
  

 

 مجموعه مقررات و

هاي آموزشي دوره  نامه آيين

دارش   كارشناسي
  

  

  دانشگاه صنعتي شريف

  معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي
  مديريت تحصيالت تكميلي                     

  

  

  

١٣٩٧  
  
  

  ٠٨/٠٧/١٣٩٧آخرين ويرايش 
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  بسمه تعالي

  مقدمه
  

انساني   پيشرو در امر تربيت نيرويهاي   دانشگاهكه از جمله شريف   دانشگاه صنعتي

مكاران ه اساتيد،آگاهي بيشتر  منظوره ب، سرآمد و ممتاز است متخصص و پژوهشگران 

و  ارشد، هاي كارشناسي دانشجويان دوره و هاي تحصيالت تكميلي فعال در امور دوره

ات مربوط به اين ها و مقررنامه  مچنين ايجاد هماهنگي بيشتر و بهتر در اجراي آيينه

ارشد ناپيوسته  نامه دوره كارشناسي  آيينبا در نظر داشتن حاضر را  نامه  يين، آدوره

. اميد است رعايت مفاد اين مدون ساخته است وريامصوب وزرات علوم تحقيقات و فن

هاي تحصيالت نامه ضمن ايجاد نظم بيشتر و تسهيل امور، باعث ارتقاء كيفي دوره  آيين

  ١.باشد تكميلي 
       

  

تكميلي معاونت آموزشي و تحصيالت 
ت تحصيالت تكميلي دانشگاه يمدير

١٣٩٧  

  
  

  

                                                           
با توجه به اينكه با مرور زمان و با پيدايش شرايط جديد، مصوبات فعلي مورد بازنگري و اصالح قرار گرفته يا مقررات تكميلي و  ١

ها و اساتيد محترم درخواست   دانشكدهشود، از كليه دانشجويان، كارشناسان تحصيالت تكميلي  جديد به اين مجموعه اضافه مي

 آدرسكه از طريق را هاي تحصيالت تكميلي در دانشگاه صنعتي شريف،   شود آخرين مصوبات در مورد دورهمي

http://sharifgradschool.ir  شود، مالحظه و پيگيري كنند. مي  رساني  اطالع   
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  فهرست مطالب
  

 صفحه                                                               عنوان

 
 ١   مقدمه

 ٣   فصل اول: كليات

 ٤   فصل دوم: شرايط ورود

 ٥                                         ، طول دوره و مرخصي تحصيلي فصل سوم: نحوه اجرا

 ٧ و حضور و غياب زشيابيار ،فصل چهارم: واحدهاي درسي

 ١١                             دانش آموختگي، انصراف و محروميت از تحصيلفصل پنجم: 

 ١٣                            نامه)    فصل ششم: مقررات خاص شيوه آموزشي (بدون پايان

 ١٥   نامه) پژوهشي (با پايان _ فصل هفتم: مقررات خاص شيوه آموزشي

 ١٩   مهماني ،تغيير رشته ،فصل هشتم: مقررات انتقال

                        

      پيوست ها
 ٢٢ نامه پذيرش واحدهاي انتقالي : آيين١پيوست 

 ٢٣ درس : دستورالعمل حذف پزشكي٢پيوست 

 ٢٤ : دستورالعمل حذف تكدرس٣پيوست 

  نامه آموزشي : برخي نكات مهم مرتبط با مقررات وآيين٤پيوست 

 ارشد                                     دوره كارشناسي                

٢٥  

 

و شـركت در   ها  شيو هما ينامه ارسال مقاله به مجالت علم نييآ: ٥پيوست 

  يالملل نيو ب يمل يها  مسابقات و جشنوار ه

٢٩  
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  ارشد ناپيوسته  نامه دوره كارشناسي  آيين   
  فصل اول

  كليات
  : معرفي و هدف دوره١ماده 

اي باالتر از دوره كارشناسي است كه بر اساس ارشد ناپيوسته دوره  دوره كارشناسي

ارشد در   هاي مصوب شوراي گسترش آموزش عالي به اخذ مدرك كارشناسيبرنامه

  شود.مي منتهي همربوطرشته 

پژوهشي   -هدف از ايجاد اين دوره در دانشگاه صنعتي شريف، كه به دو شيوه آموزشي

شود، تربيت متخصصان و پژوهشگران نامه) اجرا مي پايان  (بدون  آموزشي و نامه) پايان  (با

  .استماهر و برجسته 

  : تعاريف٢ماده 
ارشد با محوريت آموزش است   دوره كارشناسي نامه): شيوه آموزشي (بدون پايان

آموخته   دانش نامه  كه دانشجو پس از گذراندن واحدهاي درسي و بدون گذراندن پايان

  شود.مي

ارشد كه محتواي برنامه  دوره كارشناسي نامه): پژوهشي (با پايان -شيوه آموزشي

 نامه است. آن شامل واحدهاي درسي و پايان

شيوه آموزشي تمام واحدهاي درسي و در  مدتي است كه دانشجو بايد در :طول دوره

نامه را  براساس مقررات مربوطه پژوهشي تمام واحدهاي درسي و پايان  -شيوه آموزشي

  به اتمام برساند.

و تحت  هتحقيقاتي است كه در رشته تحصيلي مربوط -فعاليت پژوهشي نامه: پايان

  گيرد.راهنمايي استاد راهنما انجام مي

  منظور دانشگاه صنعتي شريف است. دانشگاه:
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  فصل دوم
  شرايط ورود

  شرح زير است: شرايط ورود به دوره به: ٣ماده 

  برابر ضوابط عمومي ورود به آموزش عالي هايصالحيتداشتن  –الف

دارا بودن مدرك رسمي پايان دوره كارشناسي اعم از پيوسته و ناپيوسته مورد   –ب

  اوريتأييد وزارت علوم، تحقيقات و فن

قبولي در آزمون ورودي مورد تأييد وزارت يا كسب پذيرش از دانشگاه بر  –ج

  اساس مقررات مصوب

مورخ  ١٣٥٤/٢١و شماره  ٣١/٦/١٣٨٦مورخ  ٣٥٣٦/٢١شماره هاي  بر اساس بخشنامه   :١تبصره 

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ابالغيه هاي متعاقب آن، درصد محدودي از  ٢٩/٢/١٣٨٩

دانشجويان كارشناسي در شرف اتمام تحصيل كه حداقل شرايط قيد شده در بخشنامه هاي مزبور 

توانند بر اساس بررسي پرونده و سوابق تحصيلي توسط دانشگاه در يكي از  را دارا باشند، مي

ارشد پذيرش شده و ادامه تحصيل دهند. درخواست و   طع كارشناسيرشته هاي مرتبط در مق

بايد در بازه زماني مقرر به دفتر استعدادهاي مي مدارك الزم جهت ورود به دوره از اين طريق 

. بازه زماني مقرر همه ساله از طرف دفتر استعدادهاي درخشان شده باشددرخشان دانشگاه ارائه 

