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 بسمه تعالی
 مقدمه

 فیشر یدر دانشگاه صنعت ).Ph.D( ينامه دوره دکتر نییمجموعه حاضر شامل آ 
شتر یچه ب هر یو هماهنگدانشگاه  ين مقطع دکترایدانشجو ییآشناو به جهت  ،1است
 يمصوب شورا مقررات و ها ن نامهییها با آ دانشکده یو پژوهش یآموزش يها تیفعال

ار عوامل یدر اخت یو الزم است که به نحو مقتضه شده یدانشگاه ته یلیالت تکمیتحص
ن یمعاون د محترم راهنما وی، اساتيمحترم دوره دکتر انیدانشجوباالخص  ،ربط يذ

 . 2ردیقرار گ یلیالت تکمیمحترم تحص
ص با ــت افراد متخصیف با هدف تربیشر یدر دانشگاه صنعت يدوره دکتر        

رود  یشود و انتظار م یبارز و شاخص در امور پژوهش و آموزش اجرا م يها یـیواناـت
 یشن مدرك آموزی، باالتر(.Ph.D) يکه به اخذ مدرك دکتر یآموختگان که دانش

 يت هایفعالت یو هدا يخود رهبر يها ه بر آموختهیوند، بتوانند با تکش یدانشگاه، نائل م
، یخاص اخالق يها یژگیدار شده و بنابر و عهده یرا در سطوح عال یو پژوهش یآموزش
ها را  تینگونه فعالیت ایریمدو  يریگ میتصم یستگیشا يفرد يها يو توانمند يا حرفه

 .از خود نشان دهند ج مطلوبیتا حصول نتا
 ______________________ 
رات در مقررات ییتغ مرمست يریگیپ .است ییآن نها 35ب مطابق ماده یخ تصوین نامه در تارین آئیمفاد ا 1
ان یف دانشجویدانشگاه از وظا یلیالت تکمیتحص ير مقررات دوره و مصوبات شورایاز سا یا آگاهی

 یکیمنزلگاه الکترونمربوطه و  يها بخشنامهق ین موارد از طریارود و  یبه شمار م یلیالت تکمیتحص
 http://www.sharif.ir/fa/educationف یشر یدانشگاه صنعت یلیالت تکمیو تحص یمعاونت آموزش

 .است یابیو دست يریگیقابل پ یلیالت تکمیت تحصیرینه مدیگز
 ..ددییفرمائفرمائ  مربوطه آن مراجعه يها و تبصره 35ن نامه به ماده یآئ ياجرا ینگچگو جهت 2

http://www.sharif.ir/fa/education
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 يها يد بر احراز توانمندیف عالوه به تأکیشر یدر دانشگاه صنعت يلذا، دوره دکتر

 يا اخالق حرفه يها نهیالزم در زم يها به ارتقاء و حصول استاندارد ،یپژوهش و یموزشآ
ز توجه خاص ین دوره نیان ایدانشجو يفرد یخصصت يها یین توانایو همچن یو پژوهش
گاه خاص دوره ین دوره با توجه به شأن و جایل در ایرود که تحص یانتظار م داشته و

د محترم یر نظر اساتیالزم ز يها تیوقت و با اهتمام به انجام فعال به صورت تمام يدکتر
ه عوامل ید و کلریدانشگاه صورت پذ یلیالت تکمیت تحصیری، دانشکده و مدراهنما
ق اخالق یح و دقیت صحیالزم و احراز و رعا ين استانداردهایر در کسب باالتریدرگ
 .کوشا باشند يا حرفه

مهم در  یمگا ،ن مجموعه حاضریح و به موقع قوانیصح يم با اجرایدواریلذا، ام 
موجود در  يها شتر استانداردیو ارتقاء هرچه ب يدوره دکتر یجهت حصول اهداف عال

زمان را در یدانشگاه و کشور عز یگاه علمیجا ين دانشگاه برداشته و موجبات اعتالیا
 . میهم سازافردر جهان  يمختلف علم و فناور يها حوزه

 
 یلیالت تکمیو تحص یمعاونت آموزش                       

 دانشگاه صیالت تکمیلیتحت یمدیر                                                                  

 1388 زمستان
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 فصل اول 
 کلیات

 
 تعریف: 1ماده 

، باالترین مقطع تحصیلی آموزش عالی اسـت کـه بـه اعطـاي      .Ph.Dدوره دکتري 
 .است یو پژوهش مدرك می انجامد و مجموعه اي هماهنگ از فعالیت هاي آموزشی

 
 هدف: 2ماده 

هدف از ایجاد دوره دکتري، تربیت افرادي است که با احاطه به آثار علمی در یک 
ن مبـانی  ه خاص و آشنا شـدن بـا روشـهاي پیشـرفته تحقیـق و دسـتیابی بـه جدیـدتری        شتر

، در رفـع نیازهـاي کشـور و    با نـوآوري در زمینـه هـاي علمـی     آموزش و پژوهش، بتوانند
ی در جهـان  یثر بـوده و بـه تـازه هـا    ؤ، مـ گسترش مرزهاي دانش، در رشته تخصصی خود

 .دست یابند يو فناوردانش 
 

 ها تیفعال محور اصلی: 3ماده 
و کسب تبحر در یـک رشـته خـاص     صلی فعالیتهاي دوره دکتري، پژوهشمحور ا
تخصصـی   –آموزش وسیله برطرف کردن کاسـتی هـاي علمـی     ن رو،یاز ا.  علمی است

است ، تـا راه   دانش در رشته مورد نظر يا با مرزهاو آشنا نمودن آنه دانشجویان این دوره
 .را براي وصول به اهداف دوره هموار سازد
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 دوره  یشخصات کلم: 4ماده 

و  از،یـ مـورد ن  يهـا  س، شـامل گذرانـدن در  آموزشیبخش دو  يدارا دوره دکتري
 .است يرساله دکتر نیو تدو قاتیانجام تحق ،رسالهجهت انتخاب موضوع  ،پژوهشی
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 فصل دوم 
 شرایط ورود

 
 :5ماده 

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

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

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

  ).ان نامهیبدون منظور نمودن نمره پا( ارشد یدر دوره کارشناس 15داشتن حداقل معدل  •
 يشورا دییمورد تأ یزبان خارج ياز آزمونها یکیحد نصاب نمره در % 85کسب  •

 .1يدکتر ين نامه، قبل از آزمون ورودییآ 19دانشگاه مطابق ماده  یلیالت تکمیتحص
رش یپذ یمطابق ضوابط مندرج در آگه يدوره دکتر يدر آزمون ورود یقبول •

 .دانشگاه
______________________ 

بان بـه کـار   داوطل ینش علمیکه جهت گز یا سلسله مراحلی( يانجام آزمون دکتر یات و چگونگیجزئ 1
رش یمربـوط بـه پـذ    يهـا  یست، و در آگهین نامه نیین آیب ذکر شده در ایبه ترت لزوما) شود یگرفته م

 یمعتبر و مرتبط اطالع رسان يدانشگاه، و رسانه ها یلیالت تکمیتحص یکیق سامانه الکترونیدانشجو از طر
 .شود یم
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 :1 تبصره

ق شرکت در آزمون یاز طر فیشر یدر دانشگاه صنعت يورود به دوره دکتر 
که  یفقط داوطلبان. ر استیامکان پذ...) ه و یداوطلب آزاد، بورس( 1يدکتر يورود

، باشــندـف یشر   یصنعت  دانشگاه  يشورا  مصوب  درخشان ياستعدادها نامه نییآ مشمول
ن نامه در دوره ییط آن آیت شرای، و با رعايتوانند بدون شرکت در آزمون ورود یم

 . رفته شوندیپذ يدکتر
 

 :2 تبصره
ل کند با نظر یتواند تحص ینکه دارنده کدام دانشنامه در کدام رشته میص ایتشخ 

       و  يا رشته انیموارد م يدانشگاه برا یلیالت تکمیتحص يا شورای ،ربطیدانشکده ذ
 .است ،يا رشته فرا

 
 :3 تبصره

 سب حد نصاب نمرهک یگواه ،همراه مدارك شرکت در آزمون دیداوطلبان با 
مطابق ، را خ اخذ آن گذشته باشدیسال از تار 2که کمتر از  ،ذکر شده یخارج زبان
 .ندیارائه نما ،شود یدرج م يرش دوره دکتریپذ یکه در آگه یروال
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 :4 تبصره

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

 .یرفته شوندذپ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
و  1112/113ن نامه ییک بر اساس آیزیو ف یاضیر يرشته ها ين برنامه فقط برایدر حال حاضر ا 2

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

 
 :6ماده 

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

، کنـد  اضافهمدت مجاز تحصیل دانشجو را به  نیمسال تحصیلی کیدانشکده، حداکثر تا 
 .دینما يریگ میمورد حداقل سنوات تصم ط دفاع دریصورت احراز شرا درا یو 
 

 :تبصره
 .است 19طبق ماده  ید سنوات منوط به احراز حد نصاب نمره زبان خارجیتمد

 
 :7ماده 
 يد سنوات مجاز  برایبا حداکثر تمد يل در دوره دکتریحداکثر مدت مجاز تحص         
 .مسال استین 10بعد  و ما 84 يها يورود يو برا مسالین 12قبل  و ما 83 يها يورود

 
 : تبصره
 يام بـرا 12مسـال  یپس از نا ی( یلیام تحص10مسال یل پس از نید سنوات تحصیتمد        
 یهیبـد . ون موارد خـاص دانشـگاه اسـت   یسیار کمیفقط در اخت) و ماقبل 83 يها يورود

 یصـالح مبنـ   يد مراجع ذییاست دانشجو پس از اتمام سنوات مجاز و فقط در صورت تأ
 ورد ـشگاه در مـررات دانـت ضوابط و مقـیلزم به رعاـل دانشجو، میـبر امکان ادامه تحص
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ل خارج یر آن در طول دوره تحصیمصوب و نظا يها نهیاستفاده از امکانات، پرداخت هز

 .از سنوات مجاز است
 

 :8ماده 
 یه و دانشجو موظف است در طبودطور تمام وقت ه تحصیل در دوره دکتري ب         

ر نظر استاد یخود ز یو پژوهش یآموزش يت هایدن فعالین دوره ضمن به انجام رسانیا
و  یمختلف آموزش يها دانشگاه در حوزه يه ضوابط و مقررات جاریراهنما، کل

