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 هدف

زيابي جهت ار ساختار اجرايي نمودميکیفیت آموزش و پژوهش در دوره دکتری تخصصي ضرورت ايجاب  به منظور بهبود

 و در دستور کار قرار گیرد. ،تدوينمذکور مداوم عملکرد دانشجويان دوره 

ره یر اين دودر مس صورت عام يا خاصآگاهي از موانع و مشکالتي که به در طي ارزيابي مداوم عملکرد دانشجويان، ضمن

ائه خواهد ار است صالحي که در متن رويه به آن اشاره شدهکارهای مناسب از سوی مراجع ذیممکن است بوجود آيد راه

ا اين راست ر. دشد ددر زمان مقرر اعمال خواهالزم اقدامات اجرايي  ،شد. همچنین در صورت عملکرد نامناسب دانشجويان

 یهاالیتفع به تشريح وضعیت پیشرفت ساالنه و ساالنه،های میانگزارشدانشجو و استاد راهنما، ضمن ارائه 

 خود، يتظیفه نظارو رزيابي نیز در راستایا و هیأت ،و تدارکاتي مربوطه پرداختههای علمي تحقیقاتي رساله و چالش

ختیار ازم را در ها و مشاوره التوصیهارزيابي نموده و به صورت ساالنه از سوی دانشجو را  های انجام شدهفعالیت

در  باشد کهيمر اين رويه قابل اجرا د کارهایدارای راه محوله نیزوظايف آمد قصور در انجام پي دهند.ميقرار  باندانشجو

 صدور اخطار آموزشي خواهد بود.به منجر  ،عدم رعايت مقرّرات تعیین شده از سوی دانشجو صورت
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 مقدمه -1

و اجرای هیه شده تهیأت رئیسه دانشگاه و  01/11/97مورخ تکمیلي دانشگاه اين رويه بر اساس مصوبه شورای تحصیالت

 .گرددميانجام آن به شرح زير 

  ز پیشنهاد پس از دفاع اپايش حین تحصیل  1397ماقبل مهرماه سال ورودی برای کلیه دانشجويان دوره دکتری

 خواهد شد.رساله اجراء 

 امل اجراء بطور کحین تحصیل پايش  ،و پس از آن 1397مهرماه سال ورودی  برای کلیه دانشجويان دوره دکتری

 خواهد شد.

      اهدانشگ رو حاوی مقرّرات و ضوابط مربوط به پايش آموزشي و پژوهشي دانشجويان دوره دکتری درمجموعه پیش

با  م هزينه ووقع، کمهباشد. آگاهي کلیه دانشجويان دکتری از مجموعه مقرّرات آموزشي جهت اتمام بامیرکبیر ميصنعتي

 الزم و ضروری است.  مطلوب اين مقطع تحصیليت کیفیّ

شده در  وارد مطرحن موياالزم است دانشج ،باشداز آنجا که عدم اطالع يا عدم توجه به مقرّرات آموزشي نافي نفوذ آن نمي

 دش اني خواهدرسالعاط هاتکمیلي دانشگاه و دانشکدهعالوه بر موارد ديگری که از طريق مديريت تحصیالت اين رويه را

لوب به کیفیت مط ده و باريزی و مديريت نموها برنامههمواره مد نظر قرار داده و دوره تحصیلي خود را بر اساس مفاد آن

رکبیر امیضروری است دانشجويان همواره به پست الکترونیکي خود به آدرس دانشگاه صنعتيبرسانند.  پايان

(…..@aut.ac.ir) ن رفاً به ايها صسانيالي از سوی دانشگاه مطلع شوند. کلیه اطالع رهای ارسمراجعه داشته و از پیام

 آدرس انجام خواهد شد.  

