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 مقدمه -1

ت علوم، ريزی آموزشي وزارشورای عالي برنامه 24/11/1394مورخ  871جلسه شماره نامه مصوب آيیناساس  اين رويه بر

کلیه برای و شده رئیسه دانشگاه تهیه  هیأتو  تکمیلي دانشگاه رای تحصیالتشو هایوری، مصوبهآتحقیقات و فن

بیر دارای امیرکبا توجه به اينکه دانشگاه صنعتي .شودمي اجراءو پس از آن  3139مهرماه ورودی  دکتریدانشجويان 

رئیسه دانشگاه قطعي و هیأت مصوب مقرّراتکلیه لذا باشد، وری ميآوزارت علوم، تحقیقات و فن تأيیدامناء مورد  هیأت

 الزم االجرا است.

باشد. ميامیرکبیر در دانشگاه صنعتيدکتری دوره آموزشي  هاینامهآيین ضوابط و ،مقرّراتمجموعه پیش رو حاوی 

آموزشي جهت اتمام بموقع، کم هزينه و با کیفیت مطلوب اين مقطع  مقرّراتاز مجموعه دکتری آگاهي کلیه دانشجويان 

باشد، الزم آموزشي نافي نفوذ آن نمي مقرّراتاز آنجا که عدم اطالع يا عدم توجه به باشد. الزم و ضروری مي ،يتحصیل

تکمیلي دانشگاه عالوه بر موارد ديگری که از طريق مديريت تحصیالت ،است دانشجويان موارد مطرح شده در اين رويه را

ريزی و برنامه هاقرار داده و دوره تحصیلي خود را بر اساس مفاد آن ، همواره مد نظررساني خواهد شدو دانشکده اطالع

مديريت نموده و با کیفیت مطلوب به پايان برسانند. ضروری است دانشجويان همواره به پست الکترونیکي خود به آدرس 

ه مطلع شوند. کلیه های ارسالي از سوی دانشگامراجعه داشته و از پیام (aut.ac.ir@..…)امیرکبیر دانشگاه صنعتي

 خواهد شد.   انجامها صرفاً به اين آدرس اطالع رساني
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 تعاریف -2

  وری است.آوزارت علوم، تحقیقات و فنمنظور از وزارت،  وزارت: -

 وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری است. تأيیدمنظور از مؤسسه، کلیه مؤسسات آموزشي مورد  :سسهؤم -

 شود.امیرکبیر به اختصار دانشگاه نامیده مينعتيدانشگاه ص ،در اين رويهدانشگاه:  -

 است. دانشگاهتکمیلي شورا، شورای تحصیالتمنظور از  شورا: -

های دوره تحصیلي دکتری تخصصي، برابر ضوابط معین پذيرفته دانشجو فردی است که در يکي از رشته دانشجو: -

 باشد.ثبت نام کرده، و مشغول به تحصیل مي ،شده

که به وضعیت آموزشي و است  کمیسیون موارد خاص گروهي متشکل از مسئولین دانشگاه خاص:کمسیون موارد  -

 . کنندميپژوهشي دانشجويان دارای شرايط خاص و ويژه رسیدگي 

شود که دوره تحصیلي دکتری را با موفقیت به پايان رسانده و برابر آموخته به فردی اطالق ميدانش آموخته:دانش -

 .نموده باشدي يا مدرک تحصیلي آن دوره را دريافت ضوابط معین، گواه

در سنوات توانند دانشجويان مي قانوني است که به موجب آن منظور از آموزش رايگان، تسهیالت آموزش رایگان: -

 . نمايندبدون پرداخت شهريه و صرفًا با سپردن تعهد خدمت، تحصیل قانوني 

، )دوره آموزشي( واحدهای درسيگذراندن رنامه آن عالوه بر ای که محتوای ببه شیوه پژوهشی:–شیوه آموزشی -

 گردد.پژوهشي اطالق مي–شیوه آموزشي ،باشدرساله ميانجام فعالیت پژوهشي و تدوين مشتمل بر 

که بر اساس ضوابط مصوب  است های تخصصي دکتریالمللي، هر يک از دورهمنظور از دوره بینالمللی: دوره بین -

 شود.های آموزش عالي و پژوهشي غیر ايراني برگزار ميکت مؤسسهو با مشار دانشگاه

 شود.رشته تحصیلي نامیده مي ،بندی وزارتبر اساس تقسیم ،های تخصصي علوميکي از حوزه رشته تحصیلی: -

که دارای تخصص  است علميهیأت اءعضاز اای متشکل از تعدادی منظور از گروه آموزشي، مجموعه گروه آموزشی: -

 باشند.مي در يک رشته علمي مشابه

شود که پس از دوره دوره دکتری تخصصي به دوره تحصیالت تکمیلي اطالق مي دوره دکتری تخصصی: -

گروه  تأيیدشود و در اين دوره دانشجو طبق برنامه درسي مصوب، که به ای آغاز ميارشد يا دکتری حرفهکارشناسي

، به پايان مقرّراتضوابط و با ده و سپس فعالیت پژوهشي را، مطابق را سپری کر آموزشي رسیده باشد، بخش آموزشي

 باشد.واحد درسي مي 36رساند. اين دوره شامل حداقل مي
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های هر رشته تحصیلي است که اهداف ای از دروس و فعالیتبرنامه درسي مجموعه به هم پیوستهبرنامه درسی:  -

 کند.مشخصي را دنبال مي

نیمسال تحصیلي يا زمان معادل آن در يک هايي که برای يادگیری دانشجو در طول رتدانش يا مهاواحد درسی:  -

ساعت در طول يک نیمسال تحصیلي و  16هر واحد درس نظری  شود.شود واحد درسي نامیده ميمي نظر گرفته

 شود.مطابق با برنامه درسي مصوب اجرا مي

 تأيیدکه صالحیت تدريس وی به  ای استتخصص حرفههر فرد معلمي و يا هیأتمنظور از مدرس، عضو  مدرس: -

 .باشد دانشگاه رسیده

است که با حداقل مرتبه استادياری علمي دارای مدرک تخصصي هیأتاستاد راهنما يکي از اعضای  استاد راهنما: -

 مسئولیت راهنمايي دانشجو را در طول دوره دکتری به عهده دارد.

دارای مدرک ای حرفهيا ساير متخصصان )مشتمل بر مربي( علمي هیأتعضای استاد مشاور يکي از ا استاد مشاور: -

که مسئولیت مشاوره است ارشد با مرتبه کارشناسي "شاخص در صنعت"علمي هیأتفرد غیر عضو و يا دکتری، 

 دانشجو را در انجام رساله به عهده دارد.

دارای مدرک  (علميهیأتغیر مجرب ) نظران يا کارشناسانصاحب ،ایمتخصصان حرفهای: حرفهمتخصصان -

 د.باشمي دانشگاه تأيیدمورد ايشان ای هستند که مهارت و صالحیت حرفه و دکتریارشد کارشناسي

واحدهای دوره آموزشي، با تعداد کافي از آزمون جامع آزمون تخصصي است که پس از گذراندن  آزمون جامع: -

 شود.دانشجو برگزار مي های آموزشي و پژوهشيهدف ارزشیابي توانمندی

های پژوهشي دوره دکتری هاد رساله گزارش مکتوبي است که ضمن ارائه طرح کلي فعالیتپیشن پیشنهاد رساله: -

تخصصي، يک سوال و رويکرد اصلي و روشن پاسخ به آن را تعريف نموده، اصالت/اهمیت آن را مشخص کرده، و 

 نمايد.ق را تشريح ميتحقی ها و برنامه زمانبندیها، فعالیتنوآوری

رساله گزارش مکتوب حاصل از فعالیت پژوهشي دانشجوی دوره دکتری تخصصي است که در يک زمینه  رساله: -

شود. رساله دکتری بايد تدوين مي )ان(مشخص از يک رشته تحصیلي و با راهنمايي استاد)ان( راهنما و مشاور

 ری باشد.  مشتمل بر نکات بديع و نوآورانه پژوهش دانشجوی دکت

)فرد غیرعضو  ایعلمي و يا متخصصان حرفههیأتای متشکل از اعضاء مجموعه داورانهیأتمنظور از داوران: هیأت -

 است که مسئولیت ارزيابي رساله دانشجو را بر عهده دارند. علمي شاخص در صنعت( هیأت
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ن رساله دانشجو است و وظیفه نظارت بر داورانفر از  2متشکل از حداقل که ي هیأت: ارزیابی پایش تحصیلیهیأت -

ارزيابي پايش تحصیلي هیأت ،عملکرد وی و پیشبرد مراحل تحصیل دانشجو در طول دوره دکتری را بر عهده دارد

 شود.نامیده مي

 هفته امتحانات پاياني است. 2هفته آموزشي و  16هر نیمسال تحصیلي شامل  نیمسال تحصیلی: -

و شروع به وارد دانشگاه شود  دانشجويي که در نیمسال اول سال تحصیلي )مهرماه(ه ب ورودی نیمسال اول و دوم: -

و  ماه( وارد دانشگاه شودو به دانشجويي که در نیمسال دوم سال تحصیلي )بهمن ورودی نیمسال اول تحصیل نمايد،

 شود.اطالق مي ورودی نیمسال دوم شروع به تحصیل نمايد،

گروه آموزشي، گذراندن  استاد راهنما و تأيید گردد که به تشخیصرسي اطالق ميدرس جبراني به د درس جبرانی: -

 آن برای رفع کمبود دانش يا مهارت دانشجو، ضروری است.

