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 مقدمه -1

اساس   بر  آيیناين رويه  به شماره  ابالغ  آموزشي  يکپارچه  آموزشي    معاون  1/3/1397مورخ    43096/۲نامه  محترم 

های  مصوبه وزارت عتف و    6/9/1398مورخ    ۲31567با شماره نامه    يينامه اجرا  وهیشوزارت علوم، تحقیقات و فنآوری،  

و پس از آن   4011ورودی مهرماه  کارشناسي ارشد برای کلیه دانشجويان و تدوين کمیلي دانشگاه  شورای تحصیالت 

 ود. شاجراء مي

آگاهي کلیه  باشد.  ميدوره کارشناسي ارشد در دانشگاه صنعتي امیرکبیر  مجموعه پیش رو حاوی مقررات آموزشي  

از مجموعه مقررات آموزشي جهت اتمام بموقع، کم هزينه و با کیفیت مطلوب اين مقطع  کارشناسي ارشد  دانشجويان 

باشد، الزم  از آنجا که عدم اطالع يا عدم توجه به مقررات آموزشي نافي نفوذ آن نميباشد.  ضروری ميالزم و  تحصیلي 

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

  ها و دوره تحصیلي خود را بر اساس مفاد آن، همواره مد نظر قرار داده  دانشگاه و دانشکده اطالع رساني خواهد شد

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

  و تغییرات احتمالي  های ارساليمراجعه داشته و از پیام  (aut.ac.ir@..…)خود به آدرس دانشگاه صنعتي امیرکبیر  

 خواهد شد. انجامها صرفاً به اين آدرس اطالع رسانيدانشگاه مطلع شوند. کلیه   مديريت تحصیالت تکمیلي از سوی

 تعاريف -2

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. وزارت در اين رويه منظور از  وزارت: -

 شود.در اين رويه دانشگاه صنعتي امیرکبیر به اختصار دانشگاه نامیده مي :دانشگاه -

.  است  دانشگاه  در  هيشهر  پرداخت  بدون  ،يلیتحص  دوره  مجاز  سنوات  طولدانشجو در    آموزش:  گانيرا  آموزش -

  ان يدانشجو  مطابق  آن  تعرفه   شود   هيشهر  پرداخت  به  ملزم  گانيرا  آموزش  مشمول  ی دانشجو  که   ي صورت  در

 .باشد  ي م دوم  نوبت پرداز هيشهر

ضوابط، های دوره تحصیلي کارشناسي ارشد ناپیوسته برابر  که دريکي از رشتهاست  فردی  دانشجو    دانشجو: -

 . اشدبميو مشغول به تحصیل  ثبت نام کرده ، پذيرفته شده

را با موفقیت به پايان  کارشناسي ارشد  که دوره تحصیلي  شود  اطالق ميفردی  آموخته به  دانش  آموخته:دانش -

 رسانده و برابر ضوابط معین، گواهي يا مدرک تحصیلي مربوط را دريافت کرده است. 

که دانشجو برابر ضوابط معین به  است  مدت زمان مشخصي  صي تحصیلي  منظور از مرخ  مرخصی تحصیلی: -

 طور موقت به تحصیل اشتغال ندارد. 



 

 مقررات آموزشی دوره نامه شیوه نامه و آئین

 کارشناسی ارشد 

 

 AUT-PR-3310 شماره:

 30/03/1401 تاريخ:    1401 : ويرايش

 ۲1از:    4صفحه:  

 

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

 

 
 

که در آن دانشجو به طور خودخواسته از ادامه  شود  اطالق مييندی  آفرانصراف تحصیلي به    انصراف تحصیلی: -

 تحصیل خودداری کند.

جو در آن تمام تحصیل خود را به صورت  ای از آموزش است که دانششیوهکلمه حضوری معرف    حضوری: -

انجام مي تواند با مجوز دانشگاه برخي از  دانشکده مي  ،در شرايط ويژه  رساند.چهره به چهره و تمام وقت به 

 برگزار نمايد.  (مجازی الکترونیکي )کالسهای دوره را به شیوه آموزش 

ای  شیوهبه در دانشگاه صنعتي امیرکبیر   )مجازی(  آموزش الکترونیکي کلمه  :)مجازی( آموزش الکترونیکی -

 که حضور فیزيکي دانشجو در تمام طول تحصیل الزامي نیست.   شوداطالق مياز آموزش 

و از میان اعضای    اشتهعهده دبر  نامه  ي دانشجو را در انجام پاياني مسئولیت راهنما  استاد راهنما  استاد راهنما: -

  انتخاب که حداقل دارای مرتبه استادياری هستند  (  دانشگاه با مجوز    دانشگاه )يا خارج از    دانشگاه هیات علمي  

استاد راهنمای دوم فقط مدرک دکتری داشته باشد کافي است. استاد راهنمای خارج    که  ي صورت  در   .شوديم

 تواند استاد راهنمای اول باشد. از دانشگاه نمي

علمياستاد مشاور    استاد مشاور: - هیات  اعضای  از  متخصصان    يکي  يا  يا  دانشگاهداخل  از  که    خارج  است 

 .نامه به عهده داردمسئولیت مشاوره دانشجو را در انجام پايان

صنعتي مورد  علمي يا  که صاحب تجربیات ارزشمند    افراد خارج از دانشگاه:  از دانشگاه  متخصصان خارج -

 .باشندارائه کننده دوره تايید شورای تحصیالت تکمیلي دانشکده 

افراد داخل دانشگاه که صاحب تخصص وتجربه مورد تايید شورای تحصیالت  دانشگاه :     متخصصان داخل -

 . تکمیلي دانشکده ارائه کننده دوره باشند

وقت  وقت يا پارهوقت، نیمهبه صورت تمامدانشگاه  که به آموزش در  شود  مدرس به فردی اطالق مي  مدرس: -

 اشتغال دارد. 

و    کند يم  دنبال   را   ي مشخص  هدف  که   ي لیتحص  رشته   هر  دروس  از   ی اوستهیپ  هم   به  مجموعه   برنامه درسی: -

  ی دارا  یهاشيگرا- از رشته  ک ي وزارت عتف در خصوص هر    ي آموزش  یزيربرنامه  ي عال  ی مطابق مصوبات شورا

 .مجوز دانشگاه است 

هايي که برای فراگیری دانشجو در طول يک نیمسال تحصیلي يا  مفاهیم يا مهارت  ی از مقدار  واحد درسی: -

واحد  ساعت،    16هر واحد درسي نظری    شود.، واحد درسي نامیده ميشودزمان معادل آن در نظر گرفته مي

کارورزی    ساعت و  48ات میداني )بازديد علمي(  لیعم  کارگاهي ياواحد    و  ساعت  3۲عملي يا آزمايشگاهي  درسي  

 شود.ساعت در طول يک نیمسال تحصیلي و طبق برنامه درسي مصوب اجرا مي 64يا کار در عرصه 
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  مشترک   تخصص  با   يعلم  ئتیه  عضو یشمار  از  متشکل  دانشگاه، يسازمان  واحد  نيتریادیبن  :گروه آموزشی  -

  دانشگاه   در   يلی تحص  رشته  آن  یاجرا  و  جاد يا  منظور   به  که   متجانس  رشته  چند  ا ي  خاص  ي علم  رشته  ک ي   در

 . شوديم ل یتشک

که به تشخیص گروه آموزشي، گذراندن آن برای رفع  گردد  اطالق ميدرسي درس جبراني به  درس جبرانی: -

