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 آشنايي با دانشگاه علم و صنعت ايران 
 پيشينه تاريخي دانشگاه

 سال سابقه علمي و آموزشي يكي از قديمي ترين مراكز تربيت ۷۰دانشگاه علم و صنعت ايران با حدود  

 صـــص مـــورد نيـــاز كشـــور در ســـطوح كارشناســـي، كارشناســـي ارشـــد و دكتـــري  نيروهـــاي متخ

 .مي باشد

 با همكاري مشاوران و استادان آلماني به نام هنر سراي ۱۳۲۰ بوده و تا سال ۱۳۰۸تاسيس آن در سال  

  با نام انستيتوي تكنولوژي تهران در محل فعلي دانشگاه پلي۱۳۳۶در سال . عالي ادامه فعاليت داشته است

 به نام سازمان نمونه تعليم و تربيت حرفه اي ۱۳۴۱تكنيك تهران مشغول به فعاليت بوده است و در سال 

 .كشور در محل فعلي خود در نارمك استقرار يافت

 به نام دانشكده  علم و صنعت ايران به تربيت دانشجويان تـا اخـذ مـدرك كارشناسـي                ۱۳۵۱از سال    

 با نام دانشگاه علم و صنعت ۱۳۵۷قالب شكوهمند اسالمي ايران در سال بعد از ان. ادامه مي داد) مهندسي(

 .ايران مشغول فعاليت گرديد

 موقعيت كنوني دانشگاه

 گروه مستقل ميباشد كه در رشته ها و       ۳ دانشكده و    ۱۳دانشگاه علم و صنعت ايران هم اكنون داراي          

 . دانشجو مي پذيردگرايشهاي موجود در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري

همچنين دانشگاه علم و صنعت ايران دو واحد آموزشي اقماري يكي واقع در شهر اراك و ديگري در بهشهر  

 .دارد

 هزار متر مربع  در شمال شرق تهران استقرار يافته ۴۲۰دانشگاه علم و صنعت ايران در زميني به مساحت  

 واحد اداري، آموزشي، كمك آموزشي، آزمايشگاهي، رفاهي ۶۳ هزار متر مربع زير بنا، ۱۴۳و جمعاً با مساحت 

 .را در خود جاي داده است..... و 

 هزار متري استاديوم ورزشي ۳۵ هزار متري منحصر بفرد دانشگاه و سطح ۱۳۰به عالوه فضاي سبز و آزاد  

ود پتانسيل  هكتاري پرديس دانشگاه علم و صنعت ايران را تشكيل مي دهد كه خ۴۲آن در مجموع فضاي 

مناسبي براي برنامه ريزي در جهت بسط و توسعه خدمات آموزشي و كمك آموزشي و رفاهي بيشتر مـي          

 .گردد



 

 
 

۲ 

 امكانات و خدمات رفاهي
دانشگاه علم و صنعت ايران داراي امكانات و خدمات رفاهي متعددي مي باشد  كه به عنوان نمونه مي توان  

 :به موارد زير اشاره كرد 

تربيت بدني و امور فوق برنامه، خوابگاه، مركز بهداشت درمان و مشاوره دانشجويي، سالن غذا تسهيالت  

، نـانوايي، كفاشـي،    )نوشت افزار، ارزاق و فروشگاه هاي مستقر در خوابگاه ها         (خوري، فروشگاه دانشجويي    

خشكشويي، دفتر عكاسي، خياطي، آرايشگاه، تاكسي سرويس،صحافي، واحد فتوكپي، انتشارات، كتابفروشي، 

 .پست ، مركزتايپ، بانك ملت شعبه دانشگاه، شركت تعاوني مصرف و مهد كودك

 معاونت دانشجويي و فرهنگي

اين معاونت وظيفه ارائه خدمات رفاهي، فرهنگي، ورزشي و فوق برنامه را در حد توان عهده دار است و  

 .و فوق برنامه  مي باشدشامل ادارات كل امور دانشجويان، تربيت بدني و امور فرهنگي 

امور دانشجويان وظيفه فراهم نمودن امكانات رفاهي براي دانشجويان در ارتباط با مسكن، امور مربوط به  

تغذيه، پرداخت وامهاي تحصيلي، وام ازدواج، وام وديعه مسكن ، تهيه و تامين نوشت افزار، خدمات درماني و 

 .را بر عهده دارد.... 

ور فرهنگي عبارت است از واحدهاي نشريه، آموزش و پرورش، تبليغات، مراسم فرهنگي اهم فعاليتهاي ام 

استادان و كاركنان، هماهنگ كننده نهاد فرهنگي، واحد خواهران و خانه مطبوعات و اهم فعاليتهاي امور فوق 

دئو كلوپ و نوار برنامه مربوط به واحدهاي كانون فيلم، كانون تاتر، كانون شعر و ادب ، سيماي دانشگاه، وي

خانه صوتي، آرشيو فيلم و نوارهاي صوتي، واحد اردوها، سالن آمفي تاتر شهيد بهرامي و واحد خواهران مي 

 .باشد

 كتابخانه مركزي
 متر مربع در ساختماني دو ۲۰۰۰كتابخانه مركزي درقسمت شمالي پرديس دانشگاه و در فضايي حدود  

 از لحـاظ سـازماني و       ۱۳۶۳در سال   .  تاسيس گرديد  ۱۳۳۷  سال    اين مركز در  . طبقه استقرار يافته است   

 بخش ۱۳۸۰ بخشي از ساختمان آن بازسازي و گسترش يافت تا سرانجام در سال ۱۳۷۶پرسنلي و در سال 

. عمده اي از ساختمان به صورت كامل بازسازي و براساس نيازهاي روز كتابخانه طراحي و احداث گرديـد    

 كتابخانه اقماري مستقر در دانشكده ها، داراي مجموعه اي است بسيار غني ۱۵ كتابخانه مركزي به همراه

خدمات اين مركز به . مشتمل بر منابع كتابي، نشريات، ميكروفيلم ها و بانك هاي اطالعاتي ناپيوسته و پيوسته



 

 
 

۳ 

مت كتابخانه صورت رايانه اي صورت گرفته و با ايجاد شبكه داخلي و تبديل منابع به صورت الكترونيكي به س

و تهيه مقاالت از ) امانت بين كتابخانه ها(عضويت در سيستم  هاي غدير و امين . ديجيتال گام بر مي دارد

 كامپيوتر ۷۰سايت كامپيوتر كتابخانه مركزي با حدود . كتابخانه بريتانيا از ديگر خدمات اين مركز مي باشد

كتابخانه مركزي داراي . هاي اطالعاتي در دانشگاه استيكي از مجهزترين مراكز ارائه خدمات اينترنت و بانك

 .زير مجموعه هايي به شرح زير مي باشد

 بخش سفارش -۱

 بخش خدمات فني  -۲

 بخش امانت و منابع مرجع -۳

 بخش نشريات ادواري -۴

 بخش اسكن و تبديل منابع -۵

 بخش پشتيباني  -۶

 بخش سمعي و بصري -۷

 سايت كامپيوتر -۸

 



 

 
 

۴ 

 لم و صنعت ايرانآشنايي با تحصيالت تكميلي دانشگاه ع
 آغاز به فعاليت و پذيرش دانشجو نمود ۱۳۶۳حوزه تحصيالت تكميلي دانشگاه علم و صنعت ايران از سال  

و تا بحال فعاليتهاي چشمگيري در زمينه هاي ايجاد، تقويت و گسترش دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري 

 دانشگاه و موسسه ۸۲ه تحصيالت تكميلي بين داشته است كه در نتيجه آن  دانشگاه مقام اول را  در توسع

همچنين اولين دوره دكتري مهندسي مواد در ايران در سال .  كسب نمود۱۳۷۴آموزش عالي كشور در سال 

 اولين ۱۳۷۵ در اين دانشگاه راه اندازي شد و دانشكده مواد اقدام به پذيرش دانشجو نمود كه در سال ۱۳۶۹

 .رغ التحصيل شددانشجو در اين رشته در ايرانفا

 سياست و خط مشي تحصيالت تكميلي دانشگاه
 :مقدمه 

 انقالب شكوهمند اسالمي بر اساس محتواي اعتقادي خود تكيه بر فراهم نمودن امكانات رشد انسان و  

شكوفايي خالقيت ها و استعدادهاي جامعه در كسب و بكارگيري معرفت دارد و در اين راستا نقشي كه بر      

تحول دانشگاه از يك محيط ايستاي آموزشي صرفاً به . ه محول است، اساسي و خطير مي باشدعهده دانشگا

يك ميدان پويا و پرتحرك آموزشي و پژوهشي و تبديل آن به عرصه گذار استعدادها از قوه به فعل و محيطي 

 علمي استشايسته چنين نام و درخور چنين رسالتي، مستلزم درگيري عميق استاد و دانشجو با مسائل 