به طور موقت به و دانشجو برابر ضوابط معین  ،کهاست مدت زمان مشخصي مرخصي تحصیلي  تحصیلی:مرخصی  -

 تحصیل اشتغال ندارد.

به طور خودخواسته از ادامه  ،که در آن دانشجوشود اطالق مييندی آفرتحصیلي به  انصراف انصراف تحصیلی: -

 .نمايدتحصیل خودداری 

 

 و تحصیل ضوابط پذیرشو شرایط  -3

تحت های مختلف، در دورهدانشجوی دکتری و تحصیل پذيرش قواعد موجود در دانشگاه، و مصوبات وزارت بر اساس 

 د:پذيرضوابط و شرايط زير صورت مي

 تخصصی پذیرش دانشجویان دکترینحوه  -

دوم و پرديس عنوان روزانه، نوبتتحت کشور  آزمون سراسری سازمان سنجش آموزشپذيرش دانشجو از طريق  •

 خودگردان 

 درخشان دانشگاه درخشان طبق مصوبات شورای استعدادهایاستعدادهای مقرّراتپذيرش دانشجوی مشمول  •

نامه معرفي طي ي و دانشجويان ايراني شاغل به تحصیل در خارج از کشورجذب دانشجويان اتباع غیرايران •

  سازمان امور دانشجويي وزارت

 ( AUT-PR-4301دانشگاه )رويه  المللهای پرديس بیندوره مقرّراتدر قالب قوانین و پذيرش دانشجو  •
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 شرایط عمومی و اختصاصی ورود به دوره دکتری تخصصی    -

 تأيیدای مورد پیوسته يا دکتری حرفهارشد اعم از پیوسته، ناي پايان دوره کارشناسيدارا بودن مدرک رسم •

 وری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکيآهای علوم، تحقیقات و فنوزارتخانه

 برابر ضوابط معین دانشگاههای عمومي و علمي ورود به داشتن صالحیت •

 مصوب وزارت مقّرراتطبق  دانشگاهقبولي در آزمون ورودی و يا کسب پذيرش از  •

 

   تخصصی در دوره دکتری تحصیلضوابط  -

 تحصیل در دوره دکتری تخصصي به صورت تمام وقت است.  •

 های تحصیلي ممنوع است.تحصیل همزمان دانشجوی اين دوره در همان دوره يا ساير دوره •

ها اعم از دولتي و سسهيا ساير مؤ دانشگاهشجوی دوره دکتری تخصصي در همان تغییر رشته و انتقال دان •

 غیردولتي، ممنوع است.

حساب با دانشگاه نام، نسبت به تسويهماه پس از ثبت 2موظفند حداکثر ظرف مدت  دکتریدانشجويان دوره  •

اقدام  التحصیلي در زمان مقرر سال ورود،ارشد خويش مبني بر فارغمقطع قبلي، و تحويل مدرک کارشناسي

ارشد در موعد مقرر، دانشجو منصرف از تحصیل شناخته شده و مدرک کارشناسي نمايند. در صورت عدم تحويل

 گردد.پذيرش وی لغو مي

 

 آموزش رایگان  -4

در  استعداد درخشان )بدون آزمون(های آموزش عالي دولتي، آموزش رايگان برای دانشجويان ورودی روزانه و سسهؤدر م

 پذير است.نبار امکايکبرای مدت مجاز دوره دکتری صرفاً 

 

 تحصیل همزمان -5

ها )اعم از دولتي سسهؤو ساير م دانشگاههای تحصیلي در ره يا ساير دورهتحصیل همزمان دانشجوی دکتری در همان دو

 و غیردولتي( ممنوع است.
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 نظام آموزشی و برنامه دوره -6

    دانشگاه موظف است وبه شرح زير  بخش 2باشد و دوره دکتری دارای تني بر نظام واحدی ميبم دانشگاهدر  آموزش

 دانشگاهريزی مصوب شورای برنامهريزی آموزشي وزارت و های آموزشي و درسي مصوب شورای عالي برنامهبرنامه باشدمي

  .نمايدای که در آن با مجوز شورای گسترش آموزش عالي دانشجو پذيرفته است، اجرا برای دوره را

  است. دروس نظری و آزمون جامع شامل گذراندنکه آموزشي  بخش -

-مي دکتری و دفاع نهايي پیشنهاد رساله، انجام تحقیق و تدوين رسالهو دفاع از مشتمل بر ارائه که بخش پژوهشي  -

 باشد. 

 

 زبان دوره -7

  شود.به زبان فارسي انجام مي دانشگاهآموزش در 

، برنامه درسي مصوب را با رعايت بر حسب مورد و خودجود و پتانسیل مو توانايي بر حسباختیار دارد  دانشگاه :(1)تبصره

 ارائه نمايد. الملل به زبان غیرفارسيهای بینضوابط برای دانشجويان خارجي و يا دوره

ت در مجاز به شرک AUT-PR-4302، بر اساس رويه باشندکه دارای مدرک معتبر زبان ميدانشجويانيکلیه  :(2)تبصره

 .باشندميفارسي  بان غیره شده به زئکالسهای ار

 

 تقویم آموزشی -8

رئیسه هیأتو پس از تصويب  ،تکمیلي دانشگاه تهیهتقويم آموزشي دانشگاه به پیشنهاد معاونت آموزشي و تحصیالت

نام و انتخاب واحد، شروع شود. در اين تقويم زمان ثبتو در سايت دانشگاه نیز درج مي ،ها ابالغدانشگاه به دانشکده

 هر نیمسالدر ها، حذف و اضافه، حذف اضطراری، ارزيابي دروس، هفته پاياني نیمسال، شروع و پايان امتحان سکال

 دانشگاه نسبت به کلیه امور مذکور اقدام نمايند.  آموزشي درج شده و دانشجويان بايد بر اساس تقويم تحصیلي
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 استاد راهنما -9

است که مسئولیت راهنمايي  با حداقل مرتبه استادياری ی مدرک تخصصيعلمي داراهیأتاستاد راهنما يکي از اعضای 

و  ،دانشجوبه تقاضای دانشجو در هنگام پذيرش  یدانشجو را در طول دوره تحصیل دکتری به عهده دارد. استاد راهنما

 .گرددميده تعیین کتکمیلي دانشتحصیالت یاو با تصويب شور علمي هیأتعضو موافقت کتبي 

یاز، به پیشنهاد استاد راهنما و تأيید گروه، مسئولیت راهنمايي رساله دانشجو را بیش از يک استاد در صورت ن -

 .دنشوميدار راهنما، بصورت مشترک عهده

باشد. در موارد خاص و از زمان تصويب پیشنهاد رساله مي بعدتعیین استاد راهنمای دوم يکسال حداکثر زمان  -

گیری خواهد کرد.در اين خصوص تصمیم ،حسب مورد ،تکمیلي دانشگاهصیالتتحمديريت  ،گذشت بیش از يکسال

 شود.ميداده ط استاد راهنما در زمان ورود دانشجو مد نظر قرار ظرفیت و شرايبرای تعیین استاد راهنمای دوم،  -

انجام   AUT-PR-3307 مطابق با رويه دانشگاه،شرايط و نحوه انتخاب استاد راهنمای اول و دوم داخل يا خارج از  -

 شود.مي

، مطابق با رويه خارجيتحت عنوان استاد راهنمای  شرايط و نحوه تعیین استاد راهنمای مشترک خارج از ايران -

 شود.انجام مي AUT-PR-3309شماره  

 

 استاد مشاور -10

با مدرک  ایحرفه علمي يا ساير متخصصانهیأتاز اعضای  نفريک يا چند ، ه تشخیص استاد راهنماب ،در صورت نیاز -

 .شوندتعیین مي AUT-PR-3307 مطابق با رويه ،رساله دانشجو« استاد مشاور»دکتری به عنوان 

-با مرتبه کارشناسي "در صنعت شاخص"علمي هیأتفرد غیر عضو علمي مربي دانشگاه و هیأتعضو  :(3)تبصره

 شاور دانشجوی دکتری باشد. استاد متواند مي ،تکمیلي دانشکدهتحصیالت ید شورایأيدر صورت ت ،ارشد به باال

 باشد.بالمانع مي بعد از تصويب پیشنهاد رسالهيک سال تعیین استاد مشاور تا  -

 

 

http://edu.aut.ac.ir/iCMS/pg/?f=p1&s=rg.view&id=27&l=1
http://edu.aut.ac.ir/iCMS/pg/?f=p1&s=rg.view&id=27&l=1


 دکتری آموزشی دوره مقرّرات مجموعه

AUT-PR-3315 

 8/12/96تاريخ:  1 :ويرايش

 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
 

 

 
 

 مدت مجاز تحصیل  -11

 تحصیلي است.نیمسال  8و حداکثر  6تحصیل در دوره دکتری تخصصي، حداقل  مجاز مدت

اين رويه  33 مادهمطابق با تمديد سنوات آموزشي ايشان  آموخته نشود،دانشجو در مدت مقرر دانش چنانچه :(4)تبصره

 .پذير استامکان

 

 تحصیلینیمسال مرخصی و حذف  -12

 باشد:مي شود که خالصه آن به شرح زيرانجام مي AUT-PR-3308و حذف نیمسال بر اساس رويه مرخصي تحصیلي 

 .باشددرخواست مرخصي تحصیلي در اولین نیمسال ورود به دانشگاه مجاز نمي -

 2حداقل  ،استاد راهنما تأيیدرا پس از  دانشجو در صورت تمايل به استفاده از مرخصي تحصیلي، بايد درخواست خود -

 . نمايدتکمیلي دانشکده تحويل به دفتر تحصیالت ،نام نیمسالته قبل از موعد ثبتهف

هفته قبل از شروع امتحانات  1تا  تواندمي ،باشدنامي خويش ميثبتنیمسال متقاضي حذف در صورتیکه دانشجو  -

تکمیلي به دفتر تحصیالت ،استاد راهنما تأيیدبا ذکر داليل و پس از  مورد نظر درخواست خود را برای حذف نیمسال

 دانشکده ارايه نمايد. 