  ضروری است. ي لیتحص دوره  آغاز  درکمبود دانش يا مهارت دانشجو، 

  يعلم   یهاشاخه  گريد  از   زيمتما  و   مشخص   یقلمرو   ،موضوع  لحاظ   به  که   دانش  از  یاشاخه  :ی ل یتحص  رشته -

 . شوديم ي نیمع يآموزش کار   اي  مهارت ،يتخصص دانش احراز  به منجر و  دارد

  و شودکه پس از دوره کارشناسي آغاز مياست يک دوره تحصیلي کارشناسي ارشد  دوره کارشناسی ارشد: -

 . است گرايش- برنامه درسي هر رشتهتعداد واحد آن مطابق 

آموزشی  - شیوه-آموزشيشیوه    پژوهشی:–شیوه  به  ميپژوهشي  اطالق  درسي  شود  ای  برنامه  محتوای  که 

 باشد. امه نیز مينواحدهای درسي، مشتمل بر پايانمربوط به آن عالوه بر 

آموخته  نامه دانشای که دانشجو پس از گذراندن واحدهای درسي و بدون گذراندن پايانشیوه  شیوه آموزشی: -

 شود.مي

 هفته آموزش و دو هفته امتحانات پاياني است. 16هر نیمسال تحصیلي شامل  نیمسال تحصیلی: -

دانشجويي است که در نیمسال اول سال تحصیلي    ، منظور از ورودی نیمسال اول  :و دوم    ورودی نیمسال اول -

دانشگاه شود،  ماه( وارد    )مهرماه( وارد دانشگاه شود. به دانشجويي که در نیمسال دوم سال تحصیلي )بهمن 

 شود.ورودی نیمسال دوم اطالق مي

مستند علمي است که در فرايند تحصیل دانشجو از طريق تحقیق در يک حوزه معین از رشته يا    نامه:پايان -

 .شودگرايش تحصیلي و با راهنمايي استاد/استادان راهنما بر اساس استانداردهای پژوهشي تدوين مي

يا خارج    اعضای هیأت علمي   داوران:هیأت - پاياندانشگاه  داخل  ارزيابي  برای  دوره  هستند  نامه دانشجو در 

 شوند.ارشد انتخاب ميکارشناسي

 شرايط ورود به دوره  -3

 عمومي ورود به دوره برابر ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   هایداشتن صالحیت -

ناپیوسته مورد تأيید وزارت علوم، تحقیقات و  سته و  بودن مدرک رسمي پايان دوره کارشناسي اعم از پیو  دارا -

 فناوری 

 وب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طبق مقررات مص دانشگاه قبولي در آزمون ورودی و يا کسب پذيرش از  -
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روزانه، نوبت دوم، آموزش  ورودی تحت کشور  آزمون سراسری سازمان سنجش آموزشپذيرش دانشجو از طريق  -

 پذيرد.يس خودگردان صورت ميو پرد )مجازی(   الکترونیکي

مصوب شورای استعدادهای درخشان دانشگاه    ضوابطوزارت و    نامهآيینپذيرش دانشجوی بدون آزمون براساس   -

 شود.جهت جذب دانشجويان استعدادهای درخشان انجام مي

نامه سازمان  طي معرفيو دانشجويان ايراني شاغل به تحصیل در خارج از کشور  ايراني  جذب دانشجويان اتباع غیر -

 )رويهدانشگاه    المللهای پرديس بیندورهو مقررات  و يا درقالب قوانین    ، مقررات وزارتامور دانشجويي وزارت

AUT-PR-4301 )پذيرد.صورت مي 

 زبان دوره -4

 شود. مبتني بر نظام واحدی و به زبان فارسي انجام مي دانشگاهآموزش در 

برنامه درسي مصوب را با رعايت    از   ي بخش،  بر حسب مورد   ، توانايينیاز و  اختیار دارد در صورت    دانشگاه  :1  تبصره

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

، بر  باشندميزبان دانشگاه(  المللي  بین)مورد تايید مرکز  که دارای مدرک معتبر زبان    دانشجوياني کلیه    :2تبصره  

 .باشندميت در کالسهای ارايه شده به زبان غیرفارسي مجاز به شرک AUT-PR-4302اساس رويه  

 برنامه دوره  -5

علوم، تحقیقات و    ريزی آموزشي وزارتهای آموزشي و درسي مصوب شورای عالي برنامهبرنامه  دانشگاه موظف است

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

 مدت مجاز تحصیل  -6

ارشد دو سال )چهار    دانشجو در دوره کارشناسيمدت مجاز تحصیل    علوم، تحقیقات و فناوری  وزارت بر اساس قوانین  

در صورت تمديد نیمسال  پذيرد و  راهنما و تايید دانشکده صورت مي  پنجم با تايید استاد  نیمسالتمديد    .نیمسال( است

حداکثر  بنابراين  باشد.  پنجم دانشجو موظف به پرداخت شهريه بر اساس تعرفه اعالم شده دفتر آموزشهای آزاد مي

از پاياننج ترم می جاز تحصیل پسنوات م تا پايان نیمسال پنجم  نتواند  نامه خود  باشد چنانچه دانشجو 

 شود.دفاع نمايد از ادامه تحصیل محروم و اخراج سنواتی می 

  موارد  ونیسیکم  بيتصو   صورت  ودر  الزم  مستندات  ارائه  وخاص با درخواست دانشجو    طيدر شرا  :تبصره

 .شد خواهد گرفته میتصمدانشجو   هيحکم صادره در خصوص شهر طبق  دانشگاه خاص
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 درسی  هایواحد نیمسالیکل/تعداد  -7

که از اين تعداد،  گرايش است.  - برنامه درسي هر رشتهمطابق    واحدهای درسي در دوره کارشناسي ارشد کل  تعداد   -

آموزشي پايان  9يا    6پژوهشي  –در شیوه  به  مربوط  به صورت  نامه  واحد  مابقي  آموزشي ميو    باشد. واحدهای 

از تعداد دقیق از طريق کارشناسان تحصیالت  -شتهر   های درسي واحد  دانشجويان موظف هستند  گرايش خود 

 اخذ نمايند. بر اساس برنامه مصوب درسي تکمیلي دانشکده اطالع حاصل نموده و تعداد واحدهای الزم را 

قبل از    در صورتیکه دانشجو  واحد اخذ نمايد.  14کثر  و حدا   8تواند حداقل  در هر نیمسال تحصیلي مي  دانشجو  -

، در صورت عدم توجیه  واحد اخذ نمايد 8نیمسال تحصیلي کمتر از يک در پايان يافتن واحدهای آموزشي خود، 

ترم دانشجو با احتساب  ،  دانشگاهمديريت تحصیالت تکمیلي  و پذيرش آن توسط   کتبي مناسب از طرف دانشکده 

 شود. در سنوات حذف مي

واحد درسي    14حداکثر    توانند مي  مشابه با ساير دانشجويان ،  : دانشجويان در صورت داشتن واحد جبراني1  تبصره •

 خاب نمايد. انت

اخذ حداقل    واحد باشد، دانشجو از شرط  8چنانچه تعداد واحدهای باقیمانده آموزشي دانشجو کمتر از  :  2  تبصره •

 واحد آموزشي معاف است 

  خود  گرايش -برنامه درسي رشتهتعداد واحد    از  واحد بیشترتیکه دانشجو تمايل به اخذ تعداد  در صور  :3تبصره   •

های آزاد دانشگاه دروس مورد نظر را اخذ و شهريه  تواند مطابق مقررات آموزشميشته باشد،  دادر سنوات قانوني  

د  درس بايد با موافقت استاد راهنما )و يا تايیهرگونه  . در هر صورت اخذ  پرداخت نمايدواحدهای اخذ شده را  

 استاد راهنما( صورت گیرد. مدير گروه در صورت عدم انتساب 

  دانشکده   و  راهنما  استاد  ديی تا  با  را  درس   دو تا    خود  رشته  هبمصو  به  توجه  با  تواندی م  دانشجو:  4  تبصره •

 .دينما  اخذ خود شي گرا از خارج

 باشند. واحد درسي در هر نیمسال تحصیلي مي  6دانشجويان آموزش الکترونیکي مجاز به اخذ حداقل  :5تبصره   •

 دروس اخذ -8

نیاز هر درس طبق برنامه  ي، رشته و يا گرايش با رعايت پیشه دروس هر دوره تحصیلچگونگي و ترتیب ارائ  م یتنظ

 درسي مصوب، بر عهده گروه آموزشي است. 