دراين راستا سياست دانشگاه تامين شرايطي مناسب و محيطي مساعد جهت بكارگيري اين سرمايه عظيم  

علمي حاصل از تجمع طيف وسيعي از تخصص ها به منظور ارتقاء توان علمي و تبديل دانشگاه از يك مركز 

 .مصرف كننده علم به يك محيط توليد كننده دانش و معرفت مي باشد

هاي كارشناسي ارشد و دكتري عالي ترين سطوح علمي دانشگاهي مي باشند و دراين مقاطع عالي دوره  

علمي، فعاليت آموزشي زماني ارزشمند مي باشد كه همراه با تحقيق باشد تا از اين رهگذر عالوه بر كشف 

ز رشد و تكامل ندانسته ها و گسترش مرزهاي دانسته، فطرت پويايي و جستجوگري دانشجو و پژوهشگر را ني

 .بخشد

در حقيقت دوره هاي تحصيالت تكميلي محل تالقي و فصل مشترك آموزش و پـژوهش در عـاليترين         

نظري و (سطوح خود مي باشد كه در آن برجسته ترين دانش پژوهان جامعه به عالي ترين مباحث علمي              

 جامعه را زنده و پويا نگاه مي پرداخته و در نقش خون تازه و تجديد شونده كالبد پژوهش و تحقيق،) عملي

 .دارد



 

 
 

۵ 

از سوي ديگر در اين مقاطع است كه دانش و فن آوري از جوامع پيشرفته تر جذب و هضم شده و همراه با  

سياست تحصيالت تكميلي دانشگاه علم و صنعت . خالقيت ها و ابتكارات براي استفاده داخلي ارائه مي گردند

 ..... ترتيبي است كه اهداف عالي فوق تحقق پذيرد انشاء ا ايران نيز ناظر بر تمشيت امور به

 اهداف: الف 
 : با توجه به ابعاد فوق الذكر اهداف تحصيالت تكميلي در دانشگاه به شرح زير مي باشد 

تربيت نيروي انساني متخصص و كارآمد در عاليترين سطوح علمي جامعه، با توان تحليل و مساله يابي،  -

 و رشد خصيصه هاي فطري جستجوگري، پويايي، بالندگي و خالقيتتلفيق علم و عمل 

 جهت دادن موضوعات پايان نامه هاي تحصيالت تكميلي به سوي اولويتهاي توسعه كشور -

 ارتقاء مستمر كيفيت آموزشي و پژوهشي دوره ها -

 سياست اجرايي : ب
كه فاقد آينده نگري و دوره تحقق اهداف فوق نيازمند سياستگذاري و برنامه ريزي است و سياستهايي  

انديشي، واقع بيني و تداوم الزم و عنايت و پشتيبابي مداوم و همه جانبه مسئوالن و مديريت جامعه و دانشگاه 

 .قرار نگيرد، عليرغم صرف منابع مهم مالي و انساني ره به جايي نخواهند برد

ولويت بودن تحصيالت تكميلي براي همه از سوي ديگر الزمه توفيق در اجراي سياستها و برنامه ها در ا 

 .بخشها و مديريتهاي دانشگاه مي باشد

در تدوين سياستهاي اجرايي براي تحقق اهداف فوق الذكر از رهنمود هاي ارزشمند رياسـت محتـرم                  

 .جمهوري و وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري بهره گيري شده است

 رشد كيفي دوره هاي تحصيالت تكميلي  -

 كمي دوره هاي تحصيالت تكميلي و بهبود هرم توزيع دانشجويان با تاكيد بر دوره هاي دكتري رشد  -

 عنايت ويژه به دوره هاي تحصيالت تكميلي علوم پايه به عنوان زير بناي علوم مهندسي -

بستر سازي براي ايجاد دوره هاي دكتري در كليه رشته هاي مرتبط با زمينه هاي فعاليت علمي اين  -

 هدانشگا

 توجه خاص بر ارائه دوره هاي بين رشته يي مورد نياز -

اهتمام  در شناخت دوره هاي تحصيالت تكميلي تعريف نشده و مورد نياز به منظورايجاد اين دوره ها از  -

 طريق مراجع ذيربط



 

 
 

۶

 بهبود ساختار و ساز و كار تحصيالت تكميلي  -

 ناسب گستردگي و عملكرد تقويت اختيارات اجرايي و بهبود امكانات دانشكده ها به ت -

 تاكيد بر كاربردي كردن موضوعات پايان نامه هاي مهندسي با اولويت رفع نياز جامعه -

 زمينه سازي براي پذيرش دانشجويان خارجي -

 خط مشي: ج
با توجه به جايگاه مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه شرح وظايف و حدود اختيارات آن، امور مربوط به  

ياستهاي اجرايي، ايجاد هماهنگي ، نظارت و ارزيابي فعاليتهاي تحصيالت تكميلي به عهده تدوين و تنظيم س

خط مشي . مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه و تمشيت امور اجرايي در حوزه مسئوليت دانشكده مي باشد

 :زير در همين راستا ارائه مي گردد

 :طريق تقويت مشاركت اجرايي تحصيالت تكميلي دانشكده ها از -۱

 گسترش ارتباط بين تحصيالت تكميلي دانشكده ها و حوزه ستادي توسط شبكه اطالع رساني-۱-۱

 ايجاد بانكهاي اطالعاتي، نرم افزارهاي مورد نياز و استفاده از شبكه هاي اطالع رساني در زمينه -۲-۱

 خدمات آموزشي تحصيالت تكميلي 

ه ها در ثبت نام، به روز نگهداشتن اطالعات آموزشي  اجراء، مسئوليت پذيري و پاسخ گويي دانشكد-۳-۱

 دانشجويان و گزارش گيري هاي مربوط

 ارائه برنامه كوتاه مدت و ميان مدت تحصـيالت تكميلـي از سـوي دانشـكده هـا در چـارچوب              -۴-۱

 سياستهاي كلي دانشگاه

  ارتقاء كيفيت دوره ها-۲

  بررسي روشهاي اجرايي جذب دانشجويان ممتاز -۱-۲ 

 : زمينه سازي تمهيدات الزم به منظور افزايش مداوم كيفيت آموزش از قبيل -۲- ۲

  استفاده از كتب و مراجع جديد و مقاالت علمي به روز-

  برنامه ريزي مناسب آموزشي-

  استفاده از وسايل كمك آموزشي و مكانهاي مناسب براي برگزاري كالسها-

  تقويت نظارت بر محتوي آموزشي گروه ها-

  نظر خواهي منظم از دانشجويان و ارائه جمع بندي آن به مراجع ذي ربط-



 

 
 

۷ 

  جلب همكاري وسيع تر كادر علمي توانمند در دوره هاي تحصيالت تكميلي-۳-۲

 زمينه سازي براي شركت دانشجويان تحصيالت تكميلي به خصوص دوره دكتري در مجامع علمي -۴-۲

 معتبر داخلي جهت ارائه مقاله

جهت حضور تمـام وقـت      ...) فضا، تسهيالت كاري و     (مه ريزي و تدارك شرايط كار مناسب         برنا -۵-۲

 دانشجويان تحصيالت تكميلي در دانشگاه

 بازنگري مقررات و آيين نامه هاي مربوط به تحصيالت تكميلي، رفع نواقص و تكميـل آنهـا بـه       -۶-۲

 ي پروژه ها و جلسات دفاع از رسالهخصوص در زمينه استاد راهنما ي پروژه، تصويب و اجرا و ارزياب

 تدوين ضوابط تنظيم بودجه تحصيالت تكميلي دانشكده ها و نحوه  توزيع آن و ساير منابع مالي -۷-۲

 مربوط و نظارت بر هزينه كردن آنها در چارچوب سياستها و برنامه هاي تحصيالت تكميلي دانشگاه

حصيلي دانشجويان تحصـيالت تكميلـي از طريـق          بازبيني و بهبود نظام نظارت بر فعاليتهاي ت        -۸-۲

 گسترش ميزان مشاركت و همكاري و مسئوليت پذيري دانشكده ها

دانشجو، فارغ التحصيل، استاد ( تدوين روشهاي تشويق عوامل ممتاز درتحصيالت تكميلي دانشگاه -۹-۲

 .... )راهنما، گروه آموزشي ، دانشكده و 

 دانشجويان تحصيالت تكميلي و ارائه همكاريهاي علمي براي  بررسي موانع و مشكالت تحصيلي-۱۰-۲

 رفع آنها

الزم به منظور فارغ التحصيل شدن به موقع دانشجويان و ارائه ) تشويقي و تنبيهي( تدوين ضوابط -۱۱-۲

 راهكارهاي اجرايي در اين راستا

  اقدامات حمايتي و پشتيباني-۳

 ارتقاء كيفيت دوره هاي تحصيالت تكميلـي، حمايـت و   به منظور توسعه امكانات و تقويت تسهيالت و     

