان خـارجی مـورد تأییـد شـورای  :5تبصره 

ثر تا پایـان نیمسـال دوم تحصـیلی احـراز کادح 19یالت تکمیلی دانشگاه را مطابق ماده تحص

به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارائه دهد. در زمان مقرر نموده و مستندات مربوطه را 

 تأیید احراز حد نصاب نمره و تحصیلی منوط به ارائه ممجوز ثبت نام دانشجو در نیمسال سو

 .جی خواهد بودزبان خار آزمون

 

مستندات مربوط به کسب حد نصاب نمـره آزمـون زبـان نکردن در صورت ارائه  :6تبصره 

و تأیید مراجع ذی ربط مبنی بر امکان ادامه تحصیل دانشجو، دانشـجو  در زمان مقرر خارجی

راز ـدر هر نیمسال تحصیلی تـا زمـان احـ ،موظف است ضمن اجرای کلیه مفاد حکم مربوطه

نمـوده و  شـرکت یـر زبـان خارجــمعتبـ ونـداقل یـك آزمــدر حـ ،ای الزمهـ ابـحد نص

 دانشـگاه کارنامه مربوطه را قبل از ثبت نام در نیمسال بعدی به مدیریت تحصـیالت تکمیلـی

 .کندارائه 
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واحـد در  1۴و حـداکثر  8دانشجو ملزم است که حداقل در دوره دکتری مستقیم  :7تبصره 

 .مانده باشد یباق یدرس واحد 8آنکه کمتر از هر نیمسال اخذ نماید. مگر 

 

در خارج از تقویم   انجام امور آموزشی برای ربطدر صورت موافقت مراجع ذی :۸تبصره 

 .است مربوطه الزامی های اجراییآموزشی دانشگاه، پرداخت هزینه

 

 :۱5ماده 

در دوره  قابل قبول کل و حداقل میانگین ،20از  1۴داقل نمره قبولی در هر درس ح

 است.   20از  16 آموزشی

 

در صورت عدم احراز حد نصاب میانگین کل پس از گذراندن دروس موظف،  :۱ تبصره

حـد اکثـر تـا توانـد دانشـجو میتحصیالت تکمیلی دانشکده  شورایو تایید استاد راهنما  با

 ر غیر اینرا احراز نماید. دبا اخذ درس یا دروسی، حد نصاب میانگین  چهارمپایان نیمسال 

 صورت وی از ادامه تحصیل محروم خواهد گردید.

 

عدم احراز حد نصاب میانگین کل پس از گذراندن دروس موظف دوره  :2تبصره 

 .شوددر کارنامه دانشجو می "شرط معدل اخطار عدم احراز"آموزشی موجب درج 

 

 یمتـوال) مسـالینمرات دانشجو در دو ن نیانگیچنانچه م در دوره دکتری مستقیم: ۳تبصره 

 17کمتـر از  یبخـش آموزشـ افتنیـ انیـپا از پـس یکل نمرات و نیانگیم ایو  ی(نامتوال ای

 بـا رعایـت طـول دوره و سـقف واحـد موظـف ارشدی او به کارشناس یلیتحص ۀباشد، دور

 شود.یم لیتبد
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 فصل ششم

 امتحان جامع
 

 :۱6ماده 

، پژوهشـیو  یتهـای علمـیهدف از برگزاری امتحان جـامع، کسـب اطمینـان از قابل

برخـورداری از قـوه ابتکـار  و توانایی برخورد اصولی بـا مسـائل و داشـتن روحیـه علمـی

کلیــه دروس دوره کســب نمــره قبــولی در اســت و الزم اســت کــه پــس از  دانشــجویان

ده سـال سـوم تحصـیلی( بـا موفقیـت گذرانـآموزشی توسط دانشجو )حداکثر تا پایان نیم

 شود.

 

 :۱7ماده 

 .استیا شفاهی به تشخیص دانشکده  /و کتبی های بخشان جامع شامل امتح 

 ۴ی مرکـب از حـداقل هیئتـامتحان جامع زیر نظر شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده و 

 نفر به شرح زیر برگزار می شود:

 استاد راهنما  

  دیگـر نفـر دو علمی، حداقل یك نفر دانشیار و هیئتنفر عضو  3حداقل 

سـال سـابقه  3یـا اسـتادیار پژوهشـی بـا  ،اسـتادیاری دارای حداقل مرتبـه

 تدریس یا تحقیق در دوره های تحصیالت تکمیلی.
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نامـه انجـام میشـود. همـین آیین 20جـامع بـر اسـاس مـاده  نحـوه ارزیـابی امتحـان تبصرره:

مـواد  بـادر توافق ، را کدهـبرگزاری امتحان جامع دانش نامه اجراییها موظفند شیوهدانشکده

و بـه  کننـد و به اداره کل تحصـیالت تکمیلـی دانشـگاه ارسـال کرده نامه، تنظیمینــآی این

 اطالع دانشجویان نیز برسانند.

 

 :۱۸ماده 

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

ه مطابق برنامآموزشی را بخش موظف  یدرس تعداد واحدهای دو سوم ی که انویــدانشج

( گذرانـده باشـند، مجـاز بـه 15مفـاد مـاده  رعایـتبا ) 17دل حداقل ـمعبا مصوب دوره 

  هستند.شرکت در امتحان جامع 

 

هفتـه قبـل از  2حداقل  امتحانجهت برگزاری امتحان جامع، اخذ مجوز برگزاری  تبصره:

 الزامی است.دانشگاه امتحان جامع، از اداره کل تحصیالت تکمیلی  زمان

 

 :۱۹ماده 

مـورد تأییـد شـورای خـارجی های زبـان در یکی از آزمونالزم  حد نصابحراز ا          

ایـن  خواهـد بـود. جامعپیش نیاز شرکت دانشجو در امتحان تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

 موارد در حال حاضر به شرح زیر هستند:
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 حد نصاب نمره آزمون

MCHE (MSRT) 60 

TOLIMO 550 

TOEFL 

Paper based 550 

Internet based 79 

Computer based 213 

IELTS 6.5 

 

 :20ماده 

 16، نبایـد از در مواد امتحانی کتبی ویا شـفاهی امتحان جامعهای همیانگین کل نمر

حد نصاب قبولی در هـر مـاده  ، همچنین قبولی در امتحان جامع منوط به احرازکمتر باشد

در صـورت عـدم شـود. هر دانشـکده تعیـین می نامه داخلیتوسط آیین است که امتحانی

ر مدت مجاز بخـش آموزشـی، ر دـتنها یك بار دیگوی ، قبولی دانشجو در امتحان جامع

 تواند در امتحان جامع شرکت کند.می

 

دانشکده موظف است نتیجه قبولی یا عدم قبولی یا تمدید مهلت دانشـجویان در  :۱تبصره 

، بـه اداره تا پایـان نیمسـال مربوطـه را حداکثر امتحان جلسه به همراه صورت ،امتحان جامع

امتحـان جـامع  نتیجـهدر صورت عدم ارسال  کل تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال نماید.