اضافه از طريق  /نام و حذفدانشجويان بايد ثبت نام خود را با رعايت تعداد واحد مجاز در بازه زماني ثبت •

که بر روی سايت دانشگاه    ، اضافه در تقويم آموزشي/زمان انتخاب واحد و حذف  انجام دهند.  پورتال دانشگاه 

 . مشخص شده است قرار دارد،
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يا مدير    استاد راهنماتايید  با    صرفاًوبت دوم و پرديس خودگردان(  دانشجويان حضوری )روزانه، نانتخاب واحد   •

)مجازی( نیز زير نظر مدير    دانشجويان آموزش الکترونیکي   باشد.مي  گروه در صورت عدم تعیین استاد راهنما 

  د يیتا  را  دانشجو  واحد  انتخاب   اضافه   و  حذف  از   قبل  راهنما استاد  که يدرصورت  نمايند.گروه انتخاب واحد مي

 .باشديم اضافه  و حذف  زمان در  آن اصالح  به موظف دانشجو د يننما

ي که  درس را در طول دوره با يک استاد بگذراند. دروس عملي، سمینار و دروس  ۲تواند حداکثر  دانشجو مي •

 شوند. شامل اين محدوديت نميشوند ارائه مي)به صورت مشترک( چند استاد  توسط 

نام   • از پايان  تا زماني کهو    شودشروع مي،  سوم تحصیلي  نیمسال از    نامهپايانثبت  نامه خود دفاع  دانشجو 

 . باشدنامه در هر نیمسال تحصیلي ميملزم به ثبت نام واحد پاياناست ننموده 

مره آن به صورت صفر واحدی ثبت  نامه در ثبت نام و کارنامه دانشجويان تا قبل از ثبت ننتعداد واحد پايا •

 شود.مي

 جبرانی  دروس -9

نامه داخلي  و آيینمصوب  درسي  دانشجو مکلف است به تشخیص گروه آموزشي تعدادی از دروس را براساس برنامه  

 تحت عنوان جبراني، اضافه بر واحدهای درسي مقرر در دوره کارشناسي ارشد بگذراند. دروس جبراني دانشکده 

 باشد. واحد مي 1۲ به تشخیص گروه آموزشي حداکثر مجاز دروس جبراني •

 باشد. واحد امکان پذير مي 14اخذ دروس اصلي به همراه دروس جبراني تا سقف تحصیلي  نیمسال در هر  •

میانگین  نیمسال و  نمرات  نمره مذکور در میانگین    است.(  1۲)  دوازده   حداقل نمره قبولي در هر درس جبراني •

 شود. کل دانشجو لحاظ نمي

در نیمسال  از پرداخت شهريه  واحد دروس جبراني،    9به ازای گذراندن حداقل  ،  روزانه  ورودی دانشجويان   •

 . دنباش معاف ميپنجم 

دوره • واحدهای جبراني  پرديس  هزينه  و  نوبت دوم  الکترونیکي،  آموزش  )بینهای  نرخ    الملل( خودگردان  با 

 شود. دروس کارشناسي متناظر با آن دوره محاسبه مي

 در انتخاب دروس، اولويت با دروس جبراني است. تعیین تعداد و عناوين دروس جبراني دانشجو براساس برنامه •

در    که  است  " گرايش- نامه داخلي دروس جبراني رشتهآئین"و مطابق    گرايش-مصوب در هر رشته   درسي 

 . شودمي بيتصو دانشکده 

  . شود  ارائهاول و دوم تحصیلي دانشجو    هاینیمسالدر  ه دانشجو  باعالم شده  الزم است کلیه دروس جبراني   •

  اول و دوم تحصیل خود اخذ نمايد.   هاینیمسالدانشجو موظف است کلیه دروس جبراني را در  در اين صورت  
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  ادامه   نامثبت  امکان   نيبنابرا  و  شد  خواهد  داده  رییتغ  قیتعل   به  دانشجو  يآموزش  تیوضع  نصورتيا  ریغ   در

 . داشت نخواهد را لیتحص

 جبراني بر عهده دانشجو مي باشد.  مسئولیت عدم اخذ درس  •

در صورتیکه دانشجو بنا به داليل موجه )به تشخیص گروه( موفق به اخذ و يا گذراندن يک يا چند درس   •

  نیمسال نگردد، موظف است درس )دروس( مذکور را در    يهای اول و دوم تحصیل نیمسالجبراني خود در  

 بگذراند.  خود سوم تحصیل

 آموزش رايگان ) با تسهیالت دولتی(  -10

  مجاز مدت  در روزانه و بدون آزمون  ی ورود انيدانشجو یبرا گان يآموزش را ، يدولت يآموزش عال  ی هاموسسه در

 است.  ريپذبار امکان کي  صرفاً ارشد  ي کارشناس دوره

 همزمان  لی تحص -11

 ( ممنوع است.ها )اعم از دولتي و غیردولتي دانشگاه و ساير موسسهتحصیل همزمان در دوره کارشناسي ارشد در 

 آموزشی تقويم  -12

تقويم آموزشي دانشگاه به پیشنهاد معاونت آموزشي و تحصیالت تکمیلي دانشگاه تهیه و پس از تصويب هیات رئیسه  

نام و انتخاب واحد، شروع  شود. در اين تقويم زمان ثبتها ابالغ و در سايت دانشگاه نیز درج ميدانشگاه به دانشکده

هر نیمسال درج   امتحان و پايان ها، حذف و اضافه، حذف اضطراری، ارزيابي دروس، هفته پاياني نیمسال، شروع کالس

 ه کلیه امور مذکور اقدام نمايند. شده و دانشجويان بايد بر اساس تقويم دانشگاه نسبت ب

  نيآخر  و   باشديمترم    انيامتحان پا  نيروز بعد از آخر  ستی ب  دوم  و  اول  ی هامسالی ن  در  دروس   نمرات  ثبت  لتمه  نيآخر

 است شهريور ماه   15 اول و دوم مسال ین در  نار یمهلت ثبت نمره سم

 ارزيابی دروسنحوه  -13

ارزيابي پیشرفت تحصیلي دانشجو در هر درس از سوی مدرس آن درس و براساس حضور و فعالیت دانشجو در کالس،  

پاياني برای دروس نظری  آزمون کتبي مستمر و و يا شفاهي کتبي  های نتايج آزمون های درس وو پروژه انجام تکالیف

نحوه ارزيابي  شود و بر مبنای عددی از صفر تا بیست قابل محاسبه است.در طول و پايان هر نیمسال تحصیلي انجام مي

قبل از مهلت قانوني ثبت    ضروری است مدرس نمرات را  باشداخلي دانشکده مينامه ددروس آزمايشگاهي مطابق آيین

از   را قطعي کند. الزم است دانشجويان درخواست  ساعت کاری مي  48موقت نموده و پس  تواند نمرات دانشجويان 
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ساعت به مدرس ارائه نمايند. پس از قطعي شدن نمره، امکان تغییر    48نظر خود را قبل از اتمام بازه زماني    تجديد

 نمره توسط استاد وجود ندارد. 