. پشتيباني مالي و معنوي در زمينه هاي مختلف و در چارچوب سياستهاي تحصيالت تكميلي به عمل مي آيد

برخي از اين اقدامات منحصراً در حيطه مسئوليت حوزه تحصيالت تكميلي مي باشد در حاليكه برخي ديگر به 

با توجه به شرايط .  است كه مسئوليت اجرايي آن به عهده ساير حوزه ها مي باشدصورت حمايت از اقداماتي

موجود اقدامات حمايتي و پشتيباني در كوتاه مدت عمدتاً به صورت توسعه زير ساخت، تهيه ضوابط و ارائه 

 :صورت مي پذيرد كه به عنوان مثال مي توان به موارد زير اشاره كرد... راهكارها و 

 



 

 
 

۸ 

ايت از برنامه هاي توسعه كتابخانه مركزي و اقماري به منظور تقويت امكانات اطالع رساني مورد  حم-۱-۳

، ارتباط با پايگاه داده ها و بانكهاي اطالعاتي از طريق شبكه CDنياز اعم از نشريات ادواري، كتاب، 

 اطالع رساني، سفارش مقاالت و جستجوي رايانه اي از بانكهاي اطالعاتي 

 ين يارانه جهت تكثير مقاالت و جستجوي رايانه اي اطالعات  تام-۲-۳

 حمايت از برنامه هاي مركز كامپيوتر دانشگاه و مراكـز اقمـاري بـه منظـور تقويـت تسـهيالت                     -۳-۳

 براي دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشكده ها) سخت افزار و نرم افزار(كامپيوتري

كه در چارچوب سياستهاي پژوهشي دانشـگاه و در          جلب حمايت مالي و معنوي از پروژه هايي          -۴-۳

 .ارتباط با رفع نيازهاي كشور باشند

 همكاري در فعاليتهاي مديريت روابط بين الملل دانشگاه به منظور فراهم نمودن زمينـه هـاي                -۵-۳

همكاري بين دانشگاه و مراكز علمي  و پژوهشي داخلي و خارجي در جهت ارتقاء كيفيت تحصيالت 

 )اطالع رساني(تالش در اجراي طرح تعاون بين دانشگاهي تكميلي و 

زمينه هاي همكاري فيمابين   همكاري در فعاليتهاي دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه در جهت تقويت-۶-۳

در راستاي تامين و تربيت نيروي متخصص مورد نياز و اجراي پروژه هاي مورد نظر صنايع در مقاطع 

 تحصيالت تكميلي 

در جهت معرفي فعاليتهاي تحصيالت تكميلي دانشگاه با همكاري واحدهاي مسئول از قبيل  تالش -۷-۳

 ....تهيه پوستر، آمار و ساير ملزومات شركت در نمايشگاه ها، بروشورهاي مختلف، ارائه اخبار و 

تفصيل سياستها و خط مشي اجرايي تحصيالت تكميلي اين دانشگاه به شرح مندرج شامل يك مقدمه ،  

 .  به تصويب رسيده است۲۶/۱۲/۷۶ ماده در سيصد و چهل و چهارمين جلسه هيات رئيسه مورخ ۱۶ بند و سه

 :سازمان و تشكيالت تحصيالت تكميلي 
 حوزه ستادي) الف
مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه مسئوليت نظارت، هدايت و ارزيابي فعاليتهاي آموزشي تحصيالت             

همكاران و كارشناسان حوزه ستادي هر يك امور مربوط به چند دانشكده را . دتكميلي دانشگاه را بر عهده دار

 .بر عهده دارند و در ارتباط مستقيم با تحصيالت تكميلي دانشكده ها فعاليت مي نمايند

 vشوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه: 

ن تحصيالت تكميلي اين شورا مركب از معاون آموزشي دانشگاه، مدير تحصيالت تكميلي دانشگاه و مديرا 



 

 
 

۹ 

دانشكده ها مي باشد و وظيفه آن سياستگزاري فعاليتهاي تحصيالت تكميلي دانشگاه، برنامه ريزي اجرايي و 

 .نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و وزارت متبوع در اين ارتباط مي باشد

vكميته منتخب تحصيالت تكميلي دانشگاه : 

 :   دانشگاه بوده و به اموري مانند اين كميته منتخب شوراي تحصيالت تكميلي 

  تطبيق موردي مسائل  و  موضوعات تحصيلي دانشجويي  با سياستهاي  كلي مصوب و تهيه و پيشنهاد طرح 

 .جهت تقديم به شورا مي پردازد

vخدماتي كه از سوي حوزه ستادي تحصيالت تكميلي دانشگاه ارائه مي گردد به شرح ذيل است: 

ليه، تشكيل پرونده، صدور كارت دانشجويي و معرفي پذيرفته شدگان به دانشكده پذيرش و ثبت نام او -۱

 هاي مربوطه جهت شروع به تحصيل

،  صدور معرفي نامه هـا و احكـام    جهت ارائه به خارج از دانشگاه صدور گواهي اشتغال به تحصيل     -۲

انجام امور حصيلي، گواهي رتبه، انصرافي، مرخصي ت: مربوط به وضعيت تحصيلي دانشجويان از قبيل 

صدور معافيت تحصيلي (، اضافه سنوات، نظام وظيفه دانشجويان ديگر دانشگاه ها جهت مهمان شدن

، صدور  برگ )در بدو ورود و اعالم فراغت از تحصيل يا اخراجي يا انصرافي دانشجويان  به نظام وظيفه

 تحصيل، اخراج يا انصراف تسويه حساب دانشجو با بخشهاي مختلف دانشگاه به هنگام فراغت از 

بت نام  ترم به ترم ، كنترل نمرات ، صدور مجوز دفاع پس از بررسي همه جانبه پرونـده        -۳  كنترل ث

دانشجويان، اعالم وضعيت تحصيلي دانشجويان بورسيه به محل بورس آنان، درخواست ارزش تحصيلي 

 دانشجويان جديد الورود از دانشگاه قبلي آنان، 

 ايي دانشجويان و مراجعين جهت رفع مشكالت آموزشي مشاوره و راهنم -۴

  بايگاني و نگهداري سوابق تحصيلي دانشجويان   -۵

  اعالم فراغت از تحصيل دانشجويان پس از تكميل پرونده آنان  -۶

  برگزاري آزمون دكتري در كليه رشته ها هر ساله -۷

 نده آموزشي دانشجويان برگزاري و اداره جلسات كميته منتخب تحصيالت تكميلي جهت بررسي پرو -۸

 اعالم راي كميته منتخب و شوراي تحصيالت تكميلي به دانشجويان و دانشكده ها  -۹

 در سطح دانشكده ها )  ب
حـت نظـارت مــدير   تتمشيت امور اجرايي و برنامه ريزي آموزشي تحصيالت تكميلي در سطح  دانشكده  



 

 
 

۱۰

ت تكميلي دانشكده مسئوليت اجرايي امور كارشناس تحصيال. تحصيالت تكميلي دانشكده انجام مي پذيرد

 .مربوط به تحصيالت تكميلي دانشكده را  برعهده دارد

در هر دانشكده يك شوراي تحصيالت تكميلي مركب از تعدادي از اعضاء هيات علمي به منظور مشاوره،  

ميلي دانشكده هدايت و نظارت بر فعاليتهاي آموزشي تحصيالت تكميلي وجود دارد كه با مدير تحصيالت تك

 .همكاري مي نمايند

vمي باشند  خدماتي كه از سوي تحصيالت تكميلي دانشكده ها ارائه مي شوند به شرح ذيل: 

  برنامه ريزي ارائه واحدهاي درسي در هر نيمسال تحصيلي با رعايت واحدهاي درسي پيشنياز -۱

  انجام واحد گيري درسي دانشجويان در آغاز هر نيمسال -۲

 متحانات در پايان هر نيمسال به دانشجويان و گزارش ْآن به تحصيالت تكميلي دانشگاهاعالم نمرات ا -۳

 پيگيري مراحل مختلف در ارتباط با انتخاب واحدهاي سمينار و پايان نامه دانشجويان از مرحلـه                  -۴

 انتخاب موضوع، تصويب، دريافت گزارش پيشرفت كار پايان نامه و ارائه به تحصيالت تكميلي دانشگاه،

درخواست صدور  مجوز دفاع نهايي از پايان نامه تحصيلي دانشجويان از تحصيالت تكميلي دانشگاه، 

توضـيح آنكـه   (تهيه اعالن آگهي و برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشـد و دكتـري    

ه هماهنگي دعوت از اساتيد براي حضور در جلسه دفاعيه، ضمن هماهنگي با استاد راهنما به عهد         

 ).دانشجو مي باشد

ز تائيد دانشكده به پس ا.... مرخصي تحصيلي و دانشجويان مبني بر افزايش ارسال درخواست هاي   -۵