  .شودمي صورت عمومي اعالم دانشگاه به

         ارشد پذيرفته در مقطع كارشناسي  كه    اي مقطع كارشناسيدانشجويان دورشته :٢تبصره 

به صورت در بدو ورود به دانشگاه (در زمان پذيرش)  موظف هستند كه اين مطلب را شوند، مي

  به اداره پذيرش و نظام وظيفه دانشگاه اعالم نمايند.كتبي 
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  فصل سوم
  نحوه اجرا، طول دوره و مرخصي تحصيلي 

در ارشد ناپيوسته به صورت روزانه، نوبت دوم و بين الملل  دوره كارشناسي: ٤ماده 

  قابل اجرا است. هطبق ضوابط مربوطهاي دانشگاه تمام پرديس

  نيمسال تحصيلي) است. ٤سال ( ٢ ناپيوسته ارشد دوره كارشناسي طول: ٥ماده 

نامه) اين آئين ١٦در صورتي كه تعداد واحدهاي جبراني گذرانده شده دانشجو (ماده : ١تبصره 

    ارشد ناپيوسته كارشناسي طول دوره زتواند يك نيمسال بيش اواحد يا بيشتر باشد، وي مي ٨

زو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب شده نيمسال تحصيلي) به تحصيل بپردازد. اين نيمسال ج ٤(

  هاي جبراني وجود ندارد.يش سنوات تحصيلي ديگري مرتبط با اخذ درسو امكان افزا

در صورتي كه دانشجوي مشمول آموزش رايگان در مدت مقرر دانش آموخته نشود،  :٢تبصره 

اختيار دارد مدت تحصيل وي را حداكثر تا دو نيمسال شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه 

افزايش دهد. افزايش سنوات تحصيلي در نيمسال اول به صورت رايگان و در نيمسال دوم با 

انجام مي شود. چنانچه دانشجو در اين  دانشگاهدريافت هزينه طبق تعرفه مصوب هيأت امناي 

  ود.مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصيل محروم مي ش

پژوهشي   -آموزشي و آموزشي  شيوه  ر دوه  ارشد در  كارشناسي دوره دانشجوي: ٦ماده 

تواند حداكثر يك نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده كند. مدت مذكور، جز در مي

   شود.،  جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي٢موارد مستثني شده در تبصره 
  پذير نيست. مرخصي تحصيلي در اولين نيمسال تحصيلي امكان  :١تبصره 

با ارائه مدارك مستدل و در صورت موافقت كميسيون موارد خاص دانشگاه، حداكثر : ٢تبصره 

پذير امكانموارد زير شرايطي مانند در نيمسال مرخصي  بدون احتساب درسنوات تحصيلي  ٢

  خواهد بود:

با تأييد بهداري يا مركز مشاوره دانشگاه به بيماري حاد و مزمن مبتال  كه دانشجويانيالف) 

  اند.شده
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  كنند.مان را سپري مييب) دانشجويان خانمي كه دوره بارداري يا زا

 درخواست مرخصي بايد در هر نيمسال تحصيلي طبق تقويم آموزشي نيمسال مربوطه  :٣تبصره 

. موافقت دانشگاه با مرخصي تحصيلي شده باشد تسليمديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه به م

دانشجو با توجه به وضعيت تحصيلي دانشجو صورت گرفته و منوط به اين است كه ادامه تحصيل 

  دانشجو از آن به بعد با مشكل مواجه نشود.

تحصيل همزمان در دوره كارشناسي ارشد در موسسه ها (دولتي و غيردولتي) ممنوع : ٧ماده 

 است.
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  چهارمفصل 

  حضور و غيابواحدهاي درسي، ارزشيابي و  

بر اساس برنامه مصوب هر  پيوستهارشد نا تعداد كل واحدهاي دوره كارشناسي: ٨ماده 

  واحد است.  ٣٢تا  ٢٨بين  شود. اين تعداد واحد اصوالً تعيين ميرشته/گرايش 

ارشد مجاز است با توجه به برنامه ارائه شده براي  دانشجوي دوره كارشناسي: ٩ماده 

     واحد  ٨حداقل  دررشته/گرايش از طرف دانشكده مربوطه در هر نيمسال تحصيلي 

واحد  ١٤واحد كمتر نباشد) و حداكثر  ٨(در صورتي كه تعداد واحدهاي باقيمانده از 

  د.نام كنثبت

دانشجو در هر نيمسال موظف است مطابق تقويم آموزشي دانشگاه در زمان هاي مقرر  :١تبصره 

هرگونه درخواست خارج از اقدام به ثبت نام، ترميم، حذف تكدرس، حذف ترم و ... نمايد. 

در دانشكده و تحصيالت تكميلي مورد بررسي قرار گرفته و در صورت موافقت  تقويم آموزشي 

  ف به پرداخت هزينه هاي مصوب خواهد بود.با درخواست، دانشجو موظ

مجموع سقف نامه) در ينياين آ  ١٦  (ماده واحدهاي مربوط به دروس جبراني :٢تبصره 

  گردند.واحدهاي اخذ شده نيمسال محاسبه نمي

ارشد (با توجه  دوره  كارشناسي زاميهايي از دروس الكه دانشجو درس در صورتي: ٣تبصره 

رشته/گرايش مربوطه) را در مقطع كارشناسي گذرانده باشد، چنانچه نمره اخذ به برنامه مصوب 

اين  ددباشد، دانشجو ملزم به اخذ مج ١٤ها در مقطع كارشناسي كمتر از شده در اين درس

تواند با نظر معاون  اين صورت، دانشجو مي  ارشد خواهد بود. در غير  ها در مقطع كارشناسيدرس

دروس ديگري جهت تكميل  مجدد اين دروس و يا ه نسبت به اخذتحصيالت تكميلي دانشكد

  د.واحدهاي الزم اقدام كن

دانشجو در صورت اخذ درس مازاد بر برنامه مصوب رشته/ گرايش تحصيلي خود،  :٤تبصره 

   موظف به پرداخت هزينه مصوب آن خواهد بود.
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هاي درسي و ديگر فعاليتهاي آموزشي و  حضور دانشجو در تمامي برنامه :١٠ماده 

3 دانشجو در هر درس ازغيبت در صورتي كه پژوهشي دوره الزامي است.  