 .کنديا حذف نیمسال استفاده و تواند از مرخصي تحصیلي نیمسال مي 1دانشجو در طول دوره تحصیلي خود تنها  -

ر مرخصي با احتساب دشده و تحت عنوان مرخصي تحصیلي يا حذف نیمسال جزو سنوات تحصیلي دانشجو محسوب  -

 شود.وی ثبت ميآموزشي  پرتالدر آموزشي سنوات 

پس از مرخصي  مذکورو هزينه  گرديده، شهريه نیمسال از دانشجو اخذ استپرداز در صورتیکه دانشجو شهريه -

 قابل بازگشت نخواهد بود.تحصیلي و يا حذف 

 اعدفشرکت در آزمون جامع، دفاع از پیشنهاد رساله و دانشجو در زمان مرخصي تحصیلي و يا حذف نیمسال مجاز به  -

 باشد.از رساله خويش نمي نهايي

)پدر، مادر،  درجه يکبررسي مصاديق مرخصي بدون احتساب در سنوات تحصیلي نظیر فوت بستگان  :(5)تبصره

پزشکي نیازمند استراحت طوالني  موريت همسر و يا والدين، انجام جراحيأفرزند، همسر، خواهر و برادر(، زايمان، م
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مرکز بهداشت و مرکز  تأيیدشکي و بیمارستاني که به و رواني، با ارايه مستندات پزهای حاد روحي مدت، بیماری

 مشاوره دانشگاه رسیده باشد، در اختیار کمیسیون موارد خاص دانشگاه است. 

بدون احتساب در سنوات  مدت تحصیلسقف در و تحصیلي  نیمسال 2بمدت  حداکثرمرخصي زايمان  (:6تبصره)

  گردد.آموزشي لحاظ مي

 

 تغییر رشته، انتقال و میهمانی -13

در صورت سسات ؤدر ساير ممیهماني درس  ت.در دوره دکتری ممنوع اس ترميو میهماني انتقال  ،تغییر رشته

استاد راهنما، گروه آموزشي، شورای تحصیالت تکمیلي دانشکده و موافقت مديريت تحصیالت تکمیلي  تأيیدموافقت و 

  شد.باپذير ميدانشگاه امکان

 

 

 انصراف از تحصیل -14

شخصًا به همراه با نظر استاد)ان( راهنما،  ،انصراف خود راکتبي  دانشجوی متقاضي انصراف از تحصیل بايد درخواست -

العمل اجرايي مندرج در سلیم نموده و در صورت موافقت دانشگاه، مطابق با دستوردانشکده تتکمیلي تحصیالت

 . ( اقدام نمايد1پیوست شماره )

و دانشگاه مجاز است حکم شده تلقي  وی به منزله انصراف از تحصیلتحصیلي عدم ثبت نام دانشجو در هر نیمسال  -

 انصراف از تحصیل دانشجو را صادر نمايد. 

، تقاضای خود را لغو انصراف تاريخ ارائه درخواستاز  بعدماه  2تا حداکثر بار و دانشجو مجاز است فقط برای يک -

 قطعي خواهد شد. وی ر اينصورت، پس از انقضای اين مهلت، حکم انصراف از تحصیل نمايد. در غی

و دانشگاه مختار است با  است دانشگاهگیری برای بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل بر عهده تصمیم -

وان مرخصي با مذکور به عن نیمسالدر صورت موافقت با بازگشت دانشجو،  .نمايدلغو درخواست دانشجو موافقت ن

 شود.احتساب در سنوات برای دانشجو منظور مي
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 درسی  هایواحد نیمسالیکل/تعداد  -15

های پژوهشي واحدهای درسي به منظور تسلط بر مفاهیم نوين هر رشته و تقويت توان علمي دانشجو برای اجرای فعالیت

  گردد.تعیین ميدوره، با نظر استاد راهنما و بر اساس برنامه درسي مصوب هر رشته 

واحد  12که از اين تعداد  باشد،ميواحد  36 و پس از آن 96ورودی  درسي دوره دکتری تخصصيهای تعداد واحد -

 شود.واحد پژوهشي است که در برنامه درسي هر رشته تحصیلي لحاظ مي 24آموزشي و 

از  درس بیشتر 2يا  1است  فو پس از آن موظ 96دانشجوی ورودی استاد راهنما،  در صورت تشخیص و درخواست -

هزينه دروس مذکور  استعداد درخشان )بدون آزمون(برای دانشجويان روزانه و  و واحد دوره آموزشي اخذ نمايد 12

 باشد.واحد بر عهده دانشجو نمي 18تا سقف 

واحد  18واحد است که از اين تعداد،  42و ماقبل،  95تعداد واحدهای درسي دانشجويان ورودی  :(7)تبصره

  واحد آموزشي هستند. 18ی و کلیه دانشجويان موظف به گذراندن همه باشدواحد پژوهشي مي 24و  آموزشي

                  گرايش خود از طريق کارشناسان -شتهر های درسيواحد دقیقعناوين و تعداد از  استموظف  دانشجو -

و حسب نظر استاد بر اساس برنامه مصوب درسي را  و واحدهای الزم ،مطلع شده مربوطه تکمیلي دانشکدهتحصیالت

 با موفقیت بگذراند. تحصیل در مدت مجازراهنمای خويش 

مجاز به اخذ همان درس در دوره دکتری  ،استارشد گذراندهچنانچه دانشجوی دکتری درسي را در مقطع کارشناسي -

 باشد.نمي

 6مگر آنکه کمتر از  ،واحد درسي انتخاب کند 10ثر و حداک 6دانشجو در هر نیمسال تحصیلي الزم است، حداقل  -

 واحد درسي باقیمانده باشد.

و ماقبل، حداکثر تا پايان  95و پس از آن، حداکثر تا پايان نیمسال چهارم و دانشجوی ورودی  96دانشجوی ورودی  -

 نیمسال ششم بايد کلیه واحدهای درسي خود را با موفقیت بگذراند.

 

 /واحد رسالهیدرسحد وا اخذثبت نام و  -16

تعیین و آموزشي است ه بر عهده گرو ،، طبق برنامه درسي مصوبرشته و يا گرايشهر دروس چگونگي و ترتیب ارايه 

دانشجو  تکمیلي دانشگاه اعالم شود. تحصیالت ، به مديريتتحصیل نیمسال اولهفته ششم  بايست تادروس دانشجو مي

نام و يا حذف/اضافه نسبت به اخذ واحدهای درسي، واحد نشگاه، در هنگام ثبتموظف است، بر اساس تقويم آموزشي دا

 باشد.( مي2مطابق با پیوست شماره ) /واحد رسالهجزئیات اخذ واحد درسيآزمون جامع و واحد رساله اقدام نمايد. 
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 دروس جبرانی  -17

 ست تعدادی از دروس را به، دانشجو موظف ايید گروه مربوطهأدر صورت نیاز، به تشخیص و پیشنهاد استاد راهنما و ت

 .بگذراند "دروس جبراني"نوان ع

 درس را بعنوان درس جبراني در نیمسال اول و دوم تحصیلي اخذ نمايد. 2تواند حداکثر دانشجو مي -

 باشد.پذير ميواحد امکان 14در هر نیمسال تحصیلي اخذ دروس اصلي به همراه دروس جبراني تا سقف  -

 شود.است و نمره مذکور در میانگین نیمسال و کل دانشجو لحاظ نمي 14قبولي در هر درس جبراني  حداقل نمره -

  دانشگاه دريافت خواهد شد. تعرفه ماليپرداز مطابق با های شهريههزينه واحدهای جبراني دوره -

 

 اضافیاخذ واحد  -18

 که بنا به داليل مختلف نظیر جبران کسری معدل ،(استعداد درخشان )بدون آزمون( و )اعم از روزانه کلیه دانشجويان

مطابق با  واحدهای اضافي راهزينه بايد  ،اخذ نمايند مربوطهاستاد راهنما و دانشکده  تأيیدواحد درسي با  18بیش از 

  .مرکز آموزشهای الکترونیکي و آزاد دانشگاه پرداخت نمايندتعرفه مالي دانشگاه با مراجعه به 

 

 و در جلسات کالسحضور دانشج -19

جلسات  16/3 اگر دانشجو در طول نیمسال تحصیلي در بیش از حضور دانشجو در تمام جلسات کالس درس الزامي است.

