
 بسمه تعالی

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 8اطالعیه شماره  

  98-99تحصیلی دوم سال ویژه نیمسالدانشگاه صنعتی امیرکبیر دستورالعمل آموزشی 

 های آموزشیها و گروهدانشکده ،دانشجویاناساتید، قابل توجه 

مقاطع مربوط به و سوم دوم  هایو بخشمقطع کارشناسی تدوین شده است، بخش اول مربوط به بخش  سهدستورالعمل زیر در 

بر کشور بابت سعی شده است تا با درنظر گرفتن شرایط ویژه حاکم در این دستورالعمل  می باشد. کارشناسی ارشد و دکترا

 دانشجویانکه ضمن ارائه تسهیالت الزم به اصالح گردند  به نحوی آئین نامه های آموزشی دانشگاهانتشار ویروس کرونا، 

ی آموزش ط به شهریه و تعرفه هایبوده و دستورالعمل مربوآموزشی وارد گردد. این دستورالعمل کمترین صدمه به امر آموزش 

معتبر می  98-99دستورالعمل حاضر صرفا برای نیمسال دوم سال تحصیلی  به زودی به اطالع دانشجویان رسانده خواهد شد.

 باشد.

 سیبخش اول: مقطع کارشنا   

های آموزش الکترونیکی )آنالین نیما و آفالین مودل( برگزار خواهد شد. های نظری با استفاده از سامانهکالس .1

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه مراجعه  7و  6، 5های برای کسب اطالعات بیشتر به اطالعیه

 نمایید.

شوند. هر هفته با توجه به تا اطالع ثانوی تشکیل نمی تربیت بدنی ه وکارگا ،های عملی نظیر آزمایشگاهکالس .2

ها به و در صورت بهتر شدن اوضاع، کالس تصمیمات الزم در این خصوص اتخاذ شدهوضعیت عمومی کشور 

گیری و در تابستان متعاقبا تصمیم کارآموزیهمچنین درباره مبحث اخذ . خواهد شدصورت حضوری تشکیل 

عالوه، دانشجویانی که در ترم جاری کارآموزی دارند و شرایط خاص کشور روند به  رسانی خواهد شد.اطالع

 کارآموزی ایشان را مختل کرده است، زمان کارآموزی ایشان به نحو مقتضی تمدید خواهد شد.

تواند درصورت امکان بخش نظری را پیش برده در مورد دروسی که ماهیت نظری/عملی دارند، استاد درس می .3

 بسته به شرایط کشور بخش عملی آن تعیین تکلیف گردد.  تا در آینده

های آنالین و آفالین نظارت نمایند. توسط اساتید در سامانه نظری ها موظفند بر ارائه کامل کلیه دروسدانشکده .4

ها قرار خواهد برداری در اختیار دانشکدهاز سامانه الکترونیکی تهیه و جهت بهره هفتگیبدیهی است گزارشات 

 گرفت.

 امتحان میان ترم اختیاری است.  برگزاری .5



امتحان آنالین » ،«تمرین و پروژه» مانند های مختلفهای منظم از طریق روشاتید با ارزیابیاسشود می توصیه .6

 نان حاصل نمایند.اطمیو غیره از پیشرفت درسی دانشجویان « سامانه مودل

بسته به شرایط  برگزاری امتحانات پایان ترم نیز زمان و نحوه ،درباره تطویل ترم )افزودن چند هفته به ترم( .7

 حاکم بر کشور متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد.

که تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو از حد نصاب آن درس نظری یا عملی به شرطیک یا چند اضطراری حذف  .8

 واست خود را به معاون آموزشی دانشکدهدرخ بایددانشجو  . بدین منظور،استواحد کمتر نشود، قابل انجام  12

 .شود نجاما دانشگاه توسط مدیریت امور آموزشی ، حذف درسدر صورت تایید دانشکده تا ایدنم رسالخود ا

 خواهد بود. 99 خرداد 26الی  10 حذف دروس بازه زمانی

اکم بابت شرایط ویژه ح چنانچهلکن جاری دانشگاه بالمانع است.  قوانین و مقررات آموزشیمطابق  حذف ترم .9

درخواست خود را با ذکر دالیل به  دسنوات را دارند بایدر دون احتساب ترم ب حذف قصد دانشجویانی بر کشور

درخواست  خواهد بود. خرداد 26حذف ترم  درخواست موعد آخرین معاون آموزشی دانشکده خود ارائه نمایند.

کمیسیون موارد  آن توسطتایید پس از  تاگردد آموزش کل ارسال می اداره بعد از تایید دانشکده به حذف ترم

سنوات ارفاقی مجاز مشمول حذف ترم برای دانشجویان  . الزم به ذکر است کهاعمال گردد خاص دانشگاه

 نیست.  

دانشجو مخیر به حذف درس، حذف ترم یا ادامه تحصیل در این ترم است. چنانچه تحصیل در ترم و حضور در  .10

های مله حضور در کالساز جدانشگاه آموزشی باید قوانین می را انتخاب نماید،ی الکترونیکی هاکالس

اگر دانشجویی بنا به دالیلی امکان حضور در جلسه الکترونیکی الزم است تا  کن،. لرعایت نمایدرا الکترونیکی 

 .خود مطلع نمایدر دالیل عدم حضورا از استاد درس  از طریق ایمیلا نداشت، آنالین یک درس ر

به طور الکترونیکی نیز قابل های کارشناسی اخذ شده در ترم جاری تصویب و ثبت پروژه مراحل تهیه پروپوزال، .11

 . شودتمدید می 99 خرداد 31 ها تاتوسط دانشکده در پورتال هاموعد ثبت پروژهوده و انجام ب

صورت حضوری انجام شود. اما اگر دفاع حضوری ممکن بهالمقدور حتیشود دفاع پروژه کارشناسی توصیه می .12

الکترونیکی  صورتپروژه کارشناسی به دفاع ازدانشکده،  یآموزشمعاون نباشد، در صورت تایید استاد پروژه و 

  .مجاز است

زمان  راپذیرد و امکان دفاع تا آن پایان می 99دانشجویانی که مهلت یکساله پروژه آنها در آخر فروردین  برای .13

  شود.تمدید می 99 شهریور 15ندارند، مهلت دفاع آنها تا 

رصت شش ماهه آنها در اواخر و ف گردیدهیکبار صفر دیرکرد پروژه  مشمولدانشجویانی که  برای آن دسته از .14

زمان  ،دانشکدهاستاد پروژه و معاون آموزشی تایید  در صورت، رسدبه اتمام می 99یا اول اردیبهشت 98اسفند

 .خواهد شدتمدید  99شهریور  15دفاع آنها تا پایان 

نیمسال جاری خاص حاکم بر کشور در که شرایط  دانشجویان در شرف فراغت از تحصیلآن دسته از صرفا  .15

 ،و در شرایطی قرار گرفته اند که خارج از اختیار آنها بوده اختالل مواجه کرده استپیشرفت تحصیل آنها را با 



 سه درسموافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه  ورت تایید معاون آموزشی دانشکده و پس ازص درتوانند می

 نمایند. خذبرای معرفی به استاد ا را

آموزش دانشکده از یکی از دو راه زیر  های آموزشی بهو ارسال درخواستدانشجویان برای برقراری ارتباط  .16

 توانند اقدام کنند:می

 https://ccemd.aut.ac.irسامانه میز خدمت الکترونیک،  -

 خود دانشگاه پست الکترونیکیآدرس  باارسال ایمیل به آموزش دانشکده  -

 

 جویانها جهت پاسخگویی به دانشدانشکده آموزش پست الکترونیکیآدرس 

دانشکده/گروه 

 آموزشی

 پست الکترونیکیآدرس 

ریاضی و علوم 

 کامپیوتر

ghatee@aut.ac.ir, ghatee@gmail.com 

فیزیک ومهندسی 

 انرژی

mousaei@aut.ac.ir 

 p.biglari@aut.ac.ir مهندسی برق

 adini@aut.ac.ir مهندسی پزشکی

مهندسی پلیمر و 

 رنگ

mnsafarzadeh@aut.ac.ir 

 ugrad.mte@aut.ac.ir مهندسی دریا

 babakb@aut.ac.ir مهندسی شیمی

مهندسی صنایع و 

سیستم های 

 مدیریت

ugrad.ie@aut.ac.ir 

مهندسی عمران و 

 محیط زیست

zhasadolahi@gmail.com, farsalani@gmail.com 

 msfallah@aut.ac.ir مهندسی کامپیوتر

 s.firoozi@aut.ac.ir مهندسی مواد

 a.maghsoudi@aut.ac.ir مهندسی معدن
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 ataghvaei@aut.ac.ir,afshin.taghvaeipour@gmail.com مهندسی مکانیک

 Azaderadmanesh@aut.ac.ir مهندسی نساجی

 m_sharifi@aut.ac.ir مهندسی نفت

 H_shahverdi@aut.ac.ir مهندسی هوافضا

گروه معارف و 

 علوم انسانی

vadood@aut.ac.ir, verdian@aut.ac.ir 

گروه آموزشی زبان 

 خارجی

baradari@aut.ac.ir 

 صورت زیر است:گاه بهدانش مدیریت امور آموزشیبا دانشجویان نحوه تماس  .17

درخواست یا سوال خود را از طریق ایمیل دانشگاه صنعتی امیرکبیر خودتان تماس با پست الکترونیکی:  -

در موضوع  را به همراه شماره دانشجویی و نام و نام خانوادگی سوالکنید. موضوع درخواست یا  ارسال

 مندرج در جدول زیر ارسال نمایید.های خود را به آدرس پست الکترونیکیایمیل درج کنید. 

-  

 پست الکترونیکیآدرس  کارشناس )مسئول( یا سوال موضوع درخواست

 niknejad@aut.ac.ir خانم نیک نژاد حذف ترم، بازگشت به تحصیل

 office.grad@aut.ac.ir آقای ثمری فراغت از تحصیل، دانشنامه، ریز نمرات

اصالحیه انصراف از تحصیل، معرفی به استاد، 

 فراغت از تحصیل
 shseyed@aut.ac.ir خانم سیدزاده

 mahsaberi@aut.ac.ir وندخانم صابری حذف اضطراری

نظام وظیفه، اشتغال به تحصیل، کمیسیون 

 موارد خاص
 misivan@aut.ac.ir خانم میسیون

از  های مندرج در وب سایت مدیریت امور آموزشی دانشگاهشماره تلفنآموزش با  دفتربا  تماس تلفنی -

 شنبه لغایت چهارشنبه. 13الی  8ساعت 
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 : مقطع کارشناسی ارشددومبخش 

  :دوره آموزشی

توانند به یکی می ،آنها باقیمانده است( )واحدهای نظری برنددوره تحصیل خویش بسر میآموزشی  بخشدانشجویانی که در 

 از طرق زیر عمل نمایند:

دانشگاه کلیه دروس نظری به صورت مجازی برگزار  و تحصیالت تکمیلی معاون آموزشی 5با توجه به اطالعیه شماره  .1

ق مندی از کالسهای درسی در نیمسال جاری به صورت مجازی میسر بوده و بدین طریبنابراین بهرهگردد. می

 های حضوری است.توانند به تحصیل خود ادامه دهند. مقررات حضور در کالس مجازی همانند کالسدانشجویان می

 

اند، الزم است قسمت عملی( و یا عملی اخذ کرده–آن دسته از دانشجویان که در ترم جاری دروس ترکیبی )نظری  .2

وس پس از امکان حضور در دانشگاه و به صورت نظری دروس خود را از طریق مجازی ادامه دهند. قسمت عملی در

 فشرده اجرا خواهد شد. 

 

واحد  6دانشجویانیکه با توجه به شرایط ویژه حاکم بر کشور خواستار حذف یک یا چند درس به شرط حفظ حداقل  .3

-AUT-PRهستند، الزم است درخواست خود را به استناد رویه شماره  "98-99دوم "در نیمسال جاری  درسی

 تنظیم و در بازه حذف اضطراری از طریق سامانه الکترونیک مدیریت تحصیالت تکمیلی )سامت( ارسال نمایند. 3308

 

می توانند درخواست خود برای حذف ترم را با ذکر دالیل  مجازی را ندارند، یدانشجویانیکه شرایط شرکت در کالسها .4

آنکه ترم دوم رسما برقرار است بدیهی است با توجه به دهند.  در سامانه مدیریت تحصیالت تکمیلی )سامت( ارائه

در این امتیازی برای دانشجو غیره به قوت خود باقی بوده و بابت حدف ترم، ممتازی و  مانند های دیگرنامهآیین

 در نظر گرفته نخواهد شد.ها نامهآیین

ترونیک مدیریت تحصیالت تکمیلی )سامت( ثبت در سامانه الک درخواست مرخصی بدون احتساب در سنوات پس از 

 دانشگاه ، توسط کمیسیون موارد خاص)به صورت الکترونیکی( تایید استاد راهنما و تحصیالت تکمیلی دانشکدهو 

 بررسی می گردد.

 

با توجه به شرایط ویژه موجود، قوانین مصوب در مورد درس سمینار )تاریخ ارائه و ارسال نمره( در ترم جاری اجرا  .5

 . خواهد بود 99نمره این درس همانند سنوات گذشته تا انتهای مهرماه مهلت ارسال نمی گردد و 

 



یط ویژه حاکم بر کشور تصمیم الزم در با توجه به شرا، 98-99در خصوص نحوه برگزاری آزمونهای پایان ترم دوم  .6

 زمان مقتضی اتخاذ شده و مراتب به اطالع اساتید و دانشجویان خواهد رسید.

 

جلسات مجازی  طی  98پیشنهاد پایان نامه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد برای دانشجویان ورودی تا الزم است  .7

به  نامهپایاندر اختیار دانشکده قرار گیرد. ارسال پیشنهاد  آماده و جهت بررسی در گروه راهنما استاد و بین دانشجو

نامه سپس توسط گروه تحصیالت تکمیلی دانشکده توسط پست الکترونیکی صورت خواهد گرفت. پیشنهاد پایان

تکمیل اطالعات پیشنهاد پایان الجرا برای ا کلیه فعالیتهای الزمآموزشی و دانشکده مورد بررسی قرار می گیرد. مهلت 

دسترسی دانشجویان برای ثبت . در ضمن خواهد بود 31/3/99همانند گذشته تا نامه دانشجویان در پرتال آموزشی 

 .نامه در انتهای فروردین ماه بسته نخواهد شدموضوع پایان

 :دوره پژوهشی

اند بعنوان دانشجویانی در نظر گرفته سمینار( را گذراندهدانشجویانیکه کلیه دروس خود )شامل دروس اجباری، اختیاری و 

 پژوهشی هستند. شرایط ادامه تحصیل و دفاع از پایان نامه این دانشجویان به شرح زیر است: بخششوند که در می

 99 ماه تیر 15توانند دفاع خود را تا می ،ریزی کرده بودندبرای دفاع در ترم ششم برنامه آن دسته از دانشجویان که .1

 برگزار نمایند.  98با شرایط اسفند ماه 

برند و دارای پایان نامه تجربی بوده و امکان حضور در آزمایشگاه یا آن دسته از دانشجویان که در ترم ششم بسر می .2

 جلسه دفاع خود را برگزار نمایند. 98با شرایط اسفند  99شهریور  15کارگاه را نداشته اند، می توانند تا 

توصیه می شود دفاع دانشجویان در ترم ششم به طریقی برنامه ریزی گردد که در اولین فرصت ممکن جلسه نکته: 

 دفاع برگزار گردد.

قصد ادامه تحصیل بدون وقفه در مقطع دکتری را ، اگر اندریزی کردهدانشجویانیکه برای دفاع در ترم چهارم برنامه .3

دانشجویانیکه قصد ادامه تحصیل بدون وقفه آن دسته از خود دفاع نمایند. از پایان نامه  31/6/99توانند تا دارند می

 )بدون نیاز به ثبت نام ترم پنجم( از پایان نامه خود دفاع نمایند.  30/7/99را ندارند، مجازند تا 

ن تسهیالتی در مورد زمان فارغ التحصیلی متقاضیان تحصیل بدو و آموزش کشور در صورتیکه سازمان سنجش: نکته

 وقفه در مقطع باالتر قائل شود، این تسهیالت عینا به این دستورالعمل منتقل می شود. 

امکان حضور  بوده و حضوری صورت می گیرد "3"و  "2"، "1"جلسه دفاع دانشجویانی که براساس یکی از بندهای  .4

وجود ندارد و دانشجو صرفا در مقابل هیئت داوران از پایان نامه  )دانشجویان و میهمانان خارج از دانشگاه( میهمانان



استاد راهنما و . . شرکت داوری که مشکل حضور در جلسه را دارد می تواند بصورت مجازی باشدنمایدخود دفاع می

 نماینده شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه الزم است در جلسه دفاع حضور داشته باشد.

در زمانهای تعیین شده از پایان  "4"و  "3"، "2"، "1"ان که نمی توانند با توجه به بندهای آن دسته از دانشجوی .5

توانند با ذکر دالیل درخواست خود را نامه خود دفاع نمایند و دارای شرایط خاص خارج از اختیار خود می باشند، می

خواستها پس از تایید استاد راهنما و شورای مبنی بر استفاده از حذف ترم بدون احتساب درسنوات ارائه دهند. این در

 دانشکده در کمیسیون موارد خاص بررسی و تصمیم گیری خواهد شد. 

باشد. در صورت ارائه درخواست می 26/3/99تا  6/2/99بازه ارسال درخواست حذف ترم بدون احتساب در سنوات از  .6

فت. کلیه درخواستها صرفا در سامانه الکترونیک پس از این تاریخ حذف ترم با احتساب در سنوات صورت خواهد گر

 مدیریت تحصیالت تکمیلی )سامت( صورت خواهد گرفت و به درخواستهای حضوری ترتیب اثر داده نخواهد شد.

در صورتیکه دانشجویان در هر یک از مراحل تحصیل خود درخواست مرخصی بدون احتساب در سنوات نمایند و  .7

یا  99تا شهریور ماه  کمیسیون موارد خاص دانشگاه برسد، در جهت رعایت نکات بهداشتیدرخواست آنها به تایید 

و  از حضور منظم آنها در سایت دانشگاه جلوگیری بعمل خواهد آمد انتهای شرایط ویژه )هرکدام زودتر حاصل گردد(

 آنها قرار نخواهد گرفت. امکانات جانبی تحصیل در دانشگاه )آزمایشگاه، کارگاه، خوابگاه و ....( در اختیار

جواب به سئواالت دانشجویان تحصیالت تکمیلی تا اختتام شرایط ویژه حاکم بر کشور منحصرا از طریق پست  .8

یلی خواهد بود. همکاران ما در مدیریت تحصیالت تکم graduateoffice@aut.ac.ir الکترونیکی به آدرس:  

آدرس سامانه الکترونیک مدیریت   سعی دارند در اسرع وقت به کلیه سئواالت دانشجویان و اساتید گرامی پاسخ دهند.

برای چگونگی ثبت درخواستهای خود در این سامانه  pgrad.aut.ac.irتحصیالت تکمیلی )سامت( عبارتست از: 

 منتظر اطالعیه مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه باشید.
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 بخش سوم: مقطع دکترا

  :دوره آموزشی

تهیه  ،)اخذ و گذراندن واحدهای نظری، آزمون جامع دوره تحصیل خویش آموزشی بخشدر  آن دسته از دانشجویان که

 توانند به یکی از طرق زیر عمل نمایند:میبه سر می برند،  پیشنهاد رساله و یا دفاع از آن(

برگزار  دانشگاه کلیه دروس نظری به صورت مجازی و تحصیالت تکمیلی معاون آموزشی 5با توجه به اطالعیه شماره  .1

مندی از کالسهای درسی در نیمسال جاری به صورت مجازی میسر بوده و بدین طریق بنابراین بهره. شودمی

 حضوری است.های توانند به تحصیل خود ادامه دهند. مقررات حضور در کالس مجازی همانند کالسدانشجویان می

 

اند، الزم است قسمت عملی( و یا عملی اخذ کرده–آن دسته از دانشجویان که در ترم جاری دروس ترکیبی )نظری  .2

نظری دروس خود را از طریق مجازی ادامه دهند. قسمت عملی دروس پس از امکان حضور در دانشگاه و به صورت 

 فشرده اجرا خواهد شد. 

 

مجازی را آموزشی  یشرایط شرکت در کالسهااند و به هر دلیل احد درسی اخذ نمودهدر ترم جاری ودانشجویانیکه  .3

درخواست حذف ترم خویش را با ذکر دلیل در سامانه مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه )سامت( توانند ندارند، می

تکمیلی دانشکده در  ثبت نمایند. الزم به ذکر است که این درخواستها  پس از تایید استاد  راهنما و تحصیالت

 . مطرح و بررسی می شودترم بدون احتساب در سنوات کمیسیون موارد خاص دانشگاه با عنوان درخواست حذف 

 

دانشجویانیکه با توجه به شرایط ویژه حاکم بر کشور خواستار حذف یک درس در نیمسال جاری، یعنی نیمسال دوم  .4

تنظیم و در بازه حذف اضطراری  AUT-PR-3308اد رویه شماره هستند الزم است درخواست خود را به استن 98-99

 از طریق سامانه الکترونیک مدیریت تحصیالت تکمیلی )سامت( ارسال نمایند.

 

با توجه به شرایط ویژه حاکم بر کشور، تصمیم الزم در  98-99در خصوص نحوه برگزاری آزمونهای پایان ترم دوم  .5

 اطالع اساتید و دانشجویان خواهد رسید.زمان مقتضی اتخاذ شده و مراتب به 

 

اند، اما به هر دلیل شرایط شرکت در آزمون جامع دانشجویانی که در نیمسال جاری صرفا آزمون جامع را اخذ نموده .6

توانند درخواست مرخصی تحصیلی )بدون را نداشته و یا برگزاری جلسه آزمون از سوی دانشکده مربوطه لغو گردد، می



وات( خود را در سایت الکترونیک مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه )سامت( ثبت نموده تا پس از احتساب در سن

 تایید استاد راهنما و تحصیالت تکمیلی دانشکده برای طرح در کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارسال گردد.

مایل به شرکت در آن را نداشته نکته: در صورتیکه دانشجو عالوه بر واحد نظری آزمون جامع را نیز اخذ نموده ولی ت

باشد یا جلسه آزمون جامع از سوی دانشکده لغو گردد، نیاز به حذف آزمون جامع در ترم جاری نیست و ایشان می 

 توانند آزمون جامع را در ترم آتی اخذ نمایند.

 

بهداشتی و حضور حداقل توانند با رعایت نکات دانشجویانی که دارای مجوز دفاع از پیشنهاد رساله خود هستند، می .7

از پیشنهاد رساله خود دفاع نمایند. توصیه می شود داورانی که نمی توانند  AUT-PR-3316داوران مطابق با رویه 

در جلسه حضور یابند از طریق مجازی در جلسه دفاع شرکت نمایند. صدور مجوز دفاع از پیشنهاد رساله حسب قوانین 

اشت. حضور استاد راهنما و نماینده شورای تحصیالت تکمیلی به منظور نظارت مصوب و در طول ترم ادامه خواهد د

 بر حسن برگزاری و رعایت قوانین در جلسه دفاع الزامی است.

 

آن دسته از دانشجویانی که به رغم آمادگی دفاع از پیشنهاد رساله بدلیل عدم موافقت استاد راهنما، داوران یا دانشکده  .8

توانند درخواست فراهم نگردد، می  "7" دجلسه دفاع از پیشنهاد رساله آنها به صورت بنمربوطه امکان برگزاری 

خویش را مبنی بر استفاده از مرخصی )بدون احتساب در سنوات( در سامانه الکترونیک تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

ست این دانشجویان در )سامت( ثبت نمایند. در صورت موافقت استاد راهنما و تحصیالت تکمیلی دانشکده درخوا

 گیری خواهد شد.کمیسیون موارد خاص دانشگاه مطرح و تصمیم

باشد. در صورت ارائه درخواست می 26/3/99تا  6/2/99بازه ارسال درخواست حذف ترم بدون احتساب در سنوات از  .9

سامانه الکترونیک  پس از این تاریخ حذف ترم با احتساب در سنوات صورت خواهد گرفت. کلیه درخواستها صرفا در

 مدیریت تحصیالت تکمیلی )سامت( صورت خواهد گرفت و به درخواستهای حضوری ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

 :دوره پژوهشی

اند و در بخش پژوهشی )انجام تحقیقات، تدوین رساله، تهیه آن دسته از دانشجویانی که دوره آموزشی خود را به اتمام رسانیده

 برداری نمایند. توانند از شرایط ارائه شده در این قسمت بهرهرایند مرتبط با رساله( از تحصیل خود هستند میمقاالت و یا هر ف

اند ه، ثبت نام نمود98-99برای جلوگیری از هرگونه وقفه در امور تحصیلی دانشجویان فعال که در ترم جاری، دوم  .1

صورت تایید استاد راهنما مبنی بر امکان ادامه فعالیتهای پژوهشی باشند، مقرر گردید در اما آماده دفاع نهایی نمی

مندی از رهنمودهای ایشان و انجام دانشجو و همچنین برقراری ارتباط الکترونیکی دانشجویان با اساتید به منظور بهره



جاری ادامه داده  امور محوله توسط دانشجویان )شامل گزارشهای پیشرفت کار(، می توانند کار پژوهش خود را در ترم

و البته ترم جاری جزء سنوات تحصیلی ایشان در نظر گرفته شود. دانشجویانیکه از بندهای بعدی بخش پژوهشی 

 گیرند.استفاده نمی کنند و در ترم جاری ثبت نام دارند، بطور خودکار در این دسته قرار می

تحصیالت مدیریت طبق روال معمول در  له خود را دارندقصد دفاع نهایی از رسادانشجویانیکه دفاع رساله مراحل اداری  .2

 یان دارای مجوز دفاع از سوی مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه،. جلسات دفاع دانشجوشودانجام میتکمیلی دانشگاه 

برگزار گردد. توصیه می  AUT-PR-3316حضور حداقل داوران مطابق با رویه می تواند با رعایت نکات بهداشتی و 

حضور استاد راهنما  داورانی که نمی توانند در جلسه حضور یابند از طریق مجازی در این جلسه شرکت نمایند.شود 

میهمانان خارج از دانشجویان دیگر و حضور و نماینده شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه در جلسه دفاع الزامی است. 

 ت. دانشگاه از جمله خانواده دانشجویان در این جلسات مجاز نیس

اقدام به برگزاری جلسه دفاع نمایند، می توانند درخواست  "2"آن دسته از دانشجویان که نمی توانند با شرایط بند  .3

حذف ترم را از طریقه سامانه مدیریت تحصیالت تکمیلی )سامت( ارائه نمایند. در صورت وجود شرایط خارج از اختیار 

راهنما و تحصیالت تکمیلی دانشکده، در کمیسیون موارد خاص بررسی دانشجو، درخواست دانشجو پس از تایید استاد 

 و تصمیم گیری خواهد شد.

می باشد. در صورت ارائه درخواست  26/3/99تا  6/2/99بازه ارسال درخواست حذف ترم بدون احتساب در سنوات از  .4

درخواستها صرفا در سامانه الکترونیک پس از این تاریخ حذف ترم با احتساب در سنوات صورت خواهد گرفت. کلیه 

 مدیریت تحصیالت تکمیلی )سامت( صورت خواهد گرفت و به درخواستهای حضوری ترتیب اثر داده نخواهد شد.

در صورتیکه دانشجویان در هر یک از مراحل تحصیل خود درخواست مرخصی بدون احتساب در سنوات نمایند و  .5

یا  99تا شهریور ماه  خاص دانشگاه برسد، در جهت رعایت نکات بهداشتی درخواست آنها به تایید کمیسیون موارد

و  از حضور منظم آنها در سایت دانشگاه جلوگیری بعمل خواهد آمد انتهای شرایط ویژه )هرکدام زودتر حاصل گردد(

 ت.امکانات جانبی تحصیل در دانشگاه )آزمایشگاه، خوابگاه و ....( در اختیار آنها قرار نخواهد گرف

جواب به سئواالت دانشجویان تحصیالت تکمیلی تا اختتام شرایط ویژه حاکم بر کشور منحصرا از طریق پست  .6

خواهد بود. همکاران ما در مدیریت تحصیالت تکمیلی  graduateoffice@aut.ac.ir الکترونیکی به آدرس:  

وقت به کلیه سئواالت دانشجویان و اساتید گرامی پاسخ دهند. آدرس سامانه الکترونیک مدیریت  سعی دارند در اسرع

برای چگونگی ثبت درخواستهای خود در این سامانه  pgrad.aut.ac.irتحصیالت تکمیلی )سامت( عبارتست از: 

 منتظر اطالعیه مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه باشید.
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