 تحصيالت تكميلي دانشگاه جهت تائيد نهايي

  به دانشجويان  اعالم و انتقال اطالعات مربوط به آيين نامه ها و مصوبات جديد وزارت خانه و دانشگاه -۶

 يلي دانشجويان از جمله اخراجي و مشروطي به دانشجويان  اعالم وضعيت تحص -۷

 انجام دانشجويان به حوزه تحصيالت تكميلي دانشگاه جهت و اخراجي  عدم مراجعه ، اعالم مشروطي-۷

  نهاييمراحل 

  صدور گواهي اشتغال به تحصيل جهت امور داخلي دانشگاه -۸

 شدن در دانشگاه هاي ديگر را دارند   انجام امور مربوط به دانشجوياني كه قصد مهمان-۹
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 رشته ها و گرايشهاي دوره هاي تحصيالت تكميلي

 گرايشها در مقطع 
 دانشكده

 دكترا كارشناسي ارشد

 مهندسي برق
سيستم ، (، مخابرات )ماشين، سيستم(الكترونيك، قدرت

  بيوالكتريك،  فناوري -، كنترل، مهندسي پزشكي )ميدان
  مخابرات امن-اطالعات

الكترونيك، قدرت، (مهندسي برق 
 )مخابرات،كنترل، بيوالكتريك

 مهندسي عمران

سازه، راه و ترابري، برنامه ريزي حمل و نقل، سازه هاي 
 ،هيدروليكي، زلزله، مكانيك خاك وپي، محيط زيست، آب

 ، سازه های درياييمديريت ساخت

سازه، راه و ترابري، (مهندسي عمران 
، زلزله، برنامه ريزي حمل و نقل

 مديريت، خاك وپي، آب مكانيك
 )ختسا

 مهندسي صنايع

 –مهندسي صنايع، مهندسي سيستمهاي اقتصادي 
اجتماعي، مديريت سيستم و بهره وري، مديريت اجرايي، 

  تجارت الكترونيك-فناوري اطالعات 

مهندسي صنايع، (مهندسي صنايع 
 -مهندسي سيستمهاي اقتصادي
ره اجتماعي، مديريت سيستم وبه

 )وري

 مهندسي مكانيك
، تبديل )جامدات و كنترل ديناميك(طراحي جامدات

 فضا، -، ساخت و توليد، هوا)سياالت و حرارت(انرژي
  بيومكانيك-مهندسي پزشكي 

 مهندسي مكانيك

 مهندسي مواد

شناسايي و انتخاب روش ساخت مواد فلزي، استخراج فلزات 
 مهندسي مواد   مواد بيو-و سراميك، ريخته گري، مهندسي پزشكي 

 مهندسي شيمي 
ترموديناميك وسينتيك، فرآيندهاي (مهندسي شيمي 

 مهندسي شيمي )جداسازي، صنايع شيمي معدني، طراحي و شبيه سازي

 مهندسي كامپيوتر

معماري سيستمهاي كامپيوتري، هوش مصنوعي، رباتيك، 
 طراحي شبكه هاي -نرم افزار، مهندسي فناوري اطالعات 

 ريكامپيوت
معماري (مهندسي كامپيوتر 

 )كامپيوتري، هوش مصنوعي، نرم افزار

حمل و ، مهندسی  مهندسي خطوط راه آهن، راه آهن برقي مهندسي راه آهن
  ، مهندسی ايمنی در راه آهنيلینقل ر

  )فيزيك، معدني، تجزيه(شيمي محض  شيمي

 معماري و شهرسازي
  و معماري، برنامه ريزي شهري

، مرمت و احياء بناها منطقه اي،  طراحي شهري و منطقه اي
 و بافتهاي تاريخي 

 معماري

 رياضي محض، رياضي كاربردي ، آمار و رياضیرياضي محض، رياضي كاربردي رياضي
 فيزيك ، فوتونيك)حالت جامد و اتمي ملكولي(فيزيك  فيزيك



 

 
 

۱۲

15 27
10

39
56 63

81 82

134

184

248

9

176

9

359

10

297

18

386

20

419

21

433

20

429

20

518

24

























داد
تع







































سال تحصيلي

آمار فارغ التحصيالن مقطع كارشناسي ارشد و دكترا دانشگاه علم و صنعت ايران

39 37
62

30

77 81
112 97

8

146

11

193

0

206

44

242

25

349

7

356

34

453

34

496

30

485

56

492

66

604

72

812

95

797

112

750

96





































داد
تع

                     

سال تحصيلي

آمار پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي ارشد و دكترا دانشگاه علم و صنعت ايران

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

۱۳

162
204 209

8

232

19

397

19

491

57

581

63

661

94

805

98

869

112

1053

121

1199

150

1203

188

1314

237

1445

272

1751

325

2045

407

2094

460

























داد
تع





































سال تحصيلي

آمار دانشجويان مشغول به تحصيل در مقطع دكترا و كارشناسي ارشد دانشگاه علم و صنعت ايران (نيمسال اول)

6 6

9
10 11

12

15 16

3

17

6

19

6

24

9

28

11

32

11

32

14

37

19

38

23

42

25

43

25

43

27

46

27

47

27

51

27

55

27















شها
راي

د گ
عدا

ت

                      

سال تحصيلي

آمار گرايشهاي كارشناسي ارشد و دكترا دانشگاه علم و صنعت ايران



 

 
 

۱۴

 ي ارشد ناپيوستهآئين نامه دوره كارشناس
 با توجه به آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 )فرهنگ و آموزش عالي (  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري٢٥/١٠/١٣٧٣مصوبه مورخ 

 تعريف دوره

دوره اي تمام وقت از دوره هاي آموزش عالي باالتر از مقطع ) ناپيوسته(دوره كارشناسي ارشد  : ۱ماده 

 .اسي است كه گذراندن آن منجر به مدرك كارشناسي ارشد در رشته مربوط  مي گرددكارشن

هدف از اجراي دورة كارشناسي ارشد، تربيت يافتن متخصصان و پژوهشگران با تاكيد بر موارد ذيل  : ۲ماده 

 : مي باشد

 گسترش و تعميق دانش در يك زمينه خاص −

 ه خاص آشنايي با آخرين دستاوردهاي علمي در يك زمين −

  پژوهشي  –كسب مهارتهاي الزم آموزشي  −

 آشنايي با روشها و ابزارهاي  تحقيق −

 آمادگي براي ورود به دوره عالي دكتري −

  سال۲دوره كارشناسي ارشد شامل دو مرحله آموزشي و پژوهشي بوده كه مدت اين دوره،  : ۳ماده 

 .هشي شامل سمينار و پروژه است واحدهاي درسي دوره و مرحله پژو شاملمرحله آموزشي . مي باشد

 . تعريف شده است٤٦ و ماده ١١شرايط استثنايي در خصوص مدت دوره در ماده : تبصره 

  :شرايط ورود داوطلبان به اين دوره مي تواند به صورتهاي زير باشد : ۴ماده 

 تائيد صالحيت عمومي و اختصاصي از سوي سازمان سنجش و آموزش كشور −

 ه شوراي دانشگا  شده مطابق دستورالعمل هاي مصوباحراز شرايط تعيين −

 مقررات مرحله آموزشي دوره

 . واحد مي باشد۳۲تعداد كل واحدهاي درسي دوره كارشناسي ارشد با احتساب پايان نامه و سمينار ، : ۵ماده 

 تحقيقات و دروس اجباري و اختياري، عناوين و سرفصلهاي آنها مطابق قوانين و مقررات وزارت علوم،: تبصره 

 .فنآوري و  برنامه هاي مصوب شوراي برنامه ريزي درسي دانشگاه مي باشد



 

 
 

۱۵

 واحد درسي را با تاييد استاد راهنما انتخاب ۱۴ تا ۸دانشجو مجاز است در هر نيمسال تحصيلي بين  : ۶ماده 

ي دانشكده اين در موارد استثنايي به پيشنهاد استاد راهنما و تاييد گروه مربوط و معاون آموزش. كند

 . واحد افزايش يابد ۱۶تعداد مي تواند به 

به غير از شرايط تبصره (در صورتيكه به هر دليل تعداد واحد باقيمانده دانشجو در نيمسال تحصيلي  : ۱تبصره 

در محاسبه ميانگين، مجموع نمرات مذكور با نمرات دروس  واحد شود، ۸كمتر از )  همين ماده۲

 .ي گرددنيمسال بعدي لحاظ م

 واحد براي وي باقي مانده ۸ واحد درسي در نيمسالي كه كمتر از ۸نام نويسي دانشجو در كمتر از  :  ۲تبصره 