 شود.غیبت کند، نمره آن درس صفر منظور مي

 

 امتحانات پایانی  -20

تقويم آموزشي دانشگاه در هر سال  شود.در بازه زماني مقرر برگزار مي دانشگاه امتحانات پاياني بر اساس تقويم آموزشي

  گیرد.ميقرار نیز ها ابالغ و در سايت اصلي دانشگاه تحصیلي به دانشکده

 زمان د.باشندانشجويان موظف به شرکت در آزمون پاياني هر درس و امضای لیست حضور و غیاب امتحان مي -

   باشد.دانشجو قابل مشاهده مي پرتالآزمون پاياني در  برگزاری
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توسط برای ايشان نشجويانیکه در جلسه امتحان حضور نیابند و يا لیست حضور و غیاب امتحان را امضاء ننمايند، دا -

 دانشجو ثبت خواهد شد. پرتالغیبت امتحاني در درس مذکور در  کارشناس دانشکده صفر

اب، امکان ترک جلسه در صورت حضور دانشجو در جلسه امتحان و رويت سواالت آزمون و يا امضا لیست حضور و غی -

 شود.وجود ندارد و دانشجو در آن جلسه حاضر محسوب مي

 

 نحوه ارزیابی دروس -21

کالس اساس حضور و فعالیت دانشجو در بر ارزيابي پیشرفت تحصیلي دانشجو در هر درس از سوی مدرس آن درس و

                          هر           برای دروس نظری در طول و پايانهای کتبي مستمر و پاياني و نتايج آزمون ،های درسانجام تکالیف و پروژه

 . باشدميو بر مبنای عددی از صفر تا بیست قابل محاسبه  شدهنیمسال تحصیلي انجام 

نمرات دانشجويان را ساعت کاری  48نموده و پس از ضروری است مدرس نمرات را قبل از مهلت قانوني ثبت موقت  -

 . نمايدقطعي 

پس  زيرا ساعت به مدرس ارائه نمايند 48الزم است دانشجويان درخواست تجديدنظر خود را قبل از اتمام بازه زماني  -

 وجود ندارد.  مدرساز قطعي شدن نمره، امکان تغییر نمره توسط 

اه مطابق با تقويم آموزشي دانشگ ،مدرسینتحصیلي توسط هر سال آخرين مهلت ثبت نمرات دروس دانشجويان در  -

 باشد.مي

 

 نمرات دروس -22

 است. 20از  14و جبراني  (اختیاری)اجباری و  اعم از دروس اصلي در هر درسدانشجو حداقل نمره قبولي  -

باشد. چنانچه در صورت عدم کسب نمره قبولي در هر درس اجباری دوره، دانشجو ملزم به اخذ مجدد آن درس مي -

تواند همان کسب ننمايد، با نظر استاد راهنما و گروه مي يا جبرانيو  دانشجو نمره قبولي در يک درس اختیاری

 درس و يا يک درس جايگزين را اخذ نمايد.
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 میانگین نمرات  -23

 .باشدمي 20از  16قانوني  در مهلتپس از گذراندن تمام واحدهای درسي دانشجو حداقل میانگین کل نمرات 

باشد، الزم است جهت  16کمتر از  دروس مصوب دورهام رساندن پس از به اتمدانشجو نانچه میانگین نمرات چ -

)برای دانشجويان  چهارمحداکثر تا پايان نیمسال ، درس يا دروسي را با نظر استاد راهنما و گروه ،جبران معدل

در ، بگذراندبا موفقیت و ماقبل از آن(  95ششم )برای دانشجويان ورودی  نیمساليا پايان  و پس از آن( 96ورودی 

معدل کل مشمول پرداخت  ترمیماخذ واحد درسي برای  گردد.مي "اخراج"و غیراينصورت از ادامه تحصیل محروم 

 باشد.امناء دانشگاه، ميهیأتمصوب مالي تعرفه با شهريه، مطابق  

ی که به دلیل تقلب و يا حکم کمیته انضباطي، نمره مردودشامل دانشجوياني امکان جبران معدل (:8تبصره )

 شود.کنند، نميدريافت مي

 شود.نمره دروس جبراني در میانگین نیمسال و کل دانشجو، لحاظ نمي -

 

 سازی دروسمعادل -24

 دوره قبلي مقطع دکتری در                      از دانشجوگذرانده شده سازی دروس )تطبیق واحد(، پذيرش دروس منظور از معادل

 سازی دروس در دوره دکتری با نظر گروه آموزشي دانشکدهباشد. معادلمي هامؤسسهساير يا و  ،صنعتي امیرکبیردانشگاه 

 شود.انجام مي AUT-PR-3314مندرج در رويه و با شرايط و شورای تحصیالت تکمیلي دانشکده 

 

 حذف درس و حذف غیبت امتحانی -25

 1حذف اضطراری( و حداکثر عنوان ت درس )تح 1دانشجو مجاز است در طول تحصیل خويش درخواست حذف حداکثر 

حذف درس و حذف غیبت امتحاني بر اساس رويه . را به شرح زير داشته باشد (اثرصفر بي)تحت عنوان غیبت امتحاني 

AUT-PR-3308 باشد:مي شود. خالصه رويه به شرح زيرانجام مي 

ات نیمسال، تحت عنوان حذف هفته قبل از شروع امتحان 1تحصیلي دانشجو تا درس در طول سنوات 1حذف  -

 شود. ثبت مي و ريز نمرات دانشجو پرتالدر  حذف اضطراریصورت درس به صورت اضطراری بالمانع است. در اين

 تأيیدتواند درخواست خود را با ذکر داليل و پس از هفته قبل از شروع امتحانات مي 1دانشجو در طول نیمسال و تا  -

 تکمیلي دانشکده ارايه نمايد.استاد راهنما به دفتر تحصیالت
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درس )در طول دوره تحصیل( را به هر دلیل پیدا نکند، برای آن درس  1دانشجويي امکان شرکت در امتحان چنانچه  -

جهت  شود. الزم است دانشجو درخواست خوداثر ميدر ريز نمرات دانشجو غیبت منظور شده و نمره صفر غیبت بي

 تکمیلي دانشکده ارايه نمايد. هفته پس از پايان امتحانات به دفتر تحصیالت 2را حداکثر تا  بي اثر شدن صفر غیبت

چنانچه حذف درس و يا غیبت امتحاني موجب طوالني شدن دوره تحصیل دانشجو گردد و يا مراحل تحصیل را  -

 دچار تأخیر نمايد، مسئولیت آن بر عهده شخص دانشجو خواهد بود. 

و هزينه درس حذف شده و يا دارای  گرديدهپرداز باشد، شهريه درس از دانشجو اخذ شهريه در صورتیکه دانشجو -

 گردد.نميغیبت عودت 

واحد برسد، اين  6چنانچه با حذف درس و يا غیبت امتحاني، تعداد واحدهای انتخابي باقیمانده دانشجو به کمتر از  -

 شود. سوب مينیمسال کامل در سنوات تحصیلي وی مح 1نیمسال به عنوان 

يه استاد راهنما و دانشکده مربوط را داشته تأيیددانشجويان برای اخذ مجدد درس حذف شده يا درس جايگزين بايد  -

 باشند. 

 

   انگلیسی زبان هنمر -26

های زبان انگلیسي، و کسب حداقل نمره در يکي از آزموناحراز توانايي در زبان خارجي  ،برای صدور مجوز آزمون جامع

دوم تحصیل  نیمسالتا پايان  قبوليکلیه دانشجويان موظف به کسب نمره ، ضروری است. (1)جدول شماره با  ابقمط

. عدم موفقیت در کسب حداقل نمره آزمون زبان منجر به تعويق آزمون جامع و دفاع از پیشنهاد رساله باشندخود مي

  ل دانشجو به همراه داشته باشد.تواند تبعات نامطلوبي برای ادامه تحصیشود که ميدکتری مي

الملل هستند، عالوه بر احراز ساير شرايط، الزم است نمره دانشجويان دوره خودگردان، که خواستار مدرک دوره بین -

 الملل کسب نمايندآزمون زبان را مطابق دانشجويان ورودی بین

 

باشد و الزم اخذ مجوز آزمون جامع نمي دانشجو در کسب نمره قبولي آزمون زبان دلیلي بر چندبارهعدم موفقیت  -

است دانشجويان ضمن صرف وقت و تالش کافي و مناسب برای تقويت مهارت زبان انگلیسي از همان ابتدای ورود به 

 اقدام جدی نمايند. دوره دکتری، نسبت به کسب نمره قبولي در آزمون زبان 

 

توانند در بدو ورود در آزمون تعیین سطح، که توسط ه ميدانشجويان فاقد مدرک زبان با حدنصاب قابل قبول دانشگا -

شود، شرکت نمايند و از میزان سطح زبان انگلیسي برگزار مي (ILCA) الملل دانشگاه صنعتي امیرکبیرمرکز زبان بین
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های اين مرکز حضور بهم توانند جهت ارتقاء سطح زبان خود در کالسخود آگاهي حاصل نمايند. دانشجويان مي

 (Intermediate)متوسط های مقدماتي، متوسطه و پیشرفته شرکت نمايند. دانشجوياني که دوره انده و در دورهرس

 ESTA آزمون  5/5را با موفقیت به پايان برسانند، معادل نمره  (ILCA) الملل دانشگاه صنعتي امیرکبیرمرکز زبان بین