16
مجموع  

و تاييد معاون تحصيالت ساعات آن درس تجاوز كند، با ارائه گزارش استاد مربوطه 

  شود.سوب صفر محتواند مينمره دانشجو در آن درس تكميلي دانشكده 

د، با درخواست در صورتي كه غيبت دانشجو در يك درس بيش از حد مجاز باش تبصره:

مديريت تحصيالت تكميلي  دريه علت غيبت، موضوع دانشجو و ارائه مدارك مستدل براي توج

     آن درس از مجموع . در صورت تشخيص موجه بودن غيبت، استبررسي قابل دانشگاه 

واحد در  ٨شود.  در اين صورت رعايت حد نصاب مي w دانشجو حذف خذ شدههاي ادرس

ولي آن نيمسال از نظر طول تحصيل و ضوابط مشروطي براي دانشجو   ،آن نيمسال الزامي نيست

  شود.يك نيمسال كامل محسوب مي

در امتحان   موجه در هر امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر غيبت غير  : ١١ماده 

  شود.آن درس مي
با توجه به مستندات الزم از نظر سال پايان نيمدر صورتي كه غيبت دانشجو در امتحان تبصره: 

مديريت تحصيالت تكميلي (با درخواست دانشجو مبني بر بررسي علت غيبت ايشان در امتحان 

موجه تشخيص داده درس و ارائه مستندات الزم در اين زمينه به مديريت تحصيالت تكميلي) 

  ٢شود.مي w شود، درس مزبور  حذف

هاي هاي مصوب دوره يا درسحداقل نمره قبولي در هر درس اعم از درس: ١٢ماده 

  است. ٢٠از  ١٢ارشد،  جبراني در دوره كارشناسي

                                                           
  ذكر شده است. اين مجموعه) ٢(در پيوست اي   نامه جداگانه  مقررات مربوط به حذف پزشكي در آيين  ٢
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دانشجوي مشمول آموزش رايگان، در صورت حذف غيرموجه درس به  :١تبصره 

يا عدم كسب نمره قبولي در هر درس،  دانشگاهشوراي تحصيالت تكميلي تشخيص 

  است.امناي دانشگاه مطابق تعرفه مصوب هيات  هموظف به پرداخت هزينه درس مربوط

سمينار و ها، نمره ارسال شده به اداره كل آموزش دانشگاه (شامل نمره درس :١٣ماده 

(در مورد ممتحنين كميتهيا )، كه به تأييد استاد درس و نامه كارشناسي ارشددفاع پايان

  قابل تغيير است. رسيده باشد، غير پايان نامه)

باشد،  ١٤هاي دانشجو در يك نيمسال تحصيلي كمتر از چنانچه ميانگين نمره :١٤ماده 

هاي صورتي كه ميانگين نمره  در شود.در آن نيمسال مشروط محسوب مي دانشجو

شود، آن دانشجو از  ١٤كمتر از  غيرمتواليمتوالي يا  دانشجو در دو نيمسال تحصيلي

  شود.ادامه تحصيل محروم مي

            كمتر باشد. ١٤هاي دانشجو در پايان دوره نبايد از ميانگين كل نمره :١٥ماده 

     شود.ارشد شناخته نمي آموخته دوره كارشناسي در غير اين صورت وي دانش

با رشته/گرايش قبولي وي در  چنانچه رشته/گرايش مقطع كارشناسي دانشجو: ١٦ماده 

ارشد تجانس نداشته باشد، در صورت لزوم و با تشخيص شوراي  مقطع كارشناسي

ها را تحت عنوان دانشجو موظف است تعدادي از درس ،تحصيالت تكميلي دانشكده

  بگذراند.  "هاي جبرانيدرس"
اين  ٥ماده  ١ واحد است (طبق تبصره ١٢هاي جبراني  درس واحد حداكثر تعداد: ١تبصره 

واحد يا بيشتر باشد، يك نيمسال به طول  ٨، در صورتي كه تعداد واحدهاي جبراني نامهآئين

و  از ترميم نيمسال اول تحصيلها بايد تا قبل  شود). اين درسدوره تحصيلي دانشجو افزوده مي

انشگاه با تاييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده مشخص و به اداره كل تحصيالت تكميلي د

فرض بر عدم نياز  ،اطالعات مربوطه در زمان مقرر دريافت نشدن. در صورت شده باشندمنعكس 

  به گذراندن دروس جبراني خواهد بود. 



  
 

١٠ 

  

هاي هاي جبراني است.گذراندن كليه درسلويت با درسوا ،هادر انتخاب درس :٢تبصره 

  جبراني تا انتهاي نيمسال دوم تحصيلي الزامي است. 

 )٢٠ز (ا ١٢حداقل نمره قبولي در هر درس جبراني نامه،  اين آيين ١٢طابق ماده م :٣تبصره 

شود. اما در احتساب ميانگين نمرات جبراني در كارنامه دانشجو ثبت مينمره دروس است. 

و هزينه اين دروس طبق تعرفه  شودنيمسال تحصيلي و ميانگين كل نمرات دانشجو منظور نمي

واحد از دروس  ٦(مطابق مصوبات  .از دانشجو دريافت مي شود دانشگاهي مصوب هيأت امنا

  جبراني از پرداخت هزينه معاف است.)



  
 

١١ 

  

  فصل پنجم
  آموختگي، انصراف و محروميت از تحصيل دانش

ارشد تمام وقت بوده و دانشجو موظف  اشتغال به تحصيل در دوره كارشناسي: ١٧اده م

دانشگاه در آن نيمسال با توجه به مقررات  است در هر نيمسال تحصيلي مطابق تقويم

به منزله انصراف از  نام دانشجو در موعد مقرر نام كند. عدم ثبت جاري آموزش ثبت

  شود. تحصيل تلقي مي

انشجو در طول دوره تحصيل ملزم به رعايت مقررات جاري دانشگاه، د: ١٨ده ما 

كه است رفتار و مستنداتي  و اصول و آداب علمي در نامه مقررات مندرج در اين آيين

در  ،رساند. بديهي است عدم رعايت موارد فوقبه نام دانشگاه تهيه كرده و به چاپ مي

ربط بررسي و اقدام موثر بر اساس راي مربوطه در ارتباط با وضعيت شوراهاي ذي

در صورت موافقت با ادامه اين كه شايان ذكر  انجام خواهد گرفت.تحصيلي دانشجو 

  مصوب در هر مورد توسط دانشجو الزامي است. دانشجو، پرداخت هزينه هايتحصيل 

صورت   اين  دراعالم انصراف از تحصيل كند. دليل تواند به هر دانشجو مي  : ١٩ماده 

درخواست خود را د مطابق روال جاري دانشگاه پس از تكميل فرم مربوطه بايدانشجو 

.  چنانچه دانشجو بعد دتسليم كن دانشگاهبه اداره كل آموزش شخصاً به صورت مكتوب 

اينكه   از پس دانشگاه گواهي انصراف را ،نگرفته باشدماه درخواست خود را پس  دواز 

  مراحل قانوني توسط دانشجو طي شد، صادر خواهد كرد.

دانشجوي انصرافي يا اخراج از تحصيل   ،در صورت تسويه حساب كامل با دانشگاه :١تبصره 

عمومي و اختصاصي تعيين شده توسط سازمان شرايط  و احراز به شرط نداشتن مشكل نظام وظيفه

مجدداً در تواند مي، سنجش آموزش كشور براي داوطلبان آزمون ورودي تحصيالت تكميلي

  شركت كند.  دوره كارشناسي ارشد ناپيوستهآزمون ورودي 

اعطاي گواهي گذراندن واحدهاي درسي دوره به دانشجويي كه به هر دليل از ادامه : ٢ تبصره

  ماند، برحسب درخواست دانشجو پس از تسويه حساب بالمانع است. تحصيل باز مي

  



  
 

١٢ 

  

درخواست انصراف از چنانچه تاريخ انصراف دانشجو قبل از شروع امتحانات نيمسال : ٣ بصرهت

باشد، نمرات درسهاي ثبت نام شده در كارنامه درج نخواهند شد، در غير اين صورت  تحصيل

  نمرات مطابق ليست نمرات ارسال شده استادان درس، در كارنامه ثبت خواهند شد.