 .است بالمانع ميباشد، در اين صورت آن نيمسال نيز يك نيمسال تحصيلي محسوب مي شود

اسي گذرانده اند، نمي دانشجوياني كه برخي از دروس دوره كارشناسي ارشد را در دوره كارشن : ۳تبصره 

اين دانشجويان بايد با گرفتن دروس انتخابي . توانند آن را مجدداً در دوره كارشناسي ارشد بگذرانند

 . ديگر جمع واحدهاي درسي خود را به حد نصاب مندرج در برنامه مصوب برسانند

تاد راهنما در موعد مقرر دانشجو مجاز است در هر نيمسال تحصيلي حداكثر يك درس را با نظر اس : ۷ماده 

 .در هر صورت واحدهاي باقيمانده يك نيمسال تحصيلي محسوب مي شود. حذف نمايد

چنانچه به تشخيص گروه مربوط و تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده ، تعدادي از واحدهاي  : ۸ماده 

شود، وي مكلف درسي دوره كارشناسي، بعنوان دروس جبراني براي دانشجو ضروري تشخيص داده 

است آن دروس را بر اساس برنامه مصوب، عالوه بر واحدهاي درسي مقرر در دوره كارشناسي ارشد 

 . بگذراند

دانشكده ها موظف مي باشند چنانچه براي دانشجو دروس جبراني پيش بيني مي نمايند آنها را در : تبصره 

وشت آنرا به تحصيالت تكميلي دانشگاه ابتداي دوره آموزشي كتباً به اطالع دانشجو برسانند و رون

 .ارسال نمايند

 . واحد است۲۴تعداد دروس جبراني در هر رشته حداكثر  : ۹ماده 

در هر صورت كليه دروس جبراني . دانشجو موظف است اخذ دروس جبراني را  در اولويت قرار دهد  : ۱۰ماده 

 ۲۴ واحد جبراني سه نيمسال و تا ۱۸  واحد جبراني دو نيمسال، تا۱۲تا (مي بايست تا مهلت مقرر 

 .گذرانده شود در غير اينصورت دانشجو از ادامه تحصيل محروم مي شود) واحد جبراني چهار نيمسال 



 

 
 

۱۶

 . واحد درس جبراني يك ماه به سقف مدت دوره كارشناسي ارشد دانشجو اضافه ميشود۲به ازاء هر  : ۱۱ماده 

در موعد مقرر ثبت ) اعم از آموزشي و پژوهشي(سالهاي تحصيلي دانشجو موظف است در كليه نيم : ۱۲ماده 

چنانچه دانشجويي در موعد مقرر ثبت نام ننمايد بمنزله عدم مراجعه دانشجو تلقي مي . نام نمايد 

 .شود

در موارد استثنائي كه دانشجو بداليل خارج از اراده خويش ثبت نام ننموده است،  موضوع پس از :  تبصره  

 .ارجاع مي گردد اد راهنما جهت تصميم گيري به  كميته منتخب تحصيالت تكميلي دانشگاهتاييد است

دانشجو بجز نيمسال اول ميتواند حداكثر براي يك نيمسال تحصيلي با موافقت استاد راهنما و  : ۱۳ماده 

مدت مرخصي تحصيلي در سنوات تحصيلي دانشجو . دانشكده ، از دانشگاه مرخصي تحصيلي بگيرد

 .اسبه ميشودمح

درخواست مرخصي بايد قبل از شروع ثبت نام در هر نيمسال تحصيلي  ارائه و پس از موافقت : تبصره 

در غير اينصورت، اين امر به منزلة . دانشكده، به دفتر تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال گرديده باشد

 .عدم مراجعه دانشجو تلقي ميشود

 نبايد ازغيبت دانشجو در هر درس  : ۱۴ماده 
16
  مجموع جلسات آن درس تجاوز كند، در غير اينصورت 3

 . نمره دانشجو در آن درس صفر منظور ميشود 

عدم مراجعه دانشجو در هر مرحله از دوره، ترك تحصيل محسوب شده و دانشجو از ادامه تحصيل : ۱۵ماده 

 .محروم ميشود

 . است ۱۲ر درس اعم از دروس دوره يا دروس جبراني ،حداقل نمره قبولي در ه : ۱۶ماده 

 باشد، وي مي تواند با موافقت استاد راهنما و تاييد ۱۲اگر نمره دانشجو در يك درس اختياري كمتر از : تبصره

در هر حال نمره آن درس در معدل . گروه مربوط به جاي اخذ مجدد آن، درس ديگري را اخذ نمايد 

 و سقف سنوات و ساير محدوديت هاي تعيين شده در اين آيين نامه نيز دانشجو محاسبه مي گردد

 .بايستي رعايت گردد

 باشد ادامه تحصيل وي ۱۴چنانچه ميانگين نمرات دروس دانشجو در يك نيمسال تحصيلي كمتر از  : ۱۷ماده 

 .مشروط است 

 باشد، ۱۴ير متوالي كمتر از اگر ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال تحصيلي متوالي و يا غ : ۱۸ماده 



 

 
 

۱۷

 . مي گردد ادامه تحصيل محرومدانشجو از 

نمره دروس جبراني در كارنامه دانشجو بصورت جداگانه ثبت ميشود ولي در احتساب ميانگين نمرات :  تبصره 

 . نميشودنيمسال تحصيلي و ميانگين كل نمرات دانشجو منظور

.  كمتر باشد۱۴نبايد از ) از دروس، سمينار و پايان نامه(ان دوره ميانگين كل نمرات دانشجو در پاي : ۱۹ماده 

 .در غير اين صورت مدرك كارشناسي ارشد به وي تعلق نمي گيرد

 كمتر باشد، در صورتي كه حداكثر مدت مجاز تحصيل ۱۴دانشجويي كه ميانگين كل نمرات  او از  : ۱تبصره

 گرفته است، ۱۴از دروسي را كه در آنها نمره كمتر از  واحد ۱۶وي به پايان نرسيده باشد، مي تواند تا 

فقط در يك نيمسال تحصيلي تكرار كند و در صورت جبران كمبود ميانگين كل ، دانش آموخته اعالم 

 .گردد

اخذ دروس مازاد فقط در شرايط فوق مجاز بوده و در غير اينصورت نمره دروس مازاد در كارنامه : ۲تبصره

 .دانشجو ثبت نمي شود

 .غيبت غير موجه دانشجو در امتحان هر درس موجب درج نمره صفر براي  درس مذكور است : ۲۰ماده 

در صورتيكه غيبت دانشجو در امتحان از نظر استاد راهنما، شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده و : تبصره 

 ولي كميته منتخب تحصيالت تكميلي دانشگاه موجه تشخيص داده شود درس مزبور حذف مي شود

 .در هر صورت واحدهاي باقيمانده يك نيمسال تحصيلي محسوب خواهد گرديد

در اينصورت بايد درخواست خود را . دانشجو به هر دليل ميتواند از ادامه تحصيل انصراف دهد :  ۲۱ماده 

دانشجوي انصرافي يا اخراجي موظف . مبني بر انصراف به دفتر تحصيالت تكميلي دانشگاه تسليم نمايد

صدور هر نوع گواهي نامه يا ريز نمرات و دريافت مجوز شركت مجدد . ست به تعهدات خود عمل نمايدا

 .در آزمون ورودي منوط به تسويه حساب دانشجو با دانشگاه ميباشد

 مقررات مرحله پژوهشي دوره

مرحله پژوهشي دوره كارشناسي ارشد شامل سمينار و پايان نامه است و گروه ها موظفند با رعايت  : ۲۲ماده 

 :حداقل يكي از موارد ذيل نسبت به تصويب موضوع سمينار و يا پايان نامه تصميم گيري نمايند

  به روز بودن موضوع پيشنهادي در سطح بين المللي -          الف  

  كاربردي بودن موضوع پيشنهادي در سطح ملي -  ب            



 

 
 

۱۸

هدف از ارائه سمينار، آشنايي عملي دانشجويان كارشناسي ارشد با اصول اوليه روش تحقيق، نحوه  : ۲۳ماده 

استفاده از منابع اطالع رساني و شيوه ارائه كتبي و شفاهي نتايج يك تحقيق در قالب جمع آوري، 

تحقيقات انجام شده در ارتباط با موضوع سمينار )  بهترين حالت، ارزيابي و در( بررسي و دسته بندي 

 .است

 واحد سمينار را دوم تحصيلي واحد است و دانشجو موظف است تا نيمسال ۲تعداد واحد سمينار  : ۲۴ماده 

 .اخذ نمايد

د تصويب قرار گرفته موضوع سمينار دانشجو تا پايان نيمسال دوم تحصيلي بايد در گروه مربوط مور : ۲۵ماده 

تحصيلي موضوع سمينار به تصويب برسد، در غير نيمسال سوم باشد، مشروط بر آنكه حداكثر تا پايان 