 توانند در آزمون جامع شرکت کنند.محسوب شده و مي

 های زبان انگلیسی برای دوره دکتریآزمونقابل قبول حداقل نمره  – (1دول شماره )ج

 قبل ما و 94ورودی مهر 

 IELTS MSRT نوع ورود
TOEFL 

(pbt) 
TOEFL 

(ibt) 
TOLIMO 

، دانشجویان روزانه، بدون آزمون، نوبت دوم

 خودگردان الملل وهای بینو دوره بورسیه 

5/5 50 450 60 500 

 و پس از آن 94همن ورودی ب

 

 نوع ورود

 

IELTS MSRT TOEFL (pbt) TOEFL (ibt) TOLIMO 

ESTA  

-زمون مرکز زبان بینآ

صنعتی  الملل دانشگاه 

 امیرکبیر

دوره  دانشجویان

 المللینب

0/6 70 550 80-79 550 0/6 

روزانه، دانشجویان 

بدون آزمون، نوبت 

دوره  ، بورسیه و دوم

 خودگردان

5/5 60 520 70-69 520 5/5 
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 آزمون جامع -27

و در نیمسال سوم های آموزشي و پژوهشي دانشجو آزمون جامع آزمون تخصصي است که با هدف ارزشیابي توانمندی

 باشد.دفاع از پیشنهاد رساله دکتری ميالزم برای آمیز آزمون جامع شرط گذراندن موفقیت شود.برگزار ميپس از آن 

از تمام واحدهای  16کسب میانگین کل حداقل واحد درسي،  12گذراندن حداقل ابي جامع، برای ورود به مرحله ارزي -

  الزامي است.و کسب حدنصاب نمره آزمون زبان آموزشي گذرانده شده دوره 

-اند، در صورت معادلسازی دروس نمودهاين رويه اقدام به معادل 24 مادهدانشجوياني که بر اساس  (:9تبصره )

اول ويا دوم تحصیل خود نسبت به اخذ و شرکت در آزمون  نیمسالتوانند در واحد درسي مي 12اندن سازی ويا گذر

 جامع اقدام نمايند.

 است. 16جامع  آزمونحداقل نمره قبولي در  -

در ارزيابي جامع شرکت  يکبار ديگر دانشجو مجاز است صرفاًدر صورت عدم موفقیت در آزمون جامع نوبت اول،  -

  .با موفقیت بگذارند و آن را نموده

آموزشي دانشجوی  مقرّراتدر صورت عدم کسب نمره قبولي آزمون جامع پس از دو نوبت ارزيابي، دانشجو مطابق با  -

 شود و امکان ادامه تحصیل نخواهد داشت.محسوب مي "اخراجي"محروم از تحصیل

 پنجم نیمسالانشجو حداکثر تا پايان باشد. دسوم تحصیل دانشجو مي نیمسالترين زمان برای آزمون جامع مناسب -

 مجاز است در آزمون جامع شرکت کرده و نمره قبولي کسب نمايد.   تحصیل

 .شودمي اعالمبه دانشجو  و شده تدوين هر دانشکده ، توسطجامع آزموني ينحوه اجراجزئیات و  -

 

 پیشنهاد رساله  -28

، يک سوال و پژوهشي دوره دکتری تخصصي هایفعالیتضمن ارائه طرح کلي هاد رساله گزارش مکتوبي است که پیشن

ها و برنامه ها، فعالیترا مشخص کرده، و نوآوری رويکرد اصلي و روشن پاسخ به آن را تعريف نموده، اصالت/اهمیت آن

تحصیلي و با راهنمايي  )های(مشخص از رشته )های(در زمینهنمايد. پیشنهاد رساله تحقیق را تشريح مي زمانبندی

تصويب طرح پیشنهادی رساله در گروه  ،جامع آزمونآمیز گذراندن موفقیتشود. تدوين مي )ان(راهنما و مشاور )ان(تاداس

های فعالیترسمي شرط الزم برای شروع  داوران هیأتآمیز از آن در يک جلسه رسمي با حضور و دفاع موفقیت آموزشي

 پژوهشي در دوره دکتری تخصصي است. 
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نیمسال سوم و حداکثر تا پايان نیمسال چهارم از پیشنهاد رساله خويش مطابق با رويه شماره                       دانشجو بايد در -

AUT-PR-3316  .دفاع نمايد 

داوران هیأت تأيیدچنانچه پیشنهاد رساله دانشجو در اولین جلسه دفاع مورد قبول واقع نشده و تصويب نگردد، با  -

شود تا اصالحات الزم را مينیمسال در سقف مدت مجاز تحصیل به دانشجو اجازه داده  حداکثر يک نوبت و در يک

  .اً در جلسه دفاع شرکت، و از پیشنهاد رساله خود دفاع نمايدانجام دهد و مجدد

تواند ميو  داشته به همراه( را 1نوع )آموزشي کتبي و اخطار  اخطاررساله در مهلت قانوني  عدم دفاع از پیشنهاد -

وضعیت اخطارهای آموزشي و  (2)جدول شماره دانشجو شود. اخراج  در نهايتمنجر به کسرنمره، جريمه مالي، و 

نمره منفي دهد. تحصیلي و پس از آن نشان مي 5 نیمسالاقدامات بعدی آن را در صورت دفاع از پیشنهاد رساله در 

 ناشي ازهای منفي بر مبنای جمع امتیاز د شد.اعمال خواه( 3)انواع اخطارهای آموزشي، مطابق با جدول شماره 

 شود.اعمال مي (4)جدول شماره مطابق  نمره رسالهسقف کاهش اخطارهای آموزشي، 

                                                       تحصیل 4 نیمسالتا پایان   رسالهاخطارهای آموزشی در صورت عدم دفاع از پیشنهاد  - (2جدول شماره )

یامتیاز منف  زمان موضوع نوع اخطار 

 5 نیمسالورود به  عدم دفاع از پیشنهاد رساله کتبي آموزشي اخطار -

 6 نیمسالورود به  عدم دفاع از پیشنهاد رساله (1نوع )آموزشي اخطار  1

 7 نیمسالبه  ورود عدم دفاع از پیشنهاد رساله (1اخطار آموزشي نوع ) 1

 8 نیمسالبه  ورود عدم دفاع از پیشنهاد رساله (1)اخطار آموزشي نوع  1

 9 نیمسالورود به  عدم دفاع از پیشنهاد رساله )اخراج( عدم امکان ادامه تحصیل
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 ی آموزشینمره منفی اخطارها  - (3دول شماره )ج

 آموزشی نوع اخطار کتبي 1نوع   2نوع 

 امتیاز منفی - 1 2

 اخطارهای آموزشی ناشی از بر اساس امتیاز منفی لهنمره رساسقف کاهش  - (4) جدول شماره

 منفی هایجمع امتیاز 1 2 3 6 9 12

 * و **سقف نمره رسالهکاهش  - - 1 2 3 4

 4)مثال: سقف نمره رساله برای  گرددصورت خطي محاسبه ميه برساله بر اساس جمع امتیازهای منفي  نمرهسقف کاهش  *
 شود.امتیاز و باالتر اعمال مي 3کاهش سقف نمره رساله برای   .باشد(مي33/18ز منفي امتیا 5و برای  66/18امتیاز منفي 

اضافه بر تعداد مقاالت اعالم شده برای صدور مجوز دفاع نهايي، يک ، Q 1هایدر مجله  ISIبه ازای چاپ يا پذيرش هر مقاله **
 يابد.امتیاز منفي کاهش مي

 

 داوران  هیأتترکیب  -29

ای است که مسئولیت ارزيابي رساله دانشجو علمي و يا متخصصان حرفههیأتای متشکل از اعضاء مجموعه انداور هیأت

شورای  شورای تحصیالت تکمیلي دانشکده و تصويب تأيیدآموزشي، داوران با پیشنهاد گروه هیأترا بر عهده دارند. 

 گردد.تکمیلي دانشگاه تعیین مي تحصیالت

باشد و انتخاب داور پنجم بر اساس نظر استاد راهنما و يا گروه بالمانع است. نفر مي 4رساله  داوران پیشنهاد هیأت -

.(اول )داور داخلي حداقل يکي از داوران بايستي از داخل دانشکده باشد -

.(اول بايستي از خارج دانشگاه باشد )داور خارجيحداقل يکي از داوران  -

شود.های دانشگاه انتخاب يا ساير دانشکده شکده وتواند از داخل دانميدوم داور داخلي  -
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گردد هر ، اگرچه توصیه ميشودهای دانشگاه انتخاب يا ساير دانشکده تواند از خارج از دانشگاه وميدوم  خارجيداور  -

دو داور خارجي از بیرون دانشگاه انتخاب شوند.

دانشگاه انتخاب شود. از ج تواند از داخل دانشکده، داخل دانشگاه و يا خارداور پنجم مي -

داوران خارج از  حداقل يکي از. همچنین دناز داوران بايد مرتبه دانشیاری و يا استادی داشته باش دو نفرحداقل  -

 دانشیاری و يا استادی داشته باشد. مرتبهبايد دانشگاه 

نشگاه انتخاب شود. نماينده خود بايست از خارج از دانشکده و داخل دانماينده شورای تحصیالت تکمیلي دانشگاه مي -

باشد.داور مينیز 

ها جهت تعیین نماينده از داخل دانشکده حسب مورد، در صورت درخواست دانشکده و در مواقع خاص :(10) تبصره

 گیری خواهد شد.تکمیلي دانشگاه بررسي و تصمیممراتب از سوی مديريت تحصیالت

د.ننباش مؤسسهيک یِ دهگردد داوران خارجي از يک دانشکتوصیه مي -

، ولي باشدنمياجباری جهت اعالم نظر و معرفي داور دانشگاه  یِهابه ساير دانشکدهارسال پیشنهاد رساله دانشجو  -

.شودتوصیه مي

بعنوان  الزم است ايشانداوران باشند، هیأتتکمیلي دانشگاه جزء در صورتیکه هر يک از اعضاء شورای تحصیالت -

 حتي اگر از داوران داخل دانشکده باشند. ،شوندانتخاب دانشگاه تکمیلي  نماينده تحصیالت

 شرایط برگزاری جلسه دفاع )پیشنهاد رساله و دفاع نهایی( -30

کلیه افراد مشروحه زير در جلسه دفاع، جهت برگزاری جلسه، الزامي است و جلسه دفاع در صورت عدم حضور حضور  -

شود:و تشکیل نمي يکي از اين افراد رسمیت نداشته

)ان( راهنمااستاد •

تکمیلي دانشگاه( دبیر جلسه )نماينده شورای تحصیالت •

خارج از دانشگاه  انداوري از يک •

 الزم استولي  ،المللي خارج از کشور در جلسه دفاع الزامي نیستاستاد راهنمای بینفیزيکي حضور  (:11تبصره )

 در جلسه حضور بهم رسانند. ،اسکايپنظیر  ايشان از طريق وسايل ارتباط جمعي،
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دانشکده امکان حضور در  تأيیددر موارد خاص، که يکي از اساتید راهنما به داليل کامالً موجهِ مورد  (:12تبصره )

 جلسه دفاع را نداشته باشند، امکان برگزاری جلسه دفاع با يک استاد راهنما نیز وجود دارد.  

يافته و تشکیل رسمیت  ،که يکي از آنها دارای مرتبه دانشیاری يا باالتر است ،راناز داو نفر 3جلسه با حضور حداقل  -

 .شودمي

 تأيیدبه داليل کاماًل موجهِ مورد باشد. عدم حضور استاد مشاور، استاد مشاور نیز موظف به حضور در جلسه دفاع مي -

 شود.، مانع از تشکیل جلسه دفاع نميدانشکده

   هنگي در برگزاری جلسات دفاع دانشجويان دکتری، برگزاری اين جلسه در همه به منظور ايجاد نظم و هما -

         نماينده شورای . شد خواهد انجام AUT-PR-3316دستورالعمل مندرج در رويه ها با رعايت دانشکده

ه به نحو مقتضي ای از آن را در ابتدای جلسالعمل بوده و خالصهتکمیلي دانشگاه مسئول اجرای اين دستورتحصیالت

 به اطالع حاضران خواهد رساند.

 

 کوتاه مدت تحقیقاتی فرصت -31

در مدت  ،نامه مصوب وزارترساله و برای فعالیتهای پژوهشي خود طبق آيین پس از دفاع از پیشنهاددانشجو مجاز است 

           بر اساس رويهجي های آموزش عالي داخلي يا خارسسهؤتحقیقاتي به يکي از ممجاز تحصیلي با عنوان فرصت

AUT-PR-2207  نمايدسفر. 

 

 تحصیلی  پایش -32

 گردد:انجام ميمرحله به شرح زير  2پايش در در طول تحصیل دانشجويان دوره دکتری، 

 پیش از دفاع از پیشنهاد رساله» پايش» 

  شنهاد رسالهیدفاع از پاز  پس»پايش» 
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، ضمن نظارت بر عملکرد آموزشي، بر عملکرد مناسب ره آموزشيدودر  «پیش از دفاع از پیشنهاد رساله»پايش  -

 در زمان مقرر تأکید دارد.  "پیشنهاد رساله"دانشجو در انتخاب و پیشبرد موضوع پژوهش و تهیه و ارايه 

، بر عملکرد مناسب دانشجو در پیشبرد پژوهش و تهیه و پژوهشيدر دوره  «شنهاد رسالهیپس از دفاع از پ»پايش  -

 در زمان مقرر تأکید دارد.و محصوالت تحقیق نظیر مقاله و اختراع  "رساله"ارايه 

 هیأتارزيابي )منتخب  هیأتو  راهنما )ان(استادحضور با  سالیانه، در جلسات انشجو پس از دفاع از پیشنهاد رسالهد -

و قرار گرفته ارزيابي مورد گذشته های فعالیتدر اين جلسات  .پردازدمي پژوهش، به ارائه گزارش پیشرفت داوران(

 شود.ميمرور و بررسي آتي  نظرمورد های فعالیت

ارزيابي( هیأتراهنما و يا  )ان(استاد تأيیدو يا عدم پیشرفت مورد انتظار در پروژه )با  مقرّراتبموقع عدم رعايت  -

جريمه مالي و يا اخراج  ،رساله تواند منجر به کسر نمرهميبه همراه داشته و ( 2( و يا نوع )1نوع )اخطار آموزشي 

 گردد. 33 مادهو موارد مندرج در  4و  3جداول مطابق با 

 آورده شده است.   AUT-PR-3317جزئیات پايش تحصیلي در رويه شماره

 

 تمدید سنوات آموزشی -33

نیمسال تحصیلي است. دانشجوياني که در مدت  8و حداکثر  6مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری تخصصي حداقل  -

از تحصیل از رساله خويش دفاع ننمايند، در صورت ارائه داليل موجه و منطقي و موافقت استاد)ان( راهنما، گروه مج

تکمیلي دانشگاه، سنوات آموزشي آنها  تکمیلي دانشکده و مديريت تحصیالت ارزيابي، شورای تحصیالت هیأتآموزشي/

نیمسال( فراتر  12سال ) 6تواند از ت سنوات دانشجو نمينیمسال تحصیلي تمديد خواهد شد. در هر صور 4حداکثر تا 

رود و در صورت عدم دفاع از رساله در اين مدت زماني، حکم محرومیت از تحصیل )اخراج( دانشجو به دلیل پايان 

 شود.سقف سنوات تحصیل صادر مي

ارزيابي و شورای  هیأته آموزشي/( تحصیلي خود را با تأيید استاد)ان( راهنما، گرو9تواند نیمسال نهم )دانشجو مي -

-( مياستعداد درخشان )بدون آزمون(-)روزانهرايگان تکمیلي دانشکده تمديد نمايد. دانشجويان آموزش تحصیالت

، از رساله خويش دفاع نمايند. تمديد سنوات تحصیلي توانند تا پايان نیمسال نهم بدون پرداخت شهريه تمديد سنوات

الملل و بورسیه( منوط پرداز )اعم از نوبت دوم، پرديس خودگردان، دوره بینشجويان شهريهآموزشي نیمسال نهم دان

  باشد.مي و قرارداد بورسیه امناء دانشگاه هیأتبه پرداخت شهريه بر اساس تعرفه مالي مصوبه 
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تعرفه  با مطابق، تحصیلي دهم الي دوازدهم موظف به پرداخت شهريه تمديد سنوات هایکلیه دانشجويان در نیمسال -

گروه ، استاد)ان( راهنما تأيیددر صورت  مذکور هایباشند. تمديد نیمسالامناء دانشگاه، مي هیأتمالي مصوب 

  شود.انجام مي تکمیلي دانشگاه تکمیلي دانشکده و مديريت تحصیالت ، شورای تحصیالتارزيابي هیأت/آموزشي

استاد راهنما در صورت موافقت ( استعداد درخشان )بدون آزمون(ر و ه )قبولي در کنکودانشجويان روزان :(13تبصره)

از با عدم پرداخت شهريه تمديد سنوات نیمسال دهم،  شورای تحصیالت تکمیلي دانشکدهگروه آموزشي/و تصويب 

پرداز عدم پرداخت شهريه نیمسال دهم شامل دانشجويان شهريه. معاف خواهند بودهزينه نیمسال مذکور  پرداخت 

الملل ايراني و غیرايراني، نوبت دوم، بورسیه و ... نبوده و تمديد سنوات آنها با پرداخت شهريه مطابق با اعم از بین

 شود.تعرفه مالي دانشگاه انجام مي

نشده و وارد نیمسال آموخته دانش (12) وضعیت آموزشي کلیه دانشجويان دوره دکتری که تا پايان نیمسال دوازدهم -

  شود.يافته و حکم اخراج صادر ميتغییر  "اخراج"به شوند و پس از آن مي (13سیزدهم )

در موارد بسیار خاص، بنا به داليل کاماًل موجه و قابل قبول، چنانچه دانشجو موفق به اتمام رساله تا  (:14تبصره)

( و به 31)زدهمسیهای ( تحصیل خود نشود، درخواست تمديد سنوات آموزشي نیمسال12پايان نیمسال دوازدهم)

تکمیلي دانشکده جهت ارزيابي و شورای تحصیالت  هیأتبعد، در صورت نظر موافق استاد)ان( راهنما، گروه آموزشي/

گردد. در صورت موافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه با گیری به کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارجاع ميتصمیم

شجو برای هر نیمسال موظف به پرداخت شهريه تمديد سنوات بازگشت به تحصیل و تمديد سنوات آموزشي، دان

باشد. همچنین برای هر نیمسال تمديد سنوات در سال هفتم امناء دانشگاه مي هیأتمطابق تعرفه مالي مصوب 