در هر زمان كه مشخص شود دانشجو در دو نيمسال تحصيلي داراي ميانگين : ٢٠ده ما

شود. از ادامه تحصيل محروم مي ،)نامهيناين آي ١٤بوده است (ماده  ١٤نمرات كمتر از 

تأخير در وصول نمرات، دانشجو در نيمسال بعدي ادامه تحصيل  دداليلي مانن حتي اگر به

شده باشد، پس از احراز دو نيمسال  دارش نامه كارشناسي داده يا مشغول انجام پايان

  مشروطي از ادامه تحصيل وي ممانعت به عمل خواهد آمد.

اگر پس از گذراندن كليه واحدهاي درسي دوره (در هر دو شيوه)، ميانگين كل نمرات  تبصره:

كمتر باشد، در صورتي كه هنوز حداقل يك نيمسال تحصيلي از مدت مجاز  ١٤دانشجو از 

گرفته  ١٤ها نمره كمتر از هايي كه در  آنتواند درستحصيل دانشجو باقي مانده باشد، وي مي

تحصيالت تكميلي معاون رده و يا با نظر لين نيمسال تحصيلي ممكن تكرار كاو است، را در

. در اين صورت، به شرط جبران كمبود ميانگين اقدام نمايد ديگردانشكده نسبت به اخذ دروس 

كل، دانشجو امكان فارغ التحصيلي از مقطع كارشناسي ارشد را خواهد داشت. اما اگر دانشجو 

اين فرصت استفاده كند، از ادامه تحصيل و دريافت مدرك تحصيلي محروم  به هر دليل نتواند از

  شود.مي

ارشد در هر دو شيوه آموزش   تاريخ فارغ التحصيلي دانشجويان كارشناسي: ٢١ماده 

نامه) كه در نيمسال آخر در درسي   پايان  پژوهشي (با   -نامه) و آموزشي  پايان  محور (بدون

بهمن براي نيمسال  ٣٠اند، تاريخ رسمي پايان نيمسال (نام داشته نامه نيز ثبت غير از پايان

براي دانشجويان  هريور براي نيمسال تابستان) است.ش ٣١تير براي نيمسال دوم و  ٣١اول، 

نامه) كه در نيمسال آخر تحصيل  پايان  پژوهشي (با    -ارشد در شيوه آموزشي  كارشناسي

 د، تاريخ فراغت از تحصيل تاريخ دفاع از پاياناننام داشته نامه ثبت فقط در درس پايان

  نامه خواهد بود.
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و يا اتمام سنوات مجاز دانشجويان اخراج آموزشي (مشروطي در دو نيمسال، : ٢٢ده ما

 ارتباط با تحصيلشاني كه در انصرافي موظف هستند به تعهداتدانشجويان يا ) موارد ديگر

  .نمايندعمل  اند،سپرده
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  فصل ششم
  نامه) شيوه آموزشي (بدون پايانمقررات خاص 

نامه) يكي از دو شيوه تحصيل  ارشد آموزشي (بدون پايان دوره كارشناسي: ٢٣ماده 

همانند توانند شيوه مي اينآموخته در  دانشجويان دانش. ارشد است در مقطع كارشناسي

باالتر ادامه در دوره تحصيلي پژوهشي    -دانشجويان دانش آموخته در شيوه آموزشي

   شود.شايان ذكر است كه نوع شيوه دانش آموختگي در دانشنامه قيد مي .تحصيل دهند

و  ٣٠نامه حداقل  ارشد بدون پايان كل واحدهاي درسي در برنامه كارشناسي تعداد: ١تبصره 

  واحد درسي و مطابق با برنامه مصوب دوره در اين شيوه است.  ٣٢حداكثر 

نيمسال   ٤ يارشد آموزش حداكثر طول دوره كارشناسي نامهاين آئين ٥ مطابق ماده :٢تبصره 

  است.

 - آموزشيارشد در شيوه   براي دانشجويان ورودي به دوره كارشناسي: ٢٤ ادهم

از طريق ارائه درخواست  شيوه به شيوه آموزشياين از  تحصيلي تغيير وضعيت، پژوهشي

  پذير است.  امكانتا پايان نيمسال دوم و كسب مجوزهاي الزم 

از چنانچه دانشجو پس از تعريف و ثبت نام در درس پايان نامه، درخواست تغيير شيوه  :١تبصره 

مديريت  دانشكده و در صورت موافقت باشد، را داشته آموزشي به پژوهشي   -آموزشي

        زير در كارنامه دانشجو اعمال تحصيالت تكميلي دانشگاه با درخواست نامبرده، تغييرات

  گردد:يم

 هاي ثبت نامي اين درسان نامه كارشناسي ارشد در نيمسالدرس پاي wحذف  - ١

در انتهاي  "پژوهشي به شيوه آموزشي -تغيير وضعيت از شيوه آموزشي"درج عبارت  - ٢

 آخرين نيمسالي كه دانشجو در درس پايان نامه ثبت نام داشته است.
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دانشجويان كارشناسي ارشد شيوه التحصيلي  تاريخ فارغنامه  اين آيين ٢١مطابق  ماده : ٢تبصره 

تير براي  ٣١بهمن براي نيمسال اول،   ٣٠نامه)، تاريخ رسمي پايان نيمسال ( آموزشي (بدون پايان

  شهريور براي نيمسال تابستان) است. ٣١نيمسال دوم و 

امكان تغيير  آموزشيورودي به دوره كارشناسي ارشد در شيوه براي دانشجويان  :٣تبصره 

  وجود ندارد. پژوهشي)  -شيوه تحصيلي (از آموزشي به آموزشي
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 فصل هفتم
  نامه) پايانپژوهشي (با   - مقررات خاص شيوه آموزشي

 يپژوهش  -يوه آموزشيل در شي، ادامه تحصيليمسال دوم تحصيپس از اتمام ن: ٢٥ماده 

ل يوه تحصيصورت، شن ير اي. در غاستط دانشكده و دانشگاه يمنوط به احراز شرا

  .ل خواهد شديتبد يبه آموزش يپژوهش  -يدانشجو از آموزش

 ٦و حداكثر  ٤پژوهشي حداقل     -نامه در شيوه آموزشي تعداد واحد پايان :٢٦ماده 

  واحد درسي است.