در مـورد  .شودل میــتبدی (F) ردودـمامتحان جامع در آن نیمسال به  نتیجه، در زمان مقرر

کـه تـابعی از زمـان  یلـی دانشـگاهدر معاونت آموزشی و تحصـیالت تکم یقوانین و مقررات

قبولی در آزمون جامع دکتری هستند، زمان مؤثر، زمان وصول نتیجه آزمـون بـه اداره کـل 

 تحصیالت تکمیلی دانشگاه است.
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 مطـابق تقـویم ثبـت (16)وفق ماده در زمان مقرر امتحان جامعنام در درس  ثبت :2تبصره 

در صـورتی کـه دانشـجو در دانشـجو اسـت. نام دانشگاه در هر نیمسال تحصیلی از وظایف 

زم برای اخذ مجوز را احراز نکـرده، یـا بـه امتحان جامع ثبت نام نماید ولی پیش نیازهای ال

تشخیص و تأیید دانشکده مهلت بیشتری )در زمان مجاز( برای برگزاری امتحان جامع الزم 

 Examination)  ((EPامتحـان جـامع در آن نیمسـال بـه صـورت )درس  تیجه ن باشد،

Postponed  ثبت نام در امتحان جامع و داشتن شـرایط  شود.درج میدر کارنامه دانشجو

 (F)در آن، منجر بـه درج نمـره مـردودی  دانشجو شرکت در امتحان جامع و عدم شرکت

صرفاً برای یـك بـار  امتحان جامع در مجدددر هر حال ثبت نام  در آن نیمسال خواهد شد.

بـا پرداخـت هزینـه هـای و  دانشگاه وز از اداره کل تحصیالت تکمیلیدریافت مجبا  دیگر

  .پذیر خواهد بودامکان مصوب
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 فصل هفتم

  (Research Proposal)دفاع از پيشنهاد پژوهشي 
 

 :2۱ماده 

روی موضـوعی کـه توسـط اسـتاد بر دانشجو موظف است از نیمسال دوم تحصیلی 

الزم د.  کنـو پیشـنهاد پژوهشـی خـود را تهیـه ه کردراهنما برای او مشخص شده مطالعه 

، در همـان نیمسـال یـا و پایان دوره آموزشی دانشجو پس از قبولی در امتحان جامعاست 

از پیشـنهاد پژوهشـی خـود در تا پایان نیمسـال چهـارم تحصـیلی و حداکثر  نیمسال بعدی

 .کندداوران دفاع  هیئتحضور 

 

نفر دیگـر از  3و حداقل راهنما،  )ان(استاداست از ترکیب هیئت داوران عبارت  :۱تبصره 

 3علمی در زمینه مربوط، با درجه حداقل استادیاری، یا استادیار پژوهشـی بـا  هیئتاعضای 

ــق در دوره ــدریس و تحقی ــه انتخــاب شــورای ســال ســابقه ت ــی، ب ــای تحصــیالت تکمیل ه

انشـیار بـه بـاال باشـد. تحصیالت تکمیلی دانشکده، که باید حداقل یك نفر آنها بـا مرتبـه د

از دانشـکده، یـك نفـر از خـارج  حـداقل یـك نفـر از ایـن اعضـا الزم است کـه  همچنین

توانـد معاون تحصیالت تکمیلـی دانشـکده  می دانشکده و یك نفر از خارج دانشگاه باشد.

یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده یا داوران داخلی را به عنوان مدیر جلسه دفاع انتخاب 

 د.نمای
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دفـاع ، اخـذ مجـوز برگـزاری دفـاع از پیشـنهاد پژوهشـیجلسه جهت برگزاری  :2تبصره 

، از اداره کـل تحصـیالت تکمیلـی دفـاع از پیشـنهاد پژوهشـیهفته قبـل از زمـان  2حداقل 

 دانشگاه الزامی است.

 

مهلـت  یـا تمدیـد(F) یـا عـدم قبـولی  (P) نتیجه قبـولیدانشکده موظف است  :۳تبصره 

دو هفتـه  حـداکثر دفـاعجلسـه  صورت را در قالب پیشنهاد پژوهشیدفاع از در دانشجویان 

، بـه اداره کـل و قبـل از زمـان تـرمیم ثبـت نـام نیمسـال بعـدی دفاعجلسه پس از برگزاری 

 دفـاع از صـورت جلسـه  در صورت عدم ارسال  تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال نماید.

تعویـق پیشـنهاد پژوهشـی در آن نیمسـال بـه  درسمقـرر، نتیجـه  پیشنهاد پژوهشی در زمان

و دانشجو موظـف بـه ثبـت نـام مجـدد در دفـاع از پیشـنهاد  شودتبدیــل می (EP)امتحان 

در مورد قوانین و مقرراتی در معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی ) پژوهشی خواهد بود

مـان مـؤثر، زمـان هسـتند، ز دفـاع از پیشـنهاد پژوهشـیدانشگاه که تابعی از زمان قبولی در 

 (به اداره کل تحصیالت تکمیلی دانشگاه است. دفاعوصول نتیجه 

 

دفـاع از پیشـنهاد پژوهشـی در  زودتر از نیمسـال چهـارم در صورتی که دانشجو :4 تبصره

نیازهای الزم برای اخذ مجوز را احراز نکرده، یا به تشخیص و تأییـد ولی پیش کندنام  ثبت

نتیجـه باشـد،  الزم یـــنهاد پژوهشــــپیشدفـاع از ی برگـزاری دانشکده مهلت بیشتری  بـرا

 درج می شـود. EP  (Examination Postponed) در آن نیمسال به صورتارزیابی 

  درج خواهد شد. (F)در غیر این صورت نمره مردودی 

 

در صورتی که هیئت داوران دفاع از پیشنهاد پژوهشی در انتهای برگزاری جلسه  :5تبصره 

نتیجه ثبـت نـام در آن  تشخیص دهند که برگزاری مجدد جلسه دفاع ضروری است، دفاع،
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مجـدد  در این صورت ثبـت نـام  درج گردد. I (Incomplete)نیمسال میتواند به صورت 

 در دفاع از پیشنهاد پژوهشی در نیمسال بعدی الزامی است.

 

فت مجوز از اداره کل دریا دفاع از پیشنهاد پژوهشی جلسه برای برگزاری مجدد :6تبصره 

ثبـت نـام در در هر صورت  است. الزامیبا پرداخت هزینه های مصوب تکمیلی تحصیالت 

 امکان پذیر نخواهد بود. پس از نیمسال ششمدرس دفاع از پیشنهاد پژوهشی 
 

برای  در کارنامه برای دفاع از پیشنهاد پژوهشی( F) نمره درج در صورت: 7تبصره 

 الی یا غیر متوالی( دانشجو از ادامه تحصیل محروم می شود.)به صورت متو بار دوم
 

مـدیر  توسـط جلسه دفاع در انتهای جلسه و تحویـل آن تنظیم و تکمیل صورت :۸تبصره 

 تحصیالت تکمیلی دانشکده الزامی است. دفتربه استاد راهنما  جلسه یا

 

 :22ماده 

راهنما و  تایید استاد تعریف الکترونیکی موضوع رساله دکتری توسط دانشجو که به

 تاقبل از شروع نیمسال پنجم تحصیلی دانشجو الزامی است. دانشکده رسیده باشد
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 فصل هشتم

 رساله ينبخش پژوهشي و تدو
 

 :2۳ماده 

تصـویب  و ، پـس از قبـولی در امتحـان جـامعرسـاله دکتـریثبت نـام دانشـجو در  

زیر نظـر اسـتاد  رسالهدر انجام عملکرد دانشجو  پذیرد.می صورترساله دکتری  موضوع

در  (U) نـامطلوبیا ( S)مطلوب صورت ه بتحصیلی در پایان هر نیمسال  راهنمای رساله

 کارنامه وی ثبت می شود.

 

نام در درس رساله دکتری در زمان مقرر مطابق تقویم ثبت نام دانشگاه در هر  ثبت تبصره:

ثبت نام یا عدم ارسـال بـه موقـع  نیمسال تحصیلی از وظایف دانشجو است. در صورت عدم

در کارنامه دانشـجو  (U)نتیجه درس )در زمان مقرر ارسال نمرات نیمسال تحصیلی( نتیجه 

 درج خواهد شد.

 

 :24ماده 

صورت متوالی یـا ه )ب رسالهدر انجام  (U) «نامطلوب»عملکرد  2در صورت کسب 

 محروم می شود. تحصیلغیر متوالی( دانشجو از ادامه 
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 :25 ماده

واحـد اسـت.  مجمـوع  2۴تـا  18تعداد واحدهای رسـاله در مرحلـه پژوهشـی بـین  

دانشجو موظف است  واحد است.  36 واحدهای درسی و رساله دانشجو در دوره دکتری

 .کندثبت نام  دکتری رسالهدر درس واحد  12تا  6در بخش پژوهشی در هر نیمسال بین 

 

 :26ماده 

های علمی و پژوهشی دانشجو، در مرحله پژوهشی و تدوین رساله، باید فعالیت کلیه 

دانشجو موظف است  صورت گیرد. ی رسالهاستاد راهنما و تأیید کامل نظارت ،با هدایت

ای یشرفت کار خـود را بـه تأییـد کمیتـهحداقل سالی یك بار با ارائه سمینار و گزارش، پ

افراد واجد شرایط در مـاده )داوران  هیئتای تن دیگر از اعض 2مرکب از استاد راهنما و 

 برساند. (28

 

ییـد شـورای تحصـیالت تکمیلـی دانشـکده تأکمیته باید به  این ترکیب اعضای :۱تبصره 

 رسیده باشد.

 

یا عدم برگزاری جلسه  توسط کمیته ساالنه پیشرفت کار نشدن ییدتأدر صورت : 2تبصره 

رسـاله درس بـرای در آن نیمسـال ( U) بنـامطلو ، عملکـرددر مهلـت مقـرر پیشرفت کار

 شود.منظور میدانشجو در کارنامه دکتری 
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 :27ماده 

آوردهای علمی، کیفیت و صـحت دستپژوهش و کفایت  پس از تدوین رساله، و تأیید

آوردهای ستـاد راهنـما و نیز انتشــار دسـتمطالب آن از نظر علمی و ویرایشی از طرف ا

المللــی، و تصــویب شــورای تحصــیالت تکمیلــی اعتـــبار بـــین بــا یهــایرســاله در مجلـــه

 گیرد.دانشکده، دفاع از رساله دکتری در حضور هیئت داوران رساله صورت می

 

، چـا  حـداقل یـك مقالـه 1شرط الزم برای اخذ مجوز دفاع از رساله دکتری  :۱تبصره 

 ناشـران یـا تخصصـی امعمج المللیبین معتبر شده نمایه مجالت در رساله از مستخرج کامالً

 صـنعتی دانشـگاه نشـانی با دانشجو نام آن در که ،است دانشگاه تایید مورد المللیبین معتبر

هـایی ماننـد: تـوان بـه مالکالمللی مجالت میاعتبار بین در مورد .2ه باشدشد درج شریف

 وجـود ریه،نشـ زبـان المللـی،بین المللـی،  وجـود داورانتحریریـه بین داشتن اعضای هیئت

نـام  نشـدن درج بـاچنانچه اسـتاد راهنمـا  .کرد اشاره مجله انتشار حوزه و المللیبین مقاالت

الزم است به نحو مناسب و بـا ذکـر نـام در  باشد،موافق  مؤلفین مقاله خود به عنوان یکی از

 مقاله تصریح شود که این مقاله مستخرج از رساله دکتری دانشجو زیر نظـر اسـتاد راهنمـای

 وی در دانشگاه صنعتی شریف تهیه و به چا  رسیده است.

 

                                                           
حداقل شرایط الزم جهت دفاع از رساله دکتری است. بدیهی است احراز شرایط  27ماده  1شرایط مندرج در تبصره  1

دفـاع از رسـاله در حالـت کلـی بـه تشـخیص اسـتاد راهنمـا، شـورای تحصـیالت تکمیلـی دانشـکده و مـدیریت کامل 

 تحصیالت تکمیلی دانشگاه خواهد بود.

 
 مراجعه شود. 3ذیل پیوست  5تبصره شرایط استفاده از آدرس دانشگاه صنعتی شریف در مقاالت، به برای آگاهی از  2



 

29 

 

نفـر اول  نویسـنده مقاله جهت اخذ مجوز دفـاع فقـط بـرای دانشـجوی امتیاز هر :2تبصره 

 شود. وب میسمح

 

دفاع "در نیمسالی که دانشجو قصد دفاع از رساله دکتری را دارد باید در درس  :۳تبصره 

 ثبت نام کند. "از رساله دکتری

 

دفاع از رساله دانشجو، اخذ مجوز برگزاری دفاع حـداقل جلسه جهت برگزاری : 4ره تبص

دفاع از رساله، از اداره کل تحصیالت تکمیلی دانشگاه الزامی  برگزاری هفته قبل از زمان 2

 رمدفـاع از رسـاله فـبرگزاری جلسـه ماه پیش از تاریخ تقریبی  2حداقل باید دانشجو  است.

بـه معاونـت  را بـه همـراه مسـتندات مربوطـه فـاع از رسـاله دکتـریاعالم آمـادگی بـرای د

برگــزاری هرگونــه جلســه دفــاع بــدون اخــذ  .تحصـیالت تکمیلــی دانشــکده تحویــل دهــد

مجوزهای الزم از اداره کل تحصیالت تکمیلی دانشـگاه فاقـد رسـمیت و وجاهـت قـانونی 

 وجه قابل استناد نخواهد بود. است و نتایج آن به هیچ

 

 معاونـت چنانچه اعالم آمادگی دانشـجو بـرای دفـاع از رسـاله دکتـری و تأییـد :5تبصره 

قبــل از اتمــام یــك نیمســال تحصــیلی بــه دســت مــدیریت تحصــیالت تکمیلــی دانشــکده 

برسد، اما به دلیل طوالنی شدن مطالعه رساله توسط داوران و/یا  تحصیالت تکمیلی دانشگاه

دفـاع، جلسـه دفـاع در نیمسـال بعـد  جلسـه برگـزاریزمـان تأخیر ناشی از هماهنگ کردن 

کـه نیمسـال ثبت نام در آن نیمسال نیز الزامی است. بـا ایـن حـال در صـورتی ،برگزار شود

اضافه شده مشمول پرداخت شهریه باشد، دانشجو از پرداخت شـهریه بـرای نیمسـال اضـافه 

جلسـه دفـاع مـاه پـس از آغـاز نیمسـال  2شده معاف خواهد بود به شرط آنکه تا حـداکثر 

 برگزار گردد.
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دانشجوی شی ههای پژوکلیه فعالیتالزم است  نامه این آیین 26ماده  با توجه به :6تبصره 

 ارسـال بـه از قبـل آن اختـراع و نظـایر یـا ثبـت پژوهشـی چا  مقـاالت به ویژهدکتری و 

تأییـد  کامل و نظارت باید با منحصراً ،جهت چا ، ثبت یا تأیید ربطذی مراجع یا مجالت

 موارد دیگری که دانشـجو .صورت پذیردهمین ماده  1استاد راهنما وفق مندرجات تبصره 

 آمده است. ۴شماره  ملزم به رعایت آنهاست، در پیوست در دوره تحصیل خود

 

رساله الزم است به زبان فارسی نگاشته شود. نوشتن چکیده مبسوط به زبان غیـر : 7تبصره 

بـا  خـود را رسـاله دکتـریدانشجو انع است. در مواردی که صفحه( بالم 30فارسی) درحد 

رساند، امکـان نوشـتن رسـاله بـه زبـان به انجام میقرارداد مشترکی با یك دانشگاه خارجی 

 30) درحـد خارجی وجود دارد، در ایـن حالـت نوشـتن چکیـده مبسـوط بـه زبـان فارسـی

 الزامی است. صفحه(

 

 :2۸ماده 

 نفر به شرح زیر است: ۴ حداقل زت داوران رساله مرکب ائهی   

 استاد راهنما -1

 مشاور )در صورت وجود(همکار یا  تادان اس -2

  ،با درجـه دکتـری ت علمی در زمینه مربوطئنفر دیگر از اعضای هی 3حداقل  -3

سال سابقه تـدریس و تحقیـق در  3 با یا استادیار پژوهشی ،استادیاری مرتبه حداقلو

اب شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده، کـه دوره های تحصیالت تکمیلی، به انتخ

 الزم اسـت کـه  همچنـین. دانشـیار بـه بـاال باشـدبا مرتبـه باید حداقل یك نفر آنها 
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حداقل یك نفر از این اعضا از دانشکده، یك نفر از خارج دانشکده و یـك نفـر از 

 خارج دانشگاه باشد.

 

 :2۹ماده 
 ( و نماینده28)مطابق ماده  حضور هیئت داورانبا  دکتری جلسه دفاع از رساله 

در یابد و نتیجه آن فقط  رسمیت می ،جلسه)مدیر( به عنوان ناظر تحصیالت تکمیلی 

ت تعیین شده توسط اداره کل مجلسه دفاع )مطابق فرصورت تکمیل فرم صورت

ناظر تحصیالت تکمیلی توسط شورای  تحصیالت تکمیلی دانشگاه( قابل استناد است.

نشکده پیشنهاد شده و حکم وی توسط مدیر تحصیالت تکمیلی تحصیالت تکمیلی دا

 شود.دانشگاه صادر می

 

ابق ـتحصیالت تکمیلـی نظـارت بـر حسـن برگـزاری جلسـه دفـاع مطـناظر وظیفه  تبصره:

 بنـدیجمعم و ـخ و تنظیــش و پاســپرسـ رر، تنظـیم وقـتـخ مقـاری در تاریــط جوابـض

وسـط دانشـگاه )شـامل تـاریخ برگـزاری، جلسه دفاع در چـارچوب تعیـین شـده ت صورت

تحصـیالت  نـاظر( اسـت. رسـیده باشـد جلسـه دفـاعداوران  یامضـا که بهارزشیابی رساله 

تکمیلی مجاز به شرکت در فرآیند ارزشـیابی علمـی رسـاله و پرسـش و پاسـخ علمـی طـی 

 نیست. دفاع جلسه

 

 :۳0ماده 

رسی اصالت و صحت مطالب ت داوران، در پایان جلسه دفاع از رساله، پس از برئهی 

 :کندارزشیابی میرا به شرح زیر  رساله، امتیاز آن
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  قبول{عالی :با درجه(P-EX) ،بسیار خوب(P-VG) ،  خوبیا(P-GO) } 

  غیر قابل قبول{مردود(F)} 

 :شودیانجام م ریاز دو روش ز یکیرساله به  یابیارزش

به  هر داور یابیارزش دانشکده، یاز سو شده که طبق روال اعالم ی( در صورتالف

 ،یرگینیانگینمرات و م یآورجلسه بعد از جمع ریانجام شود، مد یعددصورت 

 :کندیاعالم م ریرساله را به شرح ز یینها یابیارزش

 (16)کمتر از                   مردود 

  (99/17تا  16)              خوب 

 (99/18تا  18)          خوب  یلیخ 

 (20تا  19)                    یعال 

جلسـه  ریانجـام شـود، مـد یفـیهر داور به صـورت ک یابیارزش که ی( در صورتب

از نصـف تعـداد  شیکـه بـ کنـدیمـ نیـیتع یرساله را به نحو یینها یابیسطح ارزش

 باالتر از آن سطح باشند. ایبرابر  هایابیارزش

 

ت داوران، دانشـجو ئخیص هیارزیابی شود بنا به تش مردودچنانچه رساله دانشجو  :۱تبصره 

مجاز است طی حداکثر شش ماه، به شرط اینکه از حداکثر مدت مجاز تحصیل بیشتر نشود، 

برای یك بار دیگـر از آن دفـاع کنـد. در  زم را در رساله به عمل آورد و صرفاًاصالحات ال

(، و در صورت مردودی، P-GO)خوب چنین وضعیتی در صورت قبولی، نمره رساله فقط 

ی که برگزاری جلسه مجدد دفاع نیاز صورت در .( در کارنامه دانشجو درج می شودFره )نم

  Iثبـت نـام در نیمسـال قبـل بـه صـورت  نمـره  به ثبت نام در نیمسـال جدیـد داشـته باشـد،

(Incomplete)   درج می شود  "دفاع از رساله دکتری "در درس. 
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در انتهـای ناظر تحصـیالت تکمیلـی توسط  تنظیم و تکمیل صورت جلسه دفاع  :2تبصره 

دانشکده موظف است  تحصیالت تکمیلی دانشکده الزامی است.دفتر جلسه و تحویل آن به 

هفتـه پـس از زمـان  2نتیجه قبولی یا عدم قبولی یا تمدید مهلت دفاع دانشجویان را حداکثر 

تحصـیالت  جلسه مربوطـه بـه اداره کـل مقرر برگزاری جلسه دفاع به همـراه فـــرم صورت

 تکمیلی دانشگاه ارسال نماید. 
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 فصل نهم

 ساير مقررات
 :۳۱ماده 

به منظور آماده شدن دانشـجوی دوره دکتـری بـرای فعالیتهـای آموزشـی، دانشـجو  

 3معـادل در هر نیمسـال تحصـیلی نیمسال تحصیلی و   ۴حداکثرو  2موظف است حداقل 

در درس  بـا تشـخیص دانشـکده وزشـیواحد کار آموزشی، آزمایشگاهی، یا کمـك آم

ییـد معـاون تحصـیالت تکمیلـی تأ( ثبـت نـام و هرنیمسـال را بـا TA0دستیار آموزشی )

 دانشکده در طول تحصیل به انجام رساند.

 

را تعیین و  (مطابق این ماده) الزم TA0دانشکده موظف است تعداد واحدهای  :۱تبصره 

 .کندورت مشابه برای کلیه دانشجویان اعمال پس از اطالع رسانی به کلیه دانشجویان به ص

 

با توجه به مقررات دانشکده از جملـه وظـایف  TA0ثبت نام به موقع در درس  :2تبصره 

 دانشجو است.

 

 نـامطلوب یـا( S) مطلـوبنمره درس دستیار آموزشی در کارنامه، بـه صـورت  :۳تبصره 

(Uدرج می شود ) یمسال ثبت نامی توسط دانشکده و ارسال فرم نمره مربوطه در پایان هر ن

( در کارنامـه درج Uنتیجـه ) ،بـه موقـع فـرم نمـره دریافت نشـدندر صورت  الزامی است.

دانشـجو محسـوب  شـده گذراندههای در جمع واحد TA0تعداد واحد درس  خواهد شد.

 شود.نمی
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 :۳2ماده 

ام اقـد 9نام دانشـجو در یـك نیمسـال تحصـیلی مطـابق مـاده  در صورت عدم ثبت 

توانـد، بـا موافقـت در موارد استثنایی که دانشجو عذر موجه داشته باشـد مـی خواهد شد.

قبلی دانشکده و تأیید شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه و بـا توجـه بـه حـداکثر مـدت 

مجاز تحصیل، حداکثر تا دو نیمسال از مرخصـی تحصـیلی )بـا احتسـاب در طـول دوره( 

 استفاده کند.

 

موظف است درخواست مرخصی تحصیلی یا حذف ترم خود را تا قبل  دانشجو :۱ تبصره

 از مهلت ترمیم ثبت نام در آن نیمسال به معاون تحصیالت تکمیلی دانشکده ارائه دهد.

 

 پـذیر نیسـت.نیمسال تحصـیلی دوره دکتـری امکان مرخصی تحصیلی در اولین :2 تبصره

ر کمیسیون مـوارد خـاص دانشـگاه بررسی هرگونه موارد خاص در این رابطه فقط در اختیا

 است.

 

 :۳۳ماده 

امتحان جامع و دفاع از پیشنهاد پژوهشی ، بخش آموزشی هایدرسدانشجویانی که        

 توانندیاه مـم 9تا  3برای ری ـد، در طول دوره دکتـانده باشنـرا با موفقیت به انجام رس

 تحقیقاتیاز فرصت  اههای الزم از مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگبا کسب مجوز

کسب  خارج از کشور مطابق مقرارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استفاده کنند.
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مجوز از مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه، مستقل از این که منبع تامین مالی دوره 

 شود، الزامی است.فرصت تحقیقاتی چگونه تامین می

سال قابل  1سایر مقررات حداکثر تا مدت دوره فرصت تحقیقاتی با رعایت : ۱تبصره 

تمدید است. برای تمدید دوره فرصت تحقیقاتی دانشجو الزم است فرمهای مرتبط به 

همراه نامه تایید موسسه خارجی را پیش از به اتمام رسیدن دوره فرصت تحقیقاتی به اداره 

ح شود که الزم است تصری ،تحصیالت تکمیلی ارائه نماید. در نامه تایید موسسه خارجی

افزایش اقامت دانشجو در آن موسسه صرفاً به منظور تمدید دوره فرصت تحقیقاتی به 

 عنوان دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف است.

 

بعد از نیمسال هشتم قابل بررسی تحقیقاتی فرصت  شرکت در درخواست :2تبصره 

 نخواهد بود.

 

گاه صنعتی شریف برای حداکثر زمان مجاز جهت تحصیل در خارج از دانش :۳ تبصره

 که به تأییددوره های مشترک با قرارداد رسمی) دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه که در

مشغول به تحصیل  (معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه رسیده باشد دانشکده و

سال است و سایر مقررات مطابق ضوابط مندرج در قرارداد مربوطه اعمال خواهد  2باشند، 

 شد.

 

های خارج از کشور و از طریق مدیریت  برای دانشجویان انتقالی که از دانشگاه :4تبصره 

صورت احراز  نمایند، درالملل جهت تحصیل در مقطع دکتری اقدام میدانشجویان بین

 های و انجام فعالیت ، دفاع از پیشنهاد پژوهشیامتحان جامع گذراندن و ط الزم،کلیه شرای
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عتی شریف تعریف شده باشد و نکه در دانشگاه صب رساله دکتری تحقیقاتی در چارچو

نیمسال در درس رساله  3نام حداقل  نامه با ثبت آییناحراز کلیه شرایط دفاع مطابق این 

برای آگاهی از نحوه پذیرش واحدهای  دکتری در دانشگاه صنعتی شریف الزامی است.

 مراجعه نمایید. ۴انتقالی دروس آموزشی به پیوست 

 

ها یا های کوتاه مدت تحقیقاتی، کنفرانس شرکت دانشجویان دکتری در دوره: 5تبصره 

های  )حتی درصورتی که با هماهنگی واحد تحقیقاتی یا تحصیلی مشترک هایدوره

دیگری از دانشگاه نظیر معاونت پژوهشی، اداره روابط بین الملل و ...... انجام پذیرفته 

زم در اداره کل تحصیالت تکمیلی  دانشگاه و تأیید باشد( فقط درصورت طی مراحل ال

معاونت محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه رسمیت داشته و در صورت عدم 

های الزم از معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی وقفه تحصیلی محسوب شده اخذ مجوز

 و مطابق مقررات با آن رفتار خواهد شد.

 

در دانشگاه صنعتی شریف جهت اخذ مدرک دکتری،  حداقل شرایط حضور: 6تبصره 

سال در دانشگاه، گذرانـدن امتـحان جـامع و دفــاع از پیشنهاد پژوهشی در  2حضور 

 صنعتی وقت دانشگاه دانشگاه صنعتی شریف، تعریف رساله زیر نظر یکی از استادان تمام

 تری است.شریف به عنوان استاد راهنما و طی مراحل رسمی دفاع از رساله دک

 

 های مشترک یا کنفرانس ، دورهتحقیقاتیهای کوتاه مدت  شرکت در دوره: 7تبصره 

ربط  های مجاز ذی های مربوطه و تأیید مقام ها و قرارداد های علمی منوط به تکمیل فرم

است. الزم است فرمهای تقاضای استفاده از فرصت تحقیقاتی طبق شیوه نامه مربوطه، پیش 
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تایید استاد راهنما و معاون تحصیالت تکمیلی دانشکده رسیده و به اداره و پس از سفر به 

امکان درج  بنا به درخواست دانشجو تحصیالت تکمیلی دانشگاه داده شود، در این صورت

های مرتبط در کارنامه در نیمسال  "Research Leaveتحقیقاتی فرصت در"عنوان 

 دانشجو وجود خواهد داشت.

 

 :۳4ماده 

یانی که امتحان جامع را با موفقیـت گذرانـده باشـند و بـه هردلیـل از ادامـه دانشجو 

 قبـولاز رسـاله دکتـری اع فـیـا در د نشـده ، یا موفق به اتمـام دورهشده تحصیل منصرف

ای مبنـی بـر یدیـهأیت تواننـدیم نشوند، پس ازتسویه حساب با دانشگاه، بنا بـه درخواسـت

   ریافت کنند.دساس کارنامه تحصیلی خود برا گذراندن بخش آموزشی دوره دکتری 

 

 :۳5ماده 

پارچه یكنامه ینیبر مبنای آتبصره  7۴ماده و  35 فصل و 9نامه در این آیین

شماره  1/3/1397 وزارت علوم تحقیقات و فناوری ابالغ شده درهای تحصیلی دوره

یب نهایی به تصو 6/6/1398در تاریخ  در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه ۴3069/2

ن برای دانشجویان با آ  های آموزشی و پژوهشی مغایرنامهها وآییننامهیه بخشـکل .رسید

 .شودنامه لغو میمشمول این آیین

 

برای دانشـجویان  ، 6/6/98از تاریخ تصویب  نامهآیینرعایت کلیه مقررات این  :۱ تبصره

بـه بعـد 1398دکتـری سـال و بـرای دانشـجویان ورودی  شاغل به تحصیل در مقطع دکتری

 االجراست. الزم
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در مـواردی کـه  ،1398پیش از سال  برای دانشجویان شاغل به تحصیل ورودی  :2تبصره 

نامـه مغـایرت داشـته باشـد، ینهای ابالغی در بدو ورود( با ایـن آینامهمقررات )مطابق آیین

های نامـهیینمطابق تشخیص معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشـگاه درخصوص آ

 گیری خواهد شد.مربوطه تصمیم

 

نامه بر عهده شورای تحصیالت گونه ابهام، تفسیر مفاد این آییندر صورت هر : ۳تبصره 

 تکمیلی دانشگاه خواهد بود.
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 ۱ پيوست

 مهمتکميلي برخي نکات 

 
د ــینما تأکـراه استاداناین فصل برخی نکات مهم جهت اطالع دانشجویان و  در         

( و پیگیری مصوبات 1بخشنامه دوره دکتری )ینیگردند. بدیهی است مطالعه دقیق آ می

های های تحصیالت تکمیلی از وظایف دانشجویان دورهو مقررات جاری دوره

صفحه شود این موارد به صورت مستمر از طریق تحصیالت تکمیلی است و توصیه می

    ..شوندشوندپیگیری پیگیری     ggrraadd..sshhaarriiff..iirr   وب

 ثبت نام:  رخي نکات مرتبط باب  •

دانشجویان دکتری در طول دوره تحصیل موظف به رعایت و تکمیل برنامه  (1

پژوهشی خود زیر نظر دانشکده مربوطه و مطابق آخرین برنامه مصوب  -آموزشی

دوره هستند. عواقب هرگونه مغایرت با برنامه مصوب یا مقررات جاری دوره بدون 

مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه به عهده دانشجو  هماهنگی قبلی با دانشکده و

 های مصوب در این مورد الزامی خواهد بود.است و پرداخت جریمه یا هزینه

مسئولیت ثبت نام به موقع )مطابق تقویم آموزشی دانشگاه( در هر نیمسال تحصیلی 

و پیگیری ارسال مستندات و درج صحیح دروس و نمرات در کارنامه با شخص 

گردد که پس از درج دروس و نمرات در کارنامه تحصیلی و است. تأکید میدانشج
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 دروس افهـذف یا اضـم از حـیرات، اعـگاه، تغیـآموزش دانش سامانهدانشجو در 

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

نام دروس دقت کافی رود در ثبت، از دانشجویان گرامی انتظار مینخواهد بود. لذا

را به عمل آورده و در انتهای نیمسال نیز قبل از نهایی کردن نمره توسط استاد در 

سامانه آموزش، با مراجعه به موقع به استاد درس هرگونه تقاضای بازنگری در 

تقاضا  دروس نیز محترم استادان میان بگذارند. ازارزشیابی را دارند با وی در

اقدام به ثبت موارد در سیستم  ارسال یا زاقبل  ارسال به موقع نمرات، با کهشود می

موارد را سپس و  انجام دادهبا نهایت دقت های الزم را آموزش دانشگاه بررسی

 .کنندنهایی 

تا  دکتری کلیه دانشجویان محترم موظفند پس از انتخاب و تصویب موضوع رساله (2

در درس رسیده است، در هر نیمسال تحصیلی به انجام ن زمانی که رساله کامالً

 های رساله قبالً ثبت نام نمایند. )درصورتی که دانشجو در کل واحد «رساله دکتری»

در صفر واحد ثبت دکتری رساله درس با شماره که الزم است  ،باشدثبت نام نموده 

ل همچنین در آخرین نیمساعمل آورد تا منصرف از تحصیل شناخته نشود.( ه نام ب

دفاع از "تحصیلی که دانشجو قصد دفاع از رساله خود را دارد، الزم است در درس 

  .نام کرده و تا پایان همان نیمسال از رساله خود دفاع نمایدثبت "رساله دکتری

گونه گواهی توسط اداره  هر صدورهرگونه بررسی درخواست در زمان مقرر یا  (3

نام قطعی  ه منوط به داشتن ثبتدانشگاتحصیالت تکمیلی مدیریت و کل آموزش 

آموزش در نیمسال مربوطه و عدم وجود نقایص یا مشکالت آموزشی در  سامانهدر 

شود پس از مطالعه دقیق پرونده دانشجو است. لذا به کلیه دانشجویان توصیه می
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نامه دکتری دانشگاه در زمان مقرر )مطابق تقویم دانشگاه( نسبت به ثبت نام ینیآ

 نمایند.خود اقدام 

و دفاع از پیشنهاد پژوهشی تا تا پایان نیمسال سوم تحصیلی گذراندن امتحان جامع  (۴

در سامانه آموزش  پایان نیمسال چهارم تحصیلی و همچنین تعریف رساله دکتری 

که به تأیید استاد راهنما و دانشکده رسیده باشد قبل از شروع نیمسال پنجم تحصیلی 

تری الزامی است. بدیهی است مجاز بودن دانشجو جهت ادامه تحصیل در دوره دک

 نام در نیمسال پنجم تحصیلی منوط به احراز شرایط فوق خواهد بود. جهت ثبت

 

 :و فراغت از تحصيل دکتري دفاع از رسالهبرخي نکات مرتبط با  •

راغت از تحصیل دانشجو همان تاریخ دفاع از رساله دکتری دانشجو فتاریخ  (1

در نیمسال آخر در واحد درسی )به غیر از رساله  چنانچه دانشجو است.

نام داشته باشد تاریخ فراغت از تحصیل مطابق تقویم آموزشی  دکتری( ثبت

 دانشگاه و مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

جهت دفاع از رساله دکتری طی مراحل زیر عالوه بر موارد مصوب و روال  (2

 ست.اکده مربوطه الزامی شداخلی دان

 رساله )به زبان انگلیسی بسوطنسخه نهایی رساله و چکیده مم است الزالف( 

ارائه شده توسط مدیریت تحصیالت تکمیلی  قالب( مطابق در صورت نیاز

همچنین . تهیه گردد )موجود در صفحه وب کتابخانه دانشگاه( دانشگاه

که به  اصالت متن و محتوی اظهار نامه فرم شده اسکننسخه بایست می
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و تصویب نامه که به امضاء اعضای کمیته  راهنما استاد)ان( جو وامضای دانش

نیز مطابق با قالب موجود در صفحه وب کتابخانه ممتحنین رسیده است، 

 مرکزی بعنوان بخشی از رساله تحویل گردد.

ب( ارسال مستندات مربوطه )پس از طی مراحل الزم در داخل دانشکده( به 

فاع به اداره کل تحصیالت تکمیلی دانشگاه همراه فرم تأیید شده اخذ مجوز د

 حداقل دو هفته قبل از تاریخ پیشنهادی جلسه دفاع.

ره کل تحصیالت اجلسه دفاع توسط دانشکده به اد ج( ارسال فرم صورت

 هفته پس از تاریخ دفاع از رساله دکتری دانشجو. 2تکمیلی دانشگاه حداکثر 

خود فاصله پس از دفاع از رساله شود که بالد( به دانشجویان محترم توصیه می

نسبت به طی مراحل فراغت از تحصیل، تسویه حساب و اخذ مدرک تحصیلی 

یل ــت از تحصــند فراغــمطابق مقررات جاری دانشگاه اقدام نمایند. )فرآی

ورت ـبدیهی است درص .ماه به طول انجامد( 2توان بسته به شرایط تا  می

دانشجو ملزم به رعایت  ،التحصیلی غمراجعه جهت طی مراحل فاردم ــع

های مصوب مقررات مربوطه جهت تکمیل و بازبینی پرونده و پرداخت هزینه

ماه پس از  6برای طی مراحل فراغت از تحصیل تا  مراجعه مهلتخواهد بود. 

 زمان دفاع از رساله است.

ارائه گواهی تسویه حساب  دانشجویان بورسیه ه( جهت فراغت از تحصیل

 الزامی است. صنعتی شریف دانشگاهبا دهنده  ن بورسسازما
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ي رهاي علم ها و دوره شرکت در همايشمرتبط با  مقرراتبرخي  •

 :المللي بين

ها یا کلیه دانشجویان دکتری موظف هستند که قبل از عزیمت به همایش

المللی نسبت به کسب موافقت دانشکده و اداره کل های علمی بیندوره

 دانشگاه اقدام نمایند. تحصیالت تکمیلی

همچنین دانشجویان بورسیه موظف هستند ضوابط و مقررات مربوط به 

 یا احکام مربوطه دقیقاً بسته شدهدهنده را مطابق قرارداد  سازمان بورس

 نسبت به کسب موافقت سازمان بورس ،ه وقبل از هرگونه اقدامدمراعات نمو

تندات مربوطه را به همراه عمل آورده و مس دهنده نیز اقدام الزم را به

 درخواست خود به اداره کل تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارائه نمایند.



 

45 

 

 

 

 2پيوست 

 دستورالعمل حذف پزشکي درس
 برای حذف درس به دالیل پزشکی مراجعه به پزشك بهداری قبل از امتحان الزامی

 است. دستورالعمل حذف پزشکی درس مطابق موارد زیر است و نتیجه بررسی

 درخواست حذف پزشکی پس از طی مراحل اداری، از طریق اداره کل تحصیالت

 تکمیلی به دانشکده ابالغ خواهد شد.

بررسی  کـه دانشـجو در جلسـه امتحـان درسـی حاضـر باشـد، امکـان در صورتی . 1

 امتحان وجود ندارد.شرکت در حذف پزشکی آن درس پس از 

درمان  جو قبل از امتحان به مرکز بهداشـت ودر صورت بیماری الزم است دانش . 2

حذف پزشکی را  دانشگاه مراجعه نموده و پس از انجام معاینه توسـط پزشـك، فـرم

تحصیالت تکمیلی دانشگاه(  )دریافت شده از منوی نمونه فرمها در سایت مـدیریت

ل تحویل دهد. در شرایط خاص به دلیـ به رئیس مرکز بهداشـت و درمـان دانشـگاه

روز امتحـان بـه بهـداری دانشـگاه، دانشـجو الزم  عـدم امکـان مراجعـه دانشـجو در

در اولين استراحت صادر شده توسط پزشك معالج ) اسـت در طـول مـدت

( بـه مرکـز  که آثار بيماري در بدن وي براقي اسرت فرصرت ترا زمراني

 دانشگاه مراجعه نماید. بهداشـت و درمـان
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واهي استراحت صادر شده توسط مرکز بهداشت و توجه: فقط گ

 دانشگاه مورد بررسي قرار خواهد گرفت. درمان

 در صورتیکه دانشجو در حین جلسه امتحان دچار بیماری حـاد شـود بـه طوری.  3

کـه قـادر بـه ادامـه حضـور در جلسـه امتحـان نباشـد الزم اسـت بـا هماهنگی استاد 

تحـان بالفاصـله بـا همراهـی مراقب امتحان به مرکز درس پس از ترک جلسـه ام

 .بهداشت و درمان دانشگاه مراجعه نماید

در صورتی که دانشجو در ایام امتحانات در بیمارستان بسـتری شـود الزم است . ۴

پس از ترخیص از بیمارسـتان بـا در دسـت داشـتن خالصـه پرونـده بیمارستان و 

ر بـه مهـر بیمارسـتان باشـد بـه مرکز بهداشت و درمان تسویه مراکز پذیرش که ممهو

دانشگاه مراجعه و مدارک را همراه فـرم حـذف پزشکی به رئیس مرکز بهداشت و 

ی از قبیل سـرماخوردگی، های شایع فصلنکته: بیماری .درمان دانشگاه تحویل دهد

های و بیماری، سردرد و سرگیجه معمول درد، اسهال، استفراغ()دل نتریتگاسـتروآ

ـد، جهـت حـذف نمزمنی کـه آثار حاد آنها در زمان امتحان بروز نکـرده باش

 .شوندپزشـکی پذیرفته نمی

 



 

47 

 

 

 

 ۳پيوست 
ها و شرکت در ارسال مقاله به مجالت علمي و همايشنکات مهم در 

 و رعايت اخالق در پژوهشالمللي هاي ملي و بينمسابقات و جشنواره

 

