مجموعه ضوابط تحصیالت تکمیلی
دانشکده برق و کامپیوتر
دانشگاه صنعتی اصفهان
(نسخه )1400/2/15

دوره تحصیلی دکترا

شیوهنامه اجرايی آيیننامه آموزشی دوره تحصیلی دکترا
دانشگاه صنعتی اصفهان
(اجرا براي وروديهاي  98به بعد)
مقدمه
اين شييه نامه بر اسيياآ ييهننامه يکپارچه يم زشييی دور هاي تحصييهلی (شييرار
 2/43069م رخ  ) 97/3/1و هرچنهن در راسييي اي بامييي نا مه اجرايی وزار ،ل
تحقهقا ،و فناوري در خص ص تف يض اخ هار به دانمگا ها (شرار  2/288715م رخ
 )1395/12/15تدوين شد است.
ماد  .1هدف
هدف از اين ييهن نامه ان ظا باميهد به ام ر تحصيهلی دانميا يا از قري تعههن
چارچ ب قان نی براي اجراي هراهنگ يکپارچه و صيييحهر برنامه هاي يم زشيييی و
پژوهمييی دانمييگا به منظ ر تربهت نهروي انسييانی م اصييت م عآد يشيينا با ل و
يخرين د س اوردهاي لری و منطب با نهازهاي جامعه می با شد .اناا اين هدف در
راسييي اي بآر گهري بآهنه از ظرفهتهاي م ج د براي ارتقاي سيييطر يهفی يم ز و
پژوهش در دور يارشناسی يارشناسی ارشد و دي راي تاصصی است.
ماد  .2تعاريف
به وب سايت تحصهال ،تکرهلی دانمکد برق ويامپه تر مراجعه ش د.
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باش ناست :يلها ،و پذير
ماد
يزم
بد
زبا

 .3شرط ورود به دانمگا تايهد شايس گیهاي ر می از قري پذيرف ه شد در
ورودي و يا يسب پذير از دانمگا قب ض ابط و مقررا ،مص ب وزار ،دارا
مدرك ر سری پايا دور يار شنا سی ار شد م رد تايهد وزار ،و احراز ت انايی در
انگلهسی است.

تبصييير  .شيييرط ز ورود به دور دي را دارا ب د مدرك زبا از يکی از يزم نآاي
مندرج در جدول  1با حداقل ام هاز ز در اين جدول اسيييت .در صييي ر ،د دارا
ب د اين شيييرط در بدو ورود پذيرف ه شيييد دور دي را می ت اند بط ر وضيييعهت
"م مروط در زبا " ثبت نا يند .شرط ز براي ثبت نا در يزم جامع يم ز شی
يسب حد نصاب ز در زبا انگلهسی است.
جدول  . 1حد نصاب ز يزم هاي زبا انگلهسی م رد تايهد براي پذير

قطعی در دور

دي را
نا يزم
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حداقل نرر

ماد  .4يم ز

5.5
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520

500

60

در دانمگا مب نی بر نظا واحدي و به زبا فارسی است.

تب صر  .دان مگا اخ هار دارد با ر ايت نظا يم ز شی برنامه در سی م ص ب را براي
دانما يا خارجی و يا دور هاي بهنالرللی به زبا انگلهسی ارائه نرايد.
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ماد  . 5دانمگا م ظف است برنامههاي يم زشی و درسی مص ب دانمگا و يا ش راي
الی بر نا مهريزي يم زشيييی وزار ،را براي دور اي يه در ي با ما ز مراجع قان نی
دانما پذيرف ه است اجرا يند.
تب صر  .1چگ نگی و ترتهب ارائه دروآ هر دور تح صهلی ر ش ه و يا گرايش با ر ايت
پهشنهاز/هرنهاز هر درآ قب برنامه درسييی مصي ب بر آد گرو يم زشييی و تايهد
دانمکد و يره ه برنامه ريزي يم زشی /تحصهال ،تکرهلی دانمگا است.
ماد  .6يم ز
است.

رايگا براي هر دانما در هر دور تحصهلی صرفا يك بار امکا پذير

ماد  .7برنامهريزي و ت صره گهري دربار تق ي يم ز شی چگ نگی ا ال و ثبت نرر
زما حذف و اضيييافه نح ا راه به ن ايم ام حانا ،تاريخ تاديد نظر و غهر قب
دس رالعرل اجرايی مص ب دانمگا اناا میش د .

باش دو  :مرحله يم زشی
ماد  .8مد ،مااز تح صهل در دور دي ري تا ص صی حداقل  6و حدايثر  8نهر سال
ا ست و تح صهل در اين دور به ص ر ،ترا وقت ا ست .با اترا سن ا ،مااز امکا
تحصهل در ي دور از دانما سلب میش د.
تبصر  .1درص رتی يه دانما در مد ،مقرر دانش يم خ ه نم د دانمگا اخ هار دارد
به په منآاد ا س اد (ا س ادا ) راهنرا و تأيهد ش راي تح صهال ،تکرهلی دان مکد مد،
تحصهل وي را حدايثر تا دو نهرسال افزايش دهد.
تبصيير  .2درصيي رتیيه دانمييا بنا به للی خارج از اخ هار خ د و يا بروز ممييکال،
غهرقابلپهشبهنی در پايا نهرسييال ده م ف به اترا تحصييهل نمي د به پهمينآاد
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ا س اد راهنراي دان ما و تأيهد ش راي تح صهال ،تکرهلی دان مکد يره ه من اب
وضعهت دانما را بررسی و م ناسب با يرهت و يهفهت فعالهتهاي لری دانما در
م رد مد ،و نح ادامه تحصيييهل يا اخراج وي تصيييره گهري قطعی خ اهد نر د .در
ص ر ،ي سب م افقت يره ه من اب و ندا ش ن م مکل نظا وظهفه دان ما م ظف
اسييت از نهرسييال ده به بعد بر اسيياآ ق انهن مصي ب ههأ ،امناي دانمييگا شييآريه
پرداخت نرايد.
تبصيير  .3تحصيييهل ه زما دانميييا ي اين دور در هرا دور يا سييياير دور هاي
تحصهلی مرن ع است.
ماد  .9تعداد واحدهاي در سی دور دي ري تا ص صی  36واحد ا ست يه از اين تعداد
 12تا  18واحد يم ز شی و  18تا  24واحد پژوه می ا ست (ر ساله دي را) يه در برنامه
درسی هر رش ه تحصهلی مص ب يره ه برنامه ريزي يم زشی دانمگا ممات و لحاظ
می ش د.
تبصيير  .1واحدهاي درسييی بهمنظ ر تسييلط بر مفاهه ن ين هر رش ي ه و تق يت ت ا
لری دانمييا براي اجراي فعالهتهاي پژوهمييی دور با نظر اسيي اد راهنرا و تأيهد
ش راي تحصهال ،تکرهلی دانمکد بر اساآ برنامه درسی مص ب هر رش ه ان ااب می
ش د.
تبصيير  .2معادلسييازي و پذير واحدهاي درسييی گذراند شييد دانمييا در هرهن
مقطع و در دانمگا هاي سطر  1و 2به تماهت دانمکد امکا پذير است.
تبصر  .3در ص رتی يه تعداد واحد دروآ معادل سازي شد  8واحد يا بهم ر باشد
يك نهرسال از سن ا ،مااز تحصهلی دانما ياس ه میش د.
تب صر  .4در ص ر ،نهاز به په منآاد ا س اد راهنرا و تأيهد ش راي تح صهال ،تکرهلی
دانمييکد دانمييا م ظف اسييت حدايثر تا  6واحد درسييی را به ن ا "درآهاي
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جبرانی" با حداقل نرر  14بگذراند .گذراند اين درآ ها اجباري اسيييت اما نرر و
واحد ينآا در محاسبه مهانگهن نهرسال و مهانگهن يل لحاظ نریش د.
تبصيير  .5حداقل و حدايثر تعداد واحد درسييی (جبرانی/اصييلی) در يك نهرسييال به
ترتهب  6و  10واحد اسيييت .درصييي رتیيه تعداد واحدها به هر دلهل ير ر از  6واحد
باشد ي نهرسال به ن ا يك نهرسال يامل در نظر گرف ه خ اهد شد.
ماد  .10نرر ارز شهابی از هر درآ به ص ر ،ددي از صفر تا  20محا سبه می ش د.
حدا قل نرر قب لی در هر درآ  14و م هانگهن يل قا بل قب ل پس از گذرا ند ت را
واحدهاي يم زشی  16است.
تبصيير  . 1درصيي رتیيه مهانگهن يل نررا ،دانمييا پس از گذراند ترا واحدهاي
يم ز شی ير ر از  16/00با شد دان ما مااز ا ست با نظر ا س اد راهنرا فقط در يك
نهرسال تحصهلی درآهايی را الو بر سقف واحدهاي درسی براي جبرا معدل يل
بگذراند در غهر اين ص ر ،از ادامه تحصهل محرو میش د.
تبصيير  .2براي ورود به مرحله ارزيابی جامع يسييب مهانگهن يل حداقل  16از ترا
دروآ دور الزامی است.
ماد  .11ح ض ر دان ما در ترا جل سا ،يالآ دروآ دور هاي تح صهلی ح ض ري
الزامی است.
تب صر  .1اگر دان ما در ق ل يك نهر سال تح صهلی در در سی بهش از سه شانزده
جلسييا ،يالآ و يا در جلسييه ام حا پايا نهرسييال هرا درآ غهبت يند در ي
درآ با نرر صييفر و يا نرر مردودي ديگري يه بر اسيياآ تکالهف و ام حا مها تر
محاسبه شد مردود می ش د .در ص رتی يه به تماهت دانمگا غهبت دانما م جه
تماهت داد ش د ي درآ از مار ه درآهاي ي نهرسال حذف میش د.
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تبصر  .2تماهت م جه ب د غهبت ناشی از بهراري يا ساير ممکال ،جسری مانند
بارداري زايرا معل لهت ح ادث و غهر بر آد مريز بآداشيييت و درما دانميييگا
است.
تب صر  .3نح ح ض ر دان ما در جل سا ،يالآ درآ در دور هاي نهرهح ض ري و
غهر حض ري قب دس رالعرل مص ب دانمگا اناا میش د .
ماد  .12په مرفت تح صهلی دان ما در هر درآ ت سط ض ههأ ،لری يا مدرآ
هرا درآ و بر ا ساآ ح ض ر شريت در فعالهتهاي يال سی اناا تکالهف و ن ايم
ام حانا ،ارزيابی میش د و بر مبناي ددي بهن صفر تا بهست محاسبه میش د.
تبصر  .1برگزاري يزم

پايا تر ي بی براي درآهاي نظري الزامی است.