 

 تعاریف -2

 شود.امیرکبیر به اختصار دانشگاه نامیده ميدر اين رويه، دانشگاه صنعتيدانشگاه:  -

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

 تکمیلي دانشگاه است.شورا، شورای تحصیالتمنظور از  شورا: -
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فته ین پذيرهای دوره تحصیلي دکتری تخصصي، برابر ضوابط معدانشجو فردی است که در يکي از رشته دانشجو: -

 باشد.ول به تحصیل ميشده، ثبت نام کرده، و مشغ

 وموزشي کمیسیون موارد خاص گروهي متشکل از مسئولین دانشگاه است که به وضعیت آ کمیسیون موارد خاص: -

 کنند. پژوهشي دانشجويان دارای شرايط خاص و ويژه رسیدگي مي

خصص تدارای  هعلمي است کای متشکل از تعدادی از اعضاء هیأتمنظور از گروه آموزشي، مجموعه گروه آموزشی: -

 باشند.مي مشابه در يک رشته علمي

ست که اادياری علمي دارای مدرک تخصصي با حداقل مرتبه استاستاد راهنما يکي از اعضای هیأت استاد راهنما: -

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

ای هصصان حرفدانشگاه )مشتمل بر مربي( و يا ساير متخعلمي استاد مشاور يکي از اعضای هیأت استاد مشاور: -

که  ارشد استبا مرتبه کارشناسي "شاخص در صنعت"علمي فرد غیر عضو هیأتو يا دارای مدرک دکتری، 

 عهده دارد.وره دانشجو را در انجام رساله بهمسئولیت مشا

ضو ای )فرد غیرععلمي و يا متخصصان حرفههیأتای متشکل از اعضاء مجموعه داورانمنظور از هیأتداوران: هیأت -

 عهده دارند.ولیت ارزيابي رساله دانشجو را برعلمي شاخص در صنعت( است که مسئهیأت

ری وره دکتدهای پژوهشي تپیشنهاد رساله گزارش مکتوبي است که ضمن ارائه طرح کلي فعالیّ پیشنهاد رساله: -

ه، و خص کردبه آن را تعريف نموده، اصالت و اهمّیت آن را مش تخصصي، يک سوال و رويکرد اصلي و روش پاسخ

 نمايد.بندی تحقیق را تشريح ميها و برنامه زمانتها، فعالیّنوآوری

ب و علمي مجرتکمیلي دانشگاه از میان اعضاء هیأتنماينده شورای تحصیالتتکمیلی: نماینده شورای تحصیالت -

و  سن اجرای قوانینحعهده داشته و مسئول نظارت بر لسه را بررياست جشود. وی مرتبط با موضوع انتخاب مي

 باشد.مقرّرات جاری دانشگاه در حین برگزاری جلسات دفاع مي

        شجو      نما و دانراه استاد/اساتید حاصل همکاری استاد/که ای مستخرج از رساله دکتری گزارش خالصه شده مقاله: -

 باشد.مي

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

. رساله شودمي راهنما و مشاور/مشاوران تدوين استاد/اساتید مشخص از يک رشته تحصیلي و با راهنمايي استاد/

 دکتری بايد مشتمل بر نکات بديع و نوآورانه پژوهش دانشجوی دکتری باشد.  

های زماني مناسب در حین تحصیل پايش ارزيابي نحوه عملکرد دانشجويان دکتری در بازه پایش حین تحصیل: -

، استاد/اساتیددانشجو و استاد/کارهای الزم به دانشجو اعالم گردد. در اين راستا و راه است تا در صورت نیاز توصیه
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های علمي ت تحقیقاتي رساله و چالشوضعیت پیشرفت فعالیّساالنه و ساالنه، به تشريح های میانضمن ارائه گزارش

 پردازند.و تدارکاتي مربوطه مي

یفه ي است و وظراهنما و يک داور داخلاستاد/استاد/اساتید  : هیأتي که متشکل از ارزیابی پایش تحصیلیهیأت -

ابي پايش ارزيدارد، هیأت نظارت بر عملکرد دانشجو و پیشبرد مراحل تحصیل وی در طول دوره دکتری را بر عهده

 شود.تحصیلي نامیده مي

موزشي آاخطار  دانشگاه آمد قصور دانشجو در انجام وظايف محوله و عدم رعايت مقرّرات جاریپي اخطار آموزشی: -

 شود.نامیده مي

 اشد.بي ميهای آموزشامتیازات جبراني تسهیالتي برای جبران نمره منفي ناشي از اخطار امتیازات جبرانی: -

 

 

 های زمانی پایشبازه -3

 گردد:بخش تقسیم میپایش به دو در طول تحصیل دانشجویان دوره دکتری، 

 «دفاع از پیشنهاد رساله»از  پیش پايش (1

 «دفاع نهايي»تا زمان  «رساله دفاع از پیشنهاد»از  پسپايش  (2
 

 «دفاع از پیشنهاد رساله»پایش پیش از  -4

رد موضوع پیشب پايش در دو سال اول تحصیل، ضمن نظارت بر عملکرد آموزشي، بر عملکرد مناسب دانشجو در انتخاب و