 اييدبا درخواست دانشجو، موافقت استاد و ت نامه پايان ياستاد راهنما  : ٢٧ماده 

تحصيالت تكميلي دانشكده از اعضاء هيأت علمي دانشگاه با حداقل مرتبه استادياري 

  د.شوتعيين مي
، به پيشنهاد استاد راهنما و تأييد تحصيالت تكميلي يا مشاور استاد راهنماي همكار :١ تبصره

  شود.دانشكده از بين اعضاي هيأت علمي داخل يا متخصصان خارج از دانشگاه انتخاب مي

هاي كارشناسي ارشد فقط در موارد خاص مجاز نامهنتخاب استاد مشاور براي پايانا :٢ صرهتب

  .است

قبل از شروع نيمسال سوم  پس از پايان نيمسال اول و دانشجو موظف است :٢٨ماده 

انتخاب كند. و تأييد گروه مربوطه نامه خود را با نظر استاد راهنما  تحصيلي موضوع پايان

شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده و تأييد مديريت  نامه پس از تصويب  پايانموضوع 

  ابد.يتحصيالت تكميلي دانشگاه قطعيت مي

قبل از شروع نيمسال سوم تحصيل در سامانه ثبت موضوع پايان نامه كارشناسي ارشد  :١تبصره 

پايان نامه در انتخاب واحد در درس پايان نامه پس از تأييد نهايي تعريف آموزش الزامي است و 

  سامانه آموزش امكان پذير خواهد بود. 
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مشترك توسط چند دانشجو در دوره  هايي با محور پژوهشينامه انجام پايان :٢تبصره 

و شرح  با عنوان ستقلينامه م  كه هر يك از دانشجويان پايان  به شرط آنط ارشد فق  كارشناسي

  جداگانه ارائه دهند، مجاز است.  كار

نامه بايد به زبان فارسي بوده و مطابق الگوي ارائه شده از سوي كتابخانه مركزي  پايان :٣تبصره 

 دانشگاه تدوين گردد.

غيرمجاز دانشجو نامه در زمان مقرر، ادامه تحصيل  در صورت عدم تعريف پايان: ٤تبصره 

گيري در مورد امكان ادامه تحصيل وي در اختيار تحصيالت  تصميم است. در اين صورت

  دانشگاه خواهد بود.دانشكده و مديريت تحصيالت تكميلي تكميلي 

نامه در جلسه دفاع توسط هيأت داوران (حداقل سه نفر)،  ارزشيابي پايان: ٢٩ماده 

همكار (در صورت وجود) و حداقل دو نفر از بين راهنماي متشكل از استاد راهنما، استاد 

داراي مدرك كه اعضاي هيأت علمي يا متخصصان و محققان داخل يا خارج دانشگاه 

(حداقل يك نفر از اعضاي دانشكده مربوطه به عنوان  گيردصورت مي هستند، دكتري

  . ممتحن داخلي و حداقل يك نفر خارج از دانشكده به عنوان ممتحن خارجي)

  مي شود.نامه توسط هيأت داوران در پنج درجه كلي ارزشيابي  پايان: ٣٠ده ما

   ٢٠تا  ١٩ زنمره ا          عالي:  

   ١٨,٩٩تا  ١٨نمره از       بسيار خوب:  

   ١٧,٩٩تا  ١٦نمره از         خوب:  

  ١٥,٩٩تا  ١٤نمره از         قابل قبول:   

  ١٤نمره كمتر از     غيرقابل قبول (مردود):  
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كيفي و به  ن به صورتآنمره پايان نامه در ميانگين كل محاسبه نمي شود و ارزشيابي  تبصره:

اين  ٣٢و همچنين ماده  ٣١ماده  ٤و  ٣هاي در موارد خاص (تبصره شرح فوق انجام مي شود.

   گردد. درج مي P/F٣نامه) به صورت آئين

كامالً به نامه  پايانتا زماني كه  ،نامه پس از انتخاب و تصويب موضوع پايان: ٣١ماده 

نامه  پايان"انجام نرسيده است، دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيلي در درس 

هر نيمسال تحصيلي كه دانشجو در نامه در نام كند. نمره پايان ثبت "ارشد كارشناسي

كارنامه درنامي اين درس نام داشته باشد، متناسب با واحدهاي ثبتنامه ثبتدرس پايان

  شود.دانشجو وارد مي

لي يتحصيالت تكم مديريتاز د ارش نامه كارشناسي برگزاري دفاع از پايان اخذ مجوز :١تبصره 

اين كار مي بايست دو هفته قبل از زمان در نظر گرفته شده براي دفاع الزامي است.   دانشگاه

تحصيالت  مديريتگونه جلسه دفاع بدون اخذ مجوزهاي الزم از   گزاري هربرانجام شده باشد. 

  تكميلي دانشگاه فاقد رسميت  قانوني است و نتايج آن به هيچ وجه قابل استناد نخواهد بود.

 مديريتنامه بايد حداكثر تا دو هفته بعد از تاريخ دفاع به  فرم گزارش دفاع از پايان : ٢تبصره 

ل شود. دانشجو موظف است حداكثر تا دو ماه بعد از تاريخ تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسا

و از طريق دانشكده پيگيري نامه خود را انجام داده  دفاع، مراحل تصحيح، تكميل و تحويل پايان

به اداره تحصيالت تكميلي دانشگاه فرستاده شود.  "به نمره قبولي Jتبديل حرف "تا فرم نمايد 

درج شده در فرم گزارش دفاع مطابقت  نتيجه ارزشيابيبايستي با   Jفرم  ارزشيابي اعالم شده در

  ارسال  فرم گزارش دفاع وجود ندارد. داشته و امكان تغيير پس از

به اداره كل تحصيالت تكميلي از تاريخ دفاع  در ظرف دو ماه Jچنانچه فرم تبديل  :٣تبصره  

  خواهد شد. P/Fتبديل به   Jمنظور نشده و وضعيت  ارزشيابي كيفيارسال نشود،  دانشگاه

  

                                                           
٣ Pass / Fail 
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نامه تا مهلت مقرر توسط مديريت تحصيالت  نامه در صورت دفاع از پايان پايان نتيجه: ٤تبصره 

دي براي دانشجويان ورودي نيمسال اول و  ٣٠(پنجم تحصيلتكميلي دانشگاه در پايان نيمسال 

و پس از آن (در صورت  كيفيصورت  به خرداد براي دانشجويان ورودي نيمسال دوم) ٣١

   شود.در كارنامه وارد مي P/Fصورت  موافقت با ادامه تحصيل دانشجو در شرايط خاص) به

شود،   د تشخيص دادهدونامه، از نظر هيأت داوران، مر در صورتي كه پايان :٣٢ماده 

دانشجو صورت،   اين  درشود. وارد مي Fنامه در كارنامه دانشجو به صورت نمره پايان

ات مجاز تحصيل وي تجاوز از حداكثر سنونبايد در مدتي كه نامه خود را   پايانتواند مي

براي د كنتعيين مي استاد راهنمادر زماني كه پايان نامه تكميل شده را كامل كرده و   كند،

دانشجويي كه در فرصت تعيين شده وران قرار دهد. اد هيأتدر معرض داوري  بار آخر

خود با موفقيت دفاع كند، از ادامه تحصيل و دريافت مدرك تحصيلي نامه  نتواند از پايان

  .شودمحروم مي
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 فصل هشتم
  ، تغيير رشته، مهمانيانتقال

دوره  در پژوهشي -آموزشي و آموزشي تغيير رشته و انتقال در هر دو شيوه: ٣٣ماده 

  ارشد ممنوع است. كارشناسي
هاي ديگر به دوره نوبت دوم دانشگاه روزانه دانشگاههاي در موارد خاص، انتقال از دوره تبصره:

صنعتي شريف، در صورت موافقت دانشكده با مهمان شدن در يك نيمسال و كسب معدل 

مثبت  واحد درسي و موافقت مجدد دانشكده با انتقال دانشجو و رأي ٨در حداقل  ١٦حداقل 

  پذير است. انبا پرداخت شهريه نوبت دوم امك ه،كميسيون موارد خاص دانشگا

در فقط در دانشگاه صنعتي شريف هاي ديگر دانشگاهمهمان شدن دانشجويان  :٣٤ماده 

در حداكثر دو  و دانشگاه صنعتي شريف در صورت موافقت دانشگاه مبدأ و موارد خاص

پذير امكان با پرداخت شهريه نوبت دوم رسي% واحدهاي د٥٠نيمسال و تا سقف حداكثر 

 .است

در صورتي كه ارائه برخي از دروس، در يك رشته و در يك زمان معين، در  :٣٥ماده 

گروه مربوطه، معاون  تواند آن درس را با موافقتدانشگاه ممكن نباشد، دانشجو مي

و مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه، در يكي از  تحصيالت تكميلي دانشكده

يهمان بگذراند.  در اين مؤسسات آموزش عالي ديگر كه مجري دوره است به صورت م

   ضروري است. زيصورت كسب موافقت دانشگاه مقصد ن
ها نبايد از نصف واحدهاي تعداد واحدهاي درسي دانشجوي ميهمان در ديگر دانشگاه :١تبصره 

  درسي در طول دوره تجاوز كند.

و در  CRهاي ديگر در صورت قبولي، به صورت نمرات دروس مهمان در دانشگاه: ٢تبصره 

  در كارنامه دانشجو درج مي گردد. Fبه صورت  ،صورت عدم كسب نمره قبولي

 نامـه دوره كارشناسـي   آئـين  گرفتـه از ماده بـر   ٣٦فصل و  ٨نامه در  اين آيين: ٣٦ماده 

 ١٠/٨/٩٤مـورخ   و/١٦٢٩٠٢آوري به شـماره   ارشد ناپيوسته وزارت علوم تحقيقات و فن
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و بـراي   به تصويب نهـايي رسـيد   ٢٢/١٠/٩٥مورخدر شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه 

  الزم االجراست.و پس از آن  ١٣٩٤دانشجويان ورودي 
در صورت هرگونه ابهام، تفسير مفاد اين آيين نامه بر عهده شوراي تحصيالت  :١تبصره 

 .تكميلي دانشگاه خواهد بود
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 هـــاپيـوسـت
  

  نامه پذيرش واحدهاي انتقالي آيين -١
  دستورالعمل حذف پزشكي  -٢
 دستورالعمل حذف تكدرس  -٣

نامه آموزشي دوره  برخي نكات مهم مرتبط با مقررات و آيين -٤
 ارشد كارشناسي

شركت ها و شيو هما ينامه ارسال مقاله به مجالت علم نييآ -٥
  يالملل نيو ب يمل يهاهدر مسابقات و جشنوار
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  ١پيوست 
  

  نامه پذيرش واحدهاي انتقالي آيين
  

شوراي تحصيالت  تاييداي ديگر فقط با  انتقال واحد از يك دوره به دوره: ١ماده 

  و شرايط زير جهت بررسي درخواست الزامي است: بودهپذير  تكميلي دانشگاه امكان

  سال از زمان اخذ درس مورد انتقال نگذشته باشد. ٣بيش از   -الف

  باشد. ١٤حداقل معدل كل دانشجو در آن دوره   -ب

  باشد. ١٤حداقل مره دانشجو در درس مورد نظر ن -ج

 انتقال آن درس مورد تأييد كميته تحصيالت تكميلي دانشكده باشد.  -د

ارشد بوده و نبايد منجر به اخذ مدرك  دروس مورد ارزيابي در سطح كارشناسي -ه

  اي) شده باشد.تحصيلي (از هر موسسه

هاي  به دوره (Non-Degree)هاي تكدرس  سقف انتقال واحد از دوره: ٢ماده 

هاي رسمي واحد است. اين سقف براي انتقال از دوره ١٢مدرك)  اخذرسمي (منجر به 

  باشد.واحد مي ٩) انداخذ مدرك نشده(كه منجر به 

اگر كارنامه مبدأ مربوط به دانشگاه صنعتي  در صورت موافقت با انتقال واحد،: ٣ماده 

 CRصورت عددي و در موارد غير به صورت شريف باشد درج نمرات انتقالي به 

  خواهد بود. 

يا نمره عددي، يك نيمسال از سنوات  CRصورت  واحد انتقال يافته به ٨به ازاي هر  :١تبصره 

  تحصيلي مجاز كسر خواهد شد.

در محاسبه معدل كل و معدل ترم لحاظ نخواهند  CRنمرات منتقل شده به صورت  :٢تبصره 

  شوند.شد اما نمرات منتقل شده به صورت عددي در محاسبه معدل كل و معدل ترم منظور مي
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٢پيوست   
  

  ارشد هاي كارشناسي دستورالعمل حذف پزشكي درس در دوره
  

الزامي  براي حذف درس به داليل پزشكي مراجعه به پزشك بهداري قبل از امتحان

نتيجه بررسي زير است و  موارددستورالعمل حذف پزشكي درس مطابق  است.

پس از طي مراحل اداري، از طريق اداره كل تحصيالت  درخواست حذف پزشكي

 تكميلي به دانشكده ابالغ خواهد شد.

كـه دانشـجو در جلسـه امتحـان درسـي حاضـر باشـد، امكـان          در صورتي .١

 امتحان وجود ندارد.بررسي حذف پزشكي آن درس پس از 

در صورت بيماري الزم است دانشجو قبل از امتحان به مركز بهداشـت و   .٢

درمان دانشگاه مراجعه نموده و پس از انجام معاينه توسـط پزشـك، فـرم    

حذف پزشكي را (دريافت شده از منوي نمونه فرمها در سايت مـديريت  

دانشـگاه  تحصيالت تكميلي دانشگاه) به رئيس مركز بهداشـت و درمـان   

تحويل دهد. در شرايط خاص به دليـل عـدم امكـان مراجعـه دانشـجو در      

روز امتحــان بــه بهــداري دانشــگاه، دانشــجو الزم اســت در طــول مــدت  

تـا زمـاني    در اولين فرصـت استراحت صادر شده توسط پزشك معالج (

 مركـز بهداشـت و درمـان   ) بـه  كه آثار بيماري در بدن وي بـاقي اسـت  

 نمايد.دانشگاه مراجعه 

 مركز بهداشت و درمان فقط گواهي استراحت صادر شده توسطتوجه: 

 .شگاه مورد بررسي قرار خواهد گرفتدان
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كه دانشجو در حين جلسه امتحان دچار بيماري حـاد شـود بـه     ر صورتيد .٣

طوريكــه قــادر بــه ادامــه حضــور در جلســه امتحــان نباشــد الزم اســت بــا 

تحـان بالفاصـله بـا همراهـي     هماهنگي استاد درس پس از ترك جلسـه ام 

 مراقب امتحان به مركز بهداشت و درمان دانشگاه مراجعه نمايد.

