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 بسمه تعالي 

 مقدمه 
 

صنعتی جمله  شریف   دانشگاه  از  نیروی های   دانشگاه که  تربیت  امر  در  انسانی   پیشرو 
مكاران  ه  اساتید،آگاهی بیشتر   منظوره  ب ،  سرآمد و ممتاز است  متخصص و پژوهشگران  

امور دوره  تكمیلی فعال در  و   ارشد، های کارشناسی دانشجویان دوره   و   های تحصیالت 
آیینه اجرای  در  بهتر  و  بیشتر  هماهنگی  ایجاد  این  نامه مچنین  به  مربوط  مقررات  و  ها 

آدوره  را    نامه یین،  داشتن  حاضر  نظر  در  کارشناسی آیینبا  دوره  ناپیوسته   نامه  ارشد 
. امید است رعایت مفاد این  است گردیده مدون  وریامصوب وزرات علوم تحقیقات و فن 

بیشتر و تسهیل امور، باعث ارتقاء کیفی دوره  آیین الت  های تحصی نامه ضمن ایجاد نظم 
 1. باشد تكمیلی 

       
 

تکميلي  معاونت آموزشي و تحصيالت  

ت تحصيالت تکميلي دانشگاه يمدير
1401 

 

 

 

 

 
جدید، مصوبات فعلی مورد بازنگری و اصالح قرار گرفته یا مقررات تكمیلی و با توجه به اینكه با مرور زمان و با پیدایش شرایط    1

اضافه می مجموعه  این  به  دانشكده  جدید  تكمیلی  تحصیالت  دانشجویان، کارشناسان  کلیه  از  درخواست   شود،  محترم  اساتید  و  ها 
دوره می مورد  در  مصوبات  آخرین  شریف،   شود  صنعتی  دانشگاه  در  تكمیلی  تحصیالت  طریق  ا  رهای  از    آدرس که 

http://grad.sharif.ir  شود، مالحظه و پیگیری کنند. می   رسانی اطالع    
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 23 نامه پذیرش واحدهای انتقالی : آیین1پیوست 
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 ارشد ناپيوسته  نامه دوره كارشناسي آيين   
 فصل اول 

 كليات 

 : معرفي و هدف دوره1ماده 

کارشناسی دوره  دوره  ناپیوسته  اساس  ارشد  بر  که  است  کارشناسی  دوره  از  باالتر  ای 

کارشناسیبرنامه مدرک  اخذ  به  عالی  آموزش  گسترش  شورای  مصوب  در  های  ارشد 

 شود.می منتهی هرشته مربوط

  یپژوهش -یآموزش  وه یهدف از ایجاد این دوره در دانشگاه صنعتی شریف، که به دو ش

و   انیپا )با می انیپا )بدون  یآموزشنامه(  اجرا  و  نامه(  متخصصان  تربیت  شود، 

 . استپژوهشگران ماهر و برجسته 

 : تعاريف2ماده 

ارشد با محوریت آموزش است   دوره کارشناسی نامه(: اني پا)بدون  يآموزش وهيش

آموخته   دانش   نامه  که دانشجو پس از گذراندن واحدهای درسی و بدون گذراندن پایان

 شود.می

ارشد که محتوای برنامه   دوره کارشناسی نامه(: پژوهشي )با پايان -شيوه آموزشي

 نامه است.  آن شامل واحدهای درسی و پایان

مدتی است که دانشجو باید در شیوه آموزشی تمام واحدهای درسی و در   :طول دوره

نامه را  براساس مقررات مربوطه  پژوهشی تمام واحدهای درسی و پایان   -شیوه آموزشی

 به اتمام برساند.

پژوهشی  مه:نا پايان مربوط  -فعالیت  تحصیلی  رشته  در  که  است  تحت    ه تحقیقاتی  و 

 گیرد.راهنمایی استاد راهنما انجام می

 منظور دانشگاه صنعتی شریف است. دانشگاه:
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 فصل دوم 

 شرايط ورود

 شرح زیر است: شرایط ورود به دوره به: 3ماده 

 برابر ضوابط   عمومی ورود به آموزش عالی هایصالحیت داشتن  –الف

دارا بودن مدرک رسمی پایان دوره کارشناسی اعم از پیوسته و ناپیوسته مورد    –ب

 تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بر    –ج دانشگاه  از  پذیرش  یا کسب  وزارت  تأیید  مورد  ورودی  آزمون  در  قبولی 

 اساس مقررات مصوب

  1354/21و شماره    31/6/1386مورخ    21/ 3536شماره  های   هبر اساس بخشنام   :1تبصره 

و    29/2/1389مورخ   فناوری  و  تحقیقات  علوم،  درصد  ابالغیهوزارت  آن،  متعاقب  های 

در   شده  قید  شرایط  حداقل  که  تحصیل  اتمام  شرف  در  کارشناسی  دانشجویان  از  محدودی 

می  باشند،  دارا  را  مزبور  های  اساس   بخشنامه  بر  توسط توانند  تحصیلی  سوابق  و  پرونده  بررسی 

کارشناسی  مقطع  در  مرتبط  های  رشته  از  یكی  در  تحصیل   دانشگاه  ادامه  و  شده  پذیرش  ارشد 

باید در بازه زمانی مقرر به می  دهند. درخواست و مدارک الزم جهت ورود به دوره از این طریق  

ارائه   دانشگاه  درخشان  استعدادهای  باشد دفتر  زمانی  شده  بازه  دفتر .  طرف  از  ساله  همه  مقرر 

 .شودصورت عمومی اعالم می  استعدادهای درخشان دانشگاه به

دورشته  :2تبصره   کارشناسی دانشجویان  مقطع  کارشناسی  که   ای  مقطع  پذیرفته در           ارشد 

به صورت  در بدو ورود به دانشگاه )در زمان پذیرش(    موظف هستند که این مطلب را  شوند، می 

 به اداره پذیرش و نظام وظیفه دانشگاه اعالم نمایند. کتبی 
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 فصل سوم 

 نحوه اجرا، طول دوره و مرخصي تحصيلي 

الملل   دوره کارشناسی:  4ماده   بین  و  نوبت دوم  به صورت روزانه،  ناپیوسته  در  ارشد 

 قابل اجرا است.  هطبق ضوابط مربوط های دانشگاه تمام پردیس

 نیمسال تحصیلی( است.  4سال ) 2 ناپیوسته ارشد دوره کارشناسی طول: 5ماده 

نامه( این آئین 16در صورتی که تعداد واحدهای جبرانی گذرانده شده دانشجو )ماده : 1تبصره 

می   8 باشد، وی  بیشتر  یا  اواحد  بیش  نیمسال  دوره  زتواند یک  ناپیوسته  کارشناسی   طول      ارشد 

سنوات تحصیلی دانشجو محسوب شده  جزونیمسال تحصیلی( به تحصیل بپردازد. این نیمسال  4)

 های جبرانی وجود ندارد.یش سنوات تحصیلی دیگری مرتبط با اخذ درسو امكان افزا 

در صورتی که دانشجوی مشمول آموزش رایگان در مدت مقرر دانش آموخته نشود،   :2تبصره  

دانشگاه   تكمیلی  تحصیالت  نیمسال  شورای  دو  تا  حداکثر  را  وی  تحصیل  مدت  دارد  اختیار 

با   دوم  نیمسال  در  و  رایگان  صورت  به  اول  نیمسال  در  تحصیلی  سنوات  افزایش  دهد.  افزایش 

امنای   هیأت  مصوب  تعرفه  طبق  هزینه  این    دانشگاهدریافت  در  دانشجو  چنانچه  شود.  می  انجام 

 ود. مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم می ش

در  کارشناسی  دوره   دانشجوی :  6ماده   دوه ارشد  آموزشی شیوه  ر  و    -آموزشی 

تواند حداکثر یک نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند. مدت مذکور،  پژوهشی می

   شود.،  جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می2جز در موارد مستثنی شده در تبصره 

 پذیر نیست. مرخصی تحصیلی در اولین نیمسال تحصیلی امكان  :1تبصره 

با ارائه مدارک مستدل و در صورت موافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه، حداکثر : 2تبصره 

تحصیلی    2 درسنوات  احتساب  بدون  مرخصی   مانند  در  نیمسال  زیر  شرایطی  پذیر امكانموارد 

 خواهد بود:

با تأیید بهداری یا مرکز مشاوره دانشگاه به بیماری حاد و مزمن مبتال   که  دانشجویانی الف(  

 اند. شده

 کنند. مان را سپری می یب( دانشجویان خانمی که دوره بارداری یا زا
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  درخواست مرخصی باید در هر نیمسال تحصیلی طبق تقویم آموزشی نیمسال مربوطه   :3تبصره  

دانشگاه    مدیریتبه   تكمیلی  باشد   تسلیمتحصیالت  تحصیلی شده  مرخصی  با  دانشگاه  موافقت   .

دانشجو با توجه به وضعیت تحصیلی دانشجو صورت گرفته و منوط به این است که ادامه تحصیل  

 دانشجو از آن به بعد با مشكل مواجه نشود. 

چنانچه درخواست دانشجو برای مرخصی،  قبل از پایان زمان ترمیم نیمسال تحصیلی    :4تبصره  

ودر  احتساب(  بدون  )با/  تحصیلی  مرخصی  با درخواست،  موافقت  باشد، در صورت  ارائه شده 

ترم   حذف  موافقت،  صورت  در  شود  ارائه  درخواست  ترمیم  زمان  پایان  از  پس  که  صورتی 

 شجو ثبت خواهد شد.  )با/بدون احتساب( در کارنامه دان

 

 

و غیردولتی( ممنوع  :  7ماده   ها )دولتی  تحصیل همزمان در دوره کارشناسی ارشد در موسسه 

 است. 
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 فصل چهارم

 حضور و غيابواحدهاي درسي، ارزشيابي و  

بر اساس برنامه مصوب هر    پیوستهارشد نا تعداد کل واحدهای دوره کارشناسی:  8ماده  

 واحد است.    32تا  28بین   شود. این تعداد واحد اصوالً تعیین میرشته/گرایش 

برای   دانشجوی دوره کارشناسی:  9ماده   ارائه شده  برنامه  به  با توجه  ارشد مجاز است 

تحصیلی   نیمسال  هر  در  مربوطه  دانشكده  طرف  از        واحد    8حداقل    دررشته/گرایش 

باقیمانده از   نباشد( و حداکثر    8)در صورتی که تعداد واحدهای  واحد    14واحد کمتر 

 . کندنام ثبت

دانشجو در هر نیمسال موظف است مطابق تقویم آموزشی دانشگاه در زمان های مقرر   :1تبصره  

نماید.    ... و  ترم  تكدرس، حذف  ترمیم، حذف  نام،  ثبت  به  از اقدام  خارج  درخواست  هرگونه 

در دانشكده و تحصیالت تكمیلی مورد بررسی قرار گرفته و در صورت موافقت   آموزشی    تقویم

 با درخواست، دانشجو موظف به پرداخت هزینه های مصوب خواهد بود. 

جبرانی   :2تبصره   دروس  به  مربوط  آ 16 )ماده  واحدهای  در  ینیاین  مجموع سقف  نامه( 

 گردند.واحدهای اخذ شده نیمسال محاسبه نمی 

ارشد )با توجه   دوره  کارشناسی   الزامی هایی از دروس  که دانشجو درس  در صورتی :  3تبصره  

به برنامه مصوب رشته/گرایش مربوطه( را در مقطع کارشناسی گذرانده باشد، چنانچه نمره اخذ 

درس این  در  از  شده  کمتر  کارشناسی  مقطع  در  اخذ    14ها  به  ملزم  دانشجو  این    مجددباشد، 

تواند با نظر معاون   این صورت، دانشجو می  ارشد خواهد بود. در غیر ها در مقطع کارشناسی درس

دروس دیگری جهت تكمیل    مجدد این دروس و یا  تحصیالت تكمیلی دانشكده نسبت به اخذ

 د. واحدهای الزم اقدام کن

د بر برنامه مصوب رشته/ گرایش تحصیلی خود، دانشجو در صورت اخذ درس مازا  :4تبصره  

   موظف به پرداخت هزینه مصوب آن خواهد بود.
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برنامه  :10ماده   تمامی  در  دانشجو  و   حضور  آموزشی  فعالیتهای  دیگر  و  درسی  های 

3  دانشجو در هر درس ازغیبت  در صورتی که  پژوهشی دوره الزامی است.   

16
مجموع    

مربوطه   استاد  گزارش  ارائه  با  کند،  تجاوز  درس  آن  تحصیالت  ساعات  معاون  تایید  و 

 شود.صفر محسوب  تواند مینمره دانشجو در آن درس تكمیلی دانشكده  

مجاز    تبصره: حد  از  بیش  درس  یک  در  دانشجو  غیبت  که  صورتی  درخواست باشددر  با   ،

مدیریت تحصیالت تكمیلی    در یه علت غیبت، موضوع  دانشجو و ارائه مدارک مستدل برای توج

غیبت،  استبررسی  قابل  دانشگاه   بودن  موجه  تشخیص  صورت  در  مجموع .  از  درس       آن 

واحد در    8شود.  در این صورت رعایت حد نصاب  می   w  دانشجو حذف   خذ شدههای ادرس

آن نیمسال از نظر طول تحصیل و ضوابط مشروطی برای دانشجو  ولی     ،آن نیمسال الزامی نیست

 شود. یک نیمسال کامل محسوب می 

در امتحان      موجه در هر امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر غیبت غیر : 11ماده 

 شود. آن درس می

مستندات الزم از نظر  با توجه به  سال  پایان نیمدر صورتی که غیبت دانشجو در امتحان  تبصره:  

مدیریت تحصیالت تكمیلی )با درخواست دانشجو مبنی بر بررسی علت غیبت ایشان در امتحان 

به مدیریت تحصیالت تكمیلی( موجه تشخیص داده   این زمینه  ارائه مستندات الزم در  و  درس 

 2شود.می  w شود، درس مزبور  حذف

های  های مصوب دوره یا درسدرسحداقل نمره قبولی در هر درس اعم از  :  12ماده  

 است.   20از  12ارشد،   جبرانی در دوره کارشناسی

غ  گان،یرا  آموزشمشمول    یدانشجو   :1  تبصره حذف  صورت  به    رموجهیدر  درس 

قبول  ای  دانشگاه   یل یتكم  الت یتحص   ی شورا  صیتشخ نمره  کسب  درس،    یعدم  هر  در 

 .استدانشگاه  یامنا  ات یمطابق تعرفه مصوب ه ه درس مربوط نهیموظف به پرداخت هز

 
 ذکر شده است. این مجموعه( 2)در پیوست ای  نامه جداگانه  مقررات مربوط به حذف پزشكی در آیین   2
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سمینار و  ها،  نمره ارسال شده به اداره کل آموزش دانشگاه )شامل نمره درس  :13ماده  

پایان ارشددفاع  و  نامه کارشناسی  استاد درس  تأیید  به  )در مورد  کمیته ممتحنینیا  (، که 

 قابل تغییر است. رسیده باشد، غیر پایان نامه( 

باشد،    14های دانشجو در یک نیمسال تحصیلی کمتر از  چنانچه میانگین نمره   :14ماده  

می  دانشجو محسوب  مشروط  نیمسال  آن  نمره  در  شود.در  میانگین  که  های  صورتی 

تحصیلی  نیمسال  دو  در  یا    دانشجو  از    غیرمتوالیمتوالی  از    14کمتر  دانشجو  آن  شود، 

 شود. ادامه تحصیل محروم می

در غیر    کمتر باشد.   14های دانشجو در پایان دوره نباید از  میانگین کل نمره   :15ماده  

     شود.ارشد شناخته نمی آموخته دوره کارشناسی این صورت وی دانش

رشته/گرایش قبولی وی در  چنانچه رشته/گرایش مقطع کارشناسی دانشجو با  :  16ماده  

کارشناسی شورای   مقطع  تشخیص  با  و  لزوم  صورت  در  باشد،  نداشته  تجانس  ارشد 

دانشكده  تكمیلی  از درس   ،تحصیالت  تعدادی  است  موظف  عنوان  دانشجو  تحت  را  ها 

 بگذراند.    "های جبرانیدرس"

تعداد :  1تبصره   تبصره    12های جبرانی   درس   واحد  حداکثر  این    5اده  م  1واحد است )طبق 

واحدهای جبرانی  نامهآئین تعداد  که  به طول   8، در صورتی  نیمسال  باشد، یک  بیشتر  یا  واحد 

و   از ترمیم نیمسال اول تحصیلها باید تا قبل   شود(. این درسدوره تحصیلی دانشجو افزوده می 

با تایید شورای تحصیالت تكمیلی دانشكده مشخص و به اداره کل تحصیالت تكمیلی دانشگاه  

فرض بر عدم نیاز   ،اطالعات مربوطه در زمان مقرر دریافت نشدن. در صورت شده باشندمنعكس 

 به گذراندن دروس جبرانی خواهد بود.  



 
 

10 

 

درس  :2تبصره   انتخاب  درسو ا   ،هادر  با  است.لویت  جبرانی  درسهای  کلیه  های  گذراندن 

 درس جبرانی وجود ندارد. wو امكان حذف  جبرانی تا انتهای نیمسال دوم تحصیلی الزامی است

 

  ( 20ز  )ا  12حداقل نمره قبولی در هر درس جبرانی  نامه،   این آیین  12ماده    مطابق  :3تبصره  

دروس  است.   می نمره  ثبت  دانشجو  کارنامه  در  نمرات جبرانی  میانگین  احتساب  در  اما  شود. 

 . شودنیمسال تحصیلی و میانگین کل نمرات دانشجو منظور نمی 
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 م پنجفصل 

 آموختگي، انصراف و محروميت از تحصيل دانش
 
ارشد تمام وقت بوده و دانشجو موظف   اشتغال به تحصیل در دوره کارشناسی:  17ده  ما

تقویم   مطابق  تحصیلی  نیمسال  هر  در  مقررات  است  به  توجه  با  نیمسال  آن  در  دانشگاه 

ثبت آموزش  ثبت جاری  عدم  کند.  مقرر نام  موعد  در  دانشجو  از    نام  انصراف  منزله  به 

 شود.  تحصیل تلقی می

دانشگاه،  د:  18ده  ما  جاری  مقررات  رعایت  به  ملزم  تحصیل  دوره  طول  در  انشجو 

که به  است و اصول و آداب علمی در رفتار و مستنداتی   نامه مقررات مندرج در این آیین

می چاپ  به  و  کرده  تهیه  دانشگاه  فوقنام  موارد  رعایت  عدم  است  بدیهی  در    ،رساند. 

ذی رشوراهای  اساس  بر  موثر  اقدام  و  بررسی  وضعیت  ربط  با  ارتباط  در  مربوطه  ای 

دانشجو   گرفت.تحصیلی  خواهد  ذکر    انجام  که  شایان  ادامه  این  با  موافقت  صورت  در 

 مصوب در هر مورد توسط دانشجو الزامی است.  تحصیل دانشجو، پرداخت هزینه های

می : 19ماده  هر  دانشجو  به  کند.  دلیل  تواند  تحصیل  از  انصراف  صورت   این  دراعالم 

مربوطه    باید دانشجو   فرم  از تكمیل  دانشگاه پس  را  مطابق روال جاری  درخواست خود 

.  چنانچه دانشجو بعد  کندتسلیم    به اداره کل آموزش دانشگاه شخصاً به صورت مكتوب  

اینكه   از  پس   دانشگاه گواهی انصراف را   ، نگرفته باشدماه درخواست خود را پس    دو از  

 مراحل قانونی توسط دانشجو طی شد، صادر خواهد کرد.

دانشجوی انصرافی یا اخراج از تحصیل  به  ،در صورت تسویه حساب کامل با دانشگاه :1تبصره 

عمومی و اختصاصی تعیین شده توسط سازمان شرایط    و احراز  شرط نداشتن مشكل نظام وظیفه

آموز تكمیلی سنجش  تحصیالت  ورودی  آزمون  داوطلبان  برای  کشور  در  تواند  می ،  ش  مجدداً 

 شرکت کند.   دوره کارشناسی ارشد ناپیوستهآزمون ورودی 
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اعطای گواهی گذراندن واحدهای درسی دوره به دانشجویی که به هر دلیل از ادامه  :  2  تبصره

 تسویه حساب بالمانع است. ماند، برحسب درخواست دانشجو پس از  تحصیل باز می 

درخواست انصراف از  چنانچه تاریخ انصراف دانشجو قبل از شروع امتحانات نیمسال  :  3  بصرهت

باشد، نمرات درسهای ثبت نام شده در کارنامه درج نخواهند شد، در غیر این صورت   تحصیل

 نمرات مطابق لیست نمرات ارسال شده استادان درس، در کارنامه ثبت خواهند شد. 

در هر زمان که مشخص شود دانشجو در دو نیمسال تحصیلی دارای میانگین  :  20ده  ما

شود.  از ادامه تحصیل محروم می  ، (نامهیناین آی  14بوده است )ماده    14نمرات کمتر از  

تأخیر در وصول نمرات، دانشجو در نیمسال بعدی ادامه تحصیل   ماننددالیلی   حتی اگر به

پایان انجام  مشغول  یا  کارشناسی داده  نیمسال    ارشد نامه  دو  احراز  از  پس  باشد،  شده 

 آمد. مشروطی از ادامه تحصیل وی ممانعت به عمل خواهد 

اگر پس از گذراندن کلیه واحدهای درسی دوره )در هر دو شیوه(، میانگین کل نمرات   تبصره:

از   مجاز    14دانشجو  مدت  از  تحصیلی  نیمسال  یک  حداقل  هنوز  که  صورتی  در  باشد،  کمتر 

گرفته    14ها نمره کمتر از  هایی که در  آنتواند درستحصیل دانشجو باقی مانده باشد، وی می 

او  در  را  کاست،  تكرار  ممكن  تحصیلی  نیمسال  نظر  لین  با  یا  و  تكمیلی  معاون  رده  تحصیالت 

. در این صورت، به شرط جبران کمبود میانگین  اقدام نماید  دیگردانشكده نسبت به اخذ دروس  

کل، دانشجو امكان فارغ التحصیلی از مقطع کارشناسی ارشد را خواهد داشت. اما اگر دانشجو به 

ر دلیل نتواند از این فرصت استفاده کند، از ادامه تحصیل و دریافت مدرک تحصیلی محروم ه

 شود.می 

کارشناسی:  21ماده   دانشجویان  التحصیلی  فارغ  آموزش   تاریخ  شیوه  دو  هر  در  ارشد 

نامه( که در نیمسال آخر در درسی   پایان پژوهشی )با   -نامه( و آموزشی  پایان محور )بدون

بهمن برای نیمسال    30اند، تاریخ رسمی پایان نیمسال )نام داشته نامه نیز ثبت پایانغیر از  

و    31اول،   دوم  نیمسال  برای  است.ش   31تیر  تابستان(  نیمسال  برای  برای    هریور 

کارشناسی آموزشی دانشجویان  شیوه  در  )با  -ارشد  نیمسال   پایان پژوهشی  در  که  نامه( 
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اند، تاریخ فراغت از تحصیل تاریخ  نام داشته مه ثبتنا آخر تحصیل فقط در درس پایان

 نامه خواهد بود.  دفاع از پایان

و یا  اتمام سنوات مجاز  دانشجویان اخراج آموزشی )مشروطی در دو نیمسال،  :  22ده  ما

  ارتباط با تحصیلشان ی که در  انصرافی موظف هستند به تعهداتدانشجویان  یا  (  موارد دیگر

 . نمایندعمل  اند،سپرده 
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 فصل ششم 

 نامه( شيوه آموزشي )بدون پايانمقررات خاص 

پایان دوره کارشناسی:  23ماده   )بدون  از دو شیوه تحصیل   ارشد آموزشی  نامه( یكی 

همانند  توانند  شیوه می  این آموخته در   دانشجویان دانش.  ارشد است در مقطع کارشناسی

آموزشی شیوه  در  آموخته  دانش  ادامه  پژوهشی     -دانشجویان  باالتر  تحصیلی  دوره  در 

   .تحصیل دهند

و   30نامه حداقل   ارشد بدون پایان کل واحدهای درسی در برنامه کارشناسی   تعداد:  1تبصره  

 واحد درسی و مطابق با برنامه مصوب دوره در این شیوه است.   32حداکثر 

نیمسال    4  ی ارشد آموزش حداکثر طول دوره کارشناسی   نامهاین آئین   5  مطابق ماده  :2تبصره  

 است. 

از  توانند    یم  ،یپژوهش  -یآموزش  وه یدر ش  ارشد یدوره کارشناس  انیدانشجو:  24  دهما

  ، دوم  مسالین  انیپا  تا  الزم  ی و کسب مجوزها  در سامانه آموزش  ارائه درخواست   قیطر

 .  دهند رییتغ   یآموزش  وه یش به  وه ی ش  نیااز را  خود  یلیتحص  تیوضع

در هر زمان در طول تحصیل  دانشجو    عملكرد   نامه  نییآ  نی هم  ۳۱  ماده  فقو   چنانچه  :1تبصره  

 ”نامطلوب“راهنما به صورت    (اساتید)استاد  توسط    نامه  انیپا  درس  در  نام  ثبت  و   فیپس از تعر

قانون  سنوات  در  تواند  ی م  دانشجو،  شود  ی اب یارز تغ  ،ی مجاز    -ی آموزش  از  وهیش  رییدرخواست 

موافقت که    دینما  میتسلرا   ی آموزش به  ی پژوهش صورت    التیتحص  تیریمد و   دانشكده در 

 : شد خواهد در کارنامه دانشجو اعمال ریز راتییتغ بادانشگاه  ی لیتكم

 مسالین  نیآخر  ارشد در  ی ان نامه کارشناسیدرس پا  یبرا  (U)    "نامطلوب"  نمره  درج -1

   درس نیا ی ثبت نام

 یانتها  در  "ی آموزش  وه یش  به  ی پژوهش  -ی آموزش  وهیش  از   تیوضع  رییتغ"درج عبارت   -2

 . است داشته نام ثبت نامه انیپا درس در دانشجو که ی مسالین نیآخر
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ماده  :  2تبصره   آیین  21مطابق   فارغنامه   این  ارشد  التحصیلی   تاریخ  کارشناسی  دانشجویان 

 31بهمن برای نیمسال اول،     30پایان نیمسال )نامه(، تاریخ رسمی   شیوه آموزشی )بدون پایان

 شهریور برای نیمسال تابستان( است.  31تیر برای نیمسال دوم و 

بعد    توسط دانشجو  محور آموزش وه ی به ش ت یوضع رییدرخواست تغ  با  موافقت :3 تبصره

تعر پا  فیاز  نام در درس  ثبت  بود.  منوط به موافقت استاد راهنما  مه،نا  انیو  در    خواهد 

ثبت   مسالین نیآخرارشد در  یان نامه کارشناسیدرس پا یبرا نمره ، صورت اخذ موافقت

 . گردیدخواهد درج  (U)  "نامطلوب"بصورت   ینام

از  :4تبصره   بار    درج  پس  نامه کارشناسیدرس پا  یبرا  (U)    "نامطلوب"  نمره دو   یان 

دانشجو  ارشد راهنما،  استاد  آموزشینمی  توسط  شیوه  در  درخواست  -تواند  پژوهشی 

 . دتمدید سنوات ده 
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 فصل هفتم 

 نامه( پايانپژوهشي )با   - مقررات خاص شيوه آموزشي

ن:  25ماده   اتمام  از  تحصیپس  دوم  تحصیلیمسال  ادامه  شی،  در  آموزشیل     -یوه 

شرا  یپژوهش احراز  به  دانشگاه  یمنوط  و  دانشكده  غاستط  در  ا ی.  شیر  صورت،  وه  ین 

 . ل خواهد شدیتبد یبه آموزش یپژوهش  -یل دانشجو از آموزشیتحص

پایان  :26ماده   واحد  آموزشی تعداد  شیوه   6و حداکثر    4پژوهشی حداقل    -نامه در 

 واحد درسی است. 

راهنما : 27ماده  ت  نامه پایان  یاستاد  و  استاد  موافقت  دانشجو،  درخواست    ایید با 

استادیاری  مرتبه  حداقل  با  دانشگاه  علمی  هیأت  اعضاء  از  دانشكده  تكمیلی  تحصیالت 

 د. شوتعیین می

همكار  :1  تبصره راهنمای  مشاور  استاد  تكمیلی  یا  تأیید تحصیالت  و  راهنما  استاد  پیشنهاد  به   ،

 شود.تخصصان خارج از دانشگاه انتخاب می دانشكده از بین اعضای هیأت علمی داخل یا م

های کارشناسی ارشد فقط در موارد خاص مجاز نامهنتخاب استاد مشاور برای پایانا  :2  تبصره

 . است

است   :28ماده   و   دانشجو موظف  اول  نیمسال  پایان  از  نیمسال سوم    پس  از شروع  قبل 

پایان  ،تحصیلی راهنما   موضوع  استاد  نظر  با  را  خود  مربوطه  نامه  گروه  تأیید  انتخاب  و 

موضوع   تصویب   پایانکند.  از  پس  تأیید    نامه  و  دانشكده  تكمیلی  تحصیالت  شورای 

 ابد.یمدیریت تحصیالت تكمیلی دانشگاه قطعیت می

در سامانه   ی قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلثبت موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد    :1تبصره  

انتخاب واحد در درس پایان نامه پس از تأیید نهایی تعریف پایان نامه در  آموزش الزامی است و  

 سامانه آموزش امكان پذیر خواهد بود. 
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پایان  :2تبصره   پژوهشی نامه انجام  محور  با  دوره    هایی  در  دانشجو  چند  توسط  مشترک 

دانشجوی به شرط آن  فقط  ارشد کارشناسی  از  پایانکه هر یک  م ان  عنوان  ستقلی نامه  و شرح   با 

 جداگانه ارائه دهند، مجاز است.   کار

نامه باید به زبان فارسی بوده و مطابق الگوی ارائه شده از سوی کتابخانه مرکزی   پایان  :3تبصره  

 دانشگاه تدوین گردد.

پایان:  4تبصره   تعریف  عدم  صورت  تحصیل   در  ادامه  مقرر،  زمان  در  غیرمجاز دانشجو  نامه 

صورت این  در  در   تصمیم  است.  وی  تحصیل  ادامه  امكان  مورد  در  -  ی آموزش  وهیشگیری 

در  ژوهشپ تكمیلی  تكمیلی    تحصیالت   اریاختی  مدیریت تحصیالت  و  دانشگاه خواهد  دانشكده 

 بود.

پا  كهی صورت  در،  25ماده    وفق  :5  تبصره تحص  مسالین  انیدر  معدل    شرط  لیدوم    14حداقل 

شده    ایباشد    دهینگرد  احراز گذرانده  واحد  ن  درتعداد    ( ی جبران  دروس  احتساب  با)  مسالیهر 

و    انیپا  اخذ   مجوز  باشد،   مجاز  کف از    کمتر در   ی پژوهش-ی آموزش  وه یش  با  لی تحص  ادامه نامه 

 دانشگاه خواهد بود. ی لیتكم التیتحص تیریو مد دانشكده ی لیتكم التیتحص اریاخت

پایان:  29ماده   نفر(،   ارزشیابی  سه  )حداقل  داوران  هیأت  توسط  دفاع  جلسه  در  نامه 

همكار )در صورت وجود( و حداقل دو نفر از بین  راهنمای  متشكل از استاد راهنما، استاد  

دارای مدرک  که  اعضای هیأت علمی یا متخصصان و محققان داخل یا خارج دانشگاه  

به عنوان    گیردصورت می  د،هستن  دکتری از اعضای دانشكده مربوطه  نفر  )حداقل یک 

 . ممتحن داخلی و حداقل یک نفر خارج از دانشكده به عنوان ممتحن خارجی(

 می شود.نامه توسط هیأت داوران در پنج درجه کلی ارزشیابی   پایان: 30ماده 

  20تا  19 زنمره ا     عالی: 

   18.99تا  18نمره از    بسیار خوب: 

   17.99تا  16نمره از     خوب:  

 15.99تا  14نمره از     قابل قبول:  

 14نمره کمتر از   غیرقابل قبول )مردود(:  
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کیفی و به    ن به صورتآنمره پایان نامه در میانگین کل محاسبه نمی شود و ارزشیابی    تبصره:

این   32و همچنین ماده    31ماده    4و    3های  در موارد خاص )تبصره  شرح فوق انجام می شود.

   گردد. درج می  3P/Fنامه( به صورت آئین

انتخاب و تصویب موضوع پایان :  31ماده   به  نامه   انیپاتا زمانی که    ،نامه پس از  کامالً 

هر   در  است  موظف  دانشجو  است،  نرسیده  درس  انجام  در  تحصیلی  نامه   انیپا"نیمسال 

  در   دانشجو  عملكرد  و   تی فعال  زانیم  نام کند. ثبتبا صفر واحد    حتی    "ارشد یکارشناس

  استاد   توسط  ،باشد  شده   اخذ  واحد  صفر  در  حتی  نامه  انیپا  درس  که  یمسالین  هر  یانتها

  ا ی( S) مطلوب صورت دو از یكی به آن جهینت و شده  یابیارز  نامه انیپا یراهنما (اساتید )

 . شد  خواهد درج کارنامه در( U) نامطلوب

با در    ونامه    نییآ  نی هم  ۳۰و    ۲۹  ی ماده ها  فقونامه که    انیپا  یابیارزش  جهینت  :۱  تبصره

ها تبصره    ان یپا  از  دفاع"  درس  ی برا  ،شود  یم  ن ییتع  ماده   ن یا  ل یذ  ۴و    ۳  ی نظر گرفتن 

شد  ارشد   یکارشناس  "نامه خواهد  اخذ    . درج  به  موظف  همان    مزبور  درسدانشجو  در 

 .دارد را خود  نامه انیپا از  دفاع قصد است که  یمسالین

  ی لیتكم التیتحص تی ریمداز  دارش ی نامه کارشناس انیدفاع از پا یبرگزار اخذ مجوز  :۲ تبصره

م  نیااست.    ی الزام     دانشگاه برا  ستی با  ی کار  نظر گرفته شده  در  زمان  از  قبل  هفته  دفاع   یدو 

  الت یتحص  تیریمدالزم از    یگونه جلسه دفاع بدون اخذ مجوزها هر  یگزاربرانجام شده باشد.  

 وجه قابل استناد نخواهد بود. چیآن به ه جیاست و نتا  ی قانون  تیدانشگاه فاقد رسم ی لیتكم

 تیریمدنامه باید حداکثر تا دو هفته بعد از تاریخ دفاع به   فرم گزارش دفاع از پایان  :  ۳تبصره  

تاریخ   از  بعد  ماه  دو  تا  حداکثر  است  موظف  دانشجو  شود.  ارسال  دانشگاه  تكمیلی  تحصیالت 

انجام داده   دفاع، مراحل تصحیح، تكمیل و تحویل پایان راهنما و    استاد  قیاز طر  و نامه خود را 

نمرهاصالحات    هیدییتا"  دینما  یریگیپ  دانشكده اداره   آموزش  سامانه  قیطر  از  "نامه  انیپا  و  به 

 در سامانه آموزش  راهنما  استاد  توسط  شده  اعالم  نمره  .تحصیالت تكمیلی دانشگاه فرستاده شود

 
3 Pass / Fail 
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با   ارزشیابی بایستی  از   نتیجه  پس  تغییر  امكان  و  داشته  مطابقت  دفاع  گزارش  فرم  در  شده   درج 

 ارسال  فرم گزارش دفاع وجود ندارد.

به اداره  از تاریخ دفاع    ظرف دو ماه  در"تاییدیه اصالحات و نمره پایان نامه  "چنانچه    :۴تبصره   

  P/F  صورت  به  و نمرهمنظور نشده    ارزشیابی کیفی ارسال نشود،    کل تحصیالت تكمیلی دانشگاه

 خواهد شد.  درج

 

نامه تا مهلت مقرر توسط مدیریت تحصیالت   نامه در صورت دفاع از پایان پایان نتیجه: ۵تبصره 

دی برای دانشجویان ورودی نیمسال اول و    30)پنجم تحصیلتكمیلی دانشگاه در پایان نیمسال  

نیمسال    31 ورودی  دانشجویان  برای  صورت    کیفی صورت   به  دوم(خرداد  )در  آن  از  پس  و 

  شود.در کارنامه وارد می   P/Fصورت  موافقت با ادامه تحصیل دانشجو در شرایط خاص( به

 

پایان  :32ماده   که  مر در صورتی  داوران،  هیأت  نظر  از  داده دونامه،  تشخیص  شود،   د 

پایان صورت  نمره  به  دانشجو  کارنامه  در  می  Fنامه  دانشجو  صورت،   این درشود.  وارد 

ات مجاز تحصیل وی تجاوز  از حداکثر سنونباید  در مدتی که  نامه خود را   پایانتواند  می

برای  د کنتعیین می  استاد راهنما در زمانی که  پایان نامه تكمیل شده را  کامل کرده و   کند،

دانشجویی که در فرصت تعیین شده  وران قرار دهد.  اد   هیأتدر معرض داوری    بار آخر

نامه خود با موفقیت دفاع کند، از ادامه تحصیل و دریافت مدرک تحصیلی   نتواند از پایان

 .شودمحروم می
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 فصل هشتم 

 ، تغيير رشته، مهماني انتقال

انتقال در هر دو شیوه :  33ماده   دوره    در  پژوهشی  -آموزشی و آموزشی  تغییر رشته و 

 ارشد ممنوع است.  کارشناسی

های دیگر به دوره نوبت دوم دانشگاه های روزانه دانشگاهدر موارد خاص، انتقال از دوره تبصره:

معدل   کسب  و  نیمسال  یک  در  شدن  مهمان  با  دانشكده  موافقت  صورت  در  شریف،  صنعتی 

انتقال دانشجو و رأیواحد درسی و    8در حداقل    16حداقل   با  مثبت    موافقت مجدد دانشكده 

 پذیر است.  با پرداخت شهریه نوبت دوم امكان ه،کمیسیون موارد خاص دانشگا

در  فقط  در دانشگاه صنعتی شریف  های دیگر  دانشگاه مهمان شدن دانشجویان    :34ماده  

در حداکثر دو    و دانشگاه صنعتی شریف  در صورت موافقت دانشگاه مبدأ   و   موارد خاص

-امكان  با پرداخت شهریه نوبت دوم   رسی% واحدهای د50نیمسال و تا سقف حداکثر  

 .پذیر است

در صورتی که ارائه برخی از دروس، در یک رشته و در یک زمان معین، در    :35ماده  

می دانشجو  نباشد،  ممكن  موافقتدانشگاه  با  را  درس  آن  مربوط  تواند  معاون  گروه  ه، 

دانشكده  تكمیلی  از    تحصیالت  یكی  در  دانشگاه،  تكمیلی  تحصیالت  مدیریت  و 

مؤسسات آموزش عالی دیگر که مجری دوره است به صورت میهمان بگذراند.  در این  

   ضروری است. ز یصورت کسب موافقت دانشگاه مقصد ن

ها نباید از نصف واحدهای  دانشگاه تعداد واحدهای درسی دانشجوی میهمان در دیگر    :1تبصره  

 درسی در طول دوره تجاوز کند. 

و در   CRهای دیگر در صورت قبولی، به صورت  نمرات دروس مهمان در دانشگاه:  2تبصره  

 در کارنامه دانشجو درج می گردد.  Fبه صورت  ،صورت عدم کسب نمره قبولی 
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 ماده در شورای تحصييیالت تكمیلييی دانشييگاه  36فصل و   8نامه در   این آیین:  36ماده  

پس از  و 1400 یورود انیدانشجو یو برا به تصویب نهایی رسید 22/4/1401 مورخ

 .االجراست الزمآن 

تحصیالت   :1تبصره   شورای  عهده  بر  نامه  آیین  این  مفاد  تفسیر  ابهام،  هرگونه  صورت  در 

 .تكمیلی دانشگاه خواهد بود
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 1پيوست 
 

 نامه پذيرش واحدهاي انتقالي  آيين
 

دوره :  1ماده   به  دوره  یک  از  واحد  با   انتقال  فقط  دیگر  تحصیالت    تاییدای  شورای 

 و شرایط زیر جهت بررسی درخواست الزامی است: بوده پذیر   تكمیلی دانشگاه امكان

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

 باشد.  14حداقل معدل کل دانشجو در آن دوره   -ب

 باشد.  14حداقل نمره دانشجو در درس مورد نظر  -ج

 انتقال آن درس مورد تأیید کمیته تحصیالت تكمیلی دانشكده باشد.  -د

ارشد بوده و نباید منجر به اخذ مدرک   دروس مورد ارزیابی در سطح کارشناسی  -ه 

 اشد.ای( شده بتحصیلی )از هر موسسه 

دوره :  2ماده   از  واحد  انتقال  تكدرس   سقف  دوره   (Non-Degree)های  های   به 

های رسمی واحد است. این سقف برای انتقال از دوره   12مدرک(    اخذرسمی )منجر به  

 باشد. واحد می 9(  انداخذ مدرک نشده )که منجر به 

اگر کارنامه مبدأ مربوط به دانشگاه صنعتی    در صورت موافقت با انتقال واحد،:  3ماده  

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

 خواهد بود.  

یا نمره عددی، یک نیمسال از سنوات    CRصورت   واحد انتقال یافته به  8به ازای هر    :1تبصره  

 تحصیلی مجاز کسر خواهد شد. 

در محاسبه معدل کل و معدل ترم لحاظ نخواهند   CRصورت    نمرات منتقل شده به  :2تبصره  

 شوند.شد اما نمرات منتقل شده به صورت عددی در محاسبه معدل کل و معدل ترم منظور می 
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2پيوست   
 

 ارشد هاي كارشناسي  دستورالعمل حذف پزشکي درس در دوره

 

از   قبل  بهداری  پزشک  به  مراجعه  پزشكی  دالیل  به  درس  حذف  الزامی    امتحانبرای 

مطابق    است. درس  پزشكی  حذف  و    موارددستورالعمل  است  بررسی زیر  نتیجه 

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

 تكمیلی به دانشكده ابالغ خواهد شد.

که دانشييجو در جلسييه امتحييان درسييی حاضيير باشييد، امكييان در صييورتی .1

 درس پس از امتحان وجود ندارد.بررسی حذف پزشكی آن 

در صورت بیماری الزم است دانشجو قبل از امتحان به مرکز بهداشييت و  .2

درمان دانشگاه مراجعه نموده و پس از انجام معاینه توسييط پزشييک، فييرم 

حذف پزشكی را )دریافت شده از منوی نمونه فرمها در سایت مييدیریت 

ت و درمييان دانشييگاه تحصیالت تكمیلی دانشگاه( به رئیس مرکز بهداشيي 

تحویل دهد. در شرایط خاص به دلیييل عييدم امكييان مراجعييه دانشييجو در 

روز امتحييان بييه بهييداری دانشييگاه، دانشييجو الزم اسييت در طييول مييدت 

تا زماني كه  در اولين فرصتاستراحت صادر شده توسط پزشک معالج )

 دانشييگاه مرکز بهداشت و درمان( به آثار بيماري در بدن وي باقي است

 مراجعه نماید.

 مركز بهداشت و درمان  فقط گواهي استراحت صادر شده توسطتوجه:  

 .شگاه مورد بررسي قرار خواهد گرفتدان
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که دانشجو در حین جلسه امتحان دچار بیماری حيياد شييود بييه ر صورتید .3

طوریكييه قييادر بييه ادامييه حضييور در جلسييه امتحييان نباشييد الزم اسييت بييا 

جلسييه امتحييان بالفاصييله بييا همراهييی   هماهنگی استاد درس پس از ترک

 مراقب امتحان به مرکز بهداشت و درمان دانشگاه مراجعه نماید.

در صورتی که دانشجو در ایام امتحانات در بیمارستان بسييتری شييود الزم  .4

است پس از ترخیص از بیمارسييتان بييا در دسييت داشييتن خالصييه پرونييده 

ر بیمارسييتان باشييد بييه بیمارستان و تسویه مراکز پذیرش که ممهور بييه مهيي 

مرکز بهداشت و درمان دانشگاه مراجعه و مدارک را همراه فييرم حييذف 

 پزشكی به رئیس مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تحویل دهد.

ریت )دل ت نفصلی از قبیل سييرماخوردگی، گاسييتروآنكته: بیماریهای شایع  

بیماریهای مزمنی کييه درد، اسهال، استفراغ( ، سردرد و سرگیجه معمول و  

جهييت حييذف پزشييكی   آثار حاد آنها در زمان امتحان بروز نكييرده باشييد،

 شوند.       پذیرفته نمی
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3پيوست   
 

 دستورالعمل حذف درس براي دانشجويان تحصيالت تکميلي

 

حذف درس در هر نیمسال فقط برای یک درس در زمان تعیین شده از سوی اداره   –الف

 پذیر است. مطابق تقویم آموزشی آن نیمسال امكان ،خدمات آموزشی

  ص یدرس به تشخ  رموجهیدر صورت حذف غ   گان،یمشمول آموزش را   ی دانشجو  –ب

قبول  ایدانشگاه    یلیتكم  التی تحص  ی شورا نمره  کسب  به    یعدم  موظف  درس،  هر  در 

 دانشگاه است. ی امنا اتیدرس مربوطه مطابق تعرفه مصوب ه نه یپرداخت هز

نظر  –ج مورد  از حذف درس  پس  واحدها  تعداد  که  نصاب    ،در صورتی  از حد  کمتر 

برای حذف  تأیید معاون تحصیالت تكمیلی دانشكده  گرفتن  شود،    واحد(  8)تعیین شده  

صورت    به  .است  الزامیدرس   نیمسال  هر  یک  سنوات  و  مشروطی  نظر  از  نیمسال  آن 

می محسوب  محسوب    شود کامل  مشروطی  سنوات  جزو  نیمسال  آن  صورتی  در  تنها  و 

که   شد  )نخواهد  دانشجو  اراده  از  خارج  و  موجه  دالیل  به  شورای  حذف  تشخیص  به 

 صورت گرفته باشد.  ، (تحصیالت تكمیلی دانشگاه 

مقطع  –د در  درس  پایان کارشناسی  حذف  دروس  برای  سمینار   ارشد  و  دروس  نامه  و 

 پذیر نیست.امكانجبرانی 
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 4پيوست 
 

 ارشد  نامه آموزشي دوره كارشناسي برخي نکات مهم مرتبط با مقررات وآيين

 

شود.   در این فصل برخی نكات مهم جهت اطالع دانشجویان و اساتید راهينما تأکیييد می

و پیگیری مصوبات و مقررات    دارش نامه دوره کارشناسی دقیق آئینبدیهی است مطالعه  

دوره  دوره  جاری  دانشجویان  وظایف  از  تكمیلی  تحصیالت  تحصیالت   های  های 

   موارد به صورت مستمر از طریق سامانه الكترونیكیشود این   تكمیلی است و توصیه می

http://grad.sharif.ir  پیگیری شود.  

 

 نام  با ثبت طبرخي نکات مرتب

ارشد در طول دوره تحصیل خود موظف به رعایت و تكمیل برنامه  دانشجویان کارشناسی  (1

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

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

مدیریت و  دانشكده  با  دانشگاه   تحصیالت قبلی  تقویم  تكمیلی  رعایت  عدم  همچنین  و 

پرداخت  آموزشی   و  است  دانشجو  عهده  الزامی    هرگونهبه  موارد  این  در  مصوب  هزینه 

 خواهد بود.

پیگیری  ،شی دانشگاه( در هر نیمسال تحصیلی )مطابق تقویم آموزموقع  نام به مسئولیت ثبت (2

  برعهده نام  در هنگام ثبتو درج صحیح دروس  نامه  مربوط به دفاع از پایانارسال مستندات  

شود که پس از درج دروس و نمرات در کارنامه تحصیلی  شخص دانشجو است. تأکید می 

)مگر در  تغیيیرات، اعيم از حيذف یا اضيافه  دروسدانشجو در سیسيتم آموزش دانشيگاه،  

ثبت ترمیم  مجاز  نمره درس زمان  تغییر  یا  و  پایاننام(  و  سمینار  هیچ  نامه  ،  امكان به   وجه 

می  تقاضا  محترم  اساتید  و  دانشجویان  از کلیه  لذا،  بود.  نخواهد  ثبت پذیر  نام   شود که در 

عمل آورده و قبل از ارسال یا اقدام  ا بهنهایت دقت نظر ر  ،موقع نمرات دروس و ارسال به

http://grad.sharif.ir/
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های الزم را انجام داده و موارد را   در سیستم آموزش دانشگاه بررسی   نهایی نمراتبه ثبت  

 نهایی کنند. با دقت کافی 

پایان (3 موضوع  تصویب  و  انتخاب  از  پس  موظفند  محترم  دانشجویان  که   کلیه  زمانی  تا  نامه 

انجام   پایان به  نیمنامه کامال  نام کنندنرسیده است، در هر  ثبت  برای آن  )در    سال تحصیلی 

پایان واحدهای  کل  در  دانشجو  که  قبال صورتی  کرده ثبت  نامه  استباشد،   نام  در    الزم 

بعدی نیمسال شماره   های  ثبت پایان   با  واحد  صفر  در  بهنامه  از   نام  منصرف  تا  آورد  عمل 

 . تحصیل شناخته نشود( 

ارشد، دانشجو   های آموزشی دوره کارشناسی  نامه مجموعه مقررات و آیین  28طبق ماده   (4

قبل از شروع نیمسال سوم تحصیل، موضوع پایان  موظف است پس از پایان نیمسال اول و 

استاد نظر  با  را  خود  کند. نامه  انتخاب  پایان  راهنما  پس موضوع  تایید    نامه   شورای از 

 ابد.یتحصیالت تكمیلی دانشكده قطعیت می 

نامه در نیمسال تابستان را دارند )در   دانشجویان روزانه و نوبت دوم که قصد دفاع از پایان (5

نامه را  صورتی که نیمسال تابستان جزء سنوات مجاز آنها باشد(، چنانچه کل واحدهای پایان

نامه صفر واحدی در نیمسال تابستان ندارند.   نام پایان ند نیازی به ثبت شاب نام کرده ثبت  قبال

نامه را در نیمسال تابستان  صورت الزم است واحدهای باقیمانده یا کل واحد پایان این در غیر

برای   ثبت   نمایند.نام   ثبت تابستان  نیمسال  در  نوبتنام  پرداخت  دوم دانشجویان   مستلزم 

 .خواهد بودنیمسال آن شهریه ثابت و متغیر 

نیاز به هر گونه گواهی مبنی بر دانشجو بودن داشته باشند    5که دانشجویان بند    در صورتی  (6

 هب  دانشجویان نوبت دوم شهریه ثابت راالزم است    در این صورتملزم به ثبت نام هستند.  

 طور کامل پرداخت کنند. 

هر (7 صدور  یا  مقرر  زمان  در  درخواست  بررسی  کل   هرگونه  اداره  توسط  گواهی  گونه 

نام قطعی در سیستم آموزش در   تحصیالت تكمیلی دانشگاه منوط به داشتن ثبت آموزش و  

و عدم وجود نقایص یا مشكالت آموزشی در پرونده دانشجو است. لذا به    هنیمسال مربوط

می  توصیه  دانشجویان  آیین کلیه  دقیق  مطالعه  از  پس  دوره    نامه شود  آموزشی  های 
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نام خود اقدام   ابق تقویم دانشگاه( نسبت به ثبتارشد دانشگاه در زمان مقرر )مط  کارشناسی 

 کنند. 

 دانش آموختگي برخي نکات مرتبط با  

الزم است ظرف    که در نیمسال آخر عالوه بر پایان نامه واحد درسی نیز دارند،  نی دانشجویا  (1

ثبت که  نیمسالی  آخرین  اتمام  از  ماه  شش  داشته مدت  به   یبرا  ،اندنام  مربوط  امور  انجام 

از تحص  احراز و تسو  لیفراغت  دانشكده  انجام مقدمات کار در  از  با   هیخود )پس  حساب 

درخواست   ،آموزش  سامانه  قیطر  از(  دانشگاه  یواحدها  ریسا تكمیلی،  تحصیالت  منوی 

دانشجویانی که در نیمسال آخر فقط در درس پایان نامه   کنند.  اقدام  احراز کارشناسی ارشد

دارند   نام  تا  نیز  ثبت  مراحل   6حداکثر  دارند  مهلت  نامه  پایان  از  دفاع  تاریخ  از  پس  ماه 

مقرر، انجام امور مربوط به در صورت مراجعه پس از مهلت . فراغت از تحصیل را طی نمایند

هزینه پرداخت  به  منوط  تحصیل  از  مصوبفراغت  بود  های  مسئولیت  همچنین  .  خواهد 

بود دانشجو خواهد  بر عهده  و غیره(  نظام وظیفه  )نظیر غیبت در  تأخیر  از  ناشی  با )  عواقب 

اه به طول  م  1تواند بسته به شرایط تا   فراغييت از تحصييیل می   احرازفرآیييند  اینكه  توجه به  

نسبت به طی مراحل   ،در اولین زمان ممكنشود که   انجامد به دانشجویان محترم توصیه می 

دانشگاه   جاری  مقررات  مطابق  تحصیلی  مدرک  اخذ  و  حساب  تسویه  تحصیل،  از  فراغت 

 اقدام کنند(. 
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 5پيوست 
 

ها و شركت در مسابقات و شي و هما  ينامه ارسال مقاله به مجالت علم  نييآ

 يالملل  نيو ب يمل يهاهجشنوار

مقاله  انتشار  و  در  ارائه  علمی  بین همایشهای  و  ملی  در های  علمی  مجالت  و  المللی 

فعالیيت سال گيونه  این  که  است  روشن  است.  داشته  چشمگیری  رشد  اخیر  های  های 

علمی   توان  اعتالی  و  اعتبييار  افزایش  متعارف،  استييانداردهای  با  مطابق  تحقیقاتی، 

می فراهم  را  شرکت  دانشييگاه  و  مقاله  ارسال  و  تهیيييه  مقابل  در  یا  سازد.  مسابقات  در 

بین هميایش گونه های  به  شده  المللی  شناخته  علمی  آداب  و  اخالق  با  مغایر  که  ای 

باشد، میبین  اعتبار علمی دانشگاه خدشييه وارد کند. لذا توجه به نكات  المللی  به  تواند 

 زیر توسط دانشجویان و همكاران محترم ضروری است: 

مقاالت بدون ذکر مراجع و رعایت  الگيوبرداری و یا برداشت مستقیم از سایر   -1

 اصول اخالقی، مصيداق سرقت علمی است و پذیرفتنی نیست. 

ارسال همييزمان مقاله به بیش از یک مجييله یا یک کنفرانس پذیرفتنی نیسيت   -2

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

مجله   یک  و  کنفرانس  یک  به  مقاله  با همزمان  مغایر  که  صورتی  در  علمی 

 مقررات آنها نباشييد، قابل قبول است(. 

همایش  -3 در  نویسندگان  شرکت  عدم  و  مقاله  اعتبار  ارائه  به  و  است  مذموم  ها 

زند. در شرائط خاص الزم است عدم امكان ارائه مقاله پیش  دانشگاه لطمه می 

 از زمان برگزاری همایش به اطالع برگزارکنندگان رسانده شود. 
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بدون اطالع   -4 یا دانشجویان(  )استادان  نام همكاران  با ذکر  ارسال مقيياله  تهیه و 

و   است  غیرقانونی  آن  ارسال  محل  و  مقاله  محتوای  از  مقاله  نویسندگان  قبلی 

 پیگرد قانونی دارد.  

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

ی از استادان دانشگاه تهیه شده و مورد تأئید وی قرار  مقيياله زیر نظر حداقل یك

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

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

پروژه   دکتری،  رسيياله  ارشد،  کارشيناسی  نامه  پایان  از  مستخرج  شييده 

)استادان(   اسييتاد  نظر  زیر  و  شریف  صنعتی  دانشييگاه  در   ... و  پژوهييشی 

صفحه   در  مقاله  تهیه  چارچوب  با  )مطابق  )استادان(  استاد  نام  ذکر  با  راهيينما 

 اول یا انتهای مقاله( صورت پذیرفته است. 

جشنواره  -6 و  مسيابقات  در  بین شرکت  و  ملی  دانشجوی  های  عنوان  به  المللی 

با اطالع قبلی و تأئید استاد )اسيتادان( راهنما، مسئولین دانشكده و  دانشگاه باید  

دانشجویان(   و  )استادان  پژوهشی  طرح  همكاران  حقوق  حفظ  با  و  دانشگاه، 

 صورت پذیرد. 

فعالیيت  -7 و  انتشار  مسيابقات  در  شرکت  یا  و  مقاله  قاليب  در  پژوهشی  های 

بین جشينواره  تأئید اسييتاد  المللی توسيط دانشيجوی دانشگهای ملی و  بدون  اه 

باشد. هرچند  )اسيتادان( دانشگاه با نام دانشگاه صنعتی شریف مطلقأ مجاز نمی

فعالیت  و جشينواره انتشار  مسيابقات  یا شرکت در  پژوهشی و  و  های  ملی  های 

فعالیت بین  حاصيل  که  صييورتی  در  دانشييجو  توسط  در  المللی  دانشجو  های 
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بدو  نباشد  شریف  صنعتی  قانونی  دانشگاه  منع  دانشگاه  آدرس  و  نام  ذکر  ن 

 ندارد.  

در صورتی که نتایج بدسيت آمده در مقاله با حميایت مالی معاونيت پژوهشی   -8

گرفته   صورت  بوده  دانشگاه  با  نامه  تفاهيم  دارای  که  دیگری  سازمان  هر  یا 

 باشد، قید نام حمایت کننده در مقاله و قدردانی از آن الزامی است. 

 

این آیینهر گونتوجه:    از  تخلف  و تخلفات علمی  نامه در کمیته ه  انضباطی  های 

تواند منجر به اخراج فرد خاطی از قابل رسیدگی و پیگرد قانونی خواهد بود، و می

 دانشگاه گردد.

 