تبصر  .2نرر درآ پس از ارسال به ادار يل يم ز

غهر قابل تغههر است.

تبصيير  .3مدرآ م ظف اسييت برگههاي ام حانی هر درآ را به ن ا سييابقه درآ
حداقل تا دو نهرسال تحصهلی بعد نگآداري نرايد.
ماد  .13دانما ي م قاضی انصراف از تحصهل بايد درخ است انصراف خ د را شاصا
و به ص ر ،ي بی با ذير تاريخ و امضا شد به دانمکد تسله يند .دانما مااز است
فقط براي يك بار و تا دو ما از تاريخ ارائه درخ اسييت تقاضيياي انصييراف خ د را پس
بگهرد؛ در غهر اين ص ر ،پس از انقضاي اين مآلت حک انصراف از تحصهل وي صادر
میش د.
تبصر  .تصره گهري براي بازگمت به تحصهل دانما ي منصرف از تحصهل بر مراجع
ذيصالح در دانمگا است.
ماد  .14د مراجعه يا د ثبت نا دانميييا در يك نهرسيييال تحصيييهلی به منزله
انصراف از تحصهل تلقی میش د.
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تب صر  .در ص رتی يه قبل از اترا ي نهر سال تح صهلی دان ما درخ ا ست ادامه
تحصهل خ د را به هررا د يل ز ارائه نرايد با تايهد اس اد راهنرا و م افقت ش راي
تحصييهال ،تکرهلی دانمييکد و د وج د منع يم زشييی ديگر امکا ادامه تحصييهل
وج د دا ش ه و براي ي نهر سال مرخ صی تح صهلی لحاظ می ش د .در غهر اين ص ر،
انصراف از تحصهل وي صادر میش د.
ماد  . 15دان ما میت اند با م افقت دان مگا و اح ساب سن ا ،تح صهل حدايثر دو
نهر سال از مرخ صی تح صهلی ا س فاد يند .درخ ا ست دان ما پس از تأيهد ا س اد
راهنرا و ش راي تحصهال ،تکرهلی دانمکد براي تصره گهري به تحصهال ،تکرهلی
دانمگا ارسال خ اهد شد.
تب صر  .برر سی ساير م صادي مرخ صی تح صهلی مانند مرخ صی زايرا مرخ صی
پزشکی در ص ر ،تايهد پزشك مع رد دانمگا مام ريت هرسر يا والدين با اح ساب
و يا بدو اح ساب در سن ا ،تحصهلی در اخ هار دانمگا است.
ماد  . 16در شرايط خاص حذف يك نهر سال تح صهلی با درخ ا ست ي بی دان ما
تايهد دان مکد و تايهد دان مگا قبل از شروع ام حانا ،و با ر ايت اح ساب در سن ا،
تحصهلی امکا پذير است .حذف تر تنآا يکبار در ق ل دور تحصهل امکا پذير است.
ماد " .17تغههر رش ه" يا "ان قال" دانما ي دور دي ري تاصصی در هرا دانمگا
يا ساير دانمگا ها (دول ی -غهردول ی) مرن ع است.
ماد  .18در را س اي ارتقاي ت انايیهاي يم ز شی پژوه می و اجرايی دان ما يا دور
دي را دان ما يا م ظف ه س ند يه در ام ر يم ز شی پژوه می و اجرايی با دان مکد
هرکاري ينند .نح اناا اين يار قی دس رالعرلی ت سط ش راي تحصهال ،تکرهلی
دانمگا تدوين و در هها ،رئهسه دانمگا به تص يب میرسد.
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باش س  :ارزيابی جامع
ماد  .19ارزيابی جامع بهمنظ ر ارزيابی قابلهتهاي يم زشی و پژوهمی دانما و براي
ا س ررار فعالهتهاي پژوه می اناا میگهرد .ارزيابی جامع داراي دو باش يم ز شی و
پژوه می ا ست و قب لی در ي من ط به م فقهت در هر دو باش ا ست .د م فقهت يا
د شريت در هر ن بت در هر باش بهمنزله د م فقهت در ارزيابی جامع است.
ماد  .20باش يم زشييی ارزيابی جامع پس از ارائه مدرك قابل قب ل زبا انگلهسييی
م رد تأيهد دانميييگا (جدول  )1گذراند حداقل  12واحد از واحدهاي درسيييی دور
ت سييط دانمييا و يسييب مهانگهن يل حداقل  16/00از واحدهاي اخذ شييد دور
حدايثر تا پايا نهر سال چآار تح صهلی قب ت ماهت و برنامه ش راي تح صهال،
تکرهلی دانمکد برگزار میش د.
تب صر  .ارزيابی باش پژوه می صرفاً بعد از م فقهت دان ما در باش يم ز شی اناا
میگهرد.
ماد  .21باش يم ز شی ارزيابی جامع در حداقل  3درآ تح صهال ،تکرهلی مرتبط با
رش ه دانما با اول يت در راس اي م ض ع تحقه به پهمنآاد اس اد راهنرا و تص يب
شيي راي تحصييهال ،تکرهلی دانمييکد به رل میييد .اين ارزيابی بهصيي ر ،ي بی و
شفاهی برگزار میش د.
ماد  .22شرط قب لی در باش يم ز شی ارزيابی جامع ي سب نرر قب لی در هر ماد
درسی يزم جامع و يسب مهانگهن يل حداقل  16/00است .در ص ر ،د م فقهت
در ارزيابی يم زشی در اولهن بار بهشرط ر ايت مفاد ماد  23دانما میت اند براي بار
دو نهز در ارزيابی شريت نرايد.
ماد  .23در ص ر ،د قب لی و يا د احراز شرايط شريت در باش يم زشی ارزيابی
جامع از دان ما در پنارهن نهر سال تح صهلی ثبتنا به رل نریييد و دان ما از
تحصهل محرو میگردد.
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ماد  .24هها ،ارزيابی جامع يم زشی م مکل از اس اد (اس ادا ) راهنرا و حداقل سه
داور از ا ضاي هها ،لری داراي حداقل مرتبه ا س ادياري با  3سال سابقه تدريس يا
تحقه در مقطع تحصييهال ،تکرهلی به ان ااب شي راي تحصييهال ،تکرهلی دانمييکد
است.
ماد  .25تصيي يب قرح پهميينآادي رسيياله (پروپ زال) پس از گذراند م فقهتيمهز
ارزيابی جامع يم زشی شرط ز براي اجراي رساله در دور دي راي تاصصی است.
ماد  .26باش پژوهمی ارزيابی جامع بر اساآ داوري گزار ي بی و شفاهی دانما
از مهزا و نح په مرفت امر پژوهش ت سط هها ،ارزيابی در دو ن بت جامع پژوه می
 1و جامع پژوهمی  2ص ر ،میگهرد .ضرور ،دارد ارزيابی جامع پژوهمی  1حدايثر
در پايا نهرسييال پنا و ارزيابی جامع پژوهمييی  2حدايثر در پايا نهرسييال هف
صي ر ،گهرد .نظر هها ،ارزيابیينند به دو صي ر" ،قب ل" و يا "رد" اسييت .دريافت
نظر "رد" در هر مرحله به ن ا مردودي در ارزيابی جامع محس ب میش د .در ص ر،
مردودي در هر يك از ارز يابی هاي پژوهميييی  1يا  2براي برگزاري م ادد ارز يابی
پژوهمی نهازي به برگزاري مادد ارزيابی يم زشی نا اهد ب د.
ماد  .27هدف ا صلی از يزم جامع پژوه می 1دفاع از پروپ زال ر ساله دي را و هدف
از يزم جامع پژوه می 2اقرهنا از په مرفت ر ساله دي را در را س اي م ض ع ر ساله
در حض ر ههأ ،داورا است.
تبصييير  .رويکردها و سيييهاسيييتهاي يال براي جآتدهی به مح رهاي مطالعاتی و
تحقهقاتی دانميا يا در ان ااب م ضي ع و نگار رسياله از سي ي معاونت پژوهش و
فناوري دانمگا تعههن و ض ابط و شرايط اخ صاصی اناا ي در قالب رساله را ش راي
تحصهال ،تکرهلی دانمگا تص يب میيند.
ماد  .28ههأ ،ارزيابیهاي جامع پژوه می م مکل از ا س اد (ا س ادا ) راهنرا ا س اد
(اسييي ادا ) ممييياور و حداقل دو نفر داور از ا ضييياي ههأ ،لری داراي حداقل مرتبه
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ا س ادياري با حداقل  3سال سابقه فعالهت در دور هاي تح صهال ،تکرهلی به ان ااب
ش راي تحصهال ،تکرهلی دانمکد است .حداقل يکی از داورا ارزيابی جامع پژوهمی
 2بايد داراي مرتبه دانمهار به با و از خارج دانمگا ان ااب ش د.
ماد  .29در ص ر ،د قب لی و يا د احراز شرايط شريت در ارزيابی جامع پژوهمی
 1تا پايا نهرسييال پنا و در ارزيابی جامع پژوهمييی  2تا پايا نهرسييال هف از
دانما ثبتنا به رل نریييد و دانما از تحصهل محرو میش د.
تب صر  :در ص رتی يه محرومهت از تح صهل دان ما بر ا ساآ م اد  23يا  29نا شی از
د ر ايت زمانبندي و يسر سن ا ،مرب قه باشد به پهمنآاد اس اد راهنراي دانما
و تأيهد ش راي تحصهال ،تکرهلی دانمکد يره ه من اب وضعهت دانما را بررسی
و م نا سب با يرهت و يهفهت فعالهتهاي لری دان ما در م رد نح ادامه تح صهل
يا اخراج وي تصره گهري قطعی خ اهد نر د .در ص ر ،يسب م افقت يره ه من اب
و ندا ش ن م مکل نظا وظهفه به دان ما فقط يك نهر سال مآلت داد می ش د تا ي
مرحله ارزيابی جامع را با م فقهت سپري يند .ضرنا دان ما بايد براي اين نهر سال بر
ا ساآ ق انهن م ص ب دان مگا شآريه پرداخت نرايد .در ص ر ،م فقهت دان ما در
ارزيابی جامع مذي ر در ي نهرسال و در ص رتی يه سن ا ،مااز وي به پايا نرسهد
باشييد براي اناا هر يك از يزم هاي جامع مرحله بعدي يك نهرسييال مآلت زمانی
براي دان ما لحاظ می ش د يه براي دان ما ي دي راي م مر ل يم ز رايگا بدو
نهاز به پرداخت شآريه است.

باش چآار  :اس اد راهنرا
ماد  .30اسي اد راهنرا از مها ا ضيياي هها ،لری دانمييکد به تقاضيياي دانمييا و
م افقت ي بی اس اد راهنرا پس از تص يب گرو براي تأيهد نآايی به ش راي تحصهال،
تکرهلی دانمکد معرفی میش د.
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ماد  .31دان ما م ظف ا ست حدايثر تا پايا نهر سال اول تح صهل ا س اد راهنرا و
م ضييي ع يلی رسييياله م ردنظر خ د را معرفی نرايد .حدايثر دو ما پس از معرفی با
تأيهد ش راي تح صهال ،تکرهلی دان مکد ا س اد راهنرا تعههن می ش د .تا زمانی يه
اسي اد راهنرا تعههن نمييد اسييت مدير گرو و در صي ر ،د وج د گرو يم زشييی
سرپرست تحصهال ،تکرهلی دانمکد وظايف اس اد راهنرا را بر آد میگهرد.
ماد  . 32ا س اد راهنرا بايد حداقل داراي مرتبه ا س ادياري با حداقل سه سال سابقه
تدريس در دور هاي تحصيييهال ،تکرهلی باشيييد و راهن رايی حداقل دو پايا نا مه
يارشناسی ارشد دفاع شد را نهز آد دار ب د باشد.
ماد  . 33در ص ر ،نهاز م سؤولهت راهنرايی ر ساله دان ما میت اند به آد بهش از
يك اس اد راهنرا باشد ممروط بر اينيه اس اد راهنراي اول (اصلی) حداقل  60درصد
مسؤولهت هدايت رساله را بر آد داش ه باشد.
تبصيير  .در شييرايط خاص ان ااب اسي اد راهنراي ممي رك با ر ايت ماد  32حدايثر
مماريت  %40و تأيهد يره ه من اب از خارج دانمگا صنع ی اصفآا بالمانع است.
ماد  .34به پهميينآاد اسيي اد (اسيي ادا ) راهنرا و با تأيهد گرو يم زشييی و شيي راي
تحصييهال ،تکرهلی دانمييکد حداقل يك و حدايثر سييه نفر از ا ضيياي ههأ ،لری با
مرتبه حداقل اس ي ادياري يا م اصييصييا حرفهاي با تاصييت مرتبط به ن ا "اس ي اد
مماور" رساله دانما تعههن می ش ند .در م اردي يه بهش از يك اس اد راهنرا وج د
دارد اس ثنائا داش ن اس اد مماور الزامی نهست.
ماد  .35دان ما م ظف ا ست بالفا صله پس از تعههن ا س اد راهنرا و م ض ع ر ساله
فعالهت پژوهمی خ د را يغاز يند .پهمنآاديه رساله بايد حدايثر تا پايا نهرسال پنا
تحصهلی دانما به تص يب ش راي تحصهال ،تکرهلی دانمکد برسد.
ماد  .36دانمييا مااز اسييت پس از قب لی در ارزيابی جامع پژوهمييی  1و با تأيهد
شييي راي تحصيييهال ،تکرهلی دانميييکد براي ادامه فعالهتهاي پژوهميييی خ د قب
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ييهننامه م ص ب وزار ،در مد ،مااز تح صهلی دور اي را با ن ا فر صت تحقهقاتی
در يکی از م سسههاي لری تحقهقاتی مع بر خارجی يا داخلی سپري نرايد.

باش پنا  :دفاع و ارزيابی از رساله
ماد  .37دانما پس از تدوين رساله و ممروط بر تائهد اس اد/اس ادا راهنرا و مماور
و به شييرط حداقل يفايت دسي اوردهاي لری مااز اسييت در حضي ر ههأ ،داورا از
رساله خ د دفاع يند.
ماد  .38دفاع از رساله ممروط به اخذ پذير  /چاپ حداقل يك مقاله تحقهقی يامل
مب نی بر رسييياله در نميييريا ،ادواري داراي ن رايه مع بر بهنالرللی  ISIو به زبا
انگلهسی است .دانما میت اند با احراز ميييياد  37و يکی از شروط زير از رساله خ د
دفاع نرايد:
الف) اخذ پذير

چاپ و يا ان مار يك مقاله در ماال ،با درجه Q1

ب) اخذ پذير چاپ و يا ان ميييار يك مقاله در ماال ،با درجه حداقل  Q3و يك
مقاله لری -پژوهمی مع بر
ج) در شرايط خاص دانما میت اند با داش ن پذير چاپ و يا ان مار يك مقاله با
درجه  Q2يا  Q3نهز از ر ساله خ د دفاع نرايد .در اين حالت درجه ر ساله نریت اند
الی ارزشهابی ش د.
تب صر  .1در شرايط خاص و با تايهد ش راي تح صهال ،تکرهلی دان مکد و ت ماهت
مدير پژوهمی دانمگا ثبت اخ راع بهنالرللی میت اند جايگزين مقاله  ISIش د.
تب صر  .2در شرايط خاص و با تايهد ش راي تح صهال ،تکرهلی دان مکد و ت ماهت
مدير پژوهمييی دانمييگا ت لهد دانش فنی ثبت اخ راع تايهد شييد ت سييط سييازما
پژوهشهاي لری و صيينع ی و ارائه فنيوري منار به سيياخت يا اجرا يه به ارتقاي يا
12

حل ممکلی از صنعت يا يم ر منار ش د ارزيابی و تايهد شد ت سط مراجع ذيصالح
میت اند جايگزين مقاله غهر  ISIش د.
ماد  .39ههأ ،داورا دفاع از ر ساله شامل ا س اد (ا س ادا ) راهنرا و م ماور به الو
سه نفر داور من اب ش راي تح صهال ،تکرهلی دان مکد در زمهنه ر ش ه م ردنظر با
مرتبه حداقل ا س ادياري میبا شد .حداقل يکی از داورا بايد داراي مرتبه دان مهاري يا
با تر ب د و از خارج دانمگا باشد.
تب صر  :ريا ست جل سه دفاع بر آد سرپر ست تح صهال ،تکرهلی دان مکد يا نرايند
وي (درهر صيي ر ،بهغهر از ا ضيياي ههأ ،داورا ) بدو ح رأي اسييت .نرايند اي از
مريز تحصييهال ،تکرهلی دانمييگا بدو ح رأي و به ن ا ناظر در جلسييه حضيي ر
خ اهد داشت.
ماد  .40ارز شهابی ر ساله بر ا ساآ يهفهت لری پژوهش اناا شد مهزا ن يوري
چگ نگی دفاع از ياف ه هاي پژوهميييی نح نگار رسييياله ياف ه ها و برو دادهاي
پژوهمی ص ر ،میگهرد .نرر رساله در مهانگهن يل محاسبه نری ش د و ارزشهابی ي
به ص ر ،يهفی و به شرح زير اناا میش د:
مردود (ير ر از .)16قب ل با در جه :خ ب ( 16تا  )17/99خهلی خ ب ( 18تا  )18/99و يا الی (19تا.)20
تب صر  .چنانچه ارز شهابی ر ساله مردود ا ال ش د با ت ماهت و تايهد ههأ ،داورا
حدايثر يك نهرسييال تحصييهل به دانمييا اجاز داد میشي د تا پس از ا رال نظرا،
اصالحی ههأ ،داورا يك بار ديگر در جلسه دفاع شريت و از رساله خ د دفاع يند.
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باش شم  :دانش يم خ گی
ماد  .41مالك دانش يم خ گی گذراند يلهه واحدهاي دور داشييي ن مهانگهن يل
حداقل  16م فقهت (قب لی) در دفاع از رساله و ارائه تايهديه اناا اصالحا ،م رد نظر
هها ،داورا است.
تب صر  :صدور گ اهی و مدرك من ط به تح يل بهم قع ن ساههاي تأيهد شد ر ساله و
ديگر مدارك مرتبط به دانمکد و اناا مراحل اداري مرب قه است.
تبصر  .تاريخ دانشيم خ گی روز دفاع با يسب درجه قب لی از رساله است.
ماد  .42در م ارد زير دانما از ادامه تحصهل در دور دي را محرو میش د:
الف -مهانگهن نرر هاي درآهايی يه در يل دور يم ز شی خ د اخذ يرد ا ست (با
ر ايت ماد  )10ير ر از  16/00ش د.
ب -صالحهت لری دانما پس از دو بار ارزيابی جامع احراز نم د.
ج -د شيييريت يا د احراز شيييرايط شيييريت در هر يك از ارزيابیهاي جامع تا
مآلتهاي زمانی تعههن شد در اين شه نامه با ر ايت تبصير ذيل مياد 29
د -رساله دانما با ر ايت تبصير ذيل ماد “ 40مردود" ارزيابی ش د.
هي -مد ،مااز تحصهل دانما با ر ايت تبصير ذيل مياد  8به پايا برسد.
تب صر  :در ص ر ،محرو شد يا ان صراف دان ما از ادامه تح صهل در دور دي را
دان مگا با ر ايت ض ابط و مقررا ،مرب قه فقط گ اهی گذراند واحدهاي در سی را
به وي ا طا مینرايد.
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ماد  .43چنانچه دانمييا در حهن تحصييهل و اناا پژوهش و تدوين رسيياله مرتکب
تالف لری (مانند دسيي برد ادبی جعل تقلب يپیبرداري و  ) ...شيي د و تالف او از
س ي دانمگا تايهد ش د از ادامه تحصهل محرو و اخراج میش د.
تب صر  .احراز و اثبا ،تالف لری دان ما پس از اترا تح صهال ،از س ي دان مگا
منار به ابطال مدرك تحصهلی صادر شد خ اهد شد.
ماد  .44دانميييگا میت اند باميييی از اخ هارا ،خ د در اين ييهن نامه را به گرو
يم زشی ش راي تحصهال ،تکرهلی دانمکد و يا يره ه من اب تف يض يند.
ماد  .45م سؤولهت ح سن اجراي اين شه نامه و پا ساگ يی قان نی م رتب به ي بر
آد واحدهاي ما لف دانميييگا و نظار ،بر اجرا و تفسيييهر مفاد ي بر آد ح ز
معاونت يم زشی دانمگا است.
ماد  .46شه نامه اجرايی ييهننامه يم ز شی دور دي ري تا ص صی دان مگا صنع ی
ا صفآا در  46ماد و  34تب صر در تاريخ  1397/4/25در ش راي تح صهال ،تکرهلی
دان مگا براي دان ما يا ورودي سال  1397و ما بعد به ت ص يب ر سهد و از نهر سال
اول سال تحصهلی  97-98ز ا اجرا است.