با . اقدام خواهد شد“ نحوه تاثير تأخير در نمره سمينار دانشجويان” اينصورت مطابق با دستور العمل

 . مي شودمحرومو از ادامه تحصيل عدم تصويب موضوع سمينار در پايان آخرين مهلت ذكر شده دانشج

پيشنهاد و تصويب موضوع براي سمينار در راستاي موضوع پايان نامه دانشجو ارجح است لكن  : ۲۶ماده 

 .مطالب مشترك در متن سمينار و پايان نامه در ارزيابي نهايي پايان نامه منظور نخواهد شد

ان نيمسال  بعدي پس از تصويب موضوع سمينار در آخرين مهلت دفاع از سمينار دانشجويان، پاي : ۲۷ماده 

 . گروه مي باشد

 . ماه مي باشد۳حداقل مدت زمان ميان تصويب موضوع در گروه و دفاع از سمينار  : ۲۸ماده 

دفاع از سمينار در يك جلسه عمومي كه از قبل اعالم شده باشد و با حضور استاد راهنما، عضو  : ۲۹ماده 

نمره نهايي از تركيب . وه و ساير اساتيد و دانشجويان عالقمند صورت مي گيردهيئت علمي نماينده گر

 . تعيين مي گردد۱ و نماينده گروه با ضريب ۲نمره استاد راهنما با ضريب 

گروه موظف است براي هر جلسه دفاعيه سمينار دانشجو و يا دانشجويان، يك يا چند عضو هيئت : تبصره

 .ود را براي حضور در جلسه و ارزيابي دفاعيه تعيين نمايدعلمي از گروه و يا دانشكده خ

دانشجو موظف است كه گزارش سمينار خود را در قالب الگوهاي  نگارش سمينار تهيه و به ترتيبي  : ۳۰ماده 

 ماه پس از برگزاري جلسه دفاعيه به دفتر ۳به استاد راهنما تحويل نمايد كه نمره وي حداكثر تا 

 .نشكده تسليم گرددتحصيالت تكميلي دا

هدف از انجام پايان نامه، فعاليت تمام وقت دانشجويان كارشناسي ارشد تحت راهنمايي اساتيد  : ۳۱ماده 



 

 
 

۱۹

راهنما در اجراي پروژه هاي تحقيقاتي، به منظور فراگيري عملي روش تحقيق پيرامون يك موضوع 

ت كشور يا نحوه تجزيه و تخصصي است كه ضروري است حداقل در ابعاد كاربردي براي حل مشكال

 .تحليل نتايج و ارائه روش هاي عملي در تكميل نتايج موضوع، نوآوري داشته باشد

 ۶ واحد و براي ساير رشته ها ۶ تا ۴تعداد واحد پايان نامه براي رشته هاي علوم پايه و علوم انساني : ۳۲ماده 

 .  واحد مطابق برنامه مصوب رشته مي باشد۹تا 

 اخذ و در نيمسالهاي بعد با ارائه نيمسال سومنشجو موظف است واحد پايان نامه را حداكثر در دا : ۳۳ماده

 .گزارش پيشرفت كار تاييد شده توسط استاد راهنما براي ادامه پايان نامه نيز ثبت نام نمايد

صي مربوط  تحصيلي بايد در گروه تخصپايان نيمسال سومموضوع پايان نامه دانشجو حداكثر تا  : ۳۴ماده 

 .مورد تصويب قرار گرفته باشد، در غير اينصورت دانشجو از ادامه تحصيل محروم مي شود

 ماه مي باشد، در هر حال ۶حداقل مدت زمان ميان تصويب موضوع در گروه و دفاع پايان نامه  : ۳۵ماده 

 . الزامي است۳رعايت سقف مدت زمان دوره در ماده 

ر شروع نيمسال چهارم تحصيلي با مراجعه به دفتر تحصيالت تكميلي هر دانشجو موظف است د: ۳۶ماده 

 .دانشكده از وضعيت آموزشي خود مطلع گردد

 واحد جبراني مهلت هاي مورد اشاره يك نيمسال ۱۲ به ازاء هر ۳۶ و ۳۴، ۳۳، ۲۵، ۲۴در مواد  : ۳۷ماده 

 .افزايش مي يابد

عيه موظف به مراجعه به تحصيالت تكميلي دانشكده و  قبل از تاريخ دفاپانزده روزهر دانشجو  : ۳۸ماده 

 .دانشگاه و تحويل فرمهاي مربوط به انجام مراحل اداري دفاعيه مي باشد

پس از كسب مجوز دفاع از تحصيالت تكميلي دانشگاه آگهي برگزاري دفاعيه بايد حداقل ده روز  : ۳۹ماده 

 . قبل از برگزاري دفاعيه در معرض ديد عموم باشد

نمرات دروس  كرده باشد و كليه ثبت نامجهت دريافت مجوز دفاع، دانشجو بايد در نيمسال مذكور  : ۴۰ه ماد

 . دانشجو به تحصيالت تكميلي دانشگاه رسيده باشدو سمينار

دانشجو موظف است ارائه شفاهي دفاعيه سمينار و گزارش سمينار و همچنين ارائه شفاهي دفاعيه  : ۴۱ماده 

زارش پايان نامه كارشناسي ارشد خود را صرفاً به كمك ابزارهاي رايانه اي و در فضاي پايان نامه و گ

 . ديجيتال و به زبان فارسي انجام دهد 



 

 
 

۲۰

دانشجويان غير ايراني مي توانند ارائه شفاهي دفاعيه هاي سمينار و پايان نامه خود را با نظر استاد : تبصره 

 .راهنما به زبان ديگري انجام دهند

دفاع از پايان نامه در يك جلسه عمومي و در حضور هيئت داوران به رياست يكي از اساتيد راهنما و  : ۴۲ ماده

نمره نهايي از تركيب ميانگين نمره اساتيد راهنما با . ساير اساتيد و دانشجويان عالقمند صورت ميگيرد

ير اعضاي هيئت داوران با  و نمرات هر يك از سا۱ و ميانگين نمرات اساتيد مشاور با ضريب ۲ضريب 

 . تعيين ميگردد۱ضريب 

 . است ۱۲حداقل نمره قبولي در سمينار و پايان نامه  : ۴۳ماده 

حضور تمام وقت دانشجو در مرحله پژوهشي دوره الزامي است و چنانچه بنا به گزارش كتبي استاد  : ۴۴ماده 

باشد، اين امر به منزله عدم مراجعه راهنما دانشجويي در طول دوره پژوهشي حضور تمام وقت نداشته 

 .دانشجو تلقي مي گردد

كه براي جلسه دفاعيه تهيه و ارائه شده (دانشجو موظف است ويرايش نهايي پايان نامه خود را  : ۴۵ماده 

با رعايت تصحيحات مورد نظر كميته ممتحن به ترتيبي به استاد راهنما تحويل نمايد كه نمره ) است

 .ه پس از برگزاري جلسه دفاعيه به دفتر تحصيالت تكميلي دانشگاه تسليم گردد ما۳وي حداكثر تا 

)  و تبصره آن۳موضوع ماده (در صورتيكه پايان نامه دانشجو در مهلت مقرر دوره كارشناسي ارشد  : ۴۶ماده 

پايان نامه نحوه تاثير تاخير در نمره ”به پايان نرسيده باشد، نمره پايان نامه وي مطابق با دستور العمل 

 .تعيين خواهد شد“ دانشجويان

 مقررات اجرايي دوره

اعضاء هيئت علمي با حداقل مرتبه استاد ياري مي توانند براي هدايت پايان نامه دانشجوي  : ۴۷ماده 

اعالم ظرفيت “ دستورالعمل تعيين ظرفيت دانشجويان تحصيالت تكميلي ” كارشناسي ارشد مطابق 

 .ش صورت گيردنمايند تا مطابق آن پذير

دستورالعمل ” زمان و نحوه تعيين استاد راهنماي دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي مطابق  : ۴۸ماده 

 .مي باشد“ تخصيص دانشجويان تحصيالت تكميلي 

استاد راهنما براي هدايت علمي دانشجويان تحت راهنمايي خود در مرحله پژوهشي حداقل يك  : ۴۹ماده 

 .ر دانشجو در برنامه هفتگي خود زمان اعالم  مي نمايدساعت در هفته براي ه



 

 
 

۲۱

تدريس در دوره تحصيالت تكميلي فقط توسط اعضاء هيئت علمي با حداقل مرتبه استادياري انجام : ۵۰ماده 

 . مي شود

 پژوهشي -با توجه به شرايط خاص رشته مربوط با درخواست گروه و تصويب شوراي آموزشي : تبصره 

 .ستثنايي به اجرا در مي آيد دانشكده موارد ا

دانشكده ها برنامه هاي آموزشي و ارائه دروس هر گرايش را بايد به نحوي برنامه ريزي نمايند كه در  : ۵۱ماده 