در صورتي كه دانشجو در ايام امتحانات در بيمارستان بسـتري شـود الزم    .٤

است پس از ترخيص از بيمارسـتان بـا در دسـت داشـتن خالصـه پرونـده       

تان باشـد بـه   بيمارستان و تسويه مراكز پذيرش كه ممهور بـه مهـر بيمارسـ   

مركز بهداشت و درمان دانشگاه مراجعه و مدارك را همراه فـرم حـذف   

 پزشكي به رئيس مركز بهداشت و درمان دانشگاه تحويل دهد.

ريت (دل تنفصلي از قبيل سـرماخوردگي، گاسـتروآ  نكته: بيماريهاي شايع 

درد، اسهال، استفراغ) ، سردرد و سرگيجه معمول و بيماريهاي مزمني كـه  

جهـت حـذف پزشـكي     ر حاد آنها در زمان امتحان بروز نكـرده باشـد،  آثا

 شوند.         پذيرفته نمي
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٣پيوست   
  

  دستورالعمل حذف درس براي دانشجويان تحصيالت تكميلي
  

حذف درس در هر نيمسال فقط براي يك درس در زمان تعيين شده از سوي اداره  –الف

  پذير است. مطابق تقويم آموزشي آن نيمسال امكان ،خدمات آموزشي

 صيدرس به تشخ رموجهيدر صورت حذف غ گان،يمشمول آموزش را يدانشجو –ب

در هر درس، موظف به  يعدم كسب نمره قبول ايدانشگاه  يليتكم التيتحص يشورا

  دانشگاه است. يامنا اتيدرس مربوطه مطابق تعرفه مصوب ه نهيپرداخت هز

كمتر از حد نصاب  ،در صورتي كه تعداد واحدها پس از حذف درس مورد نظر –ج

براي حذف تأييد معاون تحصيالت تكميلي دانشكده گرفتن شود،  واحد) ٨(تعيين شده 

آن نيمسال از نظر مشروطي و سنوات يك نيمسال هر صورت  به .است الزاميدرس 

و تنها در صورتي آن نيمسال جزو سنوات مشروطي محسوب  شود كامل محسوب مي

به تشخيص شوراي حذف به داليل موجه و خارج از اراده دانشجو (نخواهد شد كه 

  صورت گرفته باشد. ،)تحصيالت تكميلي دانشگاه

پذير نامه و سمينار امكان ارشد براي دروس پايان حذف درس در مقطع كارشناسي –د

 نيست.
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  ٤پيوست 
  

  ارشد نامه آموزشي دوره كارشناسي ي نكات مهم مرتبط با مقررات وآيينبرخ
  

شود.  در اين فصل برخي نكات مهم جهت اطالع دانشجويان و اساتيد راهـنما تأكيــد مي

و پيگيري مصوبات و مقررات  دارش نامه دوره كارشناسي بديهي است مطالعه دقيق آئين

هاي تحصيالت  دانشجويان دوره هاي تحصيالت تكميلي از وظايف جاري دوره

 شود اين موارد به صورت مستمر از طريق سامانه الكترونيكي تكميلي است و توصيه مي

http://sharifgradschool.ir .پيگيري شود 

  
  نام با ثبت طبرخي نكات مرتب

ارشد در طول دوره تحصيل خود موظف به رعايت و تكميل برنامه  دانشجويان كارشناسي )١

پژوهشي خود زير نظر دانشكده مربوطه و مطابق آخرين برنامه مصوب دوره   -آموزشي

هستند. عواقب هرگونه مغايرت با برنامه مصوب يا مقررات جاري دوره بدون هماهنگي 

و همچنين عدم رعايت تقويم تكميلي دانشگاه   تحصيالت  قبلي با دانشكده و مديريت

زينه مصوب در اين موارد الزامي ه هرگونهبه عهده دانشجو است و پرداخت آموزشي 

 خواهد بود.

پيگيري  ،شي دانشگاه) در هر نيمسال تحصيليموقع (مطابق تقويم آموز نام به مسئوليت ثبت )٢

 برعهدهنام در هنگام ثبتو درج صحيح دروس نامه مربوط به دفاع از پايانارسال مستندات 

نمرات در كارنامه تحصيلي شود كه پس از درج دروس و  شخص دانشجو است. تأكيد مي

(مگر در   دانشجو در سيسـتم آموزش دانشـگاه، تغيـيرات، اعـم از حـذف يا اضـافه  دروس

 وجه امكان به هيچ نامه ، سمينار و پاياننام) و يا تغيير نمره درس زمان مجاز ترميم ثبت

نام  كه در ثبتشود  پذير نخواهد بود. لذا، از كليه دانشجويان و اساتيد محترم تقاضا مي

عمل آورده و قبل از ارسال يا اقدام  نهايت دقت نظر را به ،موقع نمرات دروس و ارسال به
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هاي الزم را انجام داده و موارد را   در سيستم آموزش دانشگاه بررسي نهايي نمراتبه ثبت 

 نهايي كنند. با دقت كافي

نامه تا زماني كه  پايان كليه دانشجويان محترم موظفند پس از انتخاب و تصويب موضوع )٣

(در  سال تحصيلي براي آن ثبت نام كنندنامه كامال به انجام نرسيده است، در هر نيم پايان

در  الزم استباشد،   نام كرده ثبت نامه قبال صورتي كه دانشجو در كل واحدهاي پايان

منصرف از عمل آورد تا  نام بهنامه در صفر واحد ثبت  پايان  با شماره هاي بعدينيمسال

  .تحصيل شناخته نشود)

ارشد، دانشجو  هاي آموزشي دوره كارشناسي نامه مجموعه مقررات و آيين ٢٨طبق ماده  )٤

 موظف است پس از پايان نيمسال اول و قبل از شروع نيمسال سوم تحصيل، موضوع پايان

 رايشواز تاييد  نامه پس موضوع پايان راهنما انتخاب كند.  نامه خود را با نظر استاد

  ابد.يتحصيالت تكميلي دانشكده قطعيت مي

نامه در نيمسال تابستان را دارند (در   دانشجويان روزانه و نوبت دوم كه قصد دفاع از پايان )٥

نامه را  صورتي كه نيمسال تابستان جزء سنوات مجاز آنها باشد)، چنانچه كل واحدهاي پايان

نامه صفر واحدي در نيمسال تابستان ندارند.   نام پايان ند نيازي به ثبتشاب نام كرده ثبت قبال

نامه را در نيمسال تابستان   صورت الزم است واحدهاي باقيمانده يا كل واحد پايان  اين  در غير

 مستلزم پرداخت دوم  دانشجويان نوبتنام در نيمسال تابستان براي   ثبت نمايند.نام  ثبت

  .خواهد بودنيمسال آن شهريه ثابت و متغير 

نياز به هر گونه گواهي مبني بر دانشجو بودن داشته باشند  ٥در صورتي كه دانشجويان بند  )٦

     دانشجويان نوبت دوم شهريه ثابت را الزم است  در اين صورتملزم به ثبت نام هستند. 

 طور كامل پرداخت كنند.  هب

كل گونه گواهي توسط اداره  هرگونه بررسي درخواست در زمان مقرر يا صدور هر )٧

نام قطعي در سيستم آموزش در   آموزش و تحصيالت تكميلي دانشگاه منوط به داشتن ثبت

و عدم وجود نقايص يا مشكالت آموزشي در پرونده دانشجو است. لذا به  هنيمسال مربوط

هاي آموزشي دوره   نامه  شود پس از مطالعه دقيق آيين  كليه دانشجويان توصيه مي
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نام خود اقدام  ان مقرر (مطابق تقويم دانشگاه) نسبت به ثبتارشد دانشگاه در زم كارشناسي

 كنند.

  دانش آموختگيبرخي نكات مرتبط با 
الزم است ظرف  كه در نيمسال آخر عالوه بر پايان نامه واحد درسي نيز دارند، يدانشجويان )١

اند براي انجام امور مربوط به نام داشته مدت شش ماه از اتمام آخرين نيمسالي كه ثبت

فراغت از تحصيل خود (پس از انجام مقدمات كار در دانشكده و تسويه حساب با ساير 

دانشجوياني كه در نيمسال آخر  آموختگان مراجعه كنند. واحدهاي دانشگاه) به اداره دانش

ماه پس از تاريخ دفاع از پايان نامه  ٦حداكثر تا نيز فقط در درس پايان نامه ثبت نام دارند 

در صورت مراجعه پس از مهلت مقرر، . احل فراغت از تحصيل را طي نمايندمهلت دارند مر

. خواهد بود هاي مصوبانجام امور مربوط به فراغت از تحصيل منوط به پرداخت هزينه

مسئوليت عواقب ناشي از تأخير (نظير غيبت در نظام وظيفه و غيره) بر عهده دانشجو همچنين 

ماه  ٢تواند بسته به شرايط تا  ــند فراغــت از تحصــيل ميفرآيبا توجه به اينكه ( خواهد بود

نسبت به طي  ،در اولين زمان ممكنشود كه  به طول انجامد به دانشجويان محترم توصيه مي

مراحل فراغت از تحصيل، تسويه حساب و اخذ مدرك تحصيلي مطابق مقررات جاري 

  دانشگاه اقدام كنند).

 
  



  
 

٣٠ 

  

  ٥پيوست 
  

ها و شركت در مسابقات و شيو هما ينامه ارسال مقاله به مجالت علم نييآ
  يالملل نيو ب يمل يهاهجشنوار

المللي و مجالت علمي در  هاي ملي و بين هاي علمي در همايش ارائه و انتشار مقاله

هاي  هاي اخير رشد چشمگيري داشته است. روشن است كه اين گـونه فعاليـت سال

استــانداردهاي متعارف، افزايش اعتبــار و اعتالي توان علمي  تحقيقاتي، مطابق با

سازد. در مقابل تهيـــه و ارسال مقاله و شركت در مسابقات يا  دانشــگاه را فراهم مي

اي كه مغاير با اخالق و آداب علمي شناخته شده  المللي به گونه هاي بين همـايش

نشگاه خدشــه وارد كند. لذا توجه به نكات تواند به اعتبار علمي دا المللي باشد، مي بين

  زير توسط دانشجويان و همكاران محترم ضروري است:

الگـوبرداري و يا برداشت مستقيم از ساير مقاالت بدون ذكر مراجع و رعايت  -١

 اصول اخالقي، مصـداق سرقت علمي است و پذيرفتني نيست.

كنفرانس پذيرفتني نيسـت ارسال همــزمان مقاله به بيش از يك مجــله يا يك  -٢

و مغاير با اصول شناخته شده علمي و اخالق آكادميــك است. (البته ارسال 

همزمان مقاله به يك كنفرانس و يك مجله علمي در صورتي كه مغاير با 

 مقررات آنها نباشــد، قابل قبول است).

ر ها مذموم است و به اعتبا ارائه مقاله و عدم شركت نويسندگان در همايش -٣

زند. در شرائط خاص الزم است عدم امكان ارائه مقاله پيش  دانشگاه لطمه مي

 از زمان برگزاري همايش به اطالع برگزاركنندگان رسانده شود.



  
 

٣١ 

  

تهيه و ارسال مقــاله با ذكر نام همكاران (استادان يا دانشجويان) بدون اطالع  -٤

رقانوني است و قبلي نويسندگان مقاله از محتواي مقاله و محل ارسال آن غي

 پيگرد قانوني دارد. 

استفاده از نام دانشگاه به عنوان آدرس نويسندگان تنها زماني مجاز است كه  -٥

مقــاله زير نظر حداقل يكي از استادان دانشگاه تهيه شده و مورد تأئيد وي قرار 

گيرد. چنانچه استاد (استادان) راهنما جزو مولفين مقاله نباشد، الزم است به 

هاي پژوهشي انجام  ناسب و با ذكر نام در مقاله تصريح شود كه فعاليتنحو م

شــده مستخرج از پايان نامه كارشـناسي ارشد، رســاله دكتري، پروژه 

پژوهــشي و ... در دانشــگاه صنعتي شريف و زير نظر اســتاد (استادان) 

له در صفحه راهــنما با ذكر نام استاد (استادان) (مطابق با چارچوب تهيه مقا

 اول يا انتهاي مقاله) صورت پذيرفته است.

المللي به عنوان دانشجوي  هاي ملي و بين شركت در مسـابقات و جشنواره -٦

دانشگاه بايد با اطالع قبلي و تأئيد استاد (اسـتادان) راهنما، مسئولين دانشكده و 

 دانشگاه، و با حفظ حقوق همكاران طرح پژوهشي (استادان و دانشجويان)

 صورت پذيرد.

هاي پژوهشي در قالـب مقاله و يا شركت در مسـابقات و  انتشار فعاليـت -٧

المللي توسـط دانشـجوي دانشگاه بدون تأئيد اســتاد  هاي ملي و بين جشـنواره

باشد. هرچند  (اسـتادان) دانشگاه با نام دانشگاه صنعتي شريف مطلقأ مجاز نمي

هاي ملي و  در مسـابقات و جشـنواره هاي پژوهشي و يا شركت انتشار فعاليت

هاي دانشجو در  المللي توسط دانشــجو در صــورتي كه حاصـل فعاليت بين



  
 

٣٢ 

  

دانشگاه صنعتي شريف نباشد بدون ذكر نام و آدرس دانشگاه منع قانوني 

 ندارد. 

در صورتي كه نتايج بدسـت آمده در مقاله با حمـايت مالي معاونـت پژوهشي  -٨

ري كه داراي تفاهـم نامه با دانشگاه بوده صورت گرفته يا هر سازمان ديگ

 باشد، قيد نام حمايت كننده در مقاله و قدرداني از آن الزامي است.

  

هاي انضباطي و تخلفات علمي  نامه در كميته هر گونه تخلف از اين آيينتوجه:  

طي از تواند منجر به اخراج فرد خا قابل رسيدگي و پيگرد قانوني خواهد بود، و مي

  دانشگاه گردد.
 