مجموعه ضوابط داخلی تحصیالت تکمیلی
دانشکده برق و کامپیوتر (نسخه )98/9/2
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دوره تحصیلی دکترا








دانمييا يا دي راي ورودي  98و ماقبل دانمييکد برق و يامپه تر بايد يکی از
شش درآ خ د را از دان مکد هاي ديگر اخذ نرايد .اخذ درو سی يه درآ هرنا
يا ممابه ينآا در دانمکد برق و يامپه تر ارائه میش د مااز نهست .درآ خارج از
دانمکد بايد م رد تايهد اس اد راهنرا و ش راي تحصهال ،تکرهلی دانمکد باشد.
دانما بايد «فر تايهد درآ خارج از دانمکد دانما يا دي را» را قبل از اناا
ثبت نا تکرهل نر د و به دف ر تح صهال ،تکرهلی دان مکد تح يل دهد و صرفا
پس از تأيهد ش راي تحصهال ،تکرهلی نسبت به ثبت نا در ي درآ اقدا نرايد.
دان ما يا دي راي ورودي  99به بعد میت انند با م م ر ،و تايهد ا س اد راهنرا
درآ خارج از دانمکد اخذ ينند و ت صهه می ش د دانما يا از اين امکا براي
درك ره تر جنبه هايی از مطالعا ،خ د در دور دي را و يا جنبه هايی يه در
ييند در زندگی حرفهاي ينآا بکار میرود ا س فاد ينند ولی در اين زمهنه الزامی
ندارند.
براي دانمييا يا دي را ورودي  94به بعد درخ اسييت اخذ درآ خارج از گرو به
جاي درآ خارج از دانمييکد قابل بررسييی اسييت .بدين منظ ر دانمييا بايد
درخ ا ست خ د را با ذير د يل و تايهد ا س اد راهنرا قبل از ثبت نا مقدماتی به
دف ر تح صهال ،تکرهلی دان مکد تح يل دهد و صرفا در ص ر ،م افقت ش راي
تحصيييهال ،تکرهلی ا قدا به ا خذ درآ خارج از گرو به جاي درآ خارج از
دانمکد نرايد.
بر ا ساآ س اب تح صهلی دان ما يا دي را مرکن ا ست برخی دروآ جبرانی
ت سط ش راي تح صهال ،تکرهلی دان مکد تعههن ش د .از ي جرله دان ما يا
دي رايی يه گرايش يارشناسیارشد و دي راي ي ها يکسا نهست بايد درآهايی
را به ن ا دروآ جبرانی بگذرانند .اين دانميييا يا بايد در شيييروع تحصيييهل
درخ اسيييت خ د را براي تعههن لهسيييت دروآ جبرانی هررا با يارنامه مقطع
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يارشييناسييی ارشييد به دف ر تحصييهال ،تکرهلی ارائه نرايند تا ت سييط شيي راي
تحصهال ،تکرهلی بررسی ش د .دانما يا دي را بايد هنگا ان ااب دروآ خ د
به م اد ام حانی ارز يابی جامع يم زشيييی (دروآ اج باري گرايش در مقطع
يارشناسیارشد) ت جه يافی داش ه باشند.
 در ص ر ،م افقت مريز تحصهال ،تکرهلی دانمگا با ادامه تحصهل دانما
پس از تر ( 10يا سييين ا ،مااز) پرداخت شيييآريه تابع مقررا ،دانميييگا
خ اهد ب د .اخذ درآ به صي ر« ،معرفی به اسي اد خارج از دانميگا » مااز
نهست.
 با ت جه به زما بر ب د فرييند تعههن داور محدوديت هاي مرب ط به سيييفر
اس ادا خارج از دانمگا لزو ايااد فرصت يافی براي داوري رساله (حداقل
يك ما ) لزو اناا اصيييالحا ،م رد نظر يره ه داوري و د امکا تغههر
داور تعههن شد ايهدا ت صهه می ش د يه دان ما يا دي را فرايند برگزاري
جلسه دفاع (ارائه رساله و فر ا ال يمادگی دفاع) را حداقل سه ما زودتر از
زما م رد ان ظار براي فارغ ال ح صهلی شروع نرايند .بهق ر م مات شروع
اين فرييند در ايا تابس ا با م انع بهم ري روبروست.
 دانميييکد مااز به ارائه هه گ نه گ اهی مرب ط به برگزاري جلسيييه دفاع يا
فارغال حصيهلی به دانميا يا نهسيت .مسيؤولهت صيدور هر گ نه گ اهی به
آد مريز تحصهال ،تکرهلی/ادار يل يم ز دانمگا است.
 لهست فر ها و قالبهاي مرب ط به دانما يا دي را بارتند از:
 فر ثبتنا
 فر پذير
 فر مماصا ،شاصی دانما يا
 فر قابلهتهاي فناورانه
 فر تعههن اس اد راهنراي دانما يا دي را
 فر تايهد درآ خارج از دانمکد دانما يا دي را
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فر ثبتنا مقدماتی دانميييا يا تحصيييهال ،تکرهلی دانميييکد برق
ويامپه تر
فر تايهد درآ اضافه برثبت نا مقدماتی
فر پهمييين آاد م اد ام حانی يزم ي بی ارز يابی جامع يم زشيييی
دانما يا دي را
قالب گزار پهمنآاد م ض ع تحقه رساله دي ري-ارزيابی پژوهمی 1
فر پهمنآاد اس اد راهنرا/مماور پايا نامه/رساله از خارج از دانمکد
فر درخ است برگزاري جلسه ارزيابی جامع پژوهمی 2
قالب گزار پهمرفت تحقه رساله دي ري-ارزيابی پژوهمی 2
فر ا ال يمادگی دفاع از رساله دي را
فر تايهد نسيياه نآايی و اناا اصييالحا ،رسيياله دي را قبل از تکثهر و
صحافی
فر درخ استهاي م فرقه دانما يا تحصهال ،تکرهلی

ارزيابی جامع يم زشی-پژوهمی
 -1ارزيابی جامع دانما يا دي را شامل دو باش يم زشی و پژوهمی است و قب لی
در هر دو باش ي الزامی ا سييييت .ارزيابی جامع پژوه می خ د شامل دو مرحله
است.
 -2د قب لی در هر باش/مرحله به منزله مردودي در ارزيابی جامع اسيييت .فقط
يك بار مردودي در ارزيابی جامع (يم زشييی يا پژوهمييی  1يا پژوهمييی  )2مااز
است و مردودي دو در هر باش/مرحله يه باشد منار به اخراج دانما میش د.
 -3ارزيابی جامع پژوهمی  1به منزله ارزيابی م ض ع پهمنآادي دانما براي تحقه
رسيياله دي را (پروپ زال) و ارزيابی جامع پژوهمييی  2به منزله ارزيابی پهمييرفت
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دانما در زمهنه م ض ع تحقه (يه در ارزيابی جامع پژوهمی  1تص يب شد )
است.
 -4م حدوديت مرب ط به فاصيييله زمانی بهن ارزيابی هاي جامع و دفاع از رسييياله
دانما يا دي را بهص ر ،زير است:
 ارزيابی جامع يم زشييی بايد حدايثر تا اوايل نهرسييال چآار تحصييهل دانمييا
اناا ش د.
 جل سه ارزيابی جامع پژوه می  1بايد حدايثر يك سال بعد از قب لی در ارزيابی
جامع يم زشی برگزار ش د.
 جل سه ارزيابی جامع پژوه می  2بايد حداقل  6ما پس از درخ ا ست برگزاري
جلسييه ارزيابی جامع پژوهمييی  1و حدايثر يك سييال بعد از قب لی در ارزيابی
جامع پژوهمی  1برگزار ش د.
 در هر ص ر ،ارزيابی پژوه می  2بايد قبل از شروع نهر سال ه م تح صهل و
دفاع از رساله بايد حداقل  6ما پس از درخ است برگزاري جلسه ارزيابی جامع
پژوهمی  2اناا ش د.
 ر ايت سيين ا ،مااز دور دي را (حداقل  6و حدايثر  8نهرسييال تحصييهلی)
الزامی است.
 -5د ر ايت هر يك از م دهاي ارزيابی جامع میت اند يك بار مردودي دانمييا
در ارزيابی جامع محس ب ش د.
 -6در صيي ر ،مردودي در هر باش/مرحله از ارزيابی جامع دانمييا حدايثر  6ما
فر صت دارد درخ ا ست تکرار ي ارزيابی را به تح صهال ،تکرهلی دان مکد ارائه
نرايد و ز اسييت در زما تعههن شييد در ارزيابی شييريت نر د و نرر قب لی
يسييب نرايد .در غهر اين صيي ر ،براي بار دو مردود و در ن هاه اخراج خ اهد
شد.
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الف -ارزيابی جامع يم زشی
 -1دانميييا بايد قبل از ثبت نا در ارزيابی جامع يم زشيييی در درآ «زبا با يد
 »9010709ثبت نا نرايد و با يسيييب نرر قب لی در يکی از يزم هاي زبا
انگلهسيييی (قب جدول زير براي ورودي  94و قبل از ي و قب يخرين مصييي به
دانمگا براي ورودي  95به بعد) در اين درآ قب ل ش د.
TOEFL

نا يزم
IELTS

حييداقييل نيرير
قب لی

5.5

TOLIMO

520

PBT
IBT

MCHE

50

500
60

 -2ايهدا ت صهه می ش د يه دان ما يا از شروع تح صهل براي شريت و قب لی در
يزم زبا انگلهسييی برنامهريزي ينند و حدايثر تا پايا نهرسييال دو تحصييهل
نرر قب لی داش ه باشند.
 -3باش يم زشيييی ارزيابی جامع پس از قب لی دانميييا در درآ زبا و گذراند
حداقل  12واحد در سی قب برنامه دان مکد و دا ش ن معدل حداقل  16برگزار
می ش د .بدين منظ ر ز ا ست دان ما در درآ «ارزيابی جامع يم ز شی با يد
 »9010730ثبتنا نرايد .ت جه ش د يه شرط ز براي شريت در يزم جامع
دي را اخذ درآ يزم جامع ت سط دانما در سهس گلس ا است.
 -4مآلت اناا ارزيابی جامع يم زشييی تا پايا نهرسييال چآار تحصييهلی دانمييا
است.
 -5ارزيابی جامع يم زشييی بهصيي ر ،ي بی و دو ن بت در سييال مآرما و بآرنما
برگزار میش ي د و هر دانمييا بايد در  3ماد ام حانی شييريت نرايد .دو درآ به
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ان ااب دان ما از مار ه دروآ اجباري گرايش در مقطع يار شنا سی ار شد و
يك درآ به ان ااب شييي راي تحصيييهال ،تکرهلی دانميييکد از بهن سيييه درآ
په منآادي دان ما يه در مقطع دي را در دان مگا صنع ی ا صفآا گذراند و به
تايهد اسيي اد راهنرا رسييهد تعههن میشيي د .ز نهسييت دانمييا هره دروآ
اجباري گرايش را گذراند باشد.
 -6در ام حا ي بی م سط زما پاساگ يی به سؤالها هر ماد ام حانی حدود 75
دقهقه اسييت .ام حا بهص ي ر ،ي اب بس ي ه (بدو اس ي فاد از برگه فرم ل و )...
برگزار می ش د .در ص ر ،لزو اس ادا مر حن اقال ا ،و فرم لهاي ز را در
برگه سؤالها ارائه مینرايند.
 -7اگرچه ارزيابی جامع يم ز شی شامل دو باش ي بی و شفاهی ا ست به ت صره
ش راي تحصهال ،تکرهلی دانمکد اگر مهانگهن نرر دانما در يزم ي بی 17
يا به م ر با شد دان ما از شريت در ام حا شفاهی معاف می ش د و در ارزيابی
جامع يم ز شی «قب ل» ا ال می ش د .اگر مهانگهن نرر دان ما در يزم ي بی
ير ر از  14باشد دانما بدو برگزاري يزم شفاهی در ارزيابی جامع يم زشی
«مردود» می ش د .اگر مهانگهن نرر دانما در يزم ي بی بهن  14تا  17باشد
دان ما بايد در يزم شفاهی هر سه ماد ام حانی شريت يند (با ح ض ر هره
ا س ادا مر حن و ا س اد /ا س ادا راهنرا) و صرفا در ص رتی يه مهانگهن نررا،
ي بی و شفاهی  3ماد ام حانی  16يا بهم ر ش د (نرر اس اد/اس ادا راهنرا ه
در محاسييبه مهانگهن در نظر گرف ه میشيي د) در ارزيابی جامع يم زشييی قب ل
خ اهد شد.
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ب -ارزيابی جامع پژوهمی 1
 -1دانمييا حدايثر تا يك سييال پس از قب لی در ارزيابی جامع يم زشييی بايد در
ارزيابی جامع پژوه می  1شريت نرايد و از م ض ع تحقه ر ساله دي ري خ د
دفاع يند .بدين منظ ر ز است دانما در درآ «ارزيابی جامع پژوهمی  1با
يد  »9010740ثبتنا نرايد.
 -2جلسييه ارزيابی جامع پژوهمييی  1در دو باش ارائه سييرهنار و پرسييش و پاسييخ
برگزار میشيي د .در حالت ادي جلسييه ارزيابی جامع پژوهمييی  1بهصيي ر،
«خصيي صييی» برگزار میشيي د .با اين وج د اسيي اد راهنرا اخ هار دارد برخی
دان ما يا  /ا ضاي ههأ ،لری را به جل سه د  ،نر د يا ح ی ا ال ر می
نرايد.
 -3سرهنار ارزيابی جامع پژوهمی  1در مد ،زما  30-25دقهقه ارائه میش د.
 -4گزار بايد قب «شييه نامه تدوين گزار پهميينآاد م ض ي ع تحقه رسيياله»
(قابل دريافت از وبسايت دانمکد ) تآهه ش د.
 -5م ن گزار بايد حدود  15صفحه (با ف نت  B Zar 12يا  )B Nazaninو خالصه
ي بهن  1/5تا  2صييفحه (شييامل يلهه قسييرتهاي يلهدي گزار ) تآهه شي د.
هرچنهن ترا جداول اب دا و ان آاي گزار بايد تکرهل ش د.
 -6دانمييا بايد گزار ارزيابی جامع پژوهمييی  1را حداقل دو هف ه قبل از زما
ارزيابی به اس ادا داور تح يل دهد.
 -7تايهد گزار ت سط هره اس ادا راهنرا و مماور الزامی است.
 -8دانما يا میت انند با بررسی «فر داوري ارزيابی جامع پژوهمی  1دانما يا
دي ري» (قابل دريافت از وب سايت دان مکد ) جنبههاي مآری را يه ارزيابی بر
اساآ ينآا اناا میش د در تدوين گزار و ارائه سرهنار مد نظر قرار دهند.
 -9ثبت ن هاه «قب لی» در سهس گلس ا من ط به اناا اصالحا ،تايهد اس ادا
راهنرا/م ماور و ا س اد /ا س ادا داور و تح يل ن ساه نآايی (تايهد شد ) گزار
به دف ر تحصيييهال ،تکرهلی دانميييکد و بارگذاري فايل ي با فرمت  pdfو در
سامانه الک رونهکی دروآ است.
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ج -ارزيابی جامع پژوهمی 2
 -1دانمييا بايد حداقل  6ما پس از درخ اسييت برگزاري جلسييه ارزيابی جامع
پژوه می  1و حدايثر يك سال بعد از قب لی در ارزيابی جامع پژوه می و قبل
از شروع نهرسال هم تحصهل در ارزيابی جامع پژوهمی  2شريت نر د و
از پهميييرفت تحقه رسييياله دي راي خ د (در جآت اهداف تعههن شيييد در
پروپ زال) دفاع نرايد .بدين منظ ر ز ا ست دان ما در درآ «ارزيابی جامع
پژوهمی  2با يد  »9010750ثبتنا نرايد.
 -2براي برگزاري ارزيابی پژوهمييی  2حداقل  50درصييد تحقه رسيياله بايد اناا
شد باشد.
 -3پذير يا چاپ مقاله شرط اناا ارزيابی جامع پژوهمی  2نهست.
 -4جل سه ارزيابی جامع پژوه می  2در دو باش ارائه سرهنار و پر سش و پا سخ و
بهص ر « ،ر می» برگزار میش د .يخرين باش جلسه پرسش و پاسخ يره ه
داوري بهص ر« ،خص صی» برگزار میش د.
 -5دانمييا م ظف به ا ال ر می جلسييه ارزيابی پژوهمييی  2يك هف ه قبل از
برگزاري جلسه است.
 -6سرهنار ارزيابی جامع پژوهمی  2در مد ،زما  30-25دقهقه ارائه میش د.
 -7گزار بايد قب «شييه نامه تدوين رسيياله دي را» حدايثر در  40صييفحه (با
ف نت  B Zar 12يا  )B Nazaninتآهه ش ي د .گزار بايد با مرور ما صييري بر
اهداف تعههن شد در پروپ زال يغاز شد و سپس بر په مرفتها/د س اوردهاي
تحقه ر ساله دي را م رريز ش د .مقاله پذيرف ه شد م س ارج از ر ساله (در
ص ر ،وج د) بايد ضرهره گزار ش د.
 -8دانميييا بايد حداقل چآار هف ه قبل از زما برگزاري ارزيابی گزار ارزيابی
جامع پژوهمی  2خ د يه به تايهد اس اد /اس ادا راهنرا و مماور رسهد است
به دف ر تحصهال ،تکرهلی تح يل دهد.
 -9اس اد /اس ادا مماور بايد قبل از اناا ارزيابی پژوهمی  2تعههن شد باشند و
گزار را تايهد نرايند.
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 -10تايهد گزار ت سط اس اد /اس ادا راهنرا و مماور الزامی است.
 -11ثبت ن هاه «قب لی» در سييهسيي گلسيي ا من ط به اناا اصييالحا ،تايهد
اسي ادا راهنرا/مميياور و اسي اد /اسي ادا داور و تح يل نسيياه نآايی گزار
(تايهد شد ) به دف ر تح صهال ،تکرهلی دان مکد و بارگذاري فايل ي با فرمت
 pdfو در سامانه الک رونهکی دروآ است.
 -12به شيييرط تايهد يره ه داوري تغههرا ،اح رالی در اهداف يا ن ا پروپ زال
فقط در اين مرح له ام کا پذير اسيييت و ب عد از ي هه تغههري در ن ا يا
اهداف رساله امکا پذير نهست.

هرکاري دانما يا دي را دانمکد برق و يامپه تر
در ام ر يم زشی پژوهمی دانما يی
 -1به منظ ر افزايش ت انرندي ها و تاارب دانميييا يا دي را در زمهنه فعالهتهاي
حرفهاي ا ضييياي ه هأ ،لری و هرچنهن ارت قاي يهف هت يم ز و پژوهش در
دان مکد برق و يامپه تر هر دان ما ي دي راي دان مکد م ظف ا ست در ق ل
تحصيييهل خ د در زمهنههاي يم زشيييی پژوهميييی (غهر از تحقه رسييياله) يا
دان ما يی با دان مکد هرکاري دا ش ه با شد .مهزا هرکاري حداقل معادل با 9
واحد براي دانما يا روزانه و  3واحد براي دانما يا ن بت دو و پژوهش مح ر
بايد باشييد .صييدور ص ي ر ،جلسييه دانش يم خ گی من ط به اين هرکاري اسييت.
هرکاري دانمييا يا بايد حداقل در ق ل  2نهرسييال تحصييهلی (در ق ل دور
تحصهل) اناا پذيرد.
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 -2در پايا هر نهر سال گ اهی هرکاري ر ضايتباش و واحد معادل ي ت سط يکی
از افراد زير يه هرکاري دانما تحت نظر يا به درخ است وي ص ر ،گرف ه براي
تايهد و ثبت در پروند دانما به دف ر تحصهال ،تکرهلی ارائه میش د:
 ا ضاي ههأ ،لری مسؤول يزمايمگا هاي يم زشی دانمکد مدرسهن دروآ دانمکد معاونا يم زشی پژوهمی دانما يی يا سرپرست تحصهال ،تکرهلی دانمکد مديرا گروهآاي يم زشی دانمکد . -3واحد معادل برخی از ان اع هرکاريها در جدول  1ممييات شييد اسييت .واحد
معادل ساير هرکاريها ت سط ش راي تحصهال ،تکرهلی دانمکد تعههن میش د.
در چنهن م اردي په منآاد هرکاري و واحد معادل ي بايد قبل از شروع هرکاري
به ت ص يب ش راي تح صهال ،تکرهلی دان مکد بر سد .امکا هرکاري با دان مکد
در م ض ي عهاي م فاو ،از يك ن ع مندرج در جدول زير وج د دارد (مثال در ارائه
دو درآ م فاو ،با دانمکد هرکاري داش ه باشند).
 -4هرکاري دان ما يا روزانه بايد حداقل در  2ن ع م فاو( ،مندرج درجدول زير) و
حداقل در ق ل  2نهرسييال تحصييهلی (در ق ل دور تحصييهل) اناا پذيرد .در
صييي رتی يه هره هرکاري دانميييا فقط از يك ن ع باشيييد (مثال ارائه درآ
يارشييناسييی) بايد حداقل در دو م ضيي ع ما لف (مثال دو درآ م فاو )،اناا
ش د .حداقل نهری از هرکاري دانما بايد از ن ع يم زشی باشد.
 -5دانميييا يا دي رايی يه به لت نهاز دانميييکد به ارائه دروآ ماازي اقدا
میينند در ص ر ،تايهد معاو يم زشی دانمکد تعداد واحدهاي ي درآ جزو
واحدهاي م ظفی هرکاري دور دي راي ي ها محاسبه میش د.
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جدول  :1واحد معادل برخی از هرکاريهاي دانما يا دي را
واحد معادل

ن ع هرکاري
ارائه درآ  3واحدي دور يارشناسی براي اولهن بار

 4واحد

ارائه درآ تکراري  3واحدي دور يارشناسی

 3واحد

هرکاري در ارائه يزمايمييگا  1واحدي دور يارشييناسييی يا تحصييهال،
تکرهلی

 1/5واحد

بازنگري در دس ر يار يزمايمگا  1واحدي دور يارشناسی

 1واحد

تدوين دس ر يار جديد يزمايمگا  1واحدي دور يارشناسی

 2واحد

را اندازي يزمايمگا جديد  1واحدي دور يارشناسی

 3واحد

ارائه يالآ حل تررين دور يارشيييناسيييی (حداقل  8جلسيييه در يك
نهرسال)

 1واحد

ارائه يالآ حل تررين دور تحصييهال ،تکرهلی (حداقل  8جلسييه در
يك نهرسال)

 1/5واحد

هر کاري در تدوين مح اي درآ  3وا حدي دور يارشييي ناسيييی يا
تحصهال ،تکرهلی

حدايثر 2
واحد

تصحهر تکالهف درآ  3واحدي دور يارشناسی يا تحصهال ،تکرهلی

حدايثر 1
واحد

برگزاري ينفرانس م سابقه و  ...هرکاري با ماال ،دان مکد را اندازي
اردو بازديد و ...

حدايثر 2
واحد
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مقاله مس ارج از رساله و شرايط ز براي برگزاري جلسه دفاع و يسب درجه الی
 -1در م رد مقالههايی يه به ن ا «مقاله م س ارج از ر ساله دي را» هررا با ر ساله
براي برر سی و صدور ما ز دفاع به ش راي تح صهال ،تکرهلی دان مکد تح يل
داد میش ي د الو بر اينکه مح اي اصييلی مقاله بايد به روشيينی برگرف ه از ي
ر ساله با شد بايد دان ما اولهن نگارند در له ست نگارندگا ي مقاله با شد و نا
اس اد(ا ) راهنرا در بهن ن يسندگا باشد .ضرنا وابس گی سازمانی ()Affiliation
دانما بايد دانمکد برق ويامپه تر دانمگا صنع ی اصفآا ذير شد باشد .در
م اردي يه دان ما بنا به د يل قابل قب ل مانند ح ض ر در فر صت مطالعاتی در
دانمييگا يا مريز تحقهقاتی ديگر ناچار به اس ي فاد از درج وابس ي گی سييازما ي
محل در مقاله باشد ي وابس گی سازما بايد پس از وابس گی سازمانی دانمگا
صيينع ی اصييفآا يورد شيي د؛ الو بر اينکه در صيي ر ،وج د پاورقی در مقاله
و ضعهت دان ما در پاورقی بايد دان ما ي دي راي دان مگا صنع ی ا صفآا ذير
شد و بها يند يه  Student (research) visitorدر ي محل ديگر ا ست يا ب د
است.
 -2مالك درجهبندي يهفهت ماال ،وب سايت  http://www.scimagojr.comاست.
بات جه به امکا تغههر درجه يهفی با گذشيييت زما هريدا از دو درجه يهفی
«هنگا ارسيييال» و «هنگا دفاع» يه بآ ر باشيييد براي دانميييا در نظر گرف ه
خ اهد شد.
 -3شيييرايط ز براي برگزاري جلسيييه دفاع دانميييا يا دي راي دانميييکد برق و
يامپه تر قب ماد  38است.
ماد  .38دفاع از رساله ممروط به اخذ پذير  /چاپ حداقل يك مقاله تحقهقی يامل
مب نی بر رسييياله در نميييريا ،ادواري داراي ن رايه مع بر بهنالرللی  ISIو به زبا
انگلهسی است .دانما میت اند با احراز ميييياد  37و يکی از شروط زير از رساله خ د
دفاع نرايد:
الف) اخذ پذير

چاپ و يا ان مار يك مقاله در ماال ،با درجه Q1
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ب) اخذ پذير چاپ و يا ان مار يك مقاله در ماال ،با درجه حداقل  Q3و يك مقاله
لری -پژوهمی مع بر
ج) در شرايط خاص دان ما میت اند با دا ش ن پذير چاپ و يا ان مار يك مقاله با
درجه  Q2يا  Q3نهز از رسييياله خ د دفاع نرايد .در اين حالت درجه رسييياله نریت اند
الی ارزشهابی ش د.
تب صر  .1در شرايط خاص و با تايهد ش راي تح صهال ،تکرهلی دان مکد و ت ماهت
مدير پژوهمی دانمگا ثبت اخ راع بهنالرللی میت اند جايگزين مقاله  ISIش د.
تب صر  .2در شرايط خاص و با تايهد ش راي تح صهال ،تکرهلی دان مکد و ت ماهت
مدير پژوهمييی دانمييگا ت لهد دانش فنی ثبت اخ راع تايهد شييد ت سييط سييازما
پژوهشهاي لری و صيينع ی و ارائه فنيوري منار به سيياخت يا اجرا يه به ارتقاي يا
حل ممکلی از صنعت يا يم ر منار ش د ارزيابی و تايهد شد ت سط مراجع ذيصالح
میت اند جايگزين مقاله غهر  ISIش د.
 -4منظ ر از «مع بر» ب د ماله ( ISIيا  )ISCي ا ست يه ماله جزو له ست سها
وزار ،م ب ع يا دانمييگا نباشييد .منظ ر از «مع بر» ب د ماله لری -پژوهمييی
داخلی ه اين اسييت يه « لری-پژوهمييی» ب د ي به تصيي يب وزار ،م ب ع
ر سهد با شد (به جز ينآا يه «م ص ب دان مگا يزاد» ه س ند) .له ست يامل اين
ماال ،در وب سييايت  http://www.magiran.comدر قسييرت «نمييريا ،داراي
ا بار لری» م ج د اسيييت .با ت جه به اينکه اين ماال ،بايد از نظر گرو و
ش راي تحصهال ،تکرهلی دانمکد ه م رد تايهد باشند در ص ر ،وج د ابآا
می ت ا قبل از ار سال مقاله در م رد ا بار ماله از تح صهال ،تکرهلی دان مکد
اس عال نر د.
 -5در خص ي ص نح اح سيياب مقا تی يه به صي ر letter ،در ماال ،مع بر چاپ
می ش ند مقاله  ISIبا درجه يهفی  Q1يا  Q2يه شرط ز براي دفاع از ر ساله
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ا ست بايد به ص ر ،مقاله يامل با شد ولی براي ي سب درجه الی مقاله دو در
ص ر ،دارا ب د ساير شرايط ز میت اند به ص ر letter ،نهز باشد.
 -6تاريخ پذير /چاپ مقاله مس ارج از رساله بايد بعد از تاريخ برگزاري پژوهمی1
باشد.

اس اد راهنرا و مماور دانما يا دي را
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

جل سا ،ارزيابی پژوه می  1ارزيابی پژوه می  2و دفاع دان ما يا دي را با
حض ر هره اس ادا راهنرا و مماور (يه تعههن شد اند) تمکهل میش د.
گزار ها و رساله دانما يا دي را بايد ت سط هره اس ادا راهنرا و مماور
(يه تعههن شد اند) تايهد ش د.
حداقل دو نفر از مار ه اسيي ادا راهنرا و مميياور دانمييا يا دي را بايد
فارسی زبا باشند.
تعههن اس اد مماور براي رساله دانما يا دي را تا قبل از ارزيابی پژوهمی
 2الزامی است.
بعد از برگزاري جل سه ارزيابی پژوه می  2هه يك از ا س ادا داور ارزيابی
پژوهمی  1و  2به مار ه اس ادا راهنرا و مماور رساله اضافه نریش ند.
از  6ما قبل از برگزاري جلسه دفاع مار ه اس ادا راهنرا و مماور رساله
تغههر نریيند.
ان ااب اس اد راهنرا/مماور خارج از دانمکد بايد به تايهد ش راي تحصهال،
تکرهلی دانمييي کد برسييييد .ب نابراين ز اسييييت ق بل از بآر م ندي از
راهنرايی/م ماور ا س ادا خارج از دان مکد نظر ش را م مات ش د .بدين
منظ ر دانميييا يا تحصيييهال ،تکرهلی بايد پس از تکرهل و تايهد «فر
په منآاد ا س اد راهنرا/م ماور خارج از دان مکد » ت سط ا س ادا راهنرا و
م ماور (داخل دان مکد ) ي را به دف ر تح صهال ،تکرهلی دان مکد تح يل
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دهند و در ص ر ،تايهد ش را مراحل بعدي (ارزيابی جامع پژوه می  1و )2
را با هرکاري اس اد راهنرا/مماور خارج از دانمکد دنبال نرايند.
 -8پرداخت هزينه سفر اس ادا راهنرا/مماور به آد دانمکد /دانمگا نهست.
امضاهاي
)1

)2

)3
)4

ز در صفحه تص يب نامه رساله دي را
در صفحه تص يب نامه رساله دي را امضاي هره اس ادا راهنرا و مماور (به
هر تعداد يه باشييند) و حداقل دو نفر از اسيياتهد داور ز اسييت .امضيياي
سييرپرسييت تحصييهال ،تکرهلی دانمييکد در يخرين مرحله و صييرفا پس از
امضاي ا ضاي يره ه داوري اناا میش د.
ام ضاي هر يك از ا س ادا داور يه نا ينآا در صفحه ت ص يبنامه ذير ش د
ز اسييت .بنابراين بآ ر اسييت قبل از درج نا اسيي ادا داور (و صييحافی)
هراهنگی ز با ايما به رل ييد.
در صفحه تص يبنامه بايد تاريخ برگزاري جلسه دفاع (نه تاريخ تح يل نساه
نآايی رساله) درج ش د.
هره قسرتهاي صفحه تص يب نامه بايد بهص ر ،تايپ شد باشد.
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ض ابط يلی دانمکد مرب ط به هره دانما يا تحصهال ،تکرهلی

مرن هت اش غال لزو حض ر در دانمکد و ارتباط مس رر با اس اد راهنراي تحقه
دانمييا يا تحصييهال ،تکرهلی م ظف به مرا ا ،يلهه ض ي ابط و مقرراتی يه ت سييط
دان مگا /دان مکد به دان ما يا ا ال  /ابالغ می ش د ه س ند .بهق ر خاص بر ا ساآ
ينچه هره دانمييا يا تحصييهال ،تکرهلی هنگا پذير اولهه (بدو ورود به دانمييگا )
تعآد نر د اند ت جه به م ارد زير و مرا ا ،ينآا ضرور ،دارد.
 مرن هت اش غال (ترا  /پار وقت) در ق ل دور در خارج از دانمگا
 لزو م افقت ي بی دانمکد براي هرکاري دانما با ساير واحدهاي دانمگا
 حض ر فعال در يالآهاي درآ سرهنارهاي لری و جلسا ،دفاع
 ارتباط مسي رر با اسي اد راهنراي تحقه اناا م فقهت يمهز فعالهت پژوهميی و
ارائه منظ گزار پهمرفت يار

تح يل پايا نامه/رساله/گزار

به ا ضاي يره ه داوري

براي برگزاري جلسه ارزيابی پژوهمی يا دفاع دانما يا تحصهال ،تکرهلی مسؤولهت
تح يل پايا نامه/ر ساله/گزار به ا س ادا داور خارج از دان مکد و ا س ادا راهنرا و
م ماور به آد شات دان ما ا ست .گزار مرب ط به ا س ادا داور داخل دان مکد
ت سط دف ر تح صهال ،تکرهلی به اي ما تح يل داد می ش د .دان ما يا تح صهال،
تکرهلی م ظفند بعد از تعههن اس ادا داور و تنظه جلسه اقرهنا حاصل نرايند يه
پايا نامه/رساله/گزار به دست هره ا ضاي يره ه داوري (داخل و خارج از دانمکد )
رسهد است و در ص ر ،نهاز (درخ است ض يره ه يا د يهفهت مطل ب شکلهاي
رنگی نسيياه ي بی يا  )...نسيياه الک رونهکی (فايل  )pdfگزار را ه براي ايمييا
ارسال نرايند .هرچنهن ز است دانما يا چند روز قبل از برگزاري جلسه زما و
مکا ي را به هره ا ضاي يره ه داوري ياديوري نرايند (از قري ايرهل يا تلفن).
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حض ر در يالآ و جلسه ام حا
ح ض ر دان ما در ترامی برنامههاي در سی و ديگر فعالهتهاي يم ز شی و پژوه می
دور الزامی ا ست .غهبت دان ما در يالآ هر درآ نبايد از  3/16مار ع سا تهاي
ي درآ تااوز يند در غهر اين ص ي ر ،نرر دانمييا در ي درآ صييفر خ اهد ب د.
هرچنهن غه بت غهر م جه در ام حا هر درآ منار به نرر صيييفر در ي درآ
میش د.

تکثهر پايا نامه رساله به ص ر ،يكرو و بارگذاري ي به ص ر ،الک رونهکی
در راس اي پهاد سازي مديريت سبز در نظا يم زشی دانمگا و جل گهري از تکثهر و
چاپ ن ساه پايا نامه و ر ساله در مراحل ما لف دور تح صهلی دان ما و س ق داد
يلهه مکاتبا ،اداري به سييرت الک رونهکی م ارد زير در شيي راي تحصييهال ،تکرهلی
دانمگا م رخ  98 / 02 / 11م رد بحث بررسی و تص يب قرار گرفت:
 -1-3جآت اناا دفاع از پايا نامه و رسييياله فقط يك نسييياه ياغذي
صحافی شد ي ه به ص ر ،يك رو در اخ هار ي اباانه مريزي قرار گهرد و
نسييياه الک رونهکی به فر  pdfو  wordي اجبارا در اخ هار مراجع زير قرار
گهرد:
الف -ي اباانه مريزي
ب -اس اد/اساتهد راهنرا
ج -اس اد/اساتهد مماور
د -تحصهال ،تکرهلی دانمکد
 سايت ايرانداك -2-3جآت اناا دفاع از پروپ زال يا جامع پژوه می  1و جامع پژوه می 2
نساه الک رونهکی ي در اخ هار مراجع زير قرار گهرد:
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الف -اس اد/اساتهد راهنرا
ب -تحصهال ،تکرهلی دانمکد
ج -اس اد/اساتهد مماور
د -داورا خارجی و داخلی
 -تحصهال ،تکرهلی دانمکد

قسرتهاي انگلهسی پايا نامه/رساله
ق سرتهاي انگله سی پايا نامه/ر ساله ( ن ا چکهد /چکهد مب س ط مراجع) هرانند
ق سرتهاي فار سی بايد قبل از برگزاري جل سه دفاع و ماددا پس از اناا ا صالحا،
م رد نظر يره ه داوري (قبل از تکثهر و صحافی) در فر صت يافی ت سط ا س اد راهنرا
بررسييی ش ي د و صييرفا پس از تايهد ايمييا نسيياه نآايی به دف ر تحصييهال ،تکرهلی
تح يل داد ش د .به ق ر خاص ن ا انگله سی پايا نامه/ر ساله بايد با ن ا فار سی
ي تا حدامکا تطاب داش ه باشد .ز است قبل از تکثهر نساه نآايی ن ا فارسی
و انگله سی از قري پ ست الک رونهکی براي سرپر ست تح صهال ،تکرهلی دان مکد
ارسال ش د و پس از تايهد تکثهر و صحافی اناا پذيرد.

شرايط برگزاري جلسه دفاع
در جلسه دفاع از پايا نامه/رساله م ارد زير بايد م رد ت جه قرار گهرد:







زما ارائه سييرهنار براي دانمييا يا يارشييناسييی ارشييد  35دقهقه و براي
دانما يا دي را  45دقهقه است.
پذيرايی در محل برگزاري جلسه دفاع مرن ع است.
از هررا داش ن افراد خردسال و ن ج ا در جلسه دفاع خ دداري ش د.
از قرار داد گل و ساير تزئهنا ،در جلسه دفاع خ دداري ش د.
تلفن هررا هره حاضرين در ق ل برگزاري جلسه بايد يامال خام باشد.
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فهل برداري فقط در باش ارائه سييرهنار (تا قبل از شييروع باش پرسييش و
پاسخ) و فقط با دوربهن ثابت مااز است.
کسبرداري فقط در مرحله ابراز قدردانی دانما (بعد از ارائه سرهنار و قبل
از شروع باش پرسش و پاسخ) مااز است.
فهل برداري و کسبرداري فقط از دانميييا ي ارائه دهند سيييرهنار و پرد
نرايش اساليدها مااز است.
پذير يا چاپ مقاله(ها) مالك صحت/يهفهت يك پايا نامه/رساله نهست و
مالك ارزيابی نظر يره ه داوري اسيييت .بنابراين دانميييا م ظف اسيييت به
سؤالهاي اس ادا داور پاسخ قانع ينند ارائه دهد.
مديريت جل سه دفاع به آد نرايند تح صهال ،تکرهلی دان مکد /دان مگا
ا ست و اي ما با ابالغ صرير ض ابط بر برقراري و حفظ ف ضاي لری هره
باشهاي جل سه (باش ارائه سرهنار باش پر سش و پا سخ ر می باش
پر سش و پا سخ يره ه داوري و در نآايت باش ارزيابی يره ه داوري بدو
حض ر دانما ) نظار ،دارند.

فعالهت پژوهمی خارج از زمهنه پايا نامه/رساله
هرگ نه فعالهت پژوهمی خارج از زمهنه پايا نامه/رساله دانما يا تحصهال ،تکرهلی
بايد با اقالع و م افقت ي بی اس اد /اس ادا راهنرا باشد.

برگزاري به م قع يالآها و ام حانا،
يالآها و ام حانا ،دروآ تحصيييهال ،تکرهلی دانميييکد برق و يامپه تر در زما و
مکا ا ال شد در سهس گلس ا برگزار میش ند.
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فرمت اس اندارد دانمکد براي نا گذاري فايل گزار ها
دانما يا تحصهال ،تکرهلی بايد فايل گزار هاي خ د را (گزار سرهنار/پهمنآاديه
تحقه /ن ساه نآايی پايا نامه/ن ساه نآايی ر ساله) قب «فرمت ا س اندارد دان مکد »
(شه نامه اجرايی ييهن نامه يم زشی دور هاي يارشناسی ارشد ناپه س ه وزار ،ل
تحقهقا ،و فناوري) نا گذاري نر د و در سامانه الک رونهکی دروآ بارگذاري نرايند.

لزو بازبهنی پست الک رونهکی بهق ر مرتب
با ت جه به اين که اقال هه هاي مآ و ف ري تحصيييهال ،تکرهلی از قري «پسيييت
الک رونهکی» براي هره دان ما يا دان مکد ار سال می ش د ز ا ست دان ما يا
مح ر به ق ر مرتب پ ست الک رونهکی خ د را بازبهنی نرايند (يدر سی يه مريز اقالع
رسانی دانمگا در اب داي تحصهل ايااد نر د و در گزار  672سهس گلس ا قابل
مماهد است) و مسؤولهت د مماهد /دريافت ايرهلها به آد شات دانما ست.
دان ما يا م ظفند در ص ر ،د دريافت ايرهلهاي تح صهال ،تکرهلی در ا سرع
وقت نسبت به تماهت هب و رفع ي اقدا نرايند.

مکاتبه با سرپرست و دف ر تحصهال ،تکرهلی دانمکد
دانما يا میت انند با ارسال ايرهل به يدرآ پست الک رونهکی
ECE_Grad_Coordinator@of.iut.ac.ir

به ق ر مس قه با سرپرست تحصهال ،تکرهلی دانمکد مکاتبه داش ه باشند .هرچنهن
از قري يدرآ  ecegrad@ec.iut.ac.irمیت ا با يارشناسا دف ر تحصهال ،تکرهلی
دانمکد مکاتبه داشت.
هرچنهن ترامی ق انهن و فر ها در باش تح صهال ،تکرهلی در وب سايت دان مکد از
قري يدرآ زير قابل دس رسی است:
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نکاتی در م رد اخذ دروآ












دان ما يا مااز نه س ند درو سی را يه در مقطع قبلی تح صهل خ د گذراند اند
دوبار اخذ نرايند.
برخالف دور يار شنا سی يه در ي مرحله «حذف ا ضطراري» پهش بهنی شد
ا ست «حذف ا ضطراري درآ» در مقاقع تح صهال ،تکرهلی تعريف ن مد ا ست.
بنابراين ز ا ست دان ما يا تح صهال ،تکرهلی در ان ااب دروآ خ د ب سهار
دقت داش ه باشند.
دان ما يا بايد هنگا ثبت نا (مقدماتی و اصلی) پس از اناا تغههرا ،و قبل از
خارج شد از سهس گلس ا گزينه «پايا ثبت نا » را ان ااب نر د (درص ر،
فعال ب د اين گزينه) و از نآايی شد ثبت نا خ د اقرهنا حاصل نرايند.
هره دان ما يا تح صهال ،تکرهلی ح ی دان ما يانی يه فقط ر ساله يا پايا نامه
ينآا باقی ماند ا ست بايد در پايا ترمه ثبت نا دا ش ه با شند .هره دان ما يا
يار شنا سی ار شد از نهر سال س به بعد در درآ «پايا نامه يار شنا سی ار شد با
يد  »9010606و هره دان ما يا دي را پس از قب لی در يزم جامع يم ز شی
تا پايا دور تح صهل هر تر در درآ «ر ساله دي را با يد  »9010818ثبتنا
نرايند در غهر اين ص ر ،و ضعهت دان ما به ص ر« ،مرخ صی با اح ساب در
سن ا »،در نظر گرف ه خ اهد شد و ا س فاد از امکاناتی نظهر خ ابگا و  ...مرکن
نا اهد ب د.
ز ا ست هره دان ما يا يار شنا سی ار شد و دي را در دروآ «يارگا ايرنی و
بآدا شت ر می با يد  »9010888و «يارگا ايرنی و بآدا شت تا ص صی با يد
 »9010999ثبت نا نرايند و نرر قب لی بگهرند.
اخذ درآ«مطالعه انفرادي» براي دانما يا يارشناسیارشد مااز نهست.
ز است دانما يا در اسرع وقت دروآ جبرانی خ د را اخذ نرايند و بگذرانند.
امکا اخذ دروآ جبرانی به ص ر ،معرفی به اس اد ح ی در يخرين تر تحصهل
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يا پس از دفاع وج د ندارد و دانميييا يا بايد دروآ جبرانی خ د را بهصييي ر،
ادي (با شيييريت در يالآ تح يل تکالهف شيييريت در ام حا مها تر و) ....
بگذرانند.

شريت در ثبتنا مقدماتی






هره دانما يا تحصهال ،تکرهلی يه درسی (بهجز دروآ خاص) براي نهرسال
بعدي باقی دارند م ظف به شريت در ثبتنا مقدماتی ه س ند .ثبت نا مقدماتی
براي دروآ خاص شييامل پايا نامه-رسيياله-سييرهنار-تحقه و ت بع نظري-زبا -
ارزيابی جامع يم زشييی-ارزيابی جامع پژوهمييی  -1ارزيابی جامع پژوهمييی -2
يارگا ايرنی و بآداشت اناا نریش د.
در صييي ر ،د شيييريت دانميييا در ثبت نا مقدماتی يا د ر ايت هريك از
ض ابط مرب ط ق سر ی از نرر پايا نامه/ر ساله يه در اخ هار تح صهال ،تکرهلی
دانمکد است به دانما تعل نا اهد گرفت و هرچنهن ثبت نا دانما (هنگا
ثبت نا ا صلی) فقط در درو سی يه ت سط تح صهال ،تکرهلی دان مکد تعههن
میش د اناا خ اهد شد.
دان ما يا بايد با ا س فاد از گزار شرار  51سه س گل س ا له ست دروآ
دانمکد (با ت جه به س ت ضهحا )،را بررسی و با مم ر ،اس اد راهنرا/مماور
تحصيييهلی دروآ نهرسيييال بعدي خ د را ان ااب ن راي ند و در «فر ث بت نا
مقدماتی دان ما يا تح صهال ،تکرهلی دان مکد برق و يامپه تر» (قابل دريافت
از وب سايت دان مکد ) درج ينند و پس از تايهد اي ما فر را در م د مقرر به
دف ر تحصهال ،تکرهلی دانمکد تح يل دهند .الو بر تح يل فر به دف ر ثبت
نا در سه س گل س ا (دقهقا قب فر ) در م د مقرر الزامی ا ست .د ثبت
دروآ در سهس گلس ا به منزله د شريت در ثبت نا مقدماتی است.
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دانما يانی يه (با د يل م جه) اس اد راهنرا/مماور تحصهلی ينآا در نهرسال اول
تحصهل ممات نمد است براي مم ر ،و تايهد فر هاي ثبت نا خ د بايد به
مدير گرو مراجعه نرايند.
از نظر دان مکد برق و يامپه تر ثبت نا مقدماتی به منزله ثبت نا ا صلی ا ست و
در ص ر ،مغاير ،له ست دروآ ثبت نا مقدماتی و ثبت نا ا صلی (پس از اناا
ترمه ) تغههرا ،ز ا رال خ اهد شد .در ثبت نا ا صلی فقط يك درآ را می
ت ا به لهسييت ثبت نا مقدماتی اضييافه نر د ولی هه درسييی از لهسييت دروآ
ثبتنا مقدماتی قابل حذف نهست .فقط در ص ر ،د ارائه درآ يا تالقی ي با
ديگر دروآ ان اابی يا تکرهل ظرفهت درآ به شيييرط م افقت اسييي اد راهنرا و
تايهد دانمکد درآ ديگري در ثبت نا اصلی جايگزين میش د.
با ت جه به اينکه تصيييره گهري در م رد ارائه يا د ارائه يك درآ و هرچنهن
زما بندي يالآها و ام حانا ،بر اسييياآ يمار ثبت نا مقدماتی اناا میپذيرد
ت صهه می ش د دان ما يا در هره دروآ م رد نظر خ د ثبتنا مقدماتی ينند
تا يمار ثبت نا واقعیتر باشد.
ظرفهت ايثر دروآ تحصييهال ،تکرهلی دانمييکد بهن  10تا  15نفر اسييت .در
ص ر ،افزايش ظرفهت گرو درسی (در ق ل ثبت نا اصلی و ترمه ) دانما يانی
يه در ثبت نا مقدماتی درآ را ان ااب يرد اند در اول يت ثبت نا قرار خ اهند
داشت.

ثبتنا اصلی و ترمه


دان ما يا يار شنا سی ار شد ز ا ست هنگا ثبت نا ا صلی حداقل  8واحد و
حدايثر  12واحد (شامل دروآ جبرانی) اخذ نرايند .دانما يا دي را ز است
هنگا ثبت نا اصييلی حداقل  6واحد و حدايثر  9واحد اخذ نرايند .در صيي ر،
د ر ايت اين محدوديتها ثبت نا ي تر و فارغال ح صهلی دان ما با م مکل
جدي م اجه خ اهد شد .بديآی ا ست دان ما يانی يه واحدهاي در سی باقهراند
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ينآا ير ر از حداقل هاي ذير شيييد اسيييت بدو ر ايت حداقل واحد ثبت نا
مینرايند.
برخی دروسی يه به حد نصاب نرسند در پايا روز اول ترمه حذف خ اهند شد.
با ت جه به اينکه ظرفهت گرو هاي درسی معر افزايش نریيابد ت صهه می ش د
دانما يانی يه ثبت نا مقدماتی داش هاند در اولهن فرصت مرکن در مرحله ثبت
نا اصييلی (قبل از تکرهل ظرفهت گرو درسييی) نسييبت به ثبت نا نآايی اقدا
نرايند.
با ت جه به تغههراتی يه مرکن اسيييت در برنامه يالآ ها و محدوديت هاي اخذ
دروآ اياادش ي د هره دانمييا يا (ح ی ينآا يه قصييد تغههر در لهسييت دروآ
خ د را ندارند) بايد در ق ل ثبت نا اصييلی و ترمه با اسيي فاد از گزار  74از
مادو نب د ثبت نا خ د اقرهنا حاصل نرايند.
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