بدون ( واحد براي دانشجو ميسر بوده تا دانشجو بتواند در طي دو نيمسال ۱۲هر نيمسال امكان اخذ 

 . را بپايان برساندمرحله آموزشي ) احتساب واحدهاي جبراني 

 نوبت و در دو روز غير متوالي ۲ واحدي را حداقل در ۴ و ۳دانشكده ها موظفند برنامه ارائه دروس  : ۵۲ماده 

 .در هفته تنظيم نمايند 

، توسط دانشكده ها تعيين و به هنگام )در محدوده زماني مصوب دانشگاه (تاريخ برگزاري امتحانات  : ۵۳ماده 

ال تحصيلي به اطالع دانشجويان رسانيده و به تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال مي ثبت نام هر نيمس

پس از آن تقاضاي تغيير در برنامه امتحانات صرفاً با تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه . گردد

 .ميسر ميباشد 

مربوطه را اعالم استاد هر درس موظف است حداكثر ده روز پس از برگزاري امتحان ، نمره درس  : ۵۴ماده

نمايد و دانشكده حداكثر ظرف دو هفته پس از آخرين امتحان، كليه نمرات را به تحصيالت تكميلي 

براي دروسي كه داراي پروژه مي باشند حداكثر تا دو ماه پس از پايان آخرين . دانشگاه ارسال مي نمايد

 .ه نهايي درس را اعالم نمايدامتحان نيمسال كه درس در آن ارائه شده است استاد موظف است نمر

در شرايط خاص كه انجام پروژه هاي درسي به زمان بيشتري نياز دارد، استاد درس تقاضاي خود را : تبصره 

براي تمديد مهلت ارائه نمرات نهايي از طريق دانشكده به شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه ارائه مي 

 .نمايد تا در صورت تصويب مطابق آن اجرا شود

هيئت داوران پايان نامه دانشجو عالوه بر اساتيد راهنما و مشاور متشكل از يك نفر خارج از دانشگاه  : ۵۵ماده 

 . عضو هيت علمي از داخل دانشگاه مي باشد۲و حداكثر

اعضاء هيئت داوران پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد بايد حداقل استاديار  و يا داراي مدرك  : ۵۶ماده 

 . باشنددكتري



 

 
 

۲۲

 پژوهشي –با توجه به شرايط خاص رشته مربوط و با درخواست گروه و تصويب شوراي آموزشي : تبصره

 .دانشكده موارد استثنايي به اجرا در مي آيد

اعضاء هيئت داوران داخلي و خارجي به پيشنهاد استاد راهنما و تصويب گروه مربوط، انتخاب و از  : ۵۷ماده 

 :اي وظايف ذيل دعوت مي گردندسوي دانشكده براي اجر

  ارزيابي محتواي پايان نامه در مقايسه با پيشنهاد پروژه تصويب شده -الف 

   ارزيابي متن پايان نامه در مقايسه با الگوي نگارش -ب 

  ارزيابي كيفيت اجراي پايان نامه توسط دانشجو-ج 

  ارزيابي كيفيت هدايت پايان نامه از سوي استاد راهنما-د 

 هيدات كيفي دورهتم

به منظور ارتقاء توانايي استفاده دانشجويان از متون تخصصي، نحوه نگارش و ارائه شفاهي گزارش  : ۵۸ماده 

علمي، آشنايي با روش تحقيق، كسب اطالعات از منابع اطالع رساني و روش هاي بهره برداري از آنها 

كارگاه مهارتهاي ”ن ورودي اقدام به برگزاري در دانشگاه، معاونت آموزشي دانشگاه براي كليه دانشجويا

شركت در اين كالسها و موفقيت در گذراندن آنها شرط الزم براي ورود به مرحله . مي نمايد“ علمي

 .  پژوهشي دوره محسوب مي گردد

گروه هاي مجري دوره كارشناسي ارشد در راستاي تحقق اهداف ذيل موظفند حداقل هر چهار سال  : ۵۹ماده 

ر برنامه درسي دوره و محتواي دروس را مطابق مقررات مربوط بازنگري و به معاونت آموزشي يكبا

 :دانشگاه اعالم نمايند

  به روز شدن محتواي علمي دروس در راستاي تحوالت علوم و فناوري-الف 

  تطبيق برنامه درسي دوره با نيازهاي علمي و فني كشور-ب 

 زارهاي تخصصي جديد در برنامه دوره استفاده از منابع علمي و نرم اف-ج

   استفاده از يافته هاي علمي اساتيد گروه در برنامه دوره-د

به منظور افزايش كيفيت پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و تشويق دانشجويان به ارائه مقاالت و  : ۶۰ماده 

ه ها، سقف نمره محصوالت از نتايج و همچنين حل مشكالت علمي و فني كشور در قالب پايان نام

  و به ازاء،۱۹پايان نامه دانشجويان 



 

 
 

۲۳

 دو نمره): بنام دانشگاه( مقاله مجله -الف 

 يك نمره): بنام دانشگاه(  مقاله كنفرانس -ب 

 يك نمره: ، سخت افزار و يا بسته نرم افزاري )براي رشته معماري ( ساخت ماكت -ج 

 . اضافه مي شوديك نمره به نمره پايان نامه:  پروژه ميداني -د 

ميزان سقف نمره پايان نامه و امتياز مقاالت و محصوالت پايان نامه هر چهار سال يكبار از سوي  : ۱تبصره 

 .شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه ارزيابي و تجديد نظر مي شود

معني انجام به (پروژه ميداني ”و “ ساخت ماكت، سخت افزار و يا بسته نرم افزاري”احراز شرايط  : ۲تبصره 

در زمان دفاعيه توسط هيئت “ )آزمايش ها يا اجراي پروژه يا به كارگيري و تست نتايج در صنعت

در زمان فارغ التحصيلي توسط دفتر تحصيالت تكميلي دانشگاه “ پذيرش مقاله”داوران و احراز شرايط 

 . تعيين مي شود

 طريق ارزشيابي كيفيت هدايت پايان نامه هاي به منظور ارزيابي كيفيت مرحله پژوهشي دوره، از : ۶۱ماده 

تحصيالت تكميلي توسط هيئت داوران هر پايان نامه، معاونت آموزشي دانشگاه دستورالعمل مربوط را 

 .تهيه و اجرا مي نمايد

ود در راستاي ارتقاء كيفيت پايان نامه ها و انتشار نتايج حاصل از آنها، دانشگاه در برنامه ساليانه خ : ۶۲ماده 

تمهيدات الزم را براي پشتيباني از شركت دانشجويان كارشناسي ارشد در همايش هاي علمي معتبر 

داخلي با تاييد اساتيد راهنما پيش بيني نموده و مطابق دستورالعمل اجرايي مربوط در اختيار 

 .متقاضيان قرار مي دهد

د از مراكز صنعتي، اجراي پروژه هاي درسي به منظور قدرداني از خدمات مدرسيني كه برنامه بازدي : ۶۳ماده 

توسط دانشجويان و يا اجراي تكاليف به كمك نرم افزارهاي تخصصي را در برنامه دروس كارشناسي 

ارشد خود قرار مي دهند، ضرائب تشويقي در محاسبه ساعت تدريس اين دروس در نظر گرفته مي 

 .اعالم مي شود“  ارشددستورالعمل ضوابط مالي دوره هاي كارشناسي”شود و در 

 به تصويب هيئت رئيسه دانشگاه رسيده ۸/۵/۸۲ تبصره در تاريخ ۲۰ ماده و ۶۴اين آيين نامه در  : ۶۴ماده 

 .است
 

 



 

 
 

۲۴

 

تحصيالت تکميلی دانشگاه  تشکيل پرونده و ثبت نام  دانشجويان  کارشناسی ارشد در حوزه     

ــی دانشــکده ی تحصــيالت تکميل تشکيل پرونده و تعيين دروس جبرانی در شــورا

اخذ واحد  درسی و سمينار در تــرم دوم

ی بايد در اوليت  قرار گــيرد  دروس جبران
 آيين نامه   10 و طبق زمان بندی ماده   
گذرانده شود 

ک ترم کمـتر   چنانچه ميانگين نمرات ي
 باشد دانشجو  مشروط بــوده و 14از  

ــروم از اگر دو ترم مشروط شود مح
تحصيل می گردد  

ــام دانشجو بايستی در هر ترم ثبت ن
 نموده در غير  اينصورت به منزله        

ــد عدم مراجعه تلقی خواهد ش

 14 تا 8دانشجو بايد در هر ترم بين       
ظر  استاد راهنما       واحد درسی با ن

 اخذ نمايد 

ک ماه     2در  ازاء هر    ی ي  واحد جبران
به مدت زمان مجاز تحصيل دانشــجو 

ضافه می گردد   ا

ــاب ی احتس تعداد واحد برا
 واحد     8معدل مشروطی   
 می باشد 

چنانچه در  ترمی دانشجو      
درسی  را  حذف نمايد و        

14معدل آن ترم کمتر از        
ــوع   که مجم  باشد عليرغم آن

 8 واحدهای آن  ترم زير    
واحد شود  از  لحاظ مقررات        
ــوب  آموزشی مشروط محس