 ر دانشجو در جلسات کالس حضو -14

 حضور دانشجو در تمام جلسات کالس درس الزامي است.

   نیمسال تحصیلي در يک درس بیش از  اگر دانشجو در طول   :1تبصره  
3

16
غیبت کند، نمره آن درس صفر منظور    

 شود.مي

دوره  :2تبصره   دانشجو در جلسات کالس درس در  الکترونیکي های  نحوه حضور  نامه  طبق شیوه  )مجازی(   آموزش 

 شود.مصوب دانشگاه انجام مي

 باشد.یبت کالسي به هیچ عنوان مجاز نميف صفر غحذ: 3تبصره 

 حذف درس و حذف غیبت امتحانی  -15

، تحت عنوان حذف اضطراری  هفته پانزدهم آموزشيپايان  حذف يک درس در طول سنوات تحصیلي دانشجو تا   •

شود.  دانشجو ثبت مي  ريزنمراتدر پورتال و    حذف اضطراریبالمانع است. در اين صورت درس به صورت  

تواند درخواست خود را با ذکر داليل و پس از  مي  پايان هفته پانزدهم آموزشي و تا    نیمسال دانشجو در طول  

تأيید   با  راهنما )و در صورت نداشتن استاد راهنما  الکتروندر  (  آموزشيگروه    مديرتأيید استاد    ي ک یسامانه 

 ثبت نمايد.  ي لیتکم  الت یتحص تيريمد

چنانچه دانشجويي امکان شرکت در امتحان يک درس )در طول دوره تحصیل( را به هر دلیل پیدا نکند، برای   •

مره  نپس از درخواست رسمي دانشجو و موافقت دانشکده    و  دانشجو غیبت منظور شده   ريزنمراتآن درس در  

در  ه پس از پايان امتحانات  شود. الزم است دانشجو درخواست خود را حداکثر تا دو هفتاثر ميصفر غیبت بي

 ثبت نمايد. يل یتکم التیتحص تيريمد يک یسامانه الکترون

ن بر عهده شخص  در صورتیکه حذف درس و يا غیبت امتحاني مراحل تحصیل را دچار تاخیر کند، مسئولیت آ •

 دانشجو خواهد بود.

و هزينه درس حذف شده و  پرداز باشد، شهريه درس از دانشجو اخذ خواهد شد  در صورتیکه دانشجو شهريه •

 يا دارای غیبت نیز عودت داده نخواهد شد.
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  8در صورتي که با حذف درس و يا غیبت امتحاني، تعداد واحدهای انتخابي باقیمانده دانشجو به کمتر از   •

شود و در صورت  واحد برسد، اين نیمسال به عنوان يک نیمسال کامل در سنوات تحصیلي وی محسوب مي

 گردد. روطي برای دانشجو منظور مينیمسال مش  مشروط شدن، يک 

باشد درخواست حذف حداکثر يک درس )تحت حذف اضطراری(  در هر صورت دانشجو در طول مدت تحصیل مجاز مي

 و پورتال آموزشي را داشته باشد )جمعاً دو درس(. ريزنمرات و حداکثر يک غیبت امتحاني بي اثر در 

  استفاده   به  مجاز  باشد  کرده  استفاده  دوره طول  دراثر و حذف اضطراری  غیبت بي  نهيگز دو  از  دانشجو  چناچه:    1تبصره

 . باشدينم  ل یتحص از فراغت ه یاصالح از

 امتحانات پايانی  -16

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

 باشند.امضای لیست حضور و غیاب امتحان ميشرکت در آزمون پاياني هر درس و دانشجويان موظف به 

و يا لیست حضور و غیاب امتحان را امضاء ننمايند، توسط  که در جلسه امتحان حضور نیابند    دانشجوياني •

 در پورتال دانشجو ثبت خواهد شد.در درس مذکور  غیبت امتحاني کارشناس دانشکده برای ايشان  

ها به مديريت  دانشجويان در بازه زماني حذف اضطراری توسط دانشکده  بیش از حد مجاز   کالسي های  غیبت •

 گردد. ثبت ميتحت عنوان صفر غیبت کالسي  تحصیالت تکمیلي دانشگاه اعالم و در کارنامه دانشجو

 و اصالحیه زمان دفاع نمرات دروس -17

میانگین کل    است.  14در هر نیمسال    حداقلو میانگین کل    1۲تحصیالت تکمیلي  حداقل نمره قبولي در هر درس  

 باشد تا مجوز دفاع از پايان نامه صادر شود. 14دوره نیز بايد حداقل 

های بعد درس يا دروس  در صورتیکه در نیمسال  بعضي از دروس نمره قبولي کسب نکند،  درکه    دانشجويي   :1  تبصره

نمرات دانشجو    ريزدر    دارای حداقل نمرهمردودی    درس  ۲حداکثر    فاعددر زمان    ،مذکور را با نمره قبولي بگذرانند

  . ماندمي  ثبت و باقي  نمرات  ريزدر  درس يا دروس مذکور  نمره  در اين صورت    (15بند    1با رعايت تبصره  )  شوداثر ميبي

و صرفاً آخرين نمره قبولي در آن درس مالک محاسبه میانگین کل    میانگین کل دوره بي اثرمحاسبه  در   هاولي نمره آن

  تيريمد ي کیسامانه الکتروندر برای انجام اصالحیه زمان دفاع، دانشجو الزم است درخواست خود را   دوره خواهد بود.

 ثبت نمايد. يل یتکم التیتحص



 

 مقررات آموزشی دوره نامه شیوه نامه و آئین

 کارشناسی ارشد 

 

 AUT-PR-3310 شماره:

 30/03/1401 تاريخ:    1401 : ويرايش

 ۲1از:    1۲صفحه:  

 

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

 

 
 

 کند. را خنثي نميهای قبل  ، مشروطي دانشجو در نیمسال17ماده    1دروس با استفاده از تبصره    نمودناثر  بي  : 2  هتبصر

حکم کمیته انضباطي، نمره مردودی    باشامل دانشجوياني که به دلیل تقلب    17ماده  1تسهیالت تبصره    :3  تبصره

 شود. کنند، نميدريافت مي

 میانگین نمرات -18

از  نمرات  میانگین  چنانچه   کمتر  تحصیلي  نیمسال  هر  در  تلقي    14دانشجو  مشروط  نیمسال  آن  در  دانشجو  باشد، 

 .شوددانشجويي که در دو نیمسال تحصیلي اعم از متوالي و يا متناوب مشروط شود از ادامه تحصیل محروم مي  شود.مي

  کرده  واحد اخذ  8از    کمتر،  تايید تحصیالت تکمیلي دانشگاه  با   يلیتحص: چنانچه دانشجويي در يک نیمسال  1تبصره  

 شود. مشروط برای دانشجو منظور ميشود، نیم 14مسال تحصیلي کمتر از باشد و میانگین نمرات دانشجو در آن نی 

نیمسال،    و بیشتر در يک واحد درسي    6اخذ    با دانشجويان آموزش الکترونیکي  در صورت مشروط شدن    :  2تبصره  

  ، يمنطق  ل يدال  با   واحد   6  از   کمتر   اخذ   صورت   در   و   دشوکامل در نظر گرفته مي  نیمسالمشروطي آنها به صورت يک  

 . شوديم  منظور ي مشروطمین

 مرخصی تحصیلی و حذف نیمسال  -19

را پس از تأيید استاد راهنما    دانشجو در صورت تمايل به استفاده از مرخصي تحصیلي، بايد درخواست خود •

  هفته قبل از موعد ثبت نام   يکحداقل  (  آموزشيگروه    مديردرصورت نداشتن استاد راهنما با تأئید  )و  

 ثبت نمايد  ي لیتکم  الت یتحص تيريمد  يک یسامانه الکتروندر  نیمسال

  پايان هفته پانزدهم باشد تا    نیمسالدر صورتیکه دانشجو ثبت نام نیمسال را انجام داده و متقاضي حذف   •

با ذکر داليل و پس از تأيید استاد راهنما )و درصورت نداشتن    نیمسال تواند درخواست خود را برای حذف  مي

 ثبت نمايد. ي لیتکم  الت یتحص ت يريمد يک یسامانه الکتروندر (   آموزشيگروه  مديراستاد راهنما با تأيید 

استفاده   نیمسال تواند از مرخصي تحصیلي يا حذف  دانشجو در طول دوره تحصیلي خود تنها يک نیمسال مي  •

 نمايد.

 شود.جزو سنوات تحصیلي دانشجو محسوب مي   نیمسالمرخصي تحصیلي يا حذف   •

 .باشد در اولین نیمسال ورود به دانشگاه مجاز نمي نیمسال يا حذف  درخواست مرخصي تحصیلي •

از دانشجو اخذ    و يا حذف شده،  مرخصي گرفته شده نیمسال رداز باشد، شهريه پدر صورتیکه دانشجو شهريه •

 عودت داده نخواهد شد.  نیمسال پس از مرخصي تحصیلي و يا حذف   نیمسالخواهد شد و هزينه 

 باشد. کارشناسي ارشد نمينامه مجاز به دفاع از پايان نیمسال ف دانشجو در زمان مرخصي تحصیلي و يا حذ •
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)پدر، مادر، فرزند،    درجه يکبررسي مصاديق مرخصي بدون احتساب در سنوات تحصیلي نظیر فوت بستگان    :1  تبصره

های حاد  ، انجام جراحي پزشکي نیازمند استراحت طوالني مدت، بیماریو شیردهي  همسر، خواهر و برادر(، زايمان 

،  مرکز مشاوره دانشگاه رسیده باشد  روحي و رواني، با ارايه مستندات پزشکي و بیمارستاني که به تايید مرکز بهداشت و

 کمیسیون موارد خاص دانشگاه است.  در اختیار 

 انصراف از تحصیل  -20

  ي لیتکم   الت یتحص  تيريمد  ي کیالکترون  سامانه  در انصراف خود را    درخواستبايد    دانشجوی متقاضي انصراف از تحصیل

ماه از تاريخ ارايه درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد    دوک بار و تا  . دانشجو مجاز است فقط برای ي دينما  ثبت

 شود.اينصورت، پس از انقضای اين مهلت، حکم انصراف از تحصیل وی صادر مي در غیر

 . شوددانشجوی انصرافي شناخته ميدر صورت عدم ثبت نام دانشجو در زمان مقرر 

  دانشگاه تحصیالت تکمیلي    گیری برای بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل بر عهدهتصمیم  :1  تبصره

 است.

 همانی یتغییر رشته، انتقال و م -21

 در دوره کارشناسي ارشد ممنوع است. ترمي هماني یتغییر رشته، انتقال و م

واحد و با پرداخت شهريه    7تا سقف  به دانشگاه صنعتي امیرکبیر  های ديگر  مهماني دانشجويان از دانشگاه:  1تبصره  

 .بالمانع است

ديگر مهمان    يک   سطح های  خود را در دانشگاه  درس  تا دو  توانددر صورتي مي  ی کارشناسي ارشد دانشجو:  2تبصره  

. در  بگذراند  نیمسال در همان  درس مزبور را  که  باشد    که درس مورد نظر در دانشگاه ارائه نشده باشد و ضروریشود  

  يک  های سطح اين حالت با تصويب شورای تحصیالت تکمیلي دانشکده و تايید دانشگاه، امکان مهمان شدن در دانشگاه

 وجود دارد. 

 .شودياقدام م  ۲همانند تبصره  زی ن ی اقمار یواحدها ان يدانشجو ي مهمان  : در خصوص 3 تبصره

 سازی دروسمعادل -22

دانشگاه    درمقطع کارشناسي ارشد  دوره قبلي  پذيرش دروس گذرانده شده دانشجو در    ،سازی دروسمنظور از معادل

ارشد با نظر گروه آموزشي  دوره کارشناسي  سازی دروس در معادلباشد.  ميهای کشور  ساير دانشگاهصنعتي امیرکبیر و  

 . شودانجام مي PR-AUT-3314و براساس رويه تطبیق دروس در مقاطع تحصیالت تکمیلي به شماره 

 . باشدعتف  وزارت  تأيید مورد ارشد يکارشناس   مقطع يقبل   دوره در پذيرش دانشجو  -
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 باشد.عتف مؤسسه قبلي دانشجو در رشته تحصیلي مورد تأيید وزارت  -

 باشد.  آموزش ريزیبرنامه شورای مصوب هایبرنامه براساس دانشجو  گذرانده   دروس سرفصل -

  کارنامه  به  دانشکده  يلیتکم   التیتحص  یشورا  و  گروه   موافق  نظر  با   هادانشگاه  از  ي درس  واحد  1۲  تعداد  حداکثر -

 . شد خواهد منقل دانشجو

 .ابدييم  کاهش دانشجو  لیتحص مجاز مدتاز  مسال ین کي  ،يقیتطب ي واحد درس 1۲تا  8 یازا به -

  ی گرياست که دانشجو در رشته د  ن يمشروط به ا  د يها به دوره جددانشگاه  النیالتحصفارغ  دروس  واحد   قیتطب -

 شده باشد. ل یالتحصفارغ  ياز رشته فعل  ریغ

 .شوديم  انجام دانشگاه  يمال  یها نامهنيیآ با مطابق شده  رفتهي پذ  یهاواحد ي و امور مال نهيهز -

 .شوديم ثبت  دانشگاه به دانشجو ورود  ماقبل ترم در  ي آموزش پورتال  و کارنامه   در  يقیتطب  دروس -

 باشد رسمي و مهر شده از دوره قبلي مي ه کارنامهنشجو برای تطبیق واحد مستلزم ارائبررسي درخواست دا -

 گر يد یهادانشگاه از واحد ق یتطب طيشرا

 .شودينم  انجام  يرانتفاع یغ و  آزاد ی هادانشگاه ز ین و ترنيیپا  و 3 سطح   یها دانشگاهواحد از   قیتطب :1 تبصره

 تحصیل دوره قبلی محل
حداکثر واحد  

 قابل انتقال 

حداقل نمره  

 هر درس 
 نحوه ثبت نمره در پورتال 

 دانشگاه صنعتي امیرکبیر و  

 واحدهای اقماری آن 
 شودنمره عیناً در پورتال ثبت مي 14 واحد 1۲

 14 واحد 1۲ کشور 1های سطح ساير دانشگاه
به تشخیص دانشکده به صورت نمره 

 شودو يا اعتباری در پورتال ثبت مي

کشور و   ۲های سطح دانشگاه

های  دانشگاه  خودگردانهای پرديس

 1سطح 

 15 واحد 1۲
نمره به صورت اعتباری در پورتال  

 شود ثبت مي

  المللي های معتبر بیندانشگاه

)پذيرش دانشگاه مذکور بايد ابتدا به  

تايید مديريت تحصیالت تکمیلي  

 دانشگاه برسد( 

 15 واحد 1۲
نمره به صورت اعتباری در پورتال  

 شود ثبت مي
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 نامهانتخاب پايان -23

و قبل از    نیمسال اول )مهرماه(شدگان ورودی  آذر ماه سال ورود برای پذيرفتهپايان  تا قبل از    است  دانشجو موظف •

نسبت به انتخاب استاد راهنمای خود    ماه(  نیمسال دوم )بهمنشدگان ورودی  ارديبهشت ماه برای پذيرفتهپايان  

همچنین الزم است دانشجو  د.  صیالت تکمیلي دانشکده ارايه نماياقدام و تأيیديه استاد راهنما را به کارشناس تح

از    تا فروردينقبل  دانشجويان    پايان  برای  )مهرماه(ماه  اول  نیمسال  از    ورودی  قبل  تا  برای  پايان  و  ماه  مرداد 

که به تايید استاد راهنما    ، پايان نامه خود  انگلیسي عنوان فارسي و    ماه(   مسال دوم )بهمن ورودی نیدانشجويان  

 د. ويل تحصیالت تکمیلي دانشکده نماينامه را تحا وارد پورتال آموزشي خود نموده و پیشنهاد پايانر  ،رسیده

و پايان شهريور ماه    ول )مهرماه( ورودی نیمسال انامه بايد تا پايان ارديبهشت ماه برای دانشجويان  موضوع پايان  •

در شورای گروه و شورای تحصیالت تکمیلي دانشکده تصويب و    ماه( ورودی نیمسال دوم )بهمن برای دانشجويان 

 . توسط کارشناس تحصیالت تکمیلي دانشکده در پورتال دانشجو ثبت شود

واحدی داشته    9گرايش خود، امکان اخذ پايان نامه ساخت  -در صورتي که دانشجو در مصوبه برنامه درسي رشته  •

موضوع   توسط  اني پاباشد،  و  تصويب  دانشکده  تکمیلي  تحصیالت  شورای  و  گروه  شورای  در  بايد  ساخت،  نامه 

 کارشناس تحصیالت تکمیلي دانشکده در پورتال دانشجو ثبت شود.

باشند، حداکثر تا پايان    داشته مرخصي تحصیلي    نیمسال اول يا دوم حذف يارودی مهر چنانچه در  دانشجويان و •

يت تحصیالت تکمیلي  شهريورماه بايد پروپوزال آنان در شورای تحصیالت تکمیلي دانشکده تصويب و به اطالع مدير

 دانشگاه برسد.

نام نمايد. مادامیکه دانشجو از پايان نامه خود دفاع  دانشجو بايد درس پروژه را در نیمسال سوم تحصیل خود ثبت   •

 باشد. های بعد مينامه در نیمسالننموده باشد ملزم به ثبت نام واحد پايان

 نامه به شرح زير است: مراحل اخذ پايان

 مهلت  اقدام کننده  اقدام  مرحله شماره  

 مرحله اول
 / انتخاب استاد راهنما

 کارشناس دانشکده درج نام استاد راهنما توسط  

  يا  دانشجو

کارشناس  

 دانشکده 

ورودی نیمسال  پايان آذرماه برای  

 مهرماه( ورودی  اول )

ورودی  پايان ارديبهشت ماه برای  

 ماه(   بهمنورودی  نیمسال دوم )

 مرحله دوم 

نامه در پورتال  ثبت عنوان فارسي و انگلیسي پايان 

تايید  تحويل پیشنهاد پروژه )پس از  و  توسط دانشجو  

 استاد راهنما( به تحصیالت تکمیلي دانشکده 

 دانشجو 

ورودی  برای    ماه  فروردينپايان  

 نیمسال اول )مهرماه( 

ورودی  برای  ماه  پايان مرداد

 ماه(   نیمسال دوم )بهمن
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 سوم مرحله  
تصويب نهايي توسط شورای تحصیالت تکمیلي 

 دانشکده )پس از تايید شورای گروه( 

کارشناس  

 دانشکده 

ورودی  برای    پايان ارديبهشت ماه

 نیمسال اول )مهرماه( 

ورودی  برای    شهريورماهپايان  

 ماه(   نیمسال دوم )بهمن

،  و شورای تحصیالت تکمیلي دانشکده  ، به پیشنهاد استاد راهنما و تايید گروه آموزشي رانتخاب استاد مشاو  :1تبصره  

 امکان پذير است.  يو متخصصان خارج دانشگاهداخل يا خارج از اعضای هیأت علمي 

آموزشي  :2تبصره   گروه  تايید  و  اول  راهنمای  استاد  پیشنهاد  به  راهنمای دوم،  استاد  تحصیالت    انتخاب  و شورای 

 ، از اعضای هیأت علمي دانشگاه و يا خارج از دانشگاه امکان پذير است. تکمیلي دانشکده

، وضعیت  نداده باشدانجام    الذکرفوقدر جدول در زمانهای مقرر نامه را  مراحل تصويب پايانچنانچه دانشجو    :3تبصره  

بديهي است عدم ثبت نام  م نیست. وی در پورتال آموزشي به صورت تعلیق درآمده و در نیمسال بعدی مجاز به ثبت نا 

 باشد.در هر نیمسال به معني انصراف از تحصیل مي

 یو ثبت زمان فارغ التحصیل دفاع از پايان نامه   -24

موظف است با  دانشکده  و    تأيید استاد راهنما  نامه وپايانتدوين  ،  14معدل کل    با  اتمام واحدهای آموزشيدانشجو پس از  

ثبت صورت جلسه دفاع دانشجويان کارشناسي    نامه خود دفاع نمايد.ر هیأت داوران از پاياندر حضو  دانشگاهرعايت ضوابط 

 شود.انجام مي يل یتکم التیتحص تيريمد  يک یسامانه الکترونارشد، در 

 جلسه دفاع به شرح زير است: اعضای هیات داوران 

داور خارجي  • استاد مشاور،  راهنما،  اساتید  يا  استاد  با حضور  دانشکده(  دفاع دانشجو  از  نماينده    )خارج  و 

 شود.باشد( انجام ميتحصیالت تکمیلي دانشگاه )که داور داخلي نیز مي

 راهنما در جلسه دفاع الزامي است.)استادان(  حضور استاد  •

 و نماينده تحصیالت تکمیلي در جلسه دفاع الزامي است.  حضور داور داخلي •

 حضور مشاور در جلسه دفاع الزامي نیست.  •

از   • خارج  داور خارجي در  دانشگاه حضور  تکمیلي  تحصیالت  به صورت  های شهر  دانشگاهبا مجوز  تهران، 

 باشد. مجاز مي غیرحضوری

باشد دانشجو اجازه    14چنانچه میانگین کل دانشجويي پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشي دوره کمتر از    :1تبصره  