( به 2( و برای هر نیمسال تمديد سنوات در سال هشتم تحصیل اخطار آموزشي نوع )1تحصیل اخطار آموزشي نوع )

 (3)اخطارهای آموزشي تخصیص يافته به دانشجو، مطابق با جدول شماره  مجموع شود. بر اساسه ميدانشجو داد

گردد. کاهش سقف نمره رساله برای دانشجو اعمال مي (4)های منفي محاسبه شده و مطابق جدول شماره امتیاز

 .باشدن موارد خاص نمينبوده و قابل طرح در جلسه کمیسیوپذير تمديد سال نهم تحت هیچ شرايطي، امکان
 

                                                                   

  رسالهدفاع از شرایط  -34

ارزيابي )مطابق رويه  هیأتو  راهنما )ان(استاد تأيیدبا  تحقیقشرط کفايت  به ،پس از تدوين رسالهتواند ميدانشجو 

AUT-PR-3317) ی علمي الزم منتج از رساله مطابق رويه و حصول حداقل دستاورهاAUT-PR-3306 که خالصه آن( 
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الزم است مقاله دانشجو از نظر نويسنده مسئول، ترتیب اسامي و  .از رساله خود دفاع نمايددر زير آورده شده است(، 

 آورده شده است.  PR-AUT-3316وابستگي نويسندگان، و ... ضوابطي را رعايت نمايد که در رويه 

  توانند با حداکثر سقف نمره )رتبه عالي( دفاع نمايند:های زير مينشجويان در يکي از حالتدا -

  پذيرش و يا چاپ دو مقالهISI  

  پذيرش و يا چاپ يک مقالهISI 1 در مجله با مرتبهQ پژوهشي معتبر-و يک مقاله علمي 

  پذيرش و يا چاپ يک مقالهISI 1 در مجله ويژه با مرتبهQ  مجالت با  ت بسیار باال )نام و يا شاخصدارای کیفی

تکمیلي دانشکده دارای کیفیت بسیار باال از قبل توسط هر دانشکده مشخص و در شورای تحصیالت 1Qمرتبه 

آن، اين  تأيیدتکمیلي دانشگاه و تکمیلي دانشکده به تحصیالتشود. پس از اعالم نظر شورای تحصیالتمي مصوب

 .خواهد بود(بند قابل اجرا 

  پذيرش و يا چاپ يک مقالهISI المللي و يک ثبت اختراع بینUS Patent  و ياEuropean Patent  مطابق با پیوست

 انجام خواهد شد. (3)شماره 
 

 

  تر )رتبه بسیار خوب( با حالت زير دفاع نمايند:يک سطح پائینبا حداکثر  9 نیمسالتوانند بعد از ميدانشجويان  -

 اله پذيرش و يا چاپ يک مقISI  2در مجله با حداقل مرتبهQ 

 

 Journal Citation Reports (JCR)بايد به فهرست  ،مجالت معتبر علمي( Q( و )IFثیر )أبرای اطالع از ضريب ت -

مراجعه گردد و معیار امتیازدهي دانشگاه برای انجام امور پژوهشي از جمله پذيرش مقاالت جهت صدور مجوز دفاع 

 .باشدمي Web of Scienceدر پايگاه استنادی  JCRبندی ، بر اساس نظام رتبهنهايي دانشجويان دکتری

 

 رسالهنمره  -35

(( و 4( و )3جداول )مطابق با ) منفي ناشي از اخطارهای آموزشيهای امتیاز بر اساس جمعدانشجو  رساله سقف نمره

ارزيابي نهايي  گردد.مي تعییندانشگاه  از سوی مديريت تحصیالت تکمیلي (34 مادهمطابق )کیفیت دستاوردهای علمي 

 شود.انجام مي AUT-PR-3316داوران و مطابق رويه  هیأتتوسط ضمن رعايت سقف نمره تعیین شده،  ،رساله

 .باشدمي (5)جدول شماره شود و ارزشیابي آن به شرح نمره رساله در میانگین کل محاسبه نمي -

نیمسال در سقف مدت مجاز تحصیل به  1داوران، حداکثر هیأت تأيیدا ب ،چنانچه ارزشیابي رساله مردود اعالم شود -

 .شود تا دوباره در جلسه دفاع شرکت و از رساله خود دفاع نمايددانشجو اجازه داده مي
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داوران، در صورت ضرورت انجام اصالحات از سوی دانشجو، الزم هیأتپس از دفاع نهايي و تعیین نمره رساله از سوی  -

اصالحات  نمايدمشخص  وقید نموده با ذکر مهلت انجام اصالحات لسه اين موضوع را در گزارش جلسه است دبیر ج

 باشد. در صورتیکه اصالحاتماه از تاريخ دفاع مي 2حداکثر مهلت مجاز انجام اصالحات برسد.  چه افرادی تأيیدبه 

باشد، ارزشیابي رساله بايد نیاز داشته اه زمان م 2ای باشد که بیش از بگونه و يا داوران اساسي بودههیأتدرخواستي 

نیمسال اصالحات درخواستي را اعمال و مجدداً تقاضای انجام  1دانشجو موظف است حداکثر در  ود.مردود اعالم ش

 دفاع نمايد.

الزم نتواند اصالحات به هر دلیلي،  ،شده تعیین هماه 2فرصت در در دفاع رساله قبول شده ولي  در صورتیکه دانشجو -

و شهريه تمديد سنوات آموزشي را مجددًا ثبت نام  AUT-PR-3316الزم است مطابق رويه  ،برساند تأيیدرا انجام و به 

 نمايد.مطابق با تعرفه مصوب دانشگاه پرداخت 

 گردد.در صورتیکه دفاع نهايي دانشجو برای بار دوم غیر قابل قبول تشخیص داده شد، دانشجو اخراج مي -

 ارزیابی، درجه و نمره رساله دکتری – (5)جدول شماره 

 نمره   درجه ارزیابی

 قبول

 00/19 – 20 عالي

 00/18 – 99/18 بسیار خوب

 00/17 –99/17 خوب

 00/16 – 99/16 قابل قبول

 16 کمتر از - مردود
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   آموختگیمالک دانش -36

با  در موعد مقرر مصوب رشته نظریواحدهای  گذراندندکتری، پژوهشي -های آموزشيدر دوره آموختگيمالک دانش

دانشجويي که در فرصت باشد. مي رسالهاز  موفق دفاعکسب نمره قبولي در آزمون جامع، و ، 16میانگین کل حداقل 

 شود.تعیین شده نتواند از رساله خود با درجه قبولي دفاع کند، فقط گواهي گذراندن واحدهای درسي به وی اعطاء مي

 

  یت از تحصیل)اخراج(محروم -37

برای ايشان اخراج در صورت هر يک از شرايط مشروحه زير از ادامه تحصیل محروم شده و حکم دانشجويان دوره دکتری 

 شود:صادر مي

 .باشد 16 کمتر ازو با سقف واحدهای تعیین شده  شده دانشجو در مدت زمان مقررگذرانده نمرات میانگین کل  -

 مردود شود. امعبار در آزمون ج 2دانشجو  -

  .و تصويب نگردد شدهارزيابي  غیر قابل قبول بار برگزاری جلسه دفاع 2پس از  دانشجوپیشنهاد رساله  -

  انجام ندهد. آمیز از پیشنهاد رسالهدفاع موفقیت 8 نیمسالتا پايان دانشجو  -

  .دارزيابي شو "مردود" غیر قابل قبولبار برگزاری جلسه دفاع،  2 پس از رساله دانشجو -

ی أسال بر اساس ر 8سال بر اساس نظر موافق استاد)ان( راهنما و دانشکده و  6سقف مجاز تحصیل )تا پايان دانشجو  -

 ننمايد. آمیز یتموفق دفاعکمیسیون موارد خاص دانشگاه( از رساله خود 

 راجع ذيربطمطرف حرومیت از تحصیل از و رأی متوسط مراجع ذی صالح دانشگاه محرز شده تخلف علمي دانشجو  -

 صادر شود.

و با ارائه داليل و مستندات الزم با تمديد  (نیمسال 8پس از اتمام مهلت مجاز تحصیل )راهنما و دانشکده )ان( استاد -

 .سنوات دانشجو موافقت ننمايند

به دلیل عدم حضور، عدم ارائه را همکاری با دانشجو  امکانعدم در طول مدت مجاز تحصیل  راهنما )ان(استاد  -

)براساس  نمايد تأيیداعالم نموده و دانشکده  زمان کافي برای تحقیق و ... اختصاص ، عدمتحصیلي زارش پیشرفتگ

 .(AUT-PR-3317رويه 
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 رسالهتخلفات دانشجو در تدوین  -38

م و ... اقدارداری دستبرد ادبي، جعل، تقلب، رونوشت باز جمله چنانچه دانشجو در حین تدوين رساله به تخلف علمي 

اثبات شود، مطابق با قوانین و کمیته بررسي اختالفات و تخلفات علمي  دانشگاهصالح برای مراجع ذیو اين موضوع  نمايد

احراز  تواند منجر به حکم اخراج دانشجو نیز شود.و مي های مصوب اقدام خواهد شدو دستورالعمل ی مربوطههانامهآيین و

 رساله، منجر به ابطال مدرک تحصیلي وی خواهد شد.و دفاع از از اتمام  علمي دانشجو پس و تقلب و اثبات تخلف

 

 آموختگیتاریخ دانش -39

 است.و کسب درجه قبولي از رساله آموختگي، روز دفاع تاريخ دانش
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 دستورالعمل اجرایی انصراف از تحصیل:  1پیوست 

(AUT-FM-3315-01) 
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 "تحصیلاز دستورالعمل اجرایی انصراف "

 

-تقاضای انصراف از ادامه تحصیل دارد، مياين رويه،  14ماده با توجه به شرايط آموزشي مورد اشاره در  چنانچه دانشجويي .1

  استاد راهنما به دانشکده مربوطه ارائه نمايد. موافق بايست درخواست خويش را با نظر

لي دانشکده با انصراف از تحصیل دانشجو، مراتب به تکمیدر صورت موافقت استاد راهنما، گروه و يا شورای تحصیالت .2

 تکمیلي دانشگاه اعالم خواهد شد.مديريت تحصیالت

 نمايد.تکمیلي دانشگاه بر اساس نامه دانشکده حکم انصراف از تحصیل دانشجو را صادر ميتحصیالتمديريت  .3

 حساب خويش را فعال نمايد.ه فرايند تسويهبا مراجعه به کارشناس دانشکددانشجو پس از ابالغ حکم انصراف، الزم است  .4

 باشند. حساب مالي با مرکز آموزشهای الکترونیکي و آزاد دانشگاه ميپرداز ملزم به تسويهدانشجويان شهريه .5

د و نتکمیلي دانشگاه نسبت به ارائه کارت دانشجويي خويش اقدام نمايبايست با مراجعه به تحصیالتدانشجويان مذکور مي .6

 شود.المثني انجام  الزم است مراحل صدور کارت ،مفقود شدن آن در صورت

امور دانشجويي و مرکز آموزشهای آزاد برای  تأيیدتکمیلي دانشگاه پس از حساب از سوی تحصیالتفرايند تسويه تأيید .7

 پرداز امکان پذير خواهد بود.دانشجويان شهريه

شده از  تأيید، در صورت درخواست ريز نمرات د درخشان )بدون آزمون(استعدادانشجويان روازنه اعم از قبولي در کنکور و  .8

باشند. الزم است دانشجويان جهت اطالع از ضوابط دانشگاه، ملزم به لغو تعهد آموزش رايگان مطابق با ضوابط وزارت مي

 مربوطه به مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه مراجعه نمايند.  

تکمیلي تحصیالت تحصیلي ازملزم به دريافت نامه ابطال معافیت ،اندتفاده نمودهتحصیلي اسدانشجويانیکه از معافیت .9

حداکثر  ،از تحصیل )به هر دلیل(يا محرومیت دانشجو در صورت انصراف باشند. مياداره وظیفه عمومي دانشگاه و ارائه به 

 ماه فرصت دارد خود را به اداره وظیفه عمومي معرفي نمايد. 4
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 دستورالعمل اجرایی ثبت نام و اخذ واحد دانشجویان دوره دکتری : 2 پیوست

 در طول تحصیل

(AUT-FM-3315-02) 
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 اخذ واحد دانشجویان دوره دکتری در طول تحصیلثبت نام و دستورالعمل اجرایی 

 

توسط شخص دانشجو از طريق اه( مطابق با تقويم آموزشي دانشگاه )موجود در سايت دانشگ يانانتخاب واحد کلیه دانشجو .1

 گردد.آموزشي انجام مي پرتال

  نام و حذف/اضافه انجام دهند.نام خود را با رعايت تعداد واحد مجاز در بازه زماني ثبتالزم است کلیه دانشجويان ثبت .2

 شود.تحصیلي صرفاً حسب نظر استاد راهنما انجام مي انتخاب واحد کلیه دانشجويان در هر نیمسال .3

و ماقبل، حداکثر تا پايان  95و پس از آن، حداکثر تا پايان نیمسال چهارم و دانشجوی ورودی  96دانشجوی ورودی  .4

جهت جبران معدل کل ملزم به دانشجو  یکهدر صورتنیمسال ششم بايد کلیه واحدهای درسي خود را با موفقیت بگذراند. 

و پس از  96)برای دانشجويان ورودی  4 نیمسالحداکثر تا پايان  واحدهای مازاد را نیز بايستمياخذ واحد مازاد باشد، 

 و ماقبل( اخذ نموده و با موفقیت بگذراند.  95)برای دانشجويان ورودی  6 نیمسالآن( يا 

-ميوی  درس از کل دروس مصوب 2تواند با يک استاد اخذ نمايد، حداکثر تعداد دروسي که يک دانشجوی دکتری مي .5

واحد مازاد منزله اخذ که به  ،باشد نسبت به اخذ واحد جايگزينم رعايت قانون فوق، دانشجو موظف ميدر صورت عد .باشد

 و هزينه آنرا نیز پرداخت نمايد. ، اقدامباشدمي

در صورت عدم رعايت  گردد.که با عنوان مباحث ويژه ارائه ميباشند ميدرس از دروسي  2دانشجويان صرفاً مجاز به اخذ  .6

باشد، اقدام و هزينه آنرا باشد نسبت به اخذ واحد جايگزين، که به منزله اخذ واحد مازاد ميدانشجو موظف مي قانون فوق،

 نیز پرداخت نمايد.

 2گروه، حداکثر  تأيید، به تشخیص استاد راهنما و در دانشکده خويشتواند در صورت عدم ارائه درس مورد نظر دانشجو مي .7

 يا واحدهای اقماری دانشگاه اخذ نمايد. ها ودرس را در ساير دانشکده

گروه آموزشي، حداکثر  تأيید، به تشخیص استاد راهنما و در دانشگاهتواند در صورت عدم ارائه درس مورد نظر دانشجو مي .8

 همان اخذ نمايد.یبصورت م هاموسسهدرس را در ساير  2

نانچه دانشجويي نسبت به اخذ واحد آزمون جامع چپذير است. واحد امکان 12اخذ واحد آزمون جامع پس از گذراندن  .9

باشد مجدداً در ملزم مي ،دي و يا شرکت در آزمون مذکور نگردمربوطه موفق به کسب نمره قبول نیمسالاقدام نموده و در 

 اشد.بالزامي مي ،اخذ آزمون جامع تا زمان کسب نمرهشايان ذکراست  .آتي نسبت به اخذ آزمون جامع اقدام نمايد نیمسال
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ر در س مذکوالزم است دانشجويان از اخذ در .پذير نیستامکاندانشجو  آزمون جامع در نیمسال دوم تحصیل شرکت در .10

  دوم تحصیل خودداری کنند. نیمسال

سازی ويا اند، در صورت معادلسازی دروس نمودهاين رويه اقدام به معادل 24 مادهدانشجوياني که بر اساس  تبصره:

اول ويا دوم تحصیل خود نسبت به اخذ و شرکت در آزمون جامع اقدام  نیمسالتوانند در احد درسي ميو 12گذراندن 

 .نمايند

باشد در صورت دفاع از پیشنهاد رساله تا زمان دفاع نهايي، نسبت به اخذ واحد رساله در هر نیمسال دانشجو موظف مي .11

 گردد.، به منزله انصراف از ادامه تحصیل دانشجو تلقي مينام آموزشي در زمان مقررتحصیلي اقدام نمايد و عدم ثبت

در صرفًا نمره درج شده و در کارنامه نیز نام به صورت صفر واحدی تا قبل از ثبت نمره، در فرم ثبت ،تعداد واحد رساله .12

 شود.آخر تحصیلي ثبت مي نیمسال
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ه عنوان جایگزین مقاله دستورالعمل پذیرش ثبت اختراع خارجی ب : 3پیوست 

 برای صدور مجوز دفاع نهایی رساله

 (AUT-FM-3315-02) 
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 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
 

 

 
 

 "رساله دفاع نهایی صدور مجوزثبت اختراع خارجی به عنوان جایگزین مقاله برای پذیرش دستورالعمل "

 

مقاله برای  يمالک جايگزيناز طرف کانون پتنت ايران، به شرح زير Provisional ثبت اختراع خارجي در مرحله  تأيید

 باشد:دفاع نهايي دانشجويان دکتری مي

ارسال درخواست مخترع به کانون پتنت ايران توسط نماينده کانون در دانشگاه )در اين مرحله مدارک  :مرحله اول

 باشد.مي هفته 2الي  1زمان الزم جهت انجام اين فرايند  .شوند(ارسالي توسط کارشناسان کانون پتنت  بررسي شکلي مي

شکلي مدارک و مستندات ارسالي، توسط کارشناسان کانون پتنت، مدارک جهت  تأيیددر اين مرحله پس از : مرحله دوم

در اين مرحله بررسي و ارزيابي پرونده  .ماه( 3شود )زمان تقريبي  حدود ارزيابي به تیم تخصصي ارزيابي کانون ارسال مي

دنیا )جديد بودن(،  نوآوری و گام ابتکاری )بديهي نبودن( و قابلیت ساخت )کاربرد  از جهت دارا بودن تازگي در سطح

باشد، ارا ميشرايط ثبت اختراع را د مینان از اينکه درخواست مورد نظرشود. پس از حصول اطصنعتي داشتن( بررسي مي

 گردد. پرونده به شورای مالکیت فکری کانون پتنت ايران ارجاع مي برای اخذ نظر نهايي

تقاضا توسط تیم تخصصي ارزيابي و شورای مالکیت فکری کانون پتنت ايران، فرم                  تأيیددر صورت : مرحله سوم
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