المللی و مجالت علمی در های علمی در همایشهای ملی و بینمقالهارائه و انتشار 

های های اخیر رشد چشمگیری داشته است. روشن است که این گـونه فعالیـتسال

تحقیقاتی، مطابق با استــانداردهای متعارف، افزایش اعتبــار و اعتالی توان علمی 

سال مقاله و شرکت در مسابقات یا سازد. در مقابل تهیـــه و اردانشــگاه را فراهم می

ای که مغایر با اخالق و آداب علمی شناخته شده المللی به گونههای بینهمـایش

جه به تواند به اعتبار علمی دانشگاه خدشــه وارد کند. لذا توالمللی باشد، میبین

 :ضروری استنکات زیر توسط دانشجویان 

ایر مقاالت بدون ذکر مراجع و رعایت الگـوبرداری و یا برداشت مستقیم از س- 1

 شود.بوده و تخلف محسوب میول اخالقی، مصـداق سرقت علمی اص

ارسال همــزمان مقاله به بیش از یك مجــله یا یك کنفرانس پذیرفتنی نیسـت و - 2

مغایر با اصول شناخته شده علمی و اخالق آکادمیــك است. )البته ارسال همزمان 

ررات آنها س و یك مجله علمی در صورتی که مغایر با مقمقاله به یك کنفران

 ت.(نباشــد، قابل قبول اس
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ها مذموم است و به اعتبار ارائه مقاله و عدم شرکت نویسندگان در همایش- 3

ط خاص الزم است عدم امکان ارائه مقاله پیش از یزند. در شرادانشگاه لطمه می

 .ان رسانده شودزمان برگزاری همایش به اطالع برگزارکنندگ

تهیه و ارسال مقــاله با ذکر نام همکاران )استادان یا دانشجویان( بدون اطالع قبلی - ۴

نویسندگان مقاله از محتوای مقاله و محل ارسال آن غیرقانونی است و پیگرد قانونی 

 .دارد

استفاده از نام دانشگاه به عنوان آدرس نویسندگان تنها زمانی مجاز است که - 5

ید وی قرار یادان دانشگاه تهیه شده و مورد تأاله زیر نظر حداقل یکی از استمقــ

گیرد. چنانچه استاد )استادان( راهنما جزو مولفین مقاله نباشد، الزم است به نحو 

های پژوهشی انجام شــده مناسب و با ذکر نام در مقاله تصریح شود که فعالیت

ســاله دکتری، پروژه پژوهــشی و ... در مستخرج از پایان نامه کارشـناسی ارشد، ر

ان( )مطابق با اهــنما با ذکر نام استاد)( رانتی شریف و زیر نظر اســتاد)دانشــگاه صنع

 .چارچوب تهیه مقاله در صفحه اول یا انتهای مقاله( صورت پذیرفته است

نشگاه المللی به عنوان دانشجوی داهای ملی و بینشرکت در مسـابقات و جشنواره- 6

ان( راهنما، مسئولین دانشکده و دانشگاه، و با حفظ اطالع قبلی و تأئید استاد)باید با 

 .صورت پذیرد( حقوق همکاران طرح پژوهشی )استادان و دانشجویان

های پژوهشی در قالـب مقاله و یا شرکت در مسـابقات و انتشار فعالیـت- 7

ان( )ید اســتادیی دانشگاه بدون تأالمللی توسـط دانشـجوهای ملی و بینجشـنواره

های انتشار فعالیت باشد.مجاز نمی اًبا نام دانشگاه صنعتی شریف مطلق دانشگاه
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المللی توسط دانشــجو های ملی و بینپژوهشی و یا شرکت در مسـابقات و جشـنواره

دانشگاه صنعتی شریف نباشد  های دانشجو دردر صــورتی که حاصـل فعالیت

 .نام و آدرس دانشگاه منع قانونی ندارد ذکر بدون

در صورتی که نتایج بدسـت آمده در مقاله با حمـایت مالی معاونـت پژوهشی یا - 8

ید نام نامه با دانشگاه بوده صورت گرفته باشد، قهر سازمان دیگری که دارای تفاهـم

 .کننده در مقاله و قدردانی از آن الزامی استحمایت

های علمی ال رعایت اصول زیر در تدوین رساله، مقاالت و گزارشعالوه بر موارد با

 ضروری است:

از سرقت اجتناب  و گرانید یآثار پژوهش یو معنو یماد تیبه مالکگذاری ارج -1

 .ارجاع نامناسب و و ادبی یعلم

 .پژوهش جیدر هنگام گزارش نتاذکر تمامی منابع مورد استفاده  -2

 ها.داده فیتحر ایجعل خودداری از  -3

همپوشان، و  ،یانتشار مواز ریپژوهش نظ جینتا یاخالق ریاز انتشار غپرهیز  -۴

 .(یا)تکهیاچندگانه

 .نفعانیذ ریها، وحقوق ساسازمان دگان،یحقوق پژوهشگران، پژوهحفظ  -5

صفحه سایر موارد مرتبط با اخالق پژوهشی به جزئیات موارد باال و برای اطالع از 

به آدرس دانشگاه مت پژوهش کارگروه سال -معاونت پژوهشی وب

151http://research.sharif.ir/ )ید.یمراجعه فرما 

http://research.sharif.ir/151
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های انضباطی و تخلفات علمی قابل نامه در کمیتههر گونه تخلف از این آیین توجه:

خاطی از  تواند منجر به اخراج فردرسیدگی و پیگرد قانونی خواهد بود، و می

 .دانشگاه گردد
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 4پيوست 

 پذيرش واحدهاي انتقالي در دوره دکتري

در دانشگاه  دکتریبه دوره  دکتری از یك دوره های درسیانتقال واحد الف :

پذیر بوده و فقط با تایید شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه امکانصنعتی شریف، 

 شرایط زیر جهت بررسی درخواست الزامی است:

 سال از زمان اخذ درس مورد انتقال نگذشته باشد. 3از  بیش -1

 بیشتر باشد. 16معدل کل دانشجو در دوره دکتری قبلی، از  -2

 باشد. 16نمره دانشجو در درس مورد نظر بیشتر از  -3

 انتقال آن درس مورد تأیید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده باشد. -۴

تکمیلی بوده و نباید منجر به اخذ  دروس مورد ارزیابی جزو دروس تحصیالت -5

 .ای( شده باشدمدرک تحصیلی )از هر موسسه

 6اند( رسمی )که منجر به اخذ مدرک نشده هایاین سقف برای انتقال از دورهب : 

 ( مجاز نیست.Non-Degreeدرس )های تكباشد. انتقال واحد از دورهواحد می

رنامه مبدأ مربوط به دانشگاه صنعتی در صورت موافقت با انتقال واحد، اگر کاپ : 

غیر  به صورت دیگرشریف باشد درج نمرات انتقالی به صورت عددی و در موارد 

 خواهد بود. (CR)عددی

یا نمره عددی، یك  CRواحد انتقال یافته به صورت  6به ازای هر  : ۱تبصره

 نیمسال از سنوات تحصیلی مجاز کسر خواهد شد.
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در محاسبه معدل کل و معدل ترم  CRبه صورت  نمرات منتقل شده: 2تبصره

سبه معدل کل و لحا  نخواهند شد اما نمرات منتقل شده به صورت عددی در محا

 شوند.معدل ترم منظور می
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