شود تا با نظر  سنوات تحصیلي به وی فرصت داده مينامه را ندارد و تنها يک نیمسال با رعايت سقف مجاز  دفاع از پايان

جازه دفاع از  برساند، در اين صورت به وی ا  14انده را به  اخذ دروس اقدام و میانگین کل واحدهای گذر گروه نسبت به  

 شود. پايان نامه داده مي



 

 مقررات آموزشی دوره نامه شیوه نامه و آئین

 کارشناسی ارشد 

 

 AUT-PR-3310 شماره:

 30/03/1401 تاريخ:    1401 : ويرايش

 ۲1از:    17صفحه:  

 

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

 

 
 

  یبه و يل یسقف مجاز سنوات تحص تيرعا با دياخذ نما ینامه نمره مردود اني دانشجو در دفاع از پا کهی: در صورت 2 تبصره

به عنوان جريمه از دانشجو  در اين صورت هزينه داوری مجدد    . دينما  دفاع  خود  پروژهاز    گريبار د   ک ي شود تا  يفرصت داده م 

 شود.آزاد تعیین و به دانشجو ابالغ ميهای جريمه بر اساس تعرفه دفتر آموزش شود . مبلغ اخذ مي

 نامهپايان نمره -25

  و  انجام  ر يز شرح به زین ي ف ی ک  صورت  به آن ي ابیارزش و شود يم ن محاسبه دانشجو  کل  نیانگیم  در  نامهانيپا نمره •

 : شوديثبت م  کارنامه   در

 نمره درجه ارزيابی 

 قبول 

 00/19 – ۲0 عالي 

 00/18 – 99/18 خوب  بسیار

 00/16 –99/17 خوب

 00/14 – 99/15 متوسط 

 14کمتر از  مردود مردود

بندی نمره  شود. بارمهیات داوران جلسه دفاع تعیین مي  نامه صرفا بر اساس میانگین نمرات اعضاینمره پايان:  1تبصره  

 های مختلف به شرح زير است: نیمسالبرای دفاع در 

 نیمسال دفاع 
کیفیت انجام تحقیق و تهیه  سقف نمره  

 پايان نامه 

دستاوردهای پژوهشي  نمره سقف 

 مستخرج از پايان نامه 

 ۲0 چهارم و قبل از آن
قابل  نمره  ۲به صورت تشويقي تا سقف 

 اعمال است 

 ۲0 پنجم 
قابل  نمره  1به صورت تشويقي تا سقف 

 اعمال است 

 شود.ود دفاع ننمايد، اخراج سنواتی می نامه خسال تحصیلی از پايان: چنانچه دانشجو طی پنج نیم2تبصره 

)مقاله، کار تجربي يا نظری مهم و اختراع( توسط هیات داوران  نامه  تاوردهای پژوهشي مستخرج از پاياندسنمره  :  3بصرهت

به صورت تشويقي اعمال  و پنجم  چهارم    نیمسالبندی نمرات ارزيابي دفاع در  شود و در بارمدر جلسه دفاع تعیین مي

 :شودمي نامه فعلي دانشگاه به شرح زير تعیینتوسط هیات داوران در جلسه دفاع بر اساس آئین اين نمره،. شودمي



 

 مقررات آموزشی دوره نامه شیوه نامه و آئین

 کارشناسی ارشد 

 

 AUT-PR-3310 شماره:

 30/03/1401 تاريخ:    1401 : ويرايش

 ۲1از:    18صفحه:  

 

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

 

 
 

 

 نامهتاوردهای پژوهشی مستخرج از پاياندس رديف
حداکثر نمره  

 هر مورد 
 حداکثر کل 

1 
 يا  (ISI)در مجالت نمايه شده هر مقاله پذيرفته شده  

 نشريات امیرکبیر 
۲ 

محدوديت  

 ندارد 

 1 پژوهشي   – هر مقاله پذيرفته شده علمي  ۲
محدوديت  

 ندارد 

3 
المللي  کنفرانس خارجي و بینه شده هر مقاله ارائ

 )شفاهي يا پوستر(   داخلي
1 

1 

 0.5 ه شده در کنفرانس داخلي معتبر ئهر مقاله ارا 4

5 
هر مقاله پذيرفته شده در کنفرانس خارجي و  

 المللي داخلي )با شرط ثبت نام( بین
0.5 

6 
 هر مقاله پذيرفته شده در کنفرانس داخلي 

 )با شرط ثبت نام( 
0.۲5 

 1 * *شاخصيا نظری کار تجربي  7
محدوديت  

 ندارد 

8 
و  علمي پژوهشهای ثبت اختراع )با تايید سازمان 

 ( الملليو يا موسسات معتبر بین ايرانصنعتي 
۲.0 

محدوديت  

 ندارد 

9 
پژوهشهای  جايزه خوارزمي و رازی )با تايید سازمان 

 ايران(  و صنعتيعلمي 
۲.0 

محدوديت  

 ندارد 

نمرات مربوط به دستاوردهای پژوهشي پس از حذف نام اساتید راهنما و مشاور براساس جدول    تبصره:

 بعدی محاسبه خواهد شد.

تجربي  ** نظری  کار  مييا  آيینشاخص  اساس  بر  دانشکدهبايست  داخلي  شورای    ،نامه  تصويب  به  که 

 .، باشدتحصیالت تکمیلي دانشکده رسیده است

شود که اصالحات به تايید نماينده هیات داوران رسیده باشد. مدت  نمره ارزيابي زماني قطعي مي  :تبصره

 از روز دفاع سه هفته است.و ثبت تايیديه نامه زمان اصالح پايان



 

 مقررات آموزشی دوره نامه شیوه نامه و آئین

 کارشناسی ارشد 

 

 AUT-PR-3310 شماره:

 30/03/1401 تاريخ:    1401 : ويرايش

 ۲1از:    19صفحه:  

 

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

 

 
 

در صورت عدم تايید اصالحات در زمان تعیین شده، دفاع به صورت مردود قلمداد شده و در اين صورت  

شورای دانشکده دفاع مجدد  نماينده هیات داوران و  با تايید  چنانچه دانشجو در مدت مجاز تحصیل باشد،  

 . در غیر اين صورت، دانشجو اخراج سنواتي خواهد شد. شودثبت مي

 : نامهتاوردهای پژوهشي مستخرج از پاياندسخصوص نمره در  تکمیلی نکات

فرستنده و مکاتب مقاالت مجله و کنفرانس بايد حتما استاد راهنما باشد. در غیر اين صورت نمره تشويقي   •

 شود. مقاله منظور نمي

بايد قبل از جلسه  و گواهي پذيرش ويا ارائه آنها و کپي گواهي ثبت اختراع و جوايز    مقاالت يا فايل  کپي   •

 دفاعیه به دفتر تحصیالت تکمیلي دانشکده ارايه و در جلسه دفاعیه توسط هیات داوران تائید گردد.

و  بايد قبل از جلسه دفاعیه توسط دانشج  يا نظری شاخص  مشروح کار تجربي   ایصفحهفايل يک  حداقل يک   •

یه توسط هیات  ه و در جلسه دفاعدفتر تحصیالت تکمیلي دانشکده ارائبه  تهیه و پس از تايید استاد راهنما  

 داوران تائید گردد. 

 های پژوهشي مشترک به شرح زير است: دستاوردنحوه محاسبه سهم پديدآورندگان  •

تعداد نويسندگان/همکاران  

  اتید)بدون احتساب اس

 ( و مشاور راهنما 

 )درصد( سهم  

 مجموع ضرايب )درصد( 
 ساير نفرات  نفر اول

1 100  - 100 

۲ 90 60 150 

3 80 50 180 

4 70 40 190 

5 60 35 ۲00 

 ۲50حداکثر  30حداکثر  50 و باالتر  6

 حمايت مالی )تشويقی( از چاپ مقاالت و ثبت اختراعات -26

خروجي از تحقیقات دوره کارشناسي ارشد خود، حمايت  در جهت تشويق و حمايت از دانشجويان برای ارائه محصول  

  AUT-PR-2204به رويه  برای جزئیات بیشتر    .ت اختراعات در نظر گرفته شده استهای مالي برای چاپ مقاالت و ثب

 مراجعه شود.

  



 

 مقررات آموزشی دوره نامه شیوه نامه و آئین

 کارشناسی ارشد 

 

 AUT-PR-3310 شماره:

 30/03/1401 تاريخ:    1401 : ويرايش

 ۲1از:    ۲0صفحه:  

 

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

 

 
 

 و مهلت دفاعتمديد سنوات آموزشی  -27

ارشد دو سال )چهار نیمسال( است. دانشگاه اختیار دارد مدت تحصیل    تحصیل دانشجو در دوره کارشناسي مدت مجاز  

دهد.   افزايش  دانشگاه  مقررات  و  مصوبات  اساس  بر  نیمسال  دو  حداکثر  را  دانشجو در  وی    پنجحداکثر  چنانچه 

 ود، از ادامه تحصیل محروم است.آموخته نشدانش نیمسال

مهرماه و برای    30های نیمسال اول،  چهارم برای ورودیمهلت دفاع دانشجويان کارشناسي ارشد در نیمسال  الف:  

 اسفندماه است.  ۲5های نیمسال دوم ورودی

مهلت دفاع در نیمسال چهارم چنانچه دانشجو تمايل به ادامه تحصیل در مقطع باالتر را داشته باشد برای    :1  تبصره

 باشد.بهمن ماه مي 30های نیمسال دوم شهريور ماه و برای ورودی 31اول  های نیمسالودیور

 شود: تمديد سنوات در نیمسال پنجم بر اساس ضوابط و شرايط زير انجام مي ب:

  م پنج   نیمسالدانشجو مجاز به ثبت نام    ،تأيید دانشکده و پرداخت شهريه  ،ت تأيید استاد راهنمادر صور •

 خواهد بود. 

دوم    نیمسالهای  بهمن ماه و برای ورودی  30  نیمسال اولهای  پنجم برای ورودی  نیمسال مهلت دفاع در   •

 تیرماه است. 31

اول • نیمسال  ورودی  رايگان    ، دانشجوی  آموزش  از  ماه  برد،  بهره ميکه  آبان  ابتدای  پنجم(  از  و  )نیمسال 

رايگان  دانشجوی   آموزش  ماه  مشمول  فروردين  ابتدای  از  دوم  نیمسال  پنجم(  ورودی  به  )نیمسال  ملزم 

 باشد.مطابق با تعرفه مالي دانشگاه ميتمديد سنوات پرداخت شهريه 

  در نیمسال پنجم   ه ياز پرداخت شهر ،يواحد دروس جبران 9گذراندن حداقل  ی، به ازا روزانه یورود انيدانشجو

 . باشنديمعاف م

برای همه  پرداز مطابق با تعرفه مالي مربوط به دوره خويش، ملزم به پرداخت شهريه  دانشجويان شهريه  : 2تبصره  

 باشند.ميهای تحصیلي نیمسال

 )مجازی(  یالکترونیکه درس پروژه تحقیق دانشجويان آموزش ئارا -28

الکترونیکي آموزش  دانشجويان  برای  تحقیق  پروژه  درس  دانشکده  )مجازی(  ارايه  ميدراختیار  و  ها  دانشجوی  باشد 

حداکثر تا    دفاع از پروژهآموزش الکترونیکي در صورت ثبت واحد پروژه تحقیق در نیمسال اول سال تحصیلي ملزم به  

  ماهشهريور  15تا    دفاع از پروژهدر نیمسال دوم سال تحصیلي ملزم به  اين واحد  و در صورت ثبت نام    اسفندماه   ۲5

در نیمسال بعد )مطابق مقررات    بايد واحد مذکور را مجدداً   ، دانشجود. در صورت عدم دفاع در بازه زماني مقررباشمي

 د.و در سنوات قانوني( ثبت نام نماي



 

 مقررات آموزشی دوره نامه شیوه نامه و آئین

 کارشناسی ارشد 

 

 AUT-PR-3310 شماره:

 30/03/1401 تاريخ:    1401 : ويرايش

 ۲1از:    ۲1صفحه:  

 

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

 

 
 

 آموختگی مالک دانش -29

نامه و  نگذراندن واحدهای آموزشي مصوب رشته، دفاع از پاياپژوهشي  - های آموزشيدر دوره  آموختگيمالک دانش

میانگین کل حداقل   گذرانده    14داشتن  واحدهای  دانشجويان    های شیوهدر  باشد.  ميبراساس  که    آموزشآموزشي 

با گذراندن واحدهای درسي  آموختگي  مالک دانش  شود،را شامل مي  )مجازی(  الکترونیکي با مصوبه رشته و  مطابق 

 است.  14ین حداقل گمیان

 تغییر شیوه آموزشی  -30

پژوهشي به آموزشي  -وزارت عتف، تغییر شیوه آموزشي  6/9/1398مورخ    ۲31567با شماره نامه    يي نامه اجراوهیشبنابر  

 و بالعکس ممنوع است.

در صورتي که بنا بر اعالم کتبي استاد راهنما، تصويب گروه و شورای تحصیالت تکمیلي دانشکده، دانشجوی    :1تبصره  

 نمايد.ه نسبت به اخراج دانشجو اقدام ميپژوهشي شرايط حداقلي دفاع را احراز ننموده باشد، دانشگا- شیوه آموزشي

پايان برساند، فقط گواهي گذراندن واحدهای درسي به   دانشجويي که به هر دلیل نتواند دوره تحصیلي را به  :2تبصره  

 شود.وی اعطا مي

 نامه تخلفات دانشجو در تدوين پايان  -31

نامه اقدام به تخلف علمي )سرقت علمي، جعل، تقلب، کپي برداری و غیره( نمايد  چنانچه دانشجو در حین تدوين پايان

  ي معرف   ييقضا  مراجع  به  یادار   فاتي تشر  از  پس   واثبات شود، از ادامه تحصیل محروم    دانشگاهو اين موضوع از سوی  

 .شود ينم داده  دانشجو  به گذرانده  واحد تعداد  ي گواه يحت  يگواه  چی ه صورت  نيا در . شوديم

، منجر به ابطال مدرک تحصیلي  دانشگاهنامه از سوی  احراز و اثبات تخلف علمي دانشجو پس از اتمام پايان  :1  تبصره

 د. شصادر شده خواهد 

 آموختگی تاريخ دانش -32

تاريخ  و برای دانشجويان بدون پروژه    پژوهشي است  –نامه در شیوه آموزشي  آموختگي، روز دفاع از پايانتاريخ دانش

 در نظر گرفته خواهد شد.  ثبت نامي دانشجويان به عنوان تاريخ فراغت از تحصیل نیمسال آخرين  پايان 


