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مجموعه ای که در پيش روی داريد در برگيرنده ضوابط و مقررات داخلی دانشکده
مهندسی انرژی در مقطع تحصيلی کارشناسی ارشد است  ،که در چهارچوب آيين نامه
ها و مقررات دانشگاه و با هدفهای زير ،تهيه شده است :
.0

آشنايی دانشجويان ورودی جديد با آيين نامه ها و مقررات جاری دانشگاه ؛

.2
.3

آشنايی دانشجويان ورودی جديد با آيين نامه ها و مقررات داخلی دانشکده ؛
راهنمايی دانشجويان ورودی جديد برای گذراندن هرچه سهل تر و در عين حال
هرچه موفق تر دوره ؛
پيشگيری از پيامدهای نامطلوب ناشی از بی اطالعی و يا بی توجهی نسبت به آيين
نامه ها و مقررات آموزشی و مهلتهای قانونی ( ازقبيل افت تحصيلی ،مشروطی،
تغيير نا خواسته شيوه آموزش )

.0

معاونت آموزش وتحصيالت تکميلی دانشکده وکارکنان آن ،با روی گشاده،
درتمامی مدت دوره  ،برای راهنمايی و پاسخگويی به دانشجويان گرامی آماده اند و
تمامی تالش خود را برای آنکه دانشجويان ورودی هر سال تحصيلی ،دوره کارشناسی
ارشد را با موفقيت ،سهولت و نشاط طی کنند به کار می گيرند .
برقراری فضای احترام متقابل ،روابط دوستانه و صميمانه با دانشجويان ،همراه با
رعايت دقيق ضوابط آموزشی ،فرهنگ سازمانی دانشکده است  .متقابال از دانشجويان
گرامی انتظار می رود  ،در برقراری اين فضا بکوشند .
رامين روشندل
معاون تحصيالت تکميلی
دانشکده مهندسی انرژی
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دوره های کارشناسی ارشد ناپيوسته در دانشگاه صنعتی شريف ،تابع
آيين نامه ها و مقررات زير است :
0/0

آيين نامه کارشناسی ارشد ناپيوسته وزارت علوم  ،مصوب آبان ماه
 .0330اين آيين نامه  ،در وبگاه وزارت علوم  www.msrt.ir :و
وبگاه دانشکده قابل دسترس است.

0/2

مجموعه مقررات و آيين نامه های آموزشی دوره کارشناسی ارشد

ناپيوسته دانشگاه صنعتی شريف ،مصوب شورای تحصيالت تکميلی
دانشگاه  ،تير ماه . 0331
متن کامل اين آيين نامه ،در وبگاه تحصيالت تکميلی دانشگاه:
 www.sharifgradschool.irو وبگاه دانشکده در دسترس است
و چکيده آن در پيوست  1اين مجموعه آمده است.
0/3

ضوابط تدوين پايان نامه طبق فرمت کتابخانه مرکزی دانشگاه .اين
ضواط در وبگاه دانشگاه  http://sharif.ir/~library :قابل دسترس
است .

3

راهنمای دانشجويان ورودی 011

عالوه بر آيين نامه کارشناسی ارشد دانشگاه  ،ضوابط و مقررات داخلی
دانشکده مهندسی انرژی در اجرای دوره کارشناسی ارشد ( مصوب شورای
تحصيالت تکميلی دانشکده ) ،به شرح زير است:

2/0
2/2

دستورالعمل تهيه وارايه گزارشهای پيشرفت پروژه (پيوست )2

2/3

ضوابط دفاع و ارزيابی پايان نامه کارشناسی ارشد

(پيوست )0

2/0

ضوابط تدوين و تحويل پايان نامه

(پيوست )1

2/5

ضوابط تغيير شيوه آموزشی

(پيوست ) 6

2/6

فهرست فعاليتهای وروديهای جديد در بدو ورود

(پيوست ) 7

زمانبندی فعاليتهای مرتبط با پايان نامه و مهلتهای قانونی (پيوست )3

آخرين مصوبات شورای تحصيالت تکميلی دانشکده و همچنين اطالعيه
های رسمی دانشگاه و دانشکده از طريق ايميلی که از سوی دانشگاه صنعتی
شريف در اختيار شما قرار داده می شود و يا در وبگاه دانشکده :
 www.sharif.energy.irاعالم می شود و رسميت می يابد .
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پیوست 1
خالصه آيين نامه کارشناسی ارشد دانشگاه
فصل سوم  -طول دوره ،مرخصی تحصيلی و انصراف از تحصيل
ماده - 1طول دوره کارشناسی ارشد  2 :سال ( 0نيمسال تحصيلی)
تبصره –0افزايش دو نيمسال تنها به تشخيص تحصيالت تکميلی دانشگاه (نيمسال اول رايگان
و نيمسال دوم با هزينه و بدون درج نمره  ،سقف دوره حداکثر  6نيمسال(
تبصره :2در صورتيکه شورای تحصيالت تکميلی دانشگاه نظر دانشکده را برای تمديد نيمسال
 5و  6جويا شود ،عملکرد دانشجو بر اساس معيارهای داخلی دانشکده ارزيابی می
شود.
تبصره -3تاريخ رسمی پايان نيمسال  31بهمن برای نيمسال اول 30 ،تير برای نيمسال دوم.
ماده - 6مرخصی تحصيلی در طول دوره :حد اکثر يک نيمسال تحصيلی ( جزو مدت مجاز
تحصيل )
تبصره  :0امکان پذير نبودن مرخصی تحصيلی در اولين نيمسال
فصل چهارم  -واحدهای درسی ،ارزشيابی
ماده  : 8تعدادکل واحدهای درسی کارشناسی ارشد  22 :تا  32واحد
( طبق برنامه مصوب دانشکده )
ماده  -3حداقل و حداکثر واحد در طول يک نيم سال  2 :تا  00واحد بدون احتساب واحد
های جبرانی ( در نيم سال آخر کمتر از  2واحد بالمانع است)
تبصره  :0ضرورت گذراندن مجدد درسهای الزامی دوره کارشناسی ارشد که در دوره کارشناسی با
نمره کمتر از  00گذرانده شده است .
تبصره  :2الزام به پرداخت هزينه در صورت اخذ درس مازاد بر برنامه مصوب رشته/گرايش

ماده : 14حد اکثر غيبت در هر درس( 3/06 :نمره صفر در صورت غيبت بيشتر)
ماده  : 11غيبت غير موجه در هر امتحان = نمره صفر برای درس مربوط
ماده  : 13حداقل نمره قبولی در هر درس  02 :از 21
تبصره  :3ضرورت پرداخت هزينه برای انتخاب مجدد درسهای افتاده يا درسهای حذفی بدون
دليل موجه
ماده  : 12نمره ارسال شده به آموزش دانشگاه ،غيرقابل تغيير است .
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ماده  – 10ميانگين نمرات يک نيم سال ( بدون احتساب درسهای جبرانی )
کمتر از  = 00مشروط
ميانگين نمرات در دو نيم سال ( بدون احتساب درسهای جبرانی ) کمتر از = 00
محروميت از ادامه تحصيل
ماده  -11ميانگين کل نمرات در پايان دوره کمتر از  =00شناخته نشدن به عنوان
فارغ التحصيل
ماده  - 16الزام به گذراندن کليه درسهای جبرانی تا انتهای نيمسال دوم تحصيلی
تبصره  :0سقف واحد های جبرانی  02واحد است .پرداخت شهريه برای بيش از 6
واحد جبرانی طبق تعرفه مصوب هيات امنای دانشگاه
تبصره  :5به ازای  2واحد جبرانی  ،افزايش يک نيم سال به طول دوره
تذکر مهم  :سقف دوره در هر حال (در صورت موافقت تحصيالت تکميلی
دانشگاه)  6نيمسال است.
فصل ششم  -مقررات خاص شيوه آموزش محور
ماده  : 32امکان انتخاب شيوه آموزش محور با مدرک و ارزش مساوی

تبصره  – 0تعداد واحد های درسی  :طبق برنامه مصوب دانشکده
تبصره  – 2حد اکثر طول دوره بدون پايان نامه  :چهار نيم سال
ماده  : 30مهلت انتخاب شيوه بدون پايان نامه ( تکميل فرم مربوطه و کسب
مجوزهای الزم )  :قبل از پايان نيم سال دوم
تبصره  : 3تاريخ فارغ التحصيلی دانشجويان با شيوه آموزشی  30 :تيرماه
فصل هفتم – مقررات خاص شيوه آموزشی -پژوهشی
ماده  -31ادامه تحصيل در شيوه آموزشی -پژوهشی پس از نيمسال دوم تحصيلی
منوط به احراز شرايط دانشکده و دانشگاه است (در غير اينصورت تبديل به شيوه
آموزشی)
ماده  –36تعداد واحد پايان نامه  0-6 :واحد

ماده  – 21انتخاب استاد راهنما توسط دانشجو با تاييد تحصيالت تکميلی دانشکده
ماده  – 22مهلت تصويب موضوع پايان نامه  :تا پايان نيم سال دوم
تبصره  : 0ضرورت ثبت نام واحد هر نيم پايان نامه سال پس از تصويب
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ماده  -33ارزشيابی پايان نامه توسط هيات داوران در پنج درجه کلی زير:
عالی  ،بسيار خوب  ،خوب  ،قابل قبول  ،غير قابل قبول (مردود).
تبصره  :0زمان ارسال فرم درخواست مجوز دفاع  :حداقل  2هفته قبل از تاريخ دفاع
تبصره  :2برگزاری هر گونه جلسه دفاع بدون اخذ مجوزهای الزم از مديريت تحصيالت
تکميلی دانشگاه فاقد رسميت قانونی است و نتيجه آن به هيچ وجه قابل استناد
نخواهد بود.
تبصره  :3مهلت ارسال فرم گزارش دفاع  :حداکثر  2هفته پس از تاريخ دفاع و مهلت
ارسال فرم  : Jحداکثر  2ماه پس از تاريخ دفاع
تبصره  :0درج نمره پايان نامه در کارنامه  :به صورت کيفی در صورت دفاع تا مهلت
مقرر ،و ) P )pass(/F (failپس از آن .
فصل هشتم  :مقررات انتقال ،تغيير رشته
ماده  – 22ممنوعيت تغيير رشته در دوره کارشناسی ارشد.
تبصره  :انتقال از يک دانشگاه به دانشگاه ديگر  :در موارد خاص و تنها در صورت
موافقت کميسيون بررسی موارد خاص دانشگاههای مبدأ و مقصد .
پیوست 5

آيين نامه کارشناسی ارشد دانشگاه –ضوابط ارسال مقاله به مجالت علمی و
همايش ها
 -0الگو برداری و يا برداشت مستقيم از ساير مقاالت بدون ذکر مراجع و رعايت
اصول اخالقی  ،مصداق سرقت علمی است .
 - 2استفاده از نام دانشگاه به عنوان آدرس نويسندگان تنها زمانی مجاز است که
مقاله زير نظر حداقل يکی از استادان دانشگاه تهيه و مورد تاييد قرار گيرد .
 - 3ارسال همزمان مقاله به بيش از يک مجله يا يک کنفرانس  ،مغاير با اصول
علمی و اخالقی آکادميک است .
 -0انتشار فعاليت های پژوهشی در قالب مقاله و يا شرکت در مسابقات و جشنواره
های ملی و بين المللی توسط دانشجوی دانشگاه بدون تاييد استاد ( استادان ) دانشگاه با
نام دانشگاه صنعتی شريف مطلقا مجاز نمی باشد .
 -5هرگونه تخلف از آيين نامه در کميته های انضباطی و تخلفات علمی قابل
رسيدگی و پيگرد قانونی خواهد بود و می تواند منجر به اخراج فرد خاطی از دانشگاه
شود.
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دفاع از پايان نامه

تکميل فرم آمادگی و مجوز دفاع

تدوين پايان نامه

سمينار پيشرفت کار مرحله دوم

سمينار پيشرفت کار مرحله اول

انجام پژوهش

انجام پژوهش

ارزيابی و تصويب پروژه در گروه

تهيه و ارايه پيشنهاد طرح پژوهشی

مهر

مهر

آبان

آبان

آذر

دی

نيم سال اول

آذر

دی

نيم سال اول

بهمن

بهمن

اسفند

اسفند

فروردين

فروردين

ارديبهشت

ارديبهشت

خرداد

نيم سال دوم

خرداد

تير

تير

نيم سال دوم

پيوست  : 3زمانبندی فعاليتهای مرتبط با پايان نامه و مهلتهای قانونی

تصويب زمينه پژوهش و تخصيص استادراهنما

انتخاب استاد راهنما و زمينه پژوهش

فعاليت

راهنمای دانشجويان ورودی 33

مرداد

مرداد

شهريور

شهريور
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پیوست 3
دستورالعمل تهيه و ارايه

گزارشهای پيشرفت کار پروژه های کارشناسی ارشد
طبق تصميم شورای تحصيالت تکميلی دانشکده ،دانشجويان ورودی
 0322به بعد موظف اند ،گزارشهای پيشرفت کار پروژه های کارشناسی
ارشد خود را طبق دستورالعمل زير تهيه و ارايه کنند .هدف از اين تصميم،
ارتقای کيفيت ،حصول اطمينان از اتمام بموقع پروژه ها و بويژه ،آشنايی
دانشجويان و استادان با ساير پروژه های در دست انجام است.

.0

دانشجويان بايد بعد از تصويب پروژه کارشناسی ارشد ،دو

گزارش پيشرفت کار با زمانبندی زير تهيه کنند و پس از تاييد استاد
راهنما  ،به مدير گروه مربوط تحويل دهند :
گزارش اول  :تا پايان مهر نيم سال سوم تحصيلی
گزارش دوم  :تا پايان بهمن نيم سال چهارم تحصيلی
تبصره  :گزارشهای خارج از مهلت دريافت نخواهند شد .

.2

حجم گزارشها بايد حداکثر  0111کلمه ( معادل  3صفحه ) A0

و در برگيرنده موارد زير باشد:
گزارش اول  :موضوع و هدفهای پژوهش ،مرور بر ادبيات و پيشينه
پژوهش ،روش شناسی ،برنامه زمانبندی انجام پروژه  ،و معرفی مراجع و
مستندات .
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گزارش دوم  :ياد آوری موضوع ،هدفها و روش پژوهش ،خالصه فعاليتهای انجام
شده و يافته های پژوهش تا تاريخ تهيه گزارش  ،برنامه ادامه کار
پژوهش تا پايان مهلت مقرر .
تبصره :1صفحه روی جلد ،مشابه پايان نامه است،که در باالی آن درج می شود "
گزارش پيشرفت کار شماره  . "....فرم مربوط ( پيوست ) در وبگاه

دانشکده www.sharif.energy.ir

در دسترس است .

تبصره :3درصورت تشخيص استاد راهنما  ،گزارش می تواند دارای پيوستهايی برای ارايه
مستندات گزارش باشد .

 . 3روش ارايه گزارش پيشرفت کار به صورت ( شفاهی يا پوستر) توسط دانشکده
تصميم گيری و به دانشجويان اعالم می شود  .دانشجويان بايد برای هر گزارش
پيشرفت کار شفاهی  ،يک Power Pointنيز تهيه کرده و در تاريخی که گروه مربوط
اعالم می کند  ،ارايه کنند .
 . 0گزارشهای پيشرفت کار و ارايه آن  ،از طرف گروه مورد ارزيابی قرارگرفته و
نتيجه ارزيابی به هيات داوران پروژه اعالم می شود .
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پیوست 4

ضوابط دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد
طبق تبصره  0ماده  30آيين نامه کارشناسی ارشد دانشگاه ،درخواست مجوز دفاع
از پايان نامه که به تائيد گروه مربوطه رسيده است بايد دو هفته (01روز کاری)
قبل از تاريخ دفاع به آموزش دانشگاه تسليم شود .دانشجويان موظف اند فرمهای
تکميل و امضا شده آمادگی دفاع و درخواست مجوز دفاع را ،قبل از مهلت ياد
شده باال به دفتر آموزش دانشکده تسليم کنند .پس از اين مهلت هيچ فرمی
دريافت نخواهد شد.
به استثنای دانشجويان با بيش از  2واحد جبرانی  ،در صورتيکه دانشجويی به هر
دليلی نتواند تا پايان نيم سال چهارم از پايان نامه خود دفاع کند  ،تشخيص شرايط
و اجازه ثبت نام در نيم سال پنجم ،با آموزش دانشگاه است .
تاريخ صورتجلسه دفاع ،تاريخ واقعی جلسه دفاع است .درج تاريخ متفاوت به هيچ
وجه انجام نخواهد شد .
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پیوست 5
ضوابط تدوين و تحويل پايان نامه کارشناسی ارشد
پايان نامه های کارشناسی ارشد بايد ،عالوه بر رعايت ضوابط کتابخانه
مرکزی دانشگاه در تدوين آن ( ، ) http://sharif.ir/~libraryاز ضوابط
زير تبعيت کند :
 .0رنگ جلد  :زرشکی
 تعداد نسخه های تکثير شده :
 يک نسخه برای دفتر گروه های مربوط
 يک  CDحاوی فايل فايل  POWER POINT ،PDF ،Wordکل
پايان نامه و کپی کامل مراجع مورد استفاده برای دفتر تحصيالت
تکميلی
 يک نسخه برای استاد راهنما ( در صورت تمايل استاد راهنما )
 يک نسخه برای استاد راهنما ی همکار (درصورت وجود و تمايل
استاد راهنمای همکار)
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پیوست 6
ضوابط تغيير شيوه آموزشی
.0

طبق ماده  20آيين نامه کارشناسی ارشد دانشگاه  ،تغيير شيوه
آموزش تنها از " آموزشی  -پژوهشی " ( با پايان نامه)  ،به "

آموزشی" ( بدون پايان نامه ) ميسر است و نه بالعکس .

.3

اولويت تخصيص پروژه کارشناسی ارشد ،در چارچوب ضوابط تحصيالت
تکميلی دانشگاه و بر اساس ارزيابی دانشکده از پيشرفت تحصيلی دانشجو
تعيين خواهد شد .

معاونت آموزش و تحصيالت تکميلی
ايميلGraduate_office@energy.sharif.edu :
تلفن431-66166112 :