 در زمان مقرر تأکید دارد.  "پیشنهاد رساله"پژوهش و تهیه و ارايه 

 مي نام تربتث ر مجوزهای تحصیلي دانشجو در صورت صدونام کلیه ترماز بدو ورود دانشجو تا پايان ترم چهارم، ثبت

 شود. راهنما انجام مي استاد/اساتیداز سوی 

  اراخط ،ومسّ تا پايان ترمشروع تحصیل راهنما از روند تحصیل دانشجو از  استاد/اساتیددر صورت عدم رضايت 

 گردد. صادر ميراهنما  استاد/اساتیداز سوی  کتبیآموزشی 

  گردد.( می1اخطار آموزشی نوع )منجر به صدور  چهارمراهنما از دانشجو در ترم استاد/اساتید عدم رضايت 

 ر در روندمبني بر تجديد نظ دانشجو ملزم به سپردن تعهد کتبیراهنما  استاد/اساتیدبنا به تشخیص : نکته

 .مورد نظر خواهد بود بندیمطابق با زمان ايشاناجرای برنامه تعیین شده از سوی و خويش تحصیل 
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  شي و س دوره آموزدرومربوط به  فرم حداکثر تا انتهای نیمسال اول تحصیليباشند مي ملزمدانشجويان دوره دکتری

 ر اختیار    دراهنمای خويش استاد/اساتید تأيید  پس ازو  ،نموده تکمیلهای پژوهشي خويش را تحوزه فعالیّ

 تکمیلي دانشکده قرار دهند.تحصیالت

 ررسي و بنما را راه استاد/اساتیدتکمیلي دانشکده الزم است دروس تأيید شده توسط گروه آموزشي/شورای تحصیالت

 تصويب برسانند.به

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

  گردديمجام ان بصورت هفتگيو دانشجو قبل از دفاع پیشنهاد رساله  راهنما استاد/اساتیدبرگزاری جلسات مشترک .

ن ترم رود تا پاياوراهنمای خود از بدو  استاد/اساتیدبا  های هفتگینشستباشند با برگزاری دانشجويان ملزم مي

 د.  م نمايناقدا "حداکثر تا پايان ترم چهارم"موقع پیشنهاد رساله خود هچهارم، نسبت به تهیه و تحويل ب

  و گردديم( 1وع )ندانشجو مشمول يک اخطار آموزشي  ،و عدم دفاع از پیشنهاد رساله ورود دانشجو به ترم پنجمبا 

 يابد. به تعلیق موقت تغییر ميپنجم  در ترم ویپورتال آموزشي 

 و  گردديم( 1ع )و عدم دفاع از پیشنهاد رساله دانشجو مشمول يک اخطار آموزشي نو ا ورود دانشجو به ترم ششمب

 يابد. تغییر مياختتام پرونده محروم از تحصیل به  ویوضعیت آموزشي 

 ردد .گمسدود ميبرای انتخاب واحد دانشجو با توجه به عدم دفاع از پیشنهاد رساله دسترسي  :(1)نکته

، اهمیلي دانشگتکاز سوی دانشکده به تحصیالتگزارش مربوطه  ارسال و دفاع از پیشنهاد رساله پس از: (2نکته)

 ردد.گميعال ف آموزشي ویت وضعیّ، رساله برای دانشجو اخذ گرديده و تال دانشجو ثبت شدهدر پورگزارش مذکور 

آنها اری جنیمسال  پرداز منوط به فعال بودن کد ماليصدور مجوز دفاع پیشنهاد رساله دانشجويان شهريه :(3نکته)

 باشد.مي

  ر هیچ دصیلي وی از پیشنهاد رساله خود دفاع ننمايد، پرونده تح تحصیلي ششمپايان ترم در صورتیکه دانشجو تا

با  اج دانشجوکم اخرحمرجعي قابل بررسي نبوده، و امکان دفاع از پیشنهاد رساله وجود نخواهد داشت. در اين شرايط 

 گردد.تکمیلي دانشگاه صادر مياز سوی مديريت تحصیالت هفتمورود به ترم 

 

 صیلیهر سال تح ماهبهمنپایان :  "سال اولمنی"در ترم ششم در هاد رساله پايان مهلت دفاع از پیشن
 

 حصیلیتهر سال  ماهشهریورپایان :  "سال دوممنی"پايان مهلت دفاع از پیشنهاد رساله در ترم ششم در 
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 «دفاع نهایی»تا زمان « پیشنهاد رساله»پایش پس از دفاع از  -5

رح زير رحله به شم دودر تحصیلي هر سال  در غیر از جلسات مستمر هفتگي،هب ،دانشجو پس از دفاع از پیشنهاد رساله

 باشد.ميموظف به ارائه گزارش پیشرفت کار خويش 

های مشترک گزارش ایجلسهدر  بارماه یک 6هر راهنما الزم است  استاد/اساتیددانشجو و  ساالنه :گزارش میان الف(

های زيابي و فعالیتماه گذشته را ار 6های بررسي قرار دهند و مجموعه فعالیتمربوط به روند تحصیل دانشجو را مورد 

نها در آبین توافقات  وراهنما  استاد/اساتیدها، نظرات صريح کلیه ارزيابيماه آتي را تدوين نموده و  6برای  نظرمورد 

  گردد.دانشجو ثبت  پورتال آموزشي

ا حضور برسمي در يک جلسه  ،الزم است به صورت ساالنه ضمن ارائه يک گزارش کتبي دانشجو :گزارش ساالنهب(

گزارش  راهنما و یک داور داخلی تعیین شده از سوی دانشکده استاد/اساتیدمتشکل از ارزیابی هیأت ءاعضا

ای د در راستانع موجوها و مو، چالشرسالهدر اين جلسه ضمن ارزيابي میزان پیشرفت  خود را ارائه نمايد. رسالهپیشرفت 

مقطع  در اين گردد.يدانشجو ثبت م پورتالدر  جلسهتوافقات ها و کلیه ارزيابيشود. مي و گزارش ،بررسي رسالهانجام 

 ر نمايند.ظهار نظادانشجو  رسالهبه صراحت در خصوص میزان پیشرفت  داور تعیین شدهراهنما و  استاد/اساتیدالزم است 

 د.باشميشجو از روند تحصیل و عملکرد دانارزيابي  تأهیو اعالم رضايت تحصیل دانشجو منوط به موافقت  ادامه

پرونده  بدهد که در اخطار آموزشي ویتواند به مي، هیأت مذکور از عملکرد دانشجو ارزيابي تأیصورت عدم رضايت هدر 

 : شد عمال خواهداو به شرح زير  (1شماره ) جدول کلیه اخطارهای آموزشي مطابق با و شوددانشجو ثبت مي

  ( 1ماره )شجدول مطابق با  11و  9، 7در ترم  راهنما از عملکرد دانشجو استاد/اساتیددر صورت عدم رضایت

 وانشکده دضمن اخذ تعهد از دانشجو مبني بر ضرورت حضور مستمر و فعال در تحت عنوان اخطارهای آموزشي، 

بت خواهد ثدانشجو  توانند طي اخطار کتبي که در پروندهراهنما مي استاد/اساتیدجبران تأخیر در پیشرفت رساله، 

 .های الزم را به دانشجو ارائه نمايندشد نکات مورد نظر و توصیه

 .خواهد شد گاه اخذدانشمقرّرات جاری هزينه تمديد سنوات آموزشي دانشجويان از ترم دهم مطابق با تعرفه مالي  نکته:

 

 الوه بر دانشجو ع ،12و  10،  8رم در ت ارزیابی از میزان پیشرفت کار دانشجودر صورت عدم رضایت هیأت

ا از ه مالي دانشگاه رهای تعیین شده مطابق با تعرفبايست هزينه( خواهد بود مي1اينکه مشمول اخطار آموزشي نوع )

 و پس از آن پرداخت نمايد. 10ترم 

  ،اه با چنانچه کمیسیون موارد خاص دانشگدر صورت عدم دفاع از رساله و ورود دانشجو به ترم سیزدهم

طابق با تعرفه ( و پرداخت هزينه م1تمديد سنوات آموزشي دانشجو موافقت نمايد وی مشمول اخطار آموزشي نوع )

 باشد.مالي دانشگاه مي
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 ،ا بشگاه چنانچه کمیسیون موارد خاص دان در صورت عدم دفاع از رساله و ورود دانشجو به ترم چهاردهم

طابق با م( و پرداخت هزينه 2تمديد سنوات آموزشي دانشجو موافقت نمايد وی مشمول اخطار آموزشي نوع )

 باشد.تعرفه مالي دانشگاه مي

  ،و  ،هي نبودپرونده دانشجو در هیچ مرجعي قابل بررسدر صورت عدم دفاع از رساله تا پایان ترم چهاردهم

 د.واهد شختکمیلي دانشگاه صادر از سوی مديريت تحصیالت با ورود به نیمسال پانزدهم راج ايشانحکم اخ
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دد و گرعیین ميتراهنما و دانشجو  استاد/اساتیدبعمل آمده بین طي توافق  ساالنهمیانزمان برگزاری جلسات  الف(

 گردد: ثبتبايست به شرح زير در پورتال دانشجو گزارش جلسه مذکور مي

  :زارش آن گبرگزار گردد الزم است تحصیلي  ساالنه در نیمسال اولچنانچه جلسه میاننیمسال اول تحصیلی

بت دانشجو ثشي آموزدر پورتال تکمیلي دانشکده کارشناس تحصیالتتوسط همان سال حداکثر تا پانزدهم اسفندماه 

  گردد.

 :زارش آن گساالنه در نیمسال دوم تحصیلي برگزار گردد الزم است چنانچه جلسه میان نیمسال دوم تحصیلی

 دانشجو ثبت آموزشيدر پورتال تکمیلي دانشکده کارشناس تحصیالتتوسط  همان سالحداکثر تا پانزدهم تیرماه 

 گردد.

 کارشناسط توسبايست و گزارش جلسه مذکور مي باشدها ميدر اختیار دانشکده زمان برگزاری جلسات ساالنه ب(

 گردد. ثبتدر پورتال دانشجو تکمیلي دانشکده تحصیالت
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 زير باشد:منعکس کننده موارد  الزم استگردد ارائه ميبه صورت ساالنه گزارشي که توسط دانشجو  

 گذشته فعالیتهای انجام شده دانشجو در طول يک سال 

 سرفصل فعالیتهای شش ماهه و يک ساله بعدی 

  زمان مقاالت ارسال شدهاعالم مشخصات کامل و 

 بعدی زمان احتمالي تهیه و ارسال مقاالت 

 رسالهدر رابطه با پیشرفت های قبلي، فعلي و آتي تشريح هرگونه موانع و چالش 
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 وراهنما در خصوص نحوه عملکرد دانشج استاد/اساتیدمحتوای گزارش و اعالم نظر  -8

 د:ارد زير باشمنعکس کننده موالزم است  ،گرددارائه ميبه صورت ساالنه  راهنما استاد/اساتیدگزارشي که توسط 

  ک سال گذشتهدر ي راهنما استاد با)هفتگي، دو هفتگي؛ ماهیانه( دانشجو منظم عدم ارتباط و يا  طارتباذکر 

  وی ردعملکو ارزيابي کیفیت های تئوری و تجربي دانشجو در بخش رسالهمیزان )درصد( پیشرفت ارزيابي  

 مايي ائه راهنارو  است و يا خواهد شدسازی هر موضوعي که مانع عملکرد مناسب دانشجو شده شناسايي و برجسته

 الزم در اين خصوص جهت مرتفع شدن موانع

 و پذيرش مقالهبیني زمان احتمالي ارسال پیش 

 احتمالي دفاع نهاييبیني زمان پیش 

 سب نقش مورد انتظار از آنان و انعکاس نظراتح مشورت با ديگر اعضای تیم راهنما بر 

 یدستاد/اساتاو  ارجي(خ)همکار  مم،سوّ)استاد راهنمای دوّ  هماهنگي با تیم راهنمايي استاد راهنمای اول مسئول (:1نکته)

 شود.عنوان نظر تیم راهنما در نظر گرفته ميهاست و نظرهای اعالم شده از طرف ايشان ب مشاور(

کده و توسط دانش دانشجو ثبت گرديده و قابل رويت و استناد پورتالپايش در  ها و اظهارنظرهایکلیه فرم (:2نکته)

 دانشگاه خواهد بود.
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 :  های زير را خواهند داشتارزيابي يکي از توصیههیأتاعضای در پايان جلسه، 

  ر متصور ورد انتظامآمیز دوره در بازه زماني و اتمام موفقیت بخش استرضایتمیزان عملکرد دانشجو و کیفیت کار

 .است

به اتمام  لوبمطبا کیفیت را  ینیمسال تحصیلي، دوره دکتر 9 حداکثر دانشگاه انتظار دارد دانشجو در مدت نکته:

 برساند. 

  طلوب نیز هايي از عملکرد ناماما جنبه بخش استطور نسبی رضایتبهمیزان عملکرد دانشجو و کیفیت کار

 تذکرات الزم داده شد.شناسايي گرديد که به دانشجو 

  (1)نوع آموزشي  و در اين خصوص به دانشجو اخطار باشدبخش نمیرضایتمیزان عملکرد دانشجو و کیفیت کار 

ماه شواهدی از عملکرد  5و حداکثر  2شود ظرف مدت حداقل شود. بر اين اساس به دانشجو فرصت داده ميمي داده
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تکمیلي و به دفتر تحصیالت ،تهیهرا ارزيابي تأهیای روشن از معیارهای مندرج در گزارش مناسب بر مبنای مجموعه

 دانشکده ارائه نمايد.

انشجو در ناسب دمصورت لزوم ارائه گزارش مبني بر ارائه شواهدی از عملکرد  در ساالنهپس از برگزاری جلسه  نکته:

گزارش زم است ال( از تاريخ جلسه ماه 5)حداکثر ارزيابيهیأتدر بازه زماني تعیین شده از سوی کار خصوص پیشرفت

 گردد.منعکس آموزشي دانشجو توسط دانشکده در پورتال رسیده ارزيابي تأيید هیأتمذکور که به 
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يا عدم  ورات قرّمبموقع عدم رعايت لذا  ،باشدايشان مي پژوهشي-ادامه تحصیل دانشجو منوط به عملکرد مناسب آموزشي

 تواندميه و داشت راه ي به همارزيابي( اخطار آموزشتأراهنما و يا هی اساتید/يید استادأ)با ت رسالهپیشرفت مورد انتظار در 

 به شرح زير گردد: منجر به کسر امتیاز پايش

 و ل خواهد شد اعما (1شماره )مطابق با جدول گردد اخطارهای آموزشي که در طول دوره تحصیل دانشجو تعیین مي

موزشي مصوبات آ و دوره دکتری نامهو يا اخراج مطابق با آيین امتیاز پايش، جريمه ماليمنجر به کسر تواند مي

 تکمیلي دانشگاه گردد.شورای تحصیالت

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

 خواهد  ( تعیین3مطابق با جدول شماره ) امتیاز منفي ناشي از اخطارهای آموزشي اساسبر پايش حین تحصیل  نمره

 شد.

  د.گردمنظور مي( 4مطابق با جدول شماره )نمره منفي ناشي از اخطارهای آموزشي جبراني امتیازات 
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 اخطارهای آموزشی  -( 1جدول شماره )

 

 

 زمان  موضوع  نوع اخطار امتیاز منفی 

کتبی اخطار 0 1ترم  ارزیابی میانساالنه )عدم رضایت استاد راهنما(   

2ترم  ارزیابی میانساالنه )عدم رضایت استاد راهنما( اخطار کتبی 0  

3ترم  ارزیابی میانساالنه )عدم رضایت استاد راهنما( اخطار کتبی 0  

(1اخطار نوع ) 1 4ترم  ارزیابی میانساالنه )عدم رضایت استاد راهنما(   

(1اخطار نوع ) 1 هعدم دفاع از پیشنهاد رسال    5ورود به ترم  

(1اخطار نوع ) 1 6ورود به ترم  عدم دفاع از پیشنهاد رساله    

7ورود به ترم  عدم دفاع از پیشنهاد رساله  عدم امکان ادامه تحصیل )اخراج(  

نما توسط استاد راه و اخذ تعهد از دانشجواخطار کتبي  - ساالنه )عدم رضايت استادراهنما(ارزيابي میان  7ورود به ترم    

ارزیابیبه تشخیص هیأت (1اخطار نوع ) 1  
 

8ورود به ترم  ارزیابی ساالنه )عدم رضایت هیأتارزیابی(  

نما اخطار کتبي و اخذ تعهد از دانشجو توسط استاد راه - ساالنه )عدم رضايت استادراهنما(ارزيابي میان  9ورود به ترم    

(+ پرداخت مالی طبق ضوابط جاری1اخطار نوع ) 1 10ورود به ترم  ارزیابی ساالنه  )عدم رضایت هیأتارزیابی(   

اخطار کتبي و اخذ تعهد از دانشجو توسط استاد راهنما  -

+ پرداخت مالي  طبق ضوابط جاری     

 عدم دفاع از رساله

)عدم رضايت استاد راهنما( ساالنهرزيابي میانا  

11ترم ورود به   

(+ پرداخت مالی طبق ضوابط جاری1اخطار نوع ) 1 عدم دفاع از رساله    

 ارزیابی ساالنه )عدم رضایت هیأتارزیابی(

12ورود به ترم   

(+ پرداخت مالي طبق ضوابط جاری1اخطار نوع ) 1 13ورود به ترم  عدم دفاع از رساله   

(+ پرداخت مالي طبق ضوابط جاری 2اخطار نوع ) 2 دفاع از رسالهعدم   14ورود به ترم    

 جمع اخطارهای آموزشي 9

15ورود به ترم  عدم دفاع از رساله  اخراج  
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 منفی اخطارهای آموزشی امتیاز  -( 2جدول شماره )

 

 آموزشی نوع اخطار کتبی 1نوع  

 امتیاز منفی - 1
 

 

 

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

 

 جمع امتیازهای منفی 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 پایش حین تحصیل نمره بابت  3 3 3 2 67/1 33/1 1 67/0 33/0 0

 گردد.، کسر نمره پايش لحاظ نمي3برای امتیازهای منفي کمتر از : نکته 
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 نمره منفی ناشی از اخطارهای آموزشی  یجبرانامتیازات -(4جدول شماره )

 

 توضیحات
 جبرانیامتیاز 

   به ازای هر مقاله 

 امتیاز مثبت 2 نیمسال نهم پايان دفاع نهايي از رساله تا 

 امتیاز مثبت 1 دفاع نهايي از رساله تا پايان نیمسال دهم 

يا  يرشپذزای ابه  ،مستخرج از رساله اضافه بر تعداد مقاالت اعالم شده برای صدور مجوز دفاع نهايي

 منظور خواهد شد. جبرانيامتیاز در مجالت دانشگاه امیرکبیر  هر مقاله چاپ

 امتیاز مثبت 5/0

يا  پذيرشزای ابه  ،مستخرج از رساله اعالم شده برای صدور مجوز دفاع نهاييمقاالت تعداد اضافه بر 

 منظور خواهد شد. جبرانيامتیاز  2Qيا   1Q  تدر مجال ISI هر مقاله چاپ

 امتیاز مثبت 2

يا  يرشپذزای ابه  ،مستخرج از رساله اضافه بر تعداد مقاالت اعالم شده برای صدور مجوز دفاع نهايي

 منظور خواهد شد. جبرانيامتیاز  3Q  هایمجله در ISI هر مقاله چاپ

 امتیاز مثبت 1

د استفاده مور Japan Patent  و US Patent،  European Patentالمللي اضافه بر تعداد ثبت اختراع بین

واهد منظور خ جبرانيهر ثبت اختراع امتیاز به ازای  ،مستخرج از رساله برای صدور مجوز دفاع نهايي

 شد.

 امتیاز مثبت 2

ن ي باشد از آمتیاز منفاامتیاز مثبت منظور شده و چنانچه دانشجو در طول تحصیل مشمول  ،حائز شرايط مازادبه ازای هر مقاله  :(1)نکته

 کسر خواهد شد.

ول امتیاز ول تحصیل مشمطامتیاز مثبت منظور شده و چنانچه دانشجو در  ،حائز شرايط مازادالمللي به ازای هر ثبت اختراع بین :(2)نکته

 خواهد شد. منفي باشد از آن کسر

 گردد.بصورت خطي محاسبه مي آنباالتر از و  3پايش حین تحصیل بر اساس جمع امتیازهای منفي  نمره (:3)نکته

 نخواهد ،ابديمييي تخصیص در جلسه دفاع نهاداوران مثبت قادر به ترمیم نمره دفاع از رساله که از سوی هیأتجبراني امتیازات  (:4)نکته

 بود.
 

 