می گردد 

ام در کليه مراحل تحصيل حضور تمــ
ــگاه نش وقت دانشجو در  دا

لزامی است   ا

ی   ن ی دروس جــبرا حداقل نمره قبول
 می باشد 12و کارشناسی ارشـد  

اخذ واحد  درسی   

ــان  تخصيص دانشجو به استاد در پاي
نيمسال اول  ورودی از طـريق  

دانشکده و گــروه 

تحصيالت تکميلی دانشگاه  تشکيل پرونده و ثبت نام  دانشجويان  کارشناسی ارشد در حوزه     1

ــی دانشــکده ی تحصــيالت تکميل تشکيل پرونده و تعيين دروس جبرانی در شــورا

اخذ واحد  درسی و سمينار در تــرم دوم

ی بايد در اوليت  قرار گــيرد  دروس جبران
 آيين نامه   10 و طبق زمان بندی ماده   
گذرانده شود 

ک ترم کمـتر   چنانچه ميانگين نمرات ي
 باشد دانشجو  مشروط بــوده و 14از  

ــروم از اگر دو ترم مشروط شود مح
تحصيل می گردد  

ــام دانشجو بايستی در هر ترم ثبت ن
 نموده در غير  اينصورت به منزله        

ــد عدم مراجعه تلقی خواهد ش

 14 تا 8دانشجو بايد در هر ترم بين       
ظر  استاد راهنما       واحد درسی با ن

 اخذ نمايد 

ک ماه     2در  ازاء هر    ی ي  واحد جبران
به مدت زمان مجاز تحصيل دانشــجو 

ضافه می گردد   ا

ــاب ی احتس تعداد واحد برا
 واحد     8معدل مشروطی   
 می باشد 

چنانچه در  ترمی دانشجو      
درسی  را  حذف نمايد و        

14معدل آن ترم کمتر از        
ــوع   که مجم  باشد عليرغم آن

 8 واحدهای آن  ترم زير    
واحد شود  از  لحاظ مقررات        
ــوب  آموزشی مشروط محس

می گردد 

ام در کليه مراحل تحصيل حضور تمــ
ــگاه نش وقت دانشجو در  دا

لزامی است   ا

ی   ن ی دروس جــبرا حداقل نمره قبول
 می باشد 12و کارشناسی ارشـد  

اخذ واحد  درسی   

ــان  تخصيص دانشجو به استاد در پاي
نيمسال اول  ورودی از طـريق  

دانشکده و گــروه 

1



 

 
 

۲۵

ی باقيمانده و پــروژه اخذ واحدها

د     تحويل پايان نامه بـه   ستا  راهنما با اصالحات    ا
ــا   ماه بعد از دفاع به    3مربوطه  و ارسال نمره حداکثر ت

ی  ــ  حوزه تحصيالت تکميل

ع دانشجو بايد تمــامی  در زمان دفا
ــد و  ی الزم را  گذرانده باش  واحدها
ــده  نمرات تمامی دروس اعالم  گردي

اشد     ب

ــرم   موفق  4 چنانچه دانشجو در پايان ت
به دفاع نشود  نمره پايان نامـه وی   
مشمول مقررات نحوه تـاثير تــاخير 

 در نمره خواهد شد   

ع خــود  دانشجو بايد فرم مجوز  دفا
ــيالت 15را   ع به تحص  روز قبل از دفا

ی دانشگاه ارائــه دهــد تکميل

ــتی  ميانگين کل نمرات دانشجو نبايس
 باشد در غير اين صــورت 14 کمتر از 

ی ارشــد  فارغ التحصيل کارشناســ
ــد شناخته نخواهد ش

ــد ی ارش ــ دفاع از پايان نامه کارشناس

ــوم   دانشجو بايد تا پايان ترم س
موضوع پروژه خود را اخــذ و تصــويب

ــراج   نمايد در غير اينصورت اخ
می گردد 

 پس از تصويب دانشجو بايد با ارائــه
ی   گزارش پيشرفت پروژه در ترمهــا

0بعدی ثبت نام نمايد   

ی باقيمانده و پــروژه اخذ واحدها

د     تحويل پايان نامه بـه   ستا  راهنما با اصالحات    ا
ــا   ماه بعد از دفاع به    3مربوطه  و ارسال نمره حداکثر ت

ی  ــ  حوزه تحصيالت تکميل

ع دانشجو بايد تمــامی  در زمان دفا
ــد و  ی الزم را  گذرانده باش  واحدها
ــده  نمرات تمامی دروس اعالم  گردي

اشد     ب

ــرم   موفق  4 چنانچه دانشجو در پايان ت
به دفاع نشود  نمره پايان نامـه وی   
مشمول مقررات نحوه تـاثير تــاخير 

 در نمره خواهد شد   

ع خــود  دانشجو بايد فرم مجوز  دفا
ــيالت 15را   ع به تحص  روز قبل از دفا

ی دانشگاه ارائــه دهــد تکميل

ــتی  ميانگين کل نمرات دانشجو نبايس
 باشد در غير اين صــورت 14 کمتر از 

ی ارشــد  فارغ التحصيل کارشناســ
ــد شناخته نخواهد ش

ــد ی ارش ــ دفاع از پايان نامه کارشناس

ــوم   دانشجو بايد تا پايان ترم س
موضوع پروژه خود را اخــذ و تصــويب

ــراج   نمايد در غير اينصورت اخ
می گردد 

 پس از تصويب دانشجو بايد با ارائــه
ی   گزارش پيشرفت پروژه در ترمهــا

0بعدی ثبت نام نمايد   
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۲۶

 و تسهيالت اعطائي مربوط  در دوره دكتريبدون  آزمون كتبي آئين نامه پذيرش دانشجويان  ممتاز 

 و پژوهشي براي دانشجويان ممتاز دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري تسهيالت آموزشي"با توجه به آئين نامه 

Ph.D "  شوراي هدايت استعدادهاي درخشان  ۱۹/۱۲/۸۱مصوبه مورخ  

 )فرهنگ و آموزش عالي(وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

ذب نخبگان به منظور ايجاد انگيزه و پويايي در دانشجويان ممتاز دوره كارشناسي  ارشد و در راستاي ج 

در دوره بدون  آزمون كتبي   پذيرش دانشجويان  ممتاز      علمي دردوره هاي تحصيالت تكميلي،  آئين نامه       

با هدف تبيين روش پذيرش و نيز تسهيالت  اعطائي براي تحصيل دانشجويان ممتاز در دوره دكتري دكتري  

 .در دانشگاه علم و صنعت ايران تدوين و ارائه گرديده است

   شرايط پذيرش   :۱ماده 

 ، امكان بند ج و نيز متقاضيان داراي شرط و حداقل يكي از شرايط بند ب بند الفمتقاضيان داراي شرايط 

 :استفاده از تسهيالت اين آئين نامه را دارند 

 پايـان نامـه بـا      و گذراندن    دروس و سمينار دوره كارشناسي ارشد      از    يا باالتر  ۱۷ داشتن معدل    -الف

  تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوريدر دانشگاه هاي مورد لي ارزشيابي عا

برگزيدگان    يا سازمان سنجش  آموزش كشور  برگزيدگان آزمون سراسري كارشناسي ارشد به تائيد -ب

  برگزيدگان كشوري جشنواره جوان  ياالمپيادهاي علمي دانشجويي كشور به معرفي سازمان مذكور

 ارائه و چاپ حـداقل دو مقالـه در   يا  به معرفي نهاد ذيربط       ) ش آموزي غير از بخش دان   (خوارزمي  

  پژوهشي -علمي مجالت معتبر

  دانش آموختگان ممتاز كارشناسي ارشد دانشگاه علم و صنعت ايران مطابق ضوابط دانشگاه-ج

 نحوه پذيرش  :  ۲ماده 

هاي مجري دوره هـاي تحصـيالت       معاونت آموزشي دانشگاه هر ساله با اطالع رساني به كليه دانشگاه             

تكميلي و از طريق رسانه هاي عمومي، نسبت به اخذ تقاضاي دانشجويان ممتاز كارشناسي ارشد اقدام و پس 

از بررسي  مدارك ارسالي از سوي داوطلبان، افراد واجد شرايط را براي مصاحبه به دانشكده هاي ذيـربط               

 اعالم شده از سوي حوزه معاونـت آموزشـي دانشـگاه، از             دانشكده ها نيز  مطابق تقويم     . معرفي مي نمايد  



 

 
 

۲۷

داوطلبان معرفي شده به صورت جداