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هدف
به منظور بهبود کیفیت آموزش و پژوهش در دوره دکتری تخصصي ضرورت ايجاب مينمود ساختار اجرايي جهت ارزيابي
مداوم عملکرد دانشجويان دوره مذکور تدوين ،و در دستور کار قرار گیرد.
در طي ارزيابي مداوم عملکرد دانشجويان ،ضمن آگاهي از موانع و مشکالتي که بهصورت عام يا خاص در مسیر اين دوره
ممکن است بوجود آيد راهکارهای مناسب از سوی مراجع ذیصالحي که در متن رويه به آن اشاره شده است ارائه خواهد
شد .همچنین در صورت عملکرد نامناسب دانشجويان ،اقدامات اجرايي الزم در زمان مقرر اعمال خواهد شد .در اين راستا
دانشجو و استاد راهنما ،ضمن ارائه گزارشهای میانساالنه و ساالنه ،به تشريح وضعیت پیشرفت فعالیتهای
تحقیقاتي رساله و چالشهای علمي و تدارکاتي مربوطه پرداخته ،و هیأت ارزيابي نیز در راستای وظیفه نظارتي خود،
فعالیتهای انجام شده از سوی دانشجو را به صورت ساالنه ارزيابي نموده و توصیهها و مشاوره الزم را در اختیار
دانشجوبان قرار ميدهند .پيآمد قصور در انجام وظايف محوله نیز دارای راهکارهای قابل اجرا در اين رويه ميباشد که در
صورت عدم رعايت مقرّرات تعیین شده از سوی دانشجو ،منجر به صدور اخطار آموزشي خواهد بود.
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 -1مقدمه
اين رويه بر اساس مصوبه شورای تحصیالتتکمیلي دانشگاه مورخ  97/11/01و هیأت رئیسه دانشگاه تهیه شده و اجرای
آن به شرح زير انجام ميگردد.
 برای کلیه دانشجويان دوره دکتری ورودی ماقبل مهرماه سال  1397پايش حین تحصیل پس از دفاع از پیشنهاد
رساله اجراء خواهد شد.
 برای کلیه دانشجويان دوره دکتری ورودی مهرماه سال  1397و پس از آن ،پايش حین تحصیل بطور کامل اجراء
خواهد شد.
مجموعه پیش رو حاوی مقرّرات و ضوابط مربوط به پايش آموزشي و پژوهشي دانشجويان دوره دکتری در دانشگاه
صنعتيامیرکبیر مي باشد .آگاهي کلیه دانشجويان دکتری از مجموعه مقرّرات آموزشي جهت اتمام بهموقع ،کم هزينه و با
کیفیّت مطلوب اين مقطع تحصیلي الزم و ضروری است.
از آنجا که عدم اطالع يا عدم توجه به مقرّرات آموزشي نافي نفوذ آن نميباشد ،الزم است دانشجويان موارد مطرح شده در
اين رويه را عالوه بر موارد ديگری که از طريق مديريت تحصیالتتکمیلي دانشگاه و دانشکدهها اطالعرساني خواهد شد
همواره مد نظر قرار داده و دوره تحصیلي خود را بر اساس مفاد آنها برنامهريزی و مديريت نموده و با کیفیت مطلوب به
پايان برسانند .ضروری است دانشجويان همواره به پست الکترونیکي خود به آدرس دانشگاه صنعتيامیرکبیر
) (…..@aut.ac.irمراجعه داشته و از پیامهای ارسالي از سوی دانشگاه مطلع شوند .کلیه اطالع رسانيها صرفاً به اين
آدرس انجام خواهد شد.

 -2تعاریف
-

دانشگاه :در اين رويه ،دانشگاه صنعتيامیرکبیر به اختصار دانشگاه نامیده ميشود.

-

مؤسسه :منظور از مؤسسه ،کلیه مؤسسات آموزشي مورد تأيید وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری است.

-

شورا :منظور از شورا ،شورای تحصیالتتکمیلي دانشگاه است.
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دانشجو :دانشجو فردی است که در يکي از رشتههای دوره تحصیلي دکتری تخصصي ،برابر ضوابط معین پذيرفته
شده ،ثبت نام کرده ،و مشغول به تحصیل ميباشد.

-

کمیسیون موارد خاص :کمیسیون موارد خاص گروهي متشکل از مسئولین دانشگاه است که به وضعیت آموزشي و
پژوهشي دانشجويان دارای شرايط خاص و ويژه رسیدگي ميکنند.

-

گروه آموزشی :منظور از گروه آموزشي ،مجموعهای متشکل از تعدادی از اعضاء هیأتعلمي است که دارای تخصص
مشابه در يک رشته علمي ميباشند.

-

استاد راهنما :استاد راهنما يکي از اعضای هیأتعلمي دارای مدرک تخصصي با حداقل مرتبه استادياری است که
مسئولیت راهنمايي دانشجو را در طول دوره دکتری بهعهده دارد.

-

استاد مشاور :استاد مشاور يکي از اعضای هیأتعلمي دانشگاه (مشتمل بر مربي) و يا ساير متخصصان حرفهای
دارای مدرک دکتری ،و يا فرد غیر عضو هیأتعلمي "شاخص در صنعت" با مرتبه کارشناسيارشد است که
مسئولیت مشاوره دانشجو را در انجام رساله بهعهده دارد.

 هیأتداوران :منظور از هیأتداوران مجموعهای متشکل از اعضاء هیأتعلمي و يا متخصصان حرفهای (فرد غیرعضوهیأتعلمي شاخص در صنعت) است که مسئولیت ارزيابي رساله دانشجو را برعهده دارند.
-

پیشنهاد رساله :پیشنهاد رساله گزارش مکتوبي است که ضمن ارائه طرح کلي فعالیّتهای پژوهشي دوره دکتری
تخصصي ،يک سوال و رويکرد اصلي و روش پاسخ به آن را تعريف نموده ،اصالت و اهمّیت آن را مشخص کرده ،و
نوآوریها ،فعالیّتها و برنامه زمانبندی تحقیق را تشريح مينمايد.

-

نماینده شورای تحصیالتتکمیلی :نماينده شورای تحصیالتتکمیلي دانشگاه از میان اعضاء هیأتعلمي مجرب و
مرتبط با موضوع انتخاب ميشود .وی رياست جلسه را برعهده داشته و مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین و
مقرّرات جاری دانشگاه در حین برگزاری جلسات دفاع ميباشد.

-

مقاله :گزارش خالصه شدهای مستخرج از رساله دکتری که حاصل همکاری استاد/استاد/اساتید راهنما و دانشجو
ميباشد.

-

رساله :رساله گزارش مکتوب حاصل از فعالیت پژوهشي دانشجوی دوره دکتری تخصصي است که در يک زمینه
مشخص از يک رشته تحصیلي و با راهنمايي استاد/استاد/اساتید راهنما و مشاور/مشاوران تدوين ميشود .رساله
دکتری بايد مشتمل بر نکات بديع و نوآورانه پژوهش دانشجوی دکتری باشد.

-

پایش حین تحصیل :پايش ارزيابي نحوه عملکرد دانشجويان دکتری در بازههای زماني مناسب در حین تحصیل
است تا در صورت نیاز توصیه و راهکارهای الزم به دانشجو اعالم گردد .در اين راستا دانشجو و استاد/استاد/اساتید،
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ضمن ارائه گزارشهای میانساالنه و ساالنه ،به تشريح وضعیت پیشرفت فعالیّت تحقیقاتي رساله و چالشهای علمي
و تدارکاتي مربوطه ميپردازند.
-

هیأتارزیابی پایش تحصیلی :هیأتي که متشکل از استاد/استاد/اساتید راهنما و يک داور داخلي است و وظیفه
نظارت بر عملکرد دانشجو و پیشبرد مراحل تحصیل وی در طول دوره دکتری را بر عهده دارد ،هیأتارزيابي پايش
تحصیلي نامیده ميشود.

-

اخطار آموزشی :پي آمد قصور دانشجو در انجام وظايف محوله و عدم رعايت مقرّرات جاری دانشگاه اخطار آموزشي
نامیده ميشود.

-

امتیازات جبرانی :امتیازات جبراني تسهیالتي برای جبران نمره منفي ناشي از اخطارهای آموزشي ميباشد.

 -3بازههای زمانی پایش
در طول تحصیل دانشجویان دوره دکتری ،پایش به دو بخش تقسیم میگردد:
 )1پايش پیش از «دفاع از پیشنهاد رساله»
 )2پايش پس از «دفاع از پیشنهاد رساله» تا زمان «دفاع نهايي»

 -4پایش پیش از «دفاع از پیشنهاد رساله»
پايش در دو سال اول تحصیل ،ضمن نظارت بر عملکرد آموزشي ،بر عملکرد مناسب دانشجو در انتخاب و پیشبرد موضوع
پژوهش و تهیه و ارايه "پیشنهاد رساله" در زمان مقرر تأکید دارد.


از بدو ورود دانشجو تا پايان ترم چهارم ،ثبتنام کلیه ترمهای تحصیلي دانشجو در صورت صدور مجوز ثبتنام ترمي
از سوی استاد/اساتید راهنما انجام ميشود.



در صورت عدم رضايت استاد/اساتید راهنما از روند تحصیل دانشجو از شروع تحصیل تا پايان ترم سّوم ،اخطار
آموزشی کتبی از سوی استاد/اساتید راهنما صادر ميگردد.



عدم رضايت استاد/اساتید راهنما از دانشجو در ترم چهارم منجر به صدور اخطار آموزشی نوع ( )1میگردد.
نکته :بنا به تشخیص استاد/اساتید راهنما دانشجو ملزم به سپردن تعهد کتبی مبني بر تجديد نظر در روند
تحصیل خويش و اجرای برنامه تعیین شده از سوی ايشان مطابق با زمانبندی مورد نظر خواهد بود.
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دانشجويان دوره دکتری ملزم ميباشند حداکثر تا انتهای نیمسال اول تحصیلي فرم مربوط به دروس دوره آموزشي و
حوزه فعالیّتهای پژوهشي خويش را تکمیل نموده ،و پس از تأيید استاد/اساتید راهنمای خويش در اختیار
تحصیالتتکمیلي دانشکده قرار دهند.



گروه آموزشي/شورای تحصیالتتکمیلي دانشکده الزم است دروس تأيید شده توسط استاد/اساتید راهنما را بررسي و
بهتصويب برسانند.



دروس مصوب دانشجو الزم است توسط کارشناس دانشکده در پورتال آموزشي ثبت گردد.



برگزاری جلسات مشترک استاد/اساتید راهنما و دانشجو قبل از دفاع پیشنهاد رساله بصورت هفتگي انجام ميگردد.
دانشجويان ملزم ميباشند با برگزاری نشستهای هفتگی با استاد/اساتید راهنمای خود از بدو ورود تا پايان ترم
چهارم ،نسبت به تهیه و تحويل بهموقع پیشنهاد رساله خود "حداکثر تا پايان ترم چهارم" اقدام نمايند.



با ورود دانشجو به ترم پنجم و عدم دفاع از پیشنهاد رساله ،دانشجو مشمول يک اخطار آموزشي نوع ( )1ميگردد و
پورتال آموزشي وی در ترم پنجم به تعلیق موقت تغییر مييابد.



با ورود دانشجو به ترم ششم و عدم دفاع از پیشنهاد رساله دانشجو مشمول يک اخطار آموزشي نوع ( )1ميگردد و
وضعیت آموزشي وی به اختتام پرونده محروم از تحصیل تغییر مييابد.
نکته( :)1با توجه به عدم دفاع از پیشنهاد رساله دسترسي دانشجو برای انتخاب واحد مسدود ميگردد .
نکته( :)2پس از دفاع از پیشنهاد رساله و ارسال گزارش مربوطه از سوی دانشکده به تحصیالتتکمیلي دانشگاه،
گزارش مذکور در پورتال دانشجو ثبت شده ،رساله برای دانشجو اخذ گرديده و وضعیّت آموزشي وی فعال ميگردد.
نکته( :)3صدور مجوز دفاع پیشنهاد رساله دانشجويان شهريهپرداز منوط به فعال بودن کد مالي نیمسال جاری آنها
ميباشد.



در صورتیکه دانشجو تا پايان ترم ششم تحصیلي از پیشنهاد رساله خود دفاع ننمايد ،پرونده تحصیلي وی در هیچ
مرجعي قابل بررسي نبوده ،و امکان دفاع از پیشنهاد رساله وجود نخواهد داشت .در اين شرايط حکم اخراج دانشجو با
ورود به ترم هفتم از سوی مديريت تحصیالتتکمیلي دانشگاه صادر ميگردد.
پايان مهلت دفاع از پیشنهاد رساله در ترم ششم در "نیمسال اول"  :پایان بهمنماه هر سال تحصیلی
پايان مهلت دفاع از پیشنهاد رساله در ترم ششم در "نیمسال دوم"  :پایان شهریورماه هر سال تحصیلی
تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
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 -5پایش پس از دفاع از «پیشنهاد رساله» تا زمان «دفاع نهایی»
دانشجو پس از دفاع از پیشنهاد رساله ،بهغیر از جلسات مستمر هفتگي ،در هر سال تحصیلي در دو مرحله به شرح زير
موظف به ارائه گزارش پیشرفت کار خويش ميباشد.
الف) گزارش میانساالنه  :دانشجو و استاد/اساتید راهنما الزم است هر  6ماه یکبار در جلسهای مشترک گزارشهای
مربوط به روند تحصیل دانشجو را مورد بررسي قرار دهند و مجموعه فعالیتهای  6ماه گذشته را ارزيابي و فعالیتهای
مورد نظر برای  6ماه آتي را تدوين نموده و کلیه ارزيابيها ،نظرات صريح استاد/اساتید راهنما و توافقات بین آنها در
پورتال آموزشي دانشجو ثبت گردد.
ب)گزارش ساالنه :دانشجو الزم است به صورت ساالنه ضمن ارائه يک گزارش کتبي ،در يک جلسه رسمي با حضور
اعضاء هیأتارزیابی متشکل از استاد/اساتید راهنما و یک داور داخلی تعیین شده از سوی دانشکده گزارش
پیشرفت رساله خود را ارائه نمايد .در اين جلسه ضمن ارزيابي میزان پیشرفت رساله ،چالشها و موانع موجود در راستای
انجام رساله بررسي ،و گزارش ميشود .کلیه ارزيابيها و توافقات جلسه در پورتال دانشجو ثبت ميگردد .در اين مقطع
الزم است استاد/اساتید راهنما و داور تعیین شده به صراحت در خصوص میزان پیشرفت رساله دانشجو اظهار نظر نمايند.
ادامه تحصیل دانشجو منوط به موافقت و اعالم رضايت هیأت ارزيابي از روند تحصیل و عملکرد دانشجو ميباشد.
در صورت عدم رضايت هیأت ارزيابي از عملکرد دانشجو ،هیأت مذکور ميتواند به وی اخطار آموزشي بدهد که در پرونده
دانشجو ثبت ميشود و کلیه اخطارهای آموزشي مطابق با جدول شماره ( )1و به شرح زير اعمال خواهد شد :


در صورت عدم رضایت استاد/اساتید راهنما از عملکرد دانشجو در ترم  9 ،7و  11مطابق با جدول شماره ()1
تحت عنوان اخطارهای آموزشي ،ضمن اخذ تعهد از دانشجو مبني بر ضرورت حضور مستمر و فعال در دانشکده و
جبران تأخیر در پیشرفت رساله ،استاد/اساتید راهنما ميتوانند طي اخطار کتبي که در پرونده دانشجو ثبت خواهد
شد نکات مورد نظر و توصیههای الزم را به دانشجو ارائه نمايند.

نکته :هزينه تمديد سنوات آموزشي دانشجويان از ترم دهم مطابق با تعرفه مالي مقرّرات جاری دانشگاه اخذ خواهد شد.


در صورت عدم رضایت هیأتارزیابی از میزان پیشرفت کار دانشجو در ترم  10 ، 8و  ،12دانشجو عالوه بر
اينکه مشمول اخطار آموزشي نوع ( )1خواهد بود ميبايست هزينههای تعیین شده مطابق با تعرفه مالي دانشگاه را از
ترم  10و پس از آن پرداخت نمايد.



در صورت عدم دفاع از رساله و ورود دانشجو به ترم سیزدهم ،چنانچه کمیسیون موارد خاص دانشگاه با
تمديد سنوات آموزشي دانشجو موافقت نمايد وی مشمول اخطار آموزشي نوع ( )1و پرداخت هزينه مطابق با تعرفه
مالي دانشگاه ميباشد.
تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
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در صورت عدم دفاع از رساله و ورود دانشجو به ترم چهاردهم ،چنانچه کمیسیون موارد خاص دانشگاه با
تمديد سنوات آموزشي دانشجو موافقت نمايد وی مشمول اخطار آموزشي نوع ( )2و پرداخت هزينه مطابق با
تعرفه مالي دانشگاه ميباشد.



در صورت عدم دفاع از رساله تا پایان ترم چهاردهم ،پرونده دانشجو در هیچ مرجعي قابل بررسي نبوده ،و
حکم اخراج ايشان با ورود به نیمسال پانزدهم از سوی مديريت تحصیالتتکمیلي دانشگاه صادر خواهد شد.

 -6زمان ارائه گزارشها و جلسات پایش پس از «دفاع از پیشنهاد رساله»
الف) زمان برگزاری جلسات میانساالنه طي توافق بعمل آمده بین استاد/اساتید راهنما و دانشجو تعیین ميگردد و
گزارش جلسه مذکور ميبايست به شرح زير در پورتال دانشجو ثبت گردد:


نیمسال اول تحصیلی :چنانچه جلسه میانساالنه در نیمسال اول تحصیلي برگزار گردد الزم است گزارش آن
حداکثر تا پانزدهم اسفندماه همان سال توسط کارشناس تحصیالتتکمیلي دانشکده در پورتال آموزشي دانشجو ثبت
گردد.



نیمسال دوم تحصیلی :چنانچه جلسه میان ساالنه در نیمسال دوم تحصیلي برگزار گردد الزم است گزارش آن
حداکثر تا پانزدهم تیرماه همان سال توسط کارشناس تحصیالتتکمیلي دانشکده در پورتال آموزشي دانشجو ثبت
گردد.

ب) زمان برگزاری جلسات ساالنه در اختیار دانشکدهها ميباشد و گزارش جلسه مذکور ميبايست توسط کارشناس
تحصیالتتکمیلي دانشکده در پورتال دانشجو ثبت گردد.

 -7محتویات گزارش ساالنه دانشجو
گزارشي که توسط دانشجو به صورت ساالنه ارائه ميگردد الزم است منعکس کننده موارد زير باشد:






فعالیتهای انجام شده دانشجو در طول يک سال گذشته
سرفصل فعالیتهای شش ماهه و يک ساله بعدی
مشخصات کامل و اعالم زمان مقاالت ارسال شده
زمان احتمالي تهیه و ارسال مقاالت بعدی
تشريح هرگونه موانع و چالشهای قبلي ،فعلي و آتي در رابطه با پیشرفت رساله
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رویه طرح ارزیابی مداوم عملکرد
دانشجویان دوره دکتری

شماره:
ويرايش:
صفحه:

AUT-PR-3317

تاريخ1398/02/07 :

1
10

از:

14

 -8محتوای گزارش و اعالم نظر استاد/اساتید راهنما در خصوص نحوه عملکرد دانشجو
گزارشي که توسط استاد/اساتید راهنما به صورت ساالنه ارائه ميگردد ،الزم است منعکس کننده موارد زير باشد:








ذکر ارتباط و يا عدم ارتباط منظم (هفتگي ،دو هفتگي؛ ماهیانه) دانشجو با استاد راهنما در يک سال گذشته
ارزيابي میزان (درصد) پیشرفت رساله دانشجو در بخشهای تئوری و تجربي و ارزيابي کیفیت عملکرد وی
شناسايي و برجستهسازی هر موضوعي که مانع عملکرد مناسب دانشجو شده است و يا خواهد شد و ارائه راهنمايي
الزم در اين خصوص جهت مرتفع شدن موانع
پیشبیني زمان احتمالي ارسال و پذيرش مقاله
پیشبیني زمان احتمالي دفاع نهايي
مشورت با ديگر اعضای تیم راهنما بر حسب نقش مورد انتظار از آنان و انعکاس نظرات

نکته( :)1استاد راهنمای اول مسئول هماهنگي با تیم راهنمايي (استاد راهنمای د ّوم،سوّم (همکار خارجي) و استاد/اساتید
مشاور) است و نظرهای اعالم شده از طرف ايشان بهعنوان نظر تیم راهنما در نظر گرفته ميشود.
نکته( :)2کلیه فرمها و اظهارنظرهای پايش در پورتال دانشجو ثبت گرديده و قابل رويت و استناد توسط دانشکده و
دانشگاه خواهد بود.

 -9گزارش هیأتارزیابی
در پايان جلسه ،اعضای هیأتارزيابي يکي از توصیههای زير را خواهند داشت :


میزان عملکرد دانشجو و کیفیت کار رضایتبخش است و اتمام موفقیتآمیز دوره در بازه زماني مورد انتظار متصور
است.

نکته :دانشگاه انتظار دارد دانشجو در مدت حداکثر  9نیمسال تحصیلي ،دوره دکتری را با کیفیت مطلوب به اتمام
برساند.


میزان عملکرد دانشجو و کیفیت کار بهطور نسبی رضایتبخش است اما جنبههايي از عملکرد نامطلوب نیز
شناسايي گرديد که به دانشجو تذکرات الزم داده شد.



میزان عملکرد دانشجو و کیفیت کار رضایتبخش نمیباشد و در اين خصوص به دانشجو اخطار آموزشي نوع ()1
داده ميشود .بر اين اساس به دانشجو فرصت داده ميشود ظرف مدت حداقل  2و حداکثر  5ماه شواهدی از عملکرد
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مناسب بر مبنای مجموعهای روشن از معیارهای مندرج در گزارش هیأتارزيابي را تهیه ،و به دفتر تحصیالتتکمیلي
دانشکده ارائه نمايد.
نکته :پس از برگزاری جلسه ساالنه در صورت لزوم ارائه گزارش مبني بر ارائه شواهدی از عملکرد مناسب دانشجو در
خصوص پیشرفتکار در بازه زماني تعیین شده از سوی هیأتارزيابي(حداکثر  5ماه از تاريخ جلسه) الزم است گزارش
مذکور که به تأيید هیأتارزيابي رسیده توسط دانشکده در پورتال آموزشي دانشجو منعکس گردد.

 -10اخطارهای آموزشی و جرایم
ادامه تحصیل دانشجو منوط به عملکرد مناسب آموزشي-پژوهشي ايشان ميباشد ،لذا عدم رعايت بموقع مقرّرات و يا عدم
پیشرفت مورد انتظار در رساله (با تأيید استاد/اساتید راهنما و يا هیأتارزيابي) اخطار آموزشي به همراه داشته و ميتواند
منجر به کسر امتیاز پايش به شرح زير گردد:


اخطارهای آموزشي که در طول دوره تحصیل دانشجو تعیین ميگردد مطابق با جدول شماره ( )1اعمال خواهد شد و
ميتواند منجر به کسر امتیاز پايش ،جريمه مالي و يا اخراج مطابق با آيیننامه دوره دکتری و مصوبات آموزشي
شورای تحصیالتتکمیلي دانشگاه گردد.



امتیاز منفي اخطارهای آموزشي مطابق با جدول شماره ( )2تعیین خواهد شد.



نمره پايش حین تحصیل بر اساس امتیاز منفي ناشي از اخطارهای آموزشي مطابق با جدول شماره ( )3تعیین خواهد
شد.
امتیازات جبراني نمره منفي ناشي از اخطارهای آموزشي مطابق با جدول شماره ( )4منظور ميگردد.
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جدول شماره ( - )1اخطارهای آموزشی
زمان

موضوع

نوع اخطار

امتیاز منفی

ترم 1

ارزیابی میانساالنه (عدم رضایت استاد راهنما)

اخطار کتبی

0

ترم 2

ارزیابی میانساالنه (عدم رضایت استاد راهنما)

اخطار کتبی

0

ترم 3

ارزیابی میانساالنه (عدم رضایت استاد راهنما)

اخطار کتبی

0

ترم 4

ارزیابی میانساالنه (عدم رضایت استاد راهنما)

اخطار نوع ()1

1

ورود به ترم 5

عدم دفاع از پیشنهاد رساله

اخطار نوع ()1

1

ورود به ترم 6

عدم دفاع از پیشنهاد رساله

اخطار نوع ()1

1

ورود به ترم 7

عدم دفاع از پیشنهاد رساله

عدم امکان ادامه تحصیل (اخراج)

ورود به ترم 7

ارزيابي میانساالنه (عدم رضايت استادراهنما)

اخطار کتبي و اخذ تعهد از دانشجو توسط استاد راهنما

-

ورود به ترم 8

ارزیابی ساالنه (عدم رضایت هیأتارزیابی)

اخطار نوع ( )1به تشخیص هیأتارزیابی

1

ورود به ترم 9

ارزيابي میانساالنه (عدم رضايت استادراهنما)

اخطار کتبي و اخذ تعهد از دانشجو توسط استاد راهنما

-

ورود به ترم 10

ارزیابی ساالنه (عدم رضایت هیأتارزیابی)

اخطار نوع ( +)1پرداخت مالی طبق ضوابط جاری

1

ورود به ترم 11

عدم دفاع از رساله
ارزيابي میانساالنه (عدم رضايت استاد راهنما)

اخطار کتبي و اخذ تعهد از دانشجو توسط استاد راهنما
 +پرداخت مالي طبق ضوابط جاری

-

ورود به ترم 12

عدم دفاع از رساله

اخطار نوع ( +)1پرداخت مالی طبق ضوابط جاری

1

ارزیابی ساالنه (عدم رضایت هیأتارزیابی)
ورود به ترم 13

عدم دفاع از رساله

اخطار نوع ( +)1پرداخت مالي طبق ضوابط جاری

1

ورود به ترم 14

عدم دفاع از رساله

اخطار نوع ( +)2پرداخت مالي طبق ضوابط جاری

2

جمع اخطارهای آموزشي
ورود به ترم 15

عدم دفاع از رساله

9
اخراج
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جدول شماره ( - )2امتیاز منفی اخطارهای آموزشی

نوع اخطار آموزشی

کتبی

امتیاز منفی

-

نوع 1

1

جدول شماره ( - )3نمره پایش حین تحصیل بر اساس امتیاز منفی ناشی از اخطارهای آموزشی

جمع امتیازهای منفی

0

1

2

3

4

5

6

نمره بابت پایش حین تحصیل

3

3

3

2

1/67

1/33

1

7

8

0/33 0/67

نکته  :برای امتیازهای منفي کمتر از  ،3کسر نمره پايش لحاظ نميگردد.
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جدول شماره (-)4امتیازات جبرانی نمره منفی ناشی از اخطارهای آموزشی

توضیحات

امتیاز جبرانی
به ازای هر مقاله

دفاع نهايي از رساله تا پايان نیمسال نهم

 2امتیاز مثبت

دفاع نهايي از رساله تا پايان نیمسال دهم

 1امتیاز مثبت

اضافه بر تعداد مقاالت اعالم شده برای صدور مجوز دفاع نهايي مستخرج از رساله ،به ازای پذيرش يا
چاپ هر مقاله در مجالت دانشگاه امیرکبیر امتیاز جبراني منظور خواهد شد.

 0/5امتیاز مثبت

اضافه بر تعداد مقاالت اعالم شده برای صدور مجوز دفاع نهايي مستخرج از رساله ،به ازای پذيرش يا
چاپ هر مقاله  ISIدر مجالت  Q1يا  Q2امتیاز جبراني منظور خواهد شد.

 2امتیاز مثبت

اضافه بر تعداد مقاالت اعالم شده برای صدور مجوز دفاع نهايي مستخرج از رساله ،به ازای پذيرش يا
چاپ هر مقاله  ISIدر مجلههای  Q3امتیاز جبراني منظور خواهد شد.

 1امتیاز مثبت

اضافه بر تعداد ثبت اختراع بینالمللي  European Patent ،US Patentو  Japan Patentمورد استفاده
برای صدور مجوز دفاع نهايي مستخرج از رساله ،به ازای هر ثبت اختراع امتیاز جبراني منظور خواهد
شد.

 2امتیاز مثبت

نکته( :)1به ازای هر مقاله مازاد حائز شرايط ،امتیاز مثبت منظور شده و چنانچه دانشجو در طول تحصیل مشمول امتیاز منفي باشد از آن
کسر خواهد شد.
نکته( :)2به ازای هر ثبت اختراع بینالمللي مازاد حائز شرايط ،امتیاز مثبت منظور شده و چنانچه دانشجو در طول تحصیل مشمول امتیاز
منفي باشد از آن کسر خواهد شد.
نکته( :)3نمره پايش حین تحصیل بر اساس جمع امتیازهای منفي  3و باالتر از آن بصورت خطي محاسبه ميگردد.
نکته( :)4امتیازات جبراني مثبت قادر به ترمیم نمره دفاع از رساله که از سوی هیأتداوران در جلسه دفاع نهايي تخصیص مييابد ،نخواهد
بود.

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