در  يگاه دوره دکتریت نموده و باالخص باتوجه به شأن و جایرعا قاًیرا دق یپژوهش
 يا حرفه و یق اخالق پژوهشیدق و حیت صحیرعا و یپژوهش يها استاندارد نیباالتر کسب
هاي اجرایی الزم در این زمینه توسط مراجع ذیربط تهیه، تصویب و  نامه آیین .بکوشد

 .ابالغ خواهد شد

 
 : 9 ماده
 :شود یمحروم م يل در دوره دکتریر دانشجو از ادامه تحصیدر موارد ز       
 .16کمتر از  یدوره آموزش کل نیانگیاحراز م) الف
رساله  یپژوهش يت هایشرفت فعالیپ یابیدر ارز (U)احراز دو بار عملکرد نامطلوب )  ب

 .                                                                             يدکتر
اع از رسـاله  ا دفـ یـ  یشنهاد پژوهشـ یت در گذراندن امتحان جامع، دفاع از پیعدم موفق) ج

 .مقرر مهلتدر  يدکتر
 .ل موجهیبدون دل یلیمسال تحصیک نیعدم ثبت نام در ) د
 .یلیاتمام سنوات مجاز تحص) ه
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 :تبصره
، بـا  يل در دوره دکتـر یا انصراف دانشجو از ادامه تحصیدر صورت محروم شدن          

 دانشـجو  یلیه تحصبراساس کارنام ينامه ایگواه ت ضوابط و مقررات مربوط، صرفاًیرعا
 .ردیگ یقرار م يار ویصادر و در اخت در اداره کل آموزش دانشگاه
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 فصل چهارم 
 استاد راهنما

 
 :10ماده 

اسـتاد راهنمـا بـه تقاضـاي دانشـجو و موافقـت کتبـی اسـتاد و بـا تصـویب شــوراي           
 .شودتحصیالت تکمیلی دانشکده تعیین می 

 
 :تبصره
قبل از ثبت نـام  حداکثر  دیاستاد راهنما در  بدو ورود مشخص نشده باشد با چنانچه         
 یدانشگاه معرف یلیالت تکمیو به اداره کل تحص تحصیلی دانشجو، تعیین مسال دومیدر ن

، معـاون تحصـیالت تکمیلــی   ن اسـتاد راهنمـا در بـدو ورود   یـی در صـورت عـدم تع  . شـود 
ده ـــ برعهمســـال اول  یان نیـ حداکثر تا پاا را یا مدیر گروه، وظایف استاد راهنمدانشکده 

 .گیرد یم
 

 :11ماده 
آزمایشـی دانشـگاه صـنعتی     -استاد راهنما باید حداقل عضو هیـأت علمـی رسـمی    

سـابقه تـدریس    سال 3 باحداقل داراي مرتبه استادیاري یا استادیار پژوهشی  ،شریف بوده
از لحـاظ تحقیقـاتی    ن مـدت یـ در او  اشـد ب یلـ یالت تکمیتحصـ  يهـا  یا تحقیق در دوره
، بـه  )ارشد یکارشناس يدانشجو 2ل کردن حداقل یالتحص شامل فارغ( فعالیت قابل قبولی

 .باشد کردهتشخیص دانشکده ارائه 
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 :تبصره
 –یت آنها به رسمیر وضعییکه پرونده تغ یدر صورت يقرارداد یأت علمیه ياعضا 

باشـند   بـاال ط یگر شراید يد و داراب شده باشیته منتخب دانشکده تصویدر کم یشیآزما
 .دانشجو را عهده دار شوند ییتوانند راهنما یم
 

 : 12ماده 
یـک  توان  ی، مید شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکدهبه پیشنهاد استاد راهنما و تائ

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

بـه   دانشـجو،  يقـات در رسـاله دکتـر   یمـرتبط بـا تحق   یخصصاز تجارب و دانش ت يریگ
د همکـار درج نسـبت   یدر مـورد اسـات   .دنمـو تعیـین   رسـاله  ا مشـاور یـ  همکارعنوان استاد 

، عـدم درج نسـبت مشـخص   . است یدانشجو الزام يف رساله دکتریدر فرم تعر يهمکار
 . د همکار و استاد راهنماستیه اساتین کلیماب ينسبت مساو یبه معن

 

 :1 تبصره
ن اسـتاد  یـی ، تع11دانشجو مطابق مفاد ماده ) یاصل( ين استاد راهنماییدر صورت تع 

ا خـارج از  یـ دانشـگاه   یئت علمیه ين اعضایا استاد مشاور از بیو ) دوم( همکار يراهنما
بـا حـداقل مرتبـه     يمـدرك دکتـر   يد دارایـ باا مشـاور  یـ همکـار  استاد . آن بالمانع است

 یأت علمیکه عضو ه یصاحبنظران و محققان يبرا.  دباش یار پژوهشیا استادی ،ياریاستاد
 .است یالزام يستند داشتن مدرك دکترین
 



١٥ 

 

 :2تبصره 
 ییو اجرا ی، پژوهشیآموزش يها تیبر فعالنظارت  و ت، مشاورهیت هدایمسئول      

با شخص استاد راهنما است و  يول دوره تا دفاع از رساله دکترطدر  يدکتر يدانشجو
 یند پژوهشیدر فرآ يو همکار یدر ارائه مشاوره علم ا مشاور صرفاًید همکار یاسات

 .کنند یمشارکت م
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٦ 

 
 فصل پنجم

 آموزشی  بخش
 

 :13ماده 
 12بـین  نـد  موظف از رشته،یمورد ن يبه تعداد واحدهابسته  ،دوره دکتري اندانشجوی

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

 یخارجط زبان یراز شراح، اياز دوره دکتریمورد ن يها درس که گذراندنمسال است ین
 .ردیصورت گن مدت ید در ایامتحان جامع با گذراندن ، وياز در دوره دکتریمورد ن
 

 :1بصرهت
اگر دانشـجویی، تعـدادي از واحـدهاي درسـی الزم را در دوره کارشناسـی ارشـد        

نگذرانده باشد، موظف است، به تشخیص دانشکده، کمبود واحدهاي درسی خـود را در  
در  یقبـول و حداقل نمرة  ،6حداکثر تعداد واحدهاي جبرانی . آموزشی جبران کند بخش

 3.است 20از  14 ن کل دانشجو،یگانیم در ، بدون احتسابیجبران هر درس
 

__________________________ 
ت ین واقعیبر ا یه مبتنین توصیا. شود یه میبسنده کردن به حداقل ممکن توص یدرخصوص دروس جبران 3

از  یانـد بـه سـطح    دهید دــارش یناسـکه در دوره کارش ییبا آموزشها يان دوره دکتریاست که دانشجو
 يکمبود دانش نظر ،ر موجودیو با استفاده از امکانات فراگ توانند شخصاً یاند که مده یدانش و تجربه رس

 . مرتفع سازند یخود را در دروس جبران



١٧ 

 
 :2تبصره

از هـر دانشـجو را تـا    یـ مورد ن یجبران يها درساستاد راهنما موظف است فهرست   
 نیـی تعنشـجو  دا یلیمسـال اول تحصـ  یان نیو حداکثر تا پا wک ماه قبل از موعد حذف ی

الت یتـه تحصـ  یکم توسـط  یدروس جبرانـ  دییپس از تأز موظف است یدانشکده ن .دینما
 یلیالت تکمیجهت درج در پرونده دانشجو به اداره کل تحص موارد را دانشکده یلیتکم

ـ   یـ عدم ن يعدم ارسال فهرست مربوطه به معنا .کندارسال   یاز بـه گذرانـدن دروس جبران
 .خواهد بود

 
 :3تبصره

   افـزوده   یطـول مجـاز دوره آموزشـ   مسـال بـه   یک نی یواحد درس جبران 6 يازابه 
د دانشـکده محسـوب   ییـ مسال اضافه شـده بـا تأ  یک نی 6مسال مطابق ماده ین نیا .شود یم

 .استمسال ین 10دانشجو  لیتحصسنوات مجاز صورت  نیا در و خواهد شد
 

 :4تبصره
 .است یدانشجو الزام یلیمسال دوم تحصیان نیتا پا یه دروس جبرانیگذراندن کل       

 
 :14ماده 

را انتخـاب و   یواحد درس 12تا  6ن یب یلیمسال تحصیدانشجو موظف است در هر ن
 .مانده باشد یباق یواحد درس 6ثبت نام کند، مگر آنکه کمتر از 

 
 

١٨ 

 
 :1تبصره 

ک یـ ام در که دانشجو در امتحان جامع ثبت نام کرده اسـت، بـا ثبـت نـ     یمسالیدر ن        
 را قـبال هـا   درسه یـ شـود، مگرآنکـه کل  یصورت تمام وقت شـناخته م ه ب يواحد 3درس 

 .گذرانده باشد
 

 :2تبصره 
 یآموزشـ  اریدسـت  ای يدوره دکتر یخارجدرس زبان ر ینظ دروس موظفگذراندن  

(TA٠)، مسال وین کل نیانگیمدر  یاست، ول یالزامدانشگاه  يجار يها نامه نیمطابق آئ 
 .شود ینم محسوبدوره 

 
 :3تبصره 

 يد شـورا ییـ مـورد تأ  یدانشجو موظف است حد نصاب نمـره آزمـون زبـان خـارج     
احراز  یلیمسال دوم تحصیان نیثر تا پاکادح 19دانشگاه را مطابق ماده  یلیالت تکمیتحص

بـه  در زمـان مقـرر   ده باشـد را  یز رسـ یـ د دانشـکده ن ییـ نموده و مستندات مربوطه که بـه تأ 
 ممسـال سـو  یمجوز ثبت نام دانشـجو در ن . دانشگاه ارائه دهد یلیالت تکمیت تحصیریمد

 .خواهد بود ید احراز حد نصاب نمره زبان خارجییتأ و منوط به ارائه یلیتحص
 

 :4تبصره 
مستندات مربوط به کسب حد نصـاب نمـره آزمـون زبـان     نکردن در صورت ارائه           
 ل دانشجو، یبر امکان ادامه تحص یربط مبن يد مراجع ذییو تأ در زمان مقرر یخارج

 
 



١٩ 

 
تـا   یلیمسـال تحصـ  یدر هـر ن  ،ه مفاد حکم مربوطهیکل يدانشجو موظف است ضمن اجرا

 شرکت  یـر زبان خارجـمعتب ونـک آزمیداقل ـدر ح ،الزم يها ابـراز حد نصـزمان اح
الت یحصـ ت تیریبـه مـد   يمسـال بعـد  ینموده و کارنامه مربوطـه را قبـل از ثبـت نـام در ن    

 .کندارائه  دانشگاه یلیتکم
 

 :15ماده 
در دوره  قابل قبول کل نیانگیو حداقل م ،20از  14در هر درس  یداقل نمره قبولح
 .  است 20از  16 یآموزش
 
 :تبصره

، دانشجو مجاز 15ط ماده یشرا ن کل مطابقیانگینصاب م حد در صورت عدم احراز 
 .نام نخواهد بود به ثبت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢٠ 

 
 ششمفصل 

 امتحان جامع
 

 :16ماده 
، یپژوهشـ و  یعلمـ  يتهـا ینـان از قابل یامتحان جـامع، کسـب اطم   يهدف از برگزار

از قـوه ابتکـار    يبرخـوردار  و یه علمـ یـ بـا مسـائل و داشـتن روح    یبرخورد اصول ییتوانا
ــس از   انیدانشــجو ــولاســت و الزم اســت کــه پ ــکلدر  یکســب نمــره قب ه دروس دوره ی
ده یـ ت گذرانیـ بـا موفق ) یلیمسال سـوم تحصـ  یان نیحداکثر تا پا(توسط دانشجو  یآموزش
 .شود

 
 :17ماده 

 .استص دانشکده یبه تشخ یا شفاهی /و یکتب يها بخشامتحان جامع شامل  
مرکـب از   یأتیـ دانشـکده و توسـط ه   یلـ یالت تکمیتحصـ  ير نظر شورایامتحان جامع ز

 :شود یر برگزار مینفر به شرح ز 4حداقل 
 استاد راهنما -
 يدارا گرید نفر دو ار ویک نفر دانشی، حداقل یأت علمینفر عضو ه 3داقل ح -

ق یـ ا تحقیس یسال سابقه تدر 3با  یار پژوهشیا استادی ،ياریحداقل مرتبه استاد
 . یلیالت تکمیتحص يدر دوره ها

 
 
 



٢١ 

 
 :تبصره

، کـه بـا    کدهـامتحـان جـامع دانشـ    يبرگـزار  ین نامه داخلـ ییها موظفند آ دانشکده 
 یلیالت تکمیو به اداره کل تحص کرده می، تنظرا ن نامه دانشگاه تناقض نداشته باشدیــیآ

 .ز برسانندیان نیو به اطالع دانشجو کنند دانشگاه ارسال
 

 :18ماده 
 .اســت یدانشـجو الزامــ  یلیمسـال ســوم تحصــ یان نیــپا تــادر امتحــان جـامع   یقبـول 

مطـابق برنامـه مصـوب دوره بـا     را  یاز بخش آموزشیه دروس موردنیکلی که انویــدانشج
) 15ت مفـاد مـاده   یـ بـا رعا ( 17آن را بـا معـدل حـداقل    % 75ا یـ و  16معدل کـل حـداقل   

 .ده باشند، مجاز به شرکت در امتحان جامع هستندیگذران
 
 :تبصره

هفتـه قبـل از    2حـداقل   امتحان يامتحان جامع، اخذ مجوز برگزار يجهت برگزار 
 .است یالزامدانشگاه  یلیالت تکمیل تحصامتحان جامع، از اداره ک زمان

 
 
 
 
 
 

______________________________ 
 .شوند ین گرد میح به سمت پائیر صحیدر صورت لزوم اعداد غ 4

٢٢ 

 
 :19ماده 

 يد شـورا ییـ مـورد تأ  یخـارج زبـان   ياز آزمونهـا  یکیدر الزم  حد نصابحراز ا          
ن یـ ا .خواهـد بـود   جامعشجو در امتحان از شرکت دانیش نیپدانشگاه  یلیالت تکمیتحص

 :ر هستندیموارد در حال حاضر به شرح ز
 

 حد نصاب نمره آزمون
MCHE 55 

TOLIMO 520 

TOEFL 
Paper based 550 

Internet based 79 
Computer based 213 

IELTS 6 
UTEPT 65 

 
 

 :20ماده 
ن نمره هر درس یهمچن .باشدکمتر  16امتحان جامع، نباید از  يه هامیانگین کل نمر

دانشجویانی که میانگین کل نمره امتحان جـامع آنهـا، از   .  کمتر باشد 15د از ینبا یامتحان
تواننـد در امتحـان    ی، میر در مدت مجاز بخش آموزشـگیک بار دیتنها کمتر باشد،  16

 .جامع شرکت کنند
 



٢٣ 

 
 :1تبصره 
ان در ید مهلـت دانشـجو  یـ ا تمدیـ  یقبول ا عدمی یجه قبولیدانشکده موظف است نت          

، به اداره کل  مسال مربوطهیان نیتا پا را حداکثر امتحانبه همراه صورتجلسه امتحان جامع 
در امتحـان جـامع    جهینتدر صورت عدم ارسال  .دیدانشگاه ارسال نما یلیالت تکمیتحص
در مـورد   .شـود  یل مــیتبد (F) ردودـممسال به یامتحان جامع در آن ن جهینت، مقرر یزمان
از زمـان   یکـه تـابع   دانشگاه یلیالت تکمیو تحص یدر معاونت آموزش ین و مقرراتیقوان
جه آزمون به اداره کـل  یهستند، زمان مؤثر، زمان وصول نت يدر آزمون جامع دکتر یقبول

 .دانشگاه است یلیالت تکمیتحص
 

 :2تبصره 
م ثبت نام دانشگاه در هـر  یبق تقودر زمان مقرر مطا امتحان جامعنام در درس  ثبت   
که دانشجو در امتحان جـامع ثبـت    یدر صورت. ف دانشجو استیاز وظا یلیمسال تحصین

د ییـ ص و تأیا به تشـخ یاخذ مجوز را احراز نکرده،  يزم براال يازهایش نیپ ید ولینام نما
 جـه  یتن امتحـان جـامع الزم باشـد،    يبرگزار يبرا) در زمان مجاز( يشتریدانشکده مهلت ب

در  EP()  (Examination Postponed(مسـال بـه صـورت    یامتحان جـامع در آن ن درس 
 .شود یدرج مکارنامه دانشجو 

 
 :3تبصره 

 یلـ یالت تکمیافت مجوز از اداره کل تحصـ یمجدد امتحان جامع در يبرگزار يبرا 
 .است یالزام دانشگاه

 

٢٤ 

 
 فصل هفتم

  (Research Proposal) یشنهاد پژوهشیدفاع از پ
 

 :21ماده 
کـه توسـط اسـتاد     یموضـوع  يروبر  یلیمسال دوم تحصیدانشجو موظف است از ن

دانشـجو  .  دکنـ ه یخود را ته یشنهاد پژوهشیه و پکرداو مشخص شده مطالعه  يراهنما برا
از  الزم است که یلیمسال چهارم تحصیان نیتا پادر امتحان جامع و حداکثر  یپس از قبول

 .کندأت داوران دفاع یر حضور هخود د یشنهاد پژوهشیپ
 

 :1تبصره 
 28طبـق مـاده    يدکتـر  أت داوران رسـاله یه ينفر از اعضا 3استاد راهنما، و حداقل  
  .دانشجو باشند یشنهاد پژوهشیدفاع از پأت داوران یه ياز اعضا یستیبا
 

 :2تبصره 
 2حـداقل   دفـاع  ي، اخـذ مجـوز برگـزار   یشنهاد پژوهشیدفاع از پ يجهت برگزار          

دانشـگاه   یلـ یالت تکمی، از اداره کـل تحصـ  یشـنهاد پژوهشـ  یدفاع از پهفته قبل از زمان 
 .است یالزام

 
 
 
 
 
 



٢٥ 

 
 :3تبصره 
ان در ید مهلـت دانشـجو  یـ ا تمدیـ  یا عدم قبولی یجه قبولیدانشکده موظف است نت          

مسال مربوطه ، به ین انیرا حداکثر تا پا دفاعبه همراه صورتجلسه  یشنهاد پژوهشیپدفاع از 
 دفـاع از  جهیدر صورت عدم ارسال نت .دیدانشگاه ارسال نما یلیالت تکمیاداره کل تحص

مسـال بـه مــردود    یدر آن ن یشنهاد پژوهشیپدرس جه یمقرر، نت یدر زمان یشنهاد پژوهشیپ
(F) الت یو تحصـ  یدر معاونـت آموزشـ   ین و مقرراتـ یدر مورد قـوان (. شود یــل میتبد
هستند، زمان مـؤثر،   یشنهاد پژوهشیدفاع از پدر  یاز زمان قبول یانشگاه که تابعد یلیتکم

 ).دانشگاه است یلیالت تکمیبه اداره کل تحص دفاعجه یزمان وصول نت
 

 :4 تبصره
م ثبت نام دانشگاه در یدر زمان مقرر مطابق تقو یشنهاد پژوهشیپنام در درس  ثبت   

شنهاد یدفاع از پکه دانشجو در  یدر صورت. استف دانشجو یاز وظا یلیمسال تحصیهر ن
ا به یاخذ مجوز را احراز نکرده،  يالزم برا يازهایش نیپ یول کندنام  ثبت یپژوهش
دفاع از  يبرگزار يبرا) در زمان مجاز( يشترید دانشکده مهلت بییص و تأیتشخ

  EP مسال به صورتیدر آن ن جه دفاعینتباشد،  الزم یــنهاد پژوهشـــشیپ
(Examination Postponed) شود یدرج م. 

 
 :5تبصره 

ــرا   ــاع از پمجــدد  يبرگــزار يب افــت مجــوز از اداره کــل  یدر یشــنهاد پژوهشــیدف
 .است یالزام یلیالت تکمیتحص

 

٢٦ 

 
 :6تبصره 
توسط استاد راهنمـا   ل آنیجلسه و تحو يل صورتجلسه دفاع در انتهایم و تکمیتنظ         

 .است یانشکده الزامد یلیالت تکمیتحص دفتربه 

 
 
 :22ماده  

د اسـتاد  ییـ دانشـجو کـه بـه تأ    يف موضوع رساله دکتریتعرل شده یتکمارسال فرم 
 یدانشـجو الزامـ   یلیمسـال پـنجم تحصـ   یده باشد تا قبل از شـروع ن یراهنما و دانشکده رس

 .است
 

 د دانشـجو، ییـ کـه بـه تا   يف موضوع رساله دکتـر یمطابق مفاد مندرج در فرم تعر: تبصره
ان و یدانشـجو  يقـات و رسـاله هـا   یج تحقی، نتـا رسـد  یاستاد راهنما و دانشکده مربوطه مـ 

ت یچ شخصـ یف بـوده و هـ  یشـر  یاز آن متعلـق بـه دانشـگاه صـنعت     یناش یمال يدرآمدها
ن یهمچنـ . از آنرا نخواهد داشـت  يبهره برداربدون اجازه دانشگاه حق  یا حقوقی یقیحق
رسـاله   یکی، ترجمه، اقتباس و نشر الکترونيه بردارر، نسخیه حقوق اعم از چاپ، تکثیکل

است در صـورت متـاثر بـودن     یهیبد .ف محفوظ استیشر یدانشگاه صنعت يبرا يدکتر
ف یمرحله تعره موارد در یر آن الزم است کلیو نظا یپژوهش ياز قراردادها يرساله دکتر

بـط در دانشـگاه   ر يو مراجع ذ یلیالت تکمیو تحص یمعاونت آموزش یرساله با هماهنگ
 .حل و فصل گردند

 
 
 



٢٧ 

 
 

 فصل هشتم
 رساله نیو تدو یبخش پژوهش

 
 :23ماده 

ب یتصـو  و در امتحـان جـامع   ی، پـس از قبـول  يرسـاله دکتـر  ثبت نـام دانشـجو در    
ر نظـر اسـتاد   یز رسالهعملکرد دانشجو در انجام  .ردیپذ یم صورت يرساله دکتر موضوع
در  )U( نـامطلوب ا یـ ) S(مطلوب صورت ه ب یلیحصتمسال یان هر نیدر پا رساله يراهنما

 .شود یثبت م يکارنامه و
 

 :تبصره
م ثبت نام دانشگاه در هـر  یدر زمان مقرر مطابق تقو ينام در درس رساله دکتر ثبت        
ا عدم ارسال به موقـع  یدر صورت عدم ثبت نام . ف دانشجو استیاز وظا یلیمسال تحصین
در کارنامــه  (U)جــه ینت) یلیمســال تحصــیرســال نمــرات ندر زمــان مقــرر ا(جـه درس  ینت

 .دانشجو درج خواهد شد
 

 :24ماده 
ا یـ  یبصـورت متـوال  ( رسـاله در انجـام   )U( »نامطلوب«عملکرد  2در صورت کسب 

 .شود یمحروم م لیتحصدانشجو از ادامه ) یر متوالیغ
 
 
 

٢٨ 

 
 :25ماده 

مجمـوع  .  واحـد اسـت   24تـا   18ن یبـ  یرسـاله در مرحلـه پژوهشـ    يتعداد واحدها 
 واحد  42واحد کمتر و از  36د از ینبا يو رساله دانشجو در دوره دکتر یدرس يواحدها

 
در واحـد   12تا  6ن یمسال بیدر هر ن یدانشجو موظف است در بخش پژوهش.  شتر باشدیب

 .کندثبت نام  يدکتر رسالهدرس 
 

 :26ماده 
د با ین رساله، بایو تدو یه پژوهشدانشجو، در مرحل یو پژوهش یعلم يتهایفعال هیکل 

دانشجو موظف است حداقل .  ردیصورت گ رساله ياستاد راهنما دییو تأ نظارت ،تیهدا
مرکب از  يته اید کمییشرفت کار خود را به تأینار و گزارش، پیک بار با ارائه سمی یسال

 )28اده ط در مـ یافـراد واجـد شـرا   (أت داوران یـ ه يگـر از اعضـا  یتـن د  2استاد راهنما و 
 .برساند

 
 :1تبصره 

ده یدانشکده رس یلیالت تکمیتحص يد شوراییتأد به یته بایکم نیا يب اعضایترک 
 .باشد

 
 : 2تبصره 

در آن ) U( نـامطلوب  تـه، عملکـرد  یشرفت کار توسط کمیپ نشدن دییتأدر صورت  
 .شود یمنظور مدانشجو در کارنامه  يدکتررساله درس  يبرامسال ین



٢٩ 

 
 :27ماده 

 یشـ یرایو و یعلمـ  از نظر ت و صحت مطالب آنیفید کییأن رساله، و تیاز تدوپس 
 بار ـبا اعت يها هـتخرج از رساله در مجلـمس ياله هاـار مقـانتشز یو ن ماـاد راهنـاز طرف است

در  يدکتـر دانشکده، دفاع از رسـاله   یلیالت تکمیتحص يب شورایو تصو، یالملل نیـب
 .ردیگ یصورت م) نهممسال یان نیپا تا(أت داوران رساله یحضور ه

 
 :1تبصره 

ک مقالـه  یـ ، داشـتن حـداقل   5يدفـاع از رسـاله دکتـر    زاخـذ مجـو   يشرط الزم برا 
ف درج یشـر  یدانشـگاه صـنعت   یبا نشـان  دانشجو که در آن ناممستخرج از رساله ، ًکامال

 دانشکده یلیالت تکمیته تحصیص کمیبه تشخ ین المللیدر مجالت با اعتبار ب شده باشد،
 :ر استیبه شرح ز

 .یمجامع تخصص ISIمجالت  -1
 .ین المللیناشران ب ISIمجالت  -2

 .2و  1معتبر همتراز با موارد  یا خارجی یداخل یمجالت تخصص -3

ن مقاله نباشد الزم است به نحـو مناسـب و بـا ذکـر نـام در      یچنانچه استاد راهنما جزو مؤلف
 ير نظر استاد راهنمایدانشجو ز يه دکترن مقاله مستخرج از رسالیح شود که ایمقاله تصر

 .ده استیه و به چاپ رسیف تهیشر یدر دانشگاه صنعت يو
 

______________________________ 
است  یهیبد. است يط الزم جهت دفاع از رساله دکتریحداقل شرا 27ماده  1ط مندرج در تبصره یشرا 5

 یلـ یالت تکمیتـه تحصـ  یص استاد راهنمـا و کم یخبه تش یط کامل دفاع از رساله در حالت کلیاحراز شرا
 .دانشگاه خواهد بود یلیالت تکمیت تحصیریدانشکده و مد

٣٠ 

 
 :2تبصره 
 وب سـ نفـر اول مح  يدانشـجو  يمقاله جهـت اخـذ مجـوز دفـاع فقـط بـرا       از هریامت

 .شود یم
 

 : 3تبصره 
هفتـه   2حـداقل  دفـاع   ي، اخذ مجوز برگـزار دفاع از رساله دانشجو يجهت برگزار      

 .اســت یدانشــگاه الزامـ  یلـ یالت تکمی، از اداره کـل تحصــ دفـاع از رســاله قبـل از زمــان  
 یلـ یالت تکمیالزم از اداره کل تحص يها هرگونه جلسه دفاع بدون اخذ مجوز يبرگزار

وجه قابل استناد نخواهـد   چیج آن به هیاست و نتا یت و وجاهت قانونیدانشگاه فاقد رسم
 .بود
 

 :4تبصره 
و باالخص چاپ  يدکتر يدانشجو یشهپژو يها تیه فعالیکل 26مطابق ماده          

جهت  ربط يذ مراجع ای مجالت ارسال به از آن قبل ریاختراع و نظا ا ثبتی یپژوهش مقاالت
دانشجو  يق استاد راهنماید و از طرییتأ نظارت، د بایبا منحصراً ،دییا تأیچاپ، ثبت 
 .ردیصورت پذ

 
 
 
 
 
 
 
 



٣١ 

 
 :28ماده 

 :ر استینفر به شرح ز 6تا 4أت داوران رساله مرکب از یه   
 استاد راهنما -1
 )در صورت وجود(مشاور ا یهمکار د یاسات -2

درجـه حـداقل   با  ،نه مربوطیدر زم یأت علمیه يگر از اعضاینفر د 3حداقل  -3
 يق در دوره هـا یـ س و تحقیسـال سـابقه تـدر    3 بـا  یار پژوهشـ یا استادی ،ياریاستاد
د حداقل یدانشکده، که با یلیالت تکمیتحص يبه انتخاب شورا ،یلیالت تکمیتحص

ک نفر از یحداقل  الزم است که  نیهمچن. ار به باال باشدیدانشبا مرتبه ک نفر آنها ی
ک نفـر از خـارج دانشـگاه    یـ ک نفر از خارج دانشـکده و  ین اعضاء از دانشکده، یا

 .باشد

 
 :29ماده 

 ندهیو نما) 28مطابق ماده (ئت داوران یحضور هبا  يدکتر جلسه دفاع از رساله 
الت یتحص يکه توسط شورا ،ر جلسهیبه عنوان ناظر و دبدانشکده  یلیالت تکمیتحص
ل یدر صورت تکمجه آن فقط یابد و نتی یت میرسم ،شود یدانشکده مشخص م یلیتکم

 یلیالت تکمین شده توسط اداره کل تحصییت تعممطابق فر(فرم صورتجلسه دفاع 
 .قابل استناد است) دانشگاه

 
 :تبصره

جلسه دفاع  يدانشکده نظارت بر حسن برگزار یلیالت تکمینده تحصیفه نمایوظ 
 ل یم و تکمـیخ و تنظـش و پاسـپرس م وقتیرر، تنظـخ مقـیدر تار يارــط جوابـابق ضـمط

٣٢ 

 
، يخ برگزاریشامل تار(ده توسط دانشگاه ن شییصورتجلسه دفاع در چارچوب تع

 یلیالت تکمینده تحصینما. است) جلسه دفاع ياعضا رساله و منظم به امضاء یابیارزش
 یط یرساله و پرسش و پاسخ علم یعلم یابیند ارزشیدانشکده مجاز به شرکت در فرآ

 .ستین دفاع جلسه
 

 :30ماده 
اصـالت و صـحت    یس از بررسـ ان جلسـه دفـاع از رسـاله، پـ    یـ أت داوران، در پایـ ه 

 :کند یم یابیارزشر یاز آنرا به شرح زیمطالب رساله، امت
 ) (P-GO)خوبا ی ، (P-VG)ار خوبیبس، (P-EX)یعال :با درجه(قبول  -

 )(F)مردود(ر قابل قبول یغ -
 

 :1تبصره 
أت داوران، دانشجو مجاز یص هیشود بنا به تشخ یابیارز مردودچنانچه رساله دانشجو      

شـتر نشـود،   یل بینکه از حداکثر مدت مجاز تحصـ یحداکثر شش ماه، به شرط ا یطاست 
در . گر از آن دفاع کندیک بار دی يبرا ًزم را در رساله به عمل آورد و صرفااصالحات ال

، و در صــورت )P-GO( خــوب، نمــره رســاله فقــط یدر صــورت قبــول یتین وضــعیچنــ
در  ثبـت نـام   ياز بـرا یـ صورت ن در(ود ش یدر کارنامه دانشجو درج م) F(، نمره يمردود

 .)شود یدرج ممسال یدر آن ن EPقبل نمره  مسالین
 
 
 
 
 



٣٣ 

 
 :2تبصره 

ان را ید مهلت دفاع دانشجویا تمدی یا عدم قبولی یجه قبولیدانشکده موظف است نت
جلسه دفاع به همـراه فـــرم صورتجلسه  يهفته پس از زمان مقرر برگزار 2حداکثر 

ل صورتجلسه یم و تکمیتنظ. دیدانشگاه ارسال نما یلیالت تکمیکل تحص مربوطه به اداره
 .است یدانشکده الزام یلیالت تکمینده تحصیل آن به نمایجلسه و تحو يدفاع در انتها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣٤ 

 

 فصل نهم
 سایر مقررات

 :31ماده 
و به منظور آماده شدن دانشـجوي دوره دکتـري بـراي فعالیتهـاي آموزشـی، دانشـج       

 3معـادل   یلیمسـال تحصـ  یدر هر ننیمسال تحصیلی و   4حداکثرو  2موظف است حداقل 
در درس  ص دانشـکده یبـا تشـخ   واحد کار آموزشی، آزمایشگاهی، یـا کمـک آموزشـی   

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

 
 :1 تبصره
ن و پس ییرا تع )ن مادهیمطابق ا( الزم TA٠ يدانشکده موظف است تعداد واحدها        

 .کندان اعمال یه دانشجویکل يان به صورت مشابه برایه دانشجویبه کل یاز اطالع رسان
 

 :2تبصره 
ف یبـا توجـه بـه مقـررات دانشـکده از جملـه وظـا        TA٠ثبت نام به موقع در درس         

 .دانشجو است
 

 :3تبصره 
) U( نـامطلوب و ) S( مطلـوب در کارنامـه، بـه صـورت     یار آموزشینمره درس دست 

 توسط دانشکده  یمسال ثبت نامیان هر نیو ارسال فرم نمره مربوطه در پا شود یدرج م



٣٥ 

 
 

در کارنامـه درج  ) U(جـه  ینت،بـه موقـع فـرم نمره    افت نشـدن یدردر صورت  .است یالزام
دانشجو محسوب  شده گذرانده يها در جمع واحد TA٠س تعداد واحد در .خواهد شد

 .شود ینم
 

 :32ماده 
اقـدام   9مطـابق مـاده    یلیمسـال تحصـ  یک نیـ نـام دانشـجو در    در صورت عدم ثبت 

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

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

 
 :1 تبصره

دانشجو موظف است درخواست مرخصی تحصیلی یا حذف ترم خود را تا قبـل از   
 .ائه دهدمهلت ترمیم ثبت نام در آن نیمسال به معاون تحصیالت تکمیلی دانشکده ار

 
 :2 تبصره

 .سـت یر نیامکـان پـذ   يدوره دکتـر  یلیمسـال تحصـ  ین نیدر اولـ  یلیتحص یمرخص 
ون موارد خاص دانشـگاه  یسیار کمین رابطه فقط در اختیهرگونه موارد خاص در ا یبررس
 .است

 
 

٣٦ 

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

اه ـم 9تا  3 يبراري ـد، در طول دوره دکتـانده باشنـا با موفقیت به انجام رسپژوهشی ر
از فرصت  دانشگاه یلیالت تکمیت تحصیریالزم از مد يها با کسب مجوز توانند یم

مطالعاتی خارج از کشور مطابق مقرارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري استفاده 
د یسال قابل تمد 1ر مقررات حداکثر تا یات سیبا رعا یمدت دوره فرصت مطالعات .کنند
 .است

 
 :1 تبصره

 .نخواهد بود یمسال هشتم قابل بررسیبعد از ن یفرصت مطالعات  درخواست       

 
 :2 تبصره

 يف برایشر یل در خارج از دانشگاه صنعتیحداکثر زمان مجاز جهت تحص       
 دییکه به تأ یقرارداد رسم مشترك با يدانشگاه که در دوره ها يان مقطع دکتریدانشجو

ده باشد مشغول به یدانشگاه رس یلیالت تکمیو تحص یمعاونت آموزش دانشکده و
ر مقررات مطابق ضوابط مندرج در قرارداد مربوطه یسال است و سا 2ل باشند، یتحص

 .اعمال خواهد شد

 

 



٣٧ 

 
 :3 تبصره

ت یریق مدیر و از طرخارج از کشو يها که از دانشگاه یان انتقالیدانشجو يبرا        
صورت احراز  ند، درینما یاقدام م يل در مقطع دکتریالملل جهت تحص نیان بیدانشجو

 و) ص دانشکده مربوطهیبه تشخ( یواحد درس 6ط الزم، گذراندن حداقل یه شرایکل
که در  يدر چارچوب رساله دکتر یقاتیتحق يها تیامتحان جامع و انجام فعال گذراندن

نامه  نین آئیط دفاع مطابق ایه شرایف شده باشد و احراز کلیف تعریرش یعتندانشگاه ص
 یف الزامیشر یدر دانشگاه صنعت يمسال در درس رساله دکترین 3نام حداقل  با ثبت
 .است

 :34ماده 
دانشجویانی که امتحان جامع را با موفقیـت گذرانـده باشـند و بـه هردلیـل از ادامـه        

 قبـول  ياز رسـاله دکتـر  اع فـ ا در دیـ  نشده و مام دوره، یا موفق به اتشده تحصیل منصرف
اي مبنـی بـر    یدیـه یأت تواننـد  یم نشوند، پس ازتسویه حساب با دانشگاه، بنا به درخواست

   .افت کنندیردخود  یلیبراساس کارنامه تحص گذراندن بخش آموزشی دوره دکتري 
 

 :35ماده 
 ينامه دوره دکتر نیآئ يبنابر متبصره  53ماده و  35 فصل و 9نامه در  این آیین

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

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

٣٨ 

 
 :1 تبصره

ل در مقطـع  یان شـاغل بـه تحصـ   یدانشـجو  ينامـه بـرا   نین آئـ یه مقررات ایت کلیرعا      
ل یشاغل به تحصان یدانشجو يبرا  .االجراست الزم 88 /02/10ب یخ تصویاز تار يدکتر
با  )در بدو ورود یابالغ يها نامه نیمطابق آئ(که مقررات  يو ماقبل در موارد 87 يورود

الت یو تحصـ  یص معاونـت آموزشـ  یتشـخ  مطـابق  ،رت داشـته باشـد  ین نامـه مغـا  یآئن یا
 .خواهد شد يریگ میتصممربوطه  ين نامه هایآئدرخصوص  دانشـگاه یلیتکم

 
 :2تبصره 

 یلیالت تکمیتحص ين نامه بر عهده شورایین آیر مفاد ایدر صورت هرگونه ابهام، تفس    
 .دانشگاه خواهد بود

 
 :3تبصره 

شـاغل بـه    يان دکتـر یه دانشـجو یـ کل ين نامه و تبصـره مربوطـه بـرا   ین آئیا  7ماده         
 .االجرا است مؤثر و الزمل یتحص
 
 

 
 
 



٣٩ 

 1 وستیپ          
 1راهنمامحترم د یو اسات يز دوره دکتریعز انیدانشجو جهت اطالعنکات مهم  یبرخ   

        
 ید مــینما تأکـد راهیاساتان و ینکات مهم جهت اطالع دانشجو ین فصل برخیا در

مصوبات و  يریگیو پ) 1بخش( ينامه دوره دکتر نیق آئیاست مطالعه دق یهیبد. گردند
الت یتحص يها ان دورهیف دانشجویاز وظا یلیالت تکمیتحص يها دوره يمقررات جار

 یکیق منزلگاه الکترونین موارد به صورت مستمر از طریشود ا یه میاست و توص یلیتکم
ف یشر یدانشگاه صنعت  یلیالت تکمیو تحص یآموزش معاونت

http://www.sharif.ir/fa/education یلیالت تکمیت تحصیرینه مدیزگ 
 . شوند يریگیپ

 : ثبت نام نکات مرتبط با یبرخ  •

ل برنامه یت و تکمیل موظف به رعایدر طول دوره تحص يان دکتریدانشجو )1
ن برنامه مصوب یر نظر دانشکده مربوطه و مطابق آخریخود ز یپژوهش -یآموزش

دوره بدون  يا مقررات جاریرت با برنامه مصوب یعواقب هرگونه مغا. دوره هستند
دانشگاه به عهده دانشجو  یلیالت تکمیت تحصیریبا دانشکده و مد یقبل یهماهنگ

 .خواهد بود ین مورد الزامیدر ا مصوب يها نهیا هزیمه یاست و پرداخت جر

 یلیمسال تحصیدر هر ن) دانشگاه یم آموزشیمطابق تقو(ت ثبت نام به موقع یمسئول )2
ح دروس و نمرات در کارنامه با شخص یارسال مستندات و درج صح يریگیو پ

 گردد که پس از درج دروس و نمرات در کارنامه  ید میتأک ًموکدا. دانشجو است
_______________________________ 
 .است یالزامدانشگاه  يدکتر يل دوره هایان شاغل به تحصیه دانشجویکل ين بخش برایمقررات ا1

٤٠ 

 
 ا اضـافهیرات، اعـم از حـذف یـیسـتم آموزش دانشـگاه، تغیدانشجو در س یلیتحص

وجه  چیر نمره درس به هییا تغیو ) نام م ثبتیمگر در زمان مجاز ترم( دروس
  در شود که ید محترم تقاضا میان و اساتیه دانشجویلذا، از کل. واهد بودر نخیامکانپذ

 زات دقت نظر را به عمل آورده و قبل یدروس و ارسال به موقع نمرات نهاثبت نام 
انجام الزم را  يها یستم آموزش دانشگاه بررسیاقدام به ثبت موارد در س ایارسال 

 .کنند یینها ًقایو موارد را دق داده

تا  يدکتر ب موضوع رسالهیان محترم موظفند پس از انتخاب و تصویه دانشجویکل  )3
در درس  یلیمسال تحصیده است، در هر نیبه انجام نرس ًکه رساله کامال یزمان
 ًرساله قبال يها که دانشجو در کل واحد یدرصورت. (ندیثبت نام نما »يرساله دکتر«

در صفر واحد ثبت  يدکتررساله س دربا شماره که الزم است  ،باشدثبت نام نموده 
ان تا یکه دانشجویدر صورت .)ل شناخته نشودیعمل آورد تا منصرف از تحصه نام ب

ه ب يازین دنرسانانجام  به را يدکتر دفاع از رساله يمسال بعدیم نیقبل از موعد ترم
ک روز بعد از یاگر  ین صورت حتیر ایمسال بعد ندارند و در غیندر نام  تــــثب

و در  رفتهیپذثبت نام انجام  که الزم است رد،یاز رساله صورت پذم دفاع ید ترمموع
 .کننده را به طور کامل پرداخت یشهر باشندنه یکه مشمول پرداخت هزیصورت

توسط اداره کل  یگونه گواه هر صدورا یدرخواست در زمان مقرر  یهرگونه بررس )4
ستم یدر س ینام قطع بتدانشگاه منوط به داشتن ث یلیالت تکمیو تحصآموزش 

در پرونده  یا مشکالت آموزشیص یمسال مربوطه و عدم وجود نقایآموزش در ن
نامه  نیق آئیشود پس از مطالعه دق یه میان توصیه دانشجویلذا به کل. دانشجو است

http://www.sharif.ir/fa/education


٤١ 

نسبت به ثبت نام خود اقدام ) م دانشگاهیمطابق تقو(دانشگاه در زمان مقرر  يدکتر
 .ندینما

تا  یشنهاد پژوهشیو دفاع از پ یلیمسال سوم تحصیان نیتا پامتحان جامع دن ایگذران )5
که به  يف رساله دکترین ارسال فرم تعریو همچن یلیمسال چهارم تحصیان نیپا
 یلیمسال پنجم تحصیده باشد قبل از شروع نید استاد راهنما و دانشکده رسییتأ

ت مجاز بودن دانشجو اس یهیبد. است یالزام يل در دوره دکتریجهت ادامه تحص
 .ط فوق خواهد بودیمنوط به احراز شرا یلیمسال پنجم تحصینام در ن جهت ثبت

 :لینکات مرتبط با طول دوره و فراغت از تحص یبرخ •

د سنوات مجاز  یبا حداکثر تمد يل در دوره دکتریحداکثر مدت مجاز تحص   )1
 10بعـد   و ما 84 يها يورود يمسال و براین 12قبل  و ما 83 يها يورود يبرا
 .مسال استین

 يام بـرا  12پـس از  ا یـ ( یلیام تحص10مسال یل پس از نید سنوات تحصیدـتم
. ون موارد خاص دانشـگاه اسـت  یسیار کمیفقط در اخت) و ماقبل 83 يهایورود

د مراجع ییاست دانشجو پس از اتمام سنوات مجاز و فقط در صورت تأ یهیبد
ت ضـوابط و  یـ ل دانشـجو، ملـزم بـه رعا   یبر امکان ادامه تحص یصالح مبن يذ

مصـوب و   يهـا  نهیاستفاده از امکانات، پرداخت هزمقررات دانشگاه در مورد 
 .ل خارج از سنوات مجاز استیر آن در طول دوره تحصینظا

    مسال خارج از سنوات ینه ثبت نام در هر نیهز ،حاضر مطابق مصوباتدر حال        
از طرف  ینه پرداختیک دهم کل هزیدل معا يل در دوره دکتریمجاز تحص

 .دانشجو است یلیکل دوره تحص يبرا يقات و فناوریوزارت علوم، تحق

٤٢ 

 

دانشجو  يخ دفاع از رساله دکتریل دانشجو همان تاریراغت از تحصفخ یتار )2
ر از رساله یبه غ( یمسال آخر در واحد درسیچنانچه دانشجو در ن .است
 یم آموزشیل مطابق تقویفراغت از تحص خینام داشته باشد تار ثبت) يدکتر

 .ن خواهد شدییدانشگاه و مقررات مربوطه تع

ر عالوه بر موارد مصوب و روال یمراحل ز یط يجهت دفاع از رساله دکتر )3
 .ستا یکده مربوطه الزامشدان یداخل

به (رساله  بسوطده میو چک) یبه زبان فارس( رساله  ییه نسخه نهایته) الف
 یلیالت تکمیت تحصیریارائه شده توسط مد قالبابق مط) یسیزبان انگل

 ،آنها يافزار قابل چاپ نرم لیفا و یل اصلینت و فایدانشگاه به صورت پر
 Declarations و Copyright Transfer نت شده فرمیپر يها باالخص نسخه

و  دانشکده یلیالت تکمینده تحصی، نماد راهنمایکه به امضاء دانشجو، اسات
 .ده باشدیرسته دفاع یکم

به ) مراحل الزم در داخل دانشکده یپس از ط(ارسال مستندات مربوطه ) ب
دانشگاه  یلیالت تکمید شده اخذ مجوز دفاع به اداره کل تحصییهمراه فرم تأ

 .جلسه دفاع يشنهادیخ پیحداقل دو هفته قبل از تار

الت یارسال فرم صورتجلسه دفاع توسط دانشکده به ادره کل تحص) ج
 .دانشجو يخ دفاع از رساله دکتریهفته پس از تار 2دانشگاه حداکثر  یلیتکم



٤٣ 

جهت ارسال نمره  د محترم راهنمایفرم صورتجلسه مختص اسات نسخه :حیتوض
مطابق  ییمات نهایرفتن تصمینان از انجام پذیتواند جهت حصول اطم یم دفاع
 دانشجو به اداره خ دفاع از رساله یماه پس از تار 2ئت داوران تا حداکثر ینظر ه

 

جه دفاع از یت نتیاست قطع یهیبد. دانشگاه ارسال گردد یلیالت تکمیتحص
ن فرم توسط اداره کل یرساله دانشجو و درج نمره در کارنامه پس از وصول ا

 .آموزش دانشگاه محرز خواهد شد

شود که بالفاصله پس از دفاع از رساله  یه میان محترم توصیبه دانشجو) د
 یلیه حساب و اخذ مدرك تحصیل، تسویمراحل فراغت از تحص ینسبت به ط

ل یــت از تحصــند فراغــیفرآ. (ندیدانشگاه اقدام نما يمطابق مقررات جار
ورت ـاست درص یهیبد .)ماه به طول انجامد 2ط تا یتوان بسته به شرا یم
ت یدانشجو ملزم به رعا ،یلیالتحص مراحل فارغ یمراجعه جهت طدم ــع

مصوب  يها نهیپرونده و پرداخت هز ینیل و بازبیمربوطه جهت تکممقررات 
مراحل فراغت از  یط يبراجهت مراجعه  يعاد یبازه زمان. (خواهد بود

 .)ماه پس از زمان دفاع از رساله است 6ل تا یتحص

ه حساب یتسو یارائه گواه هیان بورسیدانشجو لیجهت فراغت از تحص) ه
 .است یالزام فیشر یصنعت دانشگاهبا دهنده  سازمان بورس

 :يدوره دکتر یدر ط یمال يها تیحما •

توانند درصورت احراز  یم يان دکتری، دانشجویلیدوره تحص یدر ط )1
جهت (. ندیاستفاده نما ARA و AA,  RA, TA  يها ط از طرحیشرا

٤٤ 

ن مجموعه مراجعه یا در 2مه یضممربوطه به  يها نامه نیاز آئ یآگاه
 .)دیفرمائ

 

 

 :مشترك يها و دوره یفرصت مطالعات کات مرتبط بان یبرخ •

، یکوتاه مدت مطالعات يها در دوره يان دکتریت دانشجوشرک )1
که یدرصورت یحت( یقاتیتحق ای یلیتحص مشترك يها ا دورهیها  کنفرانس
 یر معاونت محترم پژوهشیاز دانشگاه نظ يگرید يها احدو یبا هماهنگ

مراحل الزم در اداره کل  یدرصورت طفقط ) رفته باشدیانجام پذ... ا یو 
 یلیالت تکمیو تحص ید معاونت محترم آموزشییانشگاه و تأدآموزش 

الزم از  يها ت داشته و در صورت عدم اخذ مجوزیدانشگاه رسم
محسوب شده و  یلیوقفه تحص یلیالت تکمیو تحص یمعاونت آموزش

 .مطابق مقررات با آن رفتار خواهد شد

ف جهت اخذ مدرك یشر یدانشگاه صنعت ط حضور دریحداقل شرا )2
 اع از ــامع و دفـحان جـامتدن ـسال در دانشگاه، گذران 2، حضور يدکتر

 یکیر نظر یف رساله زیتعر ،فیشر یدر دانشگاه صنعت یشنهاد پژوهشیپ
 یف به عنوان استاد راهنما و طیشر یصنعت دانشگاه وقت تمام دیاز اسات

 .است يدفاع از رساله دکتر یمراحل رسم



٤٥ 

ا یمشترك  يها ، دورهیکوتاه مدت مطالعات يها شرکت در دوره )3
مربوطه و  يها ها و قرارداد ل فرمیمنوط به تکم یعلم يها کنفرانس

 .است ربط يذمجاز  يها مد مقاییتأ

 

 

 

 یـعلم يها ها و دوره شیشرکت در همامرتبط با  مقررات یبرخ •
 :یالملل نیب

ا یها  شیمت به هماید که قبل از عزموظف هستن يان دکتریه دانشجویکل
نسبت به کسب موافقت دانشکده و اداره کل  یالملل نیب یعلم يها دوره
 .ندیدانشگاه اقدام نما یلیالت تکمیتحص
ه موظف هستند ضوابط و مقررات مربوط به یان بورسین دانشجویهمچن

مراعات  ًقایا احکام مربوطه دقیدهنده را مطابق قرارداد منعقده  سازمان بورس
ز یدهنده ن نسبت به کسب موافقت سازمان بورس ،ه وقبل از هرگونه اقدامدنمو

عمل آورده و مستندات مربوطه را به همراه درخواست خود  اقدام الزم را به
 .ندیدانشگاه ارائه نما یلیالت تکمیبه اداره کل تحص

 

 

 

٤٦ 

 

 

 

 

 

 

 2وست یپ
 ,AA, RA,TA ARA   يها طرح مربوط به  يها ن نامهیآئ         

            
 )TA( یاران آموزشین نامه طرح دستییآ )1           

 
ان یطـرح اسـتفاده از دانشـجو    يبطور جـد   81-82مسال اول یاز آنجا که از ن                  

 يها ه کالسیدر کل (TA) "یارآموزشیدست"به عنوان  یلیالت تکمیمقاطع تحص
 را درـد بـه اجـ  ـارشـ  یو کارشناس یاسـکارشن يها شگاهیوآزما یناسـن کارشیتمر

را ـل الزم االجـ ـیـ ه ذـل مربوطـ ـت دستورالعمیوص رعاــن خصی، در اتـآمده اس
 . باشد یم
أت یـ ک عضـو ه یـ د تحـت نظـر   یحتماً با یارآموزشیدست ،ن طرحیا يدر اجرا -1

ت یشگاه فعالیر آزمایار به باال، به عنوان مدیاستاد یدانشکده با مرتبه علم یعلم
س تعلـق  یدر صورت داشتن آز،حـق التـدر   یار و مربید و به مراتب آموزشینما



٤٧ 

ــ ــگیم ــتیرد؛ نحــوه تخصــی ــرا یاران آموزشــیص دس ــق   يب ــر دانشــکده طب ه
 :ر استیدستورالعمل ز

منـدرج در   يهـا تیـ ر فعالیسـا )+ يک واحـد ی(شگاهیگروه آزما 3 يبرا: الف
 تمام وقت ) TA(نفر1= قرارداد

نفـر   1= منـدرج در قـرارداد   يهاتیر فعالیسا+ ن یمرگروه کالس ت 6 يبرا:ب
(TA)  تمام وقت 

 
 يتهـا یر فعالیسا+ ن یک کالس تمری+ يک واحدیشگاه یک گروه آزمای: ج

 یارآموزشین طرح، دستیا يدر اجرا .مه وقتین TA)(نفر1=مندرج در قرارداد
+ جو م بـا دانشـ  یساعت تماس مستق 10(ساعت کار در هفته  20متعهد به انجام  

و ) رفـع اشـکال   يسـاعات حضـور بـرا   + نیا کـالس تمـر  یشگاه یرفتن به آزما
ح یتصـح + مراقبـت در جلسـات امتحـان   + شـگاه  یآزما يساعت آماده ساز10(

 .باشدیم) هااوراق و گزارش
مه وقت نصف ساعات مشـخص شـده   ین یار آموزشیف دستین تعریهمچن •

 . فوق است
  .باشـد یمقدور مـ  ٢/١،٣/١،٣/٢،۶/۵ عقد قرارداد پاره وقت  بصورت •

 .)ردیگیتعلق نمTA ،۶/١ يها به قرارداد(
سـاعت   2معـادل   یار آموزشـ یحداقل مبلغ قابل محاسبه جهـت پرداخـت دسـت    -2

 TA 3/1 شـگاه و معـادل  یک گـروه آزما یـ ا یگروه مجزا و  2ن در یکالس تمر
 .باشدیم

 .داشته باشد یچگونه مشکل آموزشید هینبا یار آموزشیدست -3

٤٨ 

ن حتماً به حداقل تعداد دانشجو در هر یتمر يها ها و کالس شگاهیرارائه آزماد -4
ز یـ سـاعات ن . ت گرددیس عناین نامه حق التدرییو آ یکالس طبق مقررات قبل

 . مسال وارد شودیقاً در برنامه حذف و اضافه نیدق

هـا بـه   شـگاه یار آزمایو دسـت  ین صرفاً به دروس مقطع کارشناسیتمر يکالسها -5
ــدروس  ــ یکارشناس ــق م یوکارشناس ــگیارشــد تعل ــطرد و ی ــ فق ــوان از یم ت
 يارشـد و دکتـر  یکارشناسـ  یلیمقـاطع تحصـ   لیمشـغول بـه تحصـ   ان یدانشجو
 .کردن خصوص استفاده یدر ا  فیشر یصنعت دانشگاه

 . باشدیالن قابل اجرا نمیالتحصدر مورد فارغ TAطرح  :تبصره
    
د ینم یارآموزشیدست -6  اریدسـت  طـور همزمـان قـرارداد    ک تـرم  بـه  یـ در  تواـن

 .دیز منعقد نماین یپژوهش
 
و  TAک تـرم هـم از طـرح    یـ به طور همزمان در  تواندینم یارآموزشیدست -7

 . دیاستفاده نما...) س دروس و پروژه ویتدر يبرا(س یالتدرهم حق

 TAتوانند از طـرح  یز مین دانشگاه نیو نوبت دوم ا يه دکتریان بورسیدانشجو -8
 .داستفاده کنن

ا فقـط  یـ ) TA +ر آزیمـد (ا بـه صـورت   یـ  یو تخصصـ  یعموم يهاشگاهیآزما -9
 .شودیارائه م TAان بدون یتوسط مرب

سـاعت و   1ک گروه بمدت ینفر در  25ن یتمر يهاحداقل دانشجو در کالس -10
 .باشدینفر م 12و 9ب یه به ترتیو پا یشگاه اختصاصیآزما



٤٩ 

ــگاهیآزما -11 ــاش ــ  يه ــاطع تحص ــیالت تکمیمق ــورت  یل ــت در ص ــتن دس ار ینداش
أت یـ ه يمحاسبه واحـد معـادل اعضـا    يها تواند در فرمیز مین  (TA)یآموزش

 .شودوارد شده و محاسبه  یبا هر مرتبه علم یعلم

ن دانشگاه که به عنوان سرباز کارشـناس در دانشـگاه   یا ين طرح سربازیمشمول -12
 .ندیس استفاده نمایا حق التدریو  TAاز طرح توانند ینممشغولند 

. ده استین گردییماه تع 3ماه و در تابستان  4 یلیقرارداد در هر ترم تحص مدت -13
آنـان بـه    یاران آموزشـ ید کـارکرد دسـت  ییـ ن خصوص با تأیدر ا یپرداخت مال

گاه ـدانشـ  یمعاونـت آموزشـ   یید نهـا ییـ دانشـکده و تأ  یله معـاون آموزشـ  یوس
 .ر استیامکان پذ

 يحساب پس انداز TA طرح انیدانشجو هیاست کل يص ضرورون خصیدر ا  -14
ف افتتـاح نمـوده و شـماره حسـاب     یشـر  یدر بانک ملت شعبه دانشـگاه صـنعت  

ز حقـوق ماهانـه   یـ به منظور وار یمعاونت آموزش یار امور مالیمربوط را در اخت
 . قرار دهند

  
س یالتـدر ن نامـه حـق  یـی و آ یت مقـررات آموزشـ  یطرح فوق، رعا يدر اجرا  -15

 .است یالزام

 ییهـا  تیح اوراق و مسـئول یان ترم و تصحیان ترم و پایشرکت در امتحانات م  -16
دانشـکده   یشـگاه، اسـتاد درس و معـاون آموزشـ    یت آزمایریمـد  يکـه از سـو  

در صورت عـدم حضـور   . است یار آموزشیف دستیگردد، جزو وظایارجاع م
TA س یالتـدر  حـق % 10نـده آمـوزش   یدر امتحانات بر اساس گزارش نماTA 

 .شودیکسر م

٥٠ 

چگونـه  یبـه بعـد ه   81-82مسال اول یح، اداره آموزش دانشگاه از نن طریبنابرا  -17
ان ترم نخواهـد داشـت و در   یان ترم و پاین در امتحانات میبابت مراقب یپرداخت

در قالـب   یلیان مقـاطع تحصـ  یدانشـجو  يهـا از همکـار  ن خصوص دانشکدهیا
 .مند خواهند بودبهره TAطرح 

ن دروس، توسط یمشابه مدرس یلیحصان هر ترم تیز در پاین یاران آموزشیدست  -18
 .خواهند شد یابیان ارزیدانشجو

 
 
 

نده در مقابل نـام دروس  یمسال آین برنامه نید در تدویلطفاً با توجه به طرح جد -19
ثبـت    یارآموزشـ یدستن نـام   یو در مقابل ساعات کالس تمر یشگاهیآزما
 .شود

ن و یتمـر کـالس   يهـا هر دانشکده بـر اسـاس تعـداد گـروه     يبرا TAه یسهم  -20
 .شود ین مییشگاه  و تعداد دانشجو تعیآزما

رد، ـفاده نکـ ـمسـال اول استـ  یخـود در ن  TAت یچنانچه دانشکده از تمام ظرف   -21
 .کند مسال دوم از آن استفادهیتواند در نیم

 
الت یو تحصـ  یتوسط معاون آموزش یلیدر هر سال تحص TAتعرفه پرداخت   -22
 .گردد یسه دانشگاه ابالغ میئت رئیب در هیشنهاد و پس از تصویدانشگاه پ یلیتکم

 
 
 



٥١ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )RA( دستیار پژوهشی طرحنامه  نییآ )2
 

دانشـجویان دکتـراي    1385 -86 یلیدانشگاه صنعتی شـریف از ابتـداي سـال تحصـ    
 مقـررات . قرار داده اسـت ” دستیار پژوهشی“واجد شرایط را، مورد حمایت مالی 

 .استر یز به شرح RAمربوط به طرح 
    دانشجوي متقاضی دریافت کمک هزینه دستیار پژوهشی باید درخواست کتبی   -1

خـود را حـداکثر تـا تـاریخ تعیــین شـده، توسـط معاونـت تحصـیالت تکمیلــی         
. دیـ دانشـگاه ارسـال نما   یلیالت تکمیت تحصیریدانشکده، جهت بررسی به مد

ل است که در صورت احـراز حـداق   امتیازيشود دستیار پژوهشی  یادآوري می
در صـورت  . تواند به دانشـجو تعلـق گیـرد    شرایط و دارا بودن اولویت کافی می

محدودیت اعتبـارات، افـرادي کـه از شـرایط بـاالتري برخـوردار باشـند داراي        
 . اولویت خواهند بود

٥٢ 

  .خود باشد یلیمسال هشتم تحصیدانشجو حداکثر در ن -2

هـا   بـه دانشـکده   یلیال تحصـ هر س يط در ابتدایدانشجویان مشمول شرا يسال ورود  -3
 .شود یاعالم م

 ین بـار متقاضـ  یاولـ  يکه برا یانیه دانشجویدر امتحان جامع کل یگزارش قبول -4
مسـال  ین يور بـرا یشهر 15خ یتا تار(د حداکثر یهستند با یار  پژوهشیطرح دست

مسـال  ین ير ماه بـرا یت اولخ یمسال دوم و تا تارین يبهمن برا 15خ یاول و تا تار
دانشگاه ارسال شـده   یلیالت تکمیت تحصیریبه مد يجار یلیل تحصسا) سوم
 . باشد

 
    آنهـا   یار پژوهشـ یکه در دوره قبل قـرارداد دسـت   یانیدرخواست دانشجو یبررس  -5

در دفـاع از   یده اسـت، فقـط در صـورت وصـول گـزارش قبـول      یب رسیبه تصو
 يبـرا  وریشـهر  15خ یتـا تـار  (ب پـروژه حـداکثر   یو فرم تصـو  یشنهاد پژوهشیپ
 يبـرا  ه رمـا یاول تخ یمسال دوم و تا تـار ین يبرا بهمن 15خ یمسال اول و تا تارین
دانشـگاه   یلـ یالت تکمیت تحصـ یریبـه مـد   يجـار  یلیسال تحصـ ) مسال سومین

 . ر خواهد بودیپذ امکان
گـر از فرصـت   یا مؤسسات دیوزارت علوم  یت مالیکه بدون حما یانیدانشجو -6

کننـد در صـورت دارا    یاستفاده مـ ) ساله کیکثر حدا( يدوران دکتر یمطالعات
ار ینـه دسـت  یتوانند از کمک هز یدانشگاه م/د دانشکدهییط و تأیر شرایبودن سا
 . کنداستفاده  یپژوهش



٥٣ 

مـاه از اولـین نیمسـال     30حداکثر مدت حمایت تحت عنوان دستیار پژوهشـی   -7
 یلیم تحصـ مسال هشـت ینتحصیلی پس از قبولی در امتحان جامع دکتري تا پایان 

 . است، هر کدام که زودتر به سر آید

 19مطـابق مـاده    یخارجها زبان  از آزمون یکیاحراز حد نصاب نمره زبان در  -8
 .دانشگاه ين نامه دوره دکتریآئ

 یشـنهاد پژوهشـ  یا دفـاع از پ یـ دانشجویانی که در شرایط خاص امتحـان جـامع    -9
ماننـد اخـذ   (روط خود را با موافقت تحصیالت تکمیلی دانشگاه به صورت مش

و یا تخفیـف درحـد نصـاب آزمـون زبـان دکتـري       ) درس زبان پس از امتحان
مطابق ....) ا یمربوطه  يها کسب حد نصاب(اند، تا احراز کامل شرایط  گذرانده

 .شوند مند نمی از مزایاي این طرح بهره ن نامهین آئیابا موعدهاي مندرج در 
 
 

 یلـ یکه به هـر دل  یانیدر مورد دانشجو یشار پژوهیدرخواست عقد قرارداد دست -10
کـه عـدم حضـور     یدر دانشگاه حضور تمام وقت نداشته باشند، فقط در صـورت 

و  یمعاونـت آموزشـ   و مصـوب در  یموجـه رسـم   يهـا  از قالـب  یکـ یشان در یا
 .است یدانشگاه باشد، قابل بررس یلیالت تکمیتحص

فقـط در   یار پژوهشیح دستد محترم راهنما در هر مقطع از طریعدم حضور اسات -11
د بـوده  یی، مورد تأ...)ت، یمأمور(ن مصوب یدانشگاه و قوان يقالب مقررات جار

دانشکده و دانشـگاه در مـورد    یلیالت تکمیالزم با تحص يها یجاد هماهنگیو ا
 يهـا  هیـ دییح مقررات مذکور و ارسال بـه موقـع تأ  یصح ين و اجرایجانشن ییتع

 .ستیکارکرد الزام

٥٤ 

الت یو تحصـ  یتوسط معاون آموزشـ  یلیدر هر سال تحص RAه پرداخت تعرف  -12
 .گردد یسه دانشگاه ابالغ میئت رئیب در هیشنهاد و پس از تصویدانشگاه پ یلیتکم

 
 

 

 
 

 
 

 
 

       
 (AA) ییار اجراین نامه طرح دستیآئ) 3             

 
 "ییراــاجار یدست"طرح  88-89 یلیسال تحص دوممسال یاز ن            

(Administrative Assistantship) یدانشگاه صنعت مراکز/يها ه دانشکدهیدر کل 
 .دیآ یر به اجرا در میف با مقررات زیشر

ق معاونت یمسال از طریکه هر ن یتیبراساس ظرف ییار اجرایانتخاب دست -1
شود و  یاعالم م مراکز/ها دانشگاه به دانشکده یلیالت تکمیو تحص یآموزش

 ییو ارسال گزارش نها مرکز/مربوطه توسط دانشکده یآگه یومبا اعالم عم
الت یت تحصیریان و افراد منتخب توسط دانشکده به مدیشامل نام متقاض



٥٥ 

م یمطابق تقو(مربوطه  یلیمسال تحصیدانشگاه تا قبل از شروع ن یلیتکم
 .ردیپذ یصورت م) دانشگاه

 یلیت تکمالیس و معاون تحصیر نظر رئیز ییار اجراین طرح دستیدر ا -2
ف مندرج در قرارداد یبه انجام امور محوله مطابق شرح وظا مرکز/دانشکده

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

الت یمعاون تحص ایس ید رئییدانشگاه که به تأ یلیالت تکمیت تحصیریمد به
 .ده باشدیرس مرکز/دانشکده یلیتکم

 
 

 

 :ر باشدیتواند شامل موارد ز یم ییار اجرایف دستیشرح وظا -3

، مرکز/ت دانشکدهیمرتبط با سا يا انهیرا یو تخصص یارائه خدمات فن •
 .ر آنیآنها و نظا یرسان روز به و دیاسات و مرکز/دانشکده یکیالکترون وبگاه

 يستم اداریون سیزاسیدرخصوص مکان یو تخصص یت فنارائه خدما •
 .مرکز/دانشکده

 یو پژوهش یآموزش يها شگاهیو ارائه خدمات مرتبط با آزما يهمکار •
 .مرکز/دانشکده

٥٦ 

 یمدنظر باشد الزم است که قبل از آگه مرکز/در دانشکده يگریچنانچه موارد د: تبصره
دانشگاه در آن مورد اخذ و  یلیالت تکمیو تحص ید معاون محترم آموزشییمربوطه تأ

 .دین نامه به عمل آیسپس اقدامات الزم مطابق آئ

ل مقاطع یان شاغل به تحصین دانشجویتواند از ب یفقط م ییار اجرایدست -4
ف انتخاب شده و یشر یدانشگاه صنعت يارشد و دکتر یکارشناس یلیتحص

مطابق (در اداره کل آموزش دانشگاه  یچگونه مشکل آموزشیه يد داراینبا
 .باشد) خود یمندرجات پرونده آموزش

شرکت  AAتواند در طرح  یز میارشد ن یان نوبت دوم کارشناسیدانشجو: 1 تبصره
 .ندینما

د مطابق نظر دانشکده در دانشگاه حضور تمام وقت یباAA طرح  يدانشجو: 2 تبصره
 .داشته و در خارج از دانشگاه شاغل نباشد

 
ا ـیو  RA و  TA  يها زمان در طرحـطور هم تواند به یمن ییار اجرایدست -5

 .باشد شرکت داشته دانشگاه یمعاونت پژوهش یتیحما يها رحــط

ه انجام کار یدییافت تأیپس از در ییار اجرایانه دستیالزحمه ماه پرداخت حق -6
و  یمعاونت آموزش یید نهاییام هر ماه و تأ 20ق دانشکده قبل از یاز طر
 .ردیپذ یطابق قرارداد مربوطه صورت مدانشگاه م یلیالت تکمیتحص



٥٧ 

در  يانداز حساب پس ییاران اجرایه دستین خصوص الزم است که کلیدر ا: تبصره
ف افتتاح نموده و شماره حساب مربوطه را به نحو یشر یبانک ملت شعبه دانشگاه صنعت

 .کننددر قرارداد ذکر یمقتض

توسط  یلیدر هر سال تحص (AA) ییار اجرایانه دستیالزحمه ماه تعرفه پرداخت حق   -7
سه یئت رئیب در هیشنهاد و پس از تصویدانشگاه پ یلیالت تکمیو تحص یمعاون آموزش

 .گردد یدانشگاه ابالغ م

 

 

 
 

 
 

 
 

  (ARA) يکاربرد یار پژوهشیدست ن نامه طرحیآئ )4

را ــگاه اجــدانش یشــت پژوهـن نامه ارائه شده توسط معاونیمطابق آئ ARAطرح 
 .دانشکده خواهد بود یق معاون پژوهشین مورد از طریمسائل در ا يریگیشود و پ یم

 

 

٥٨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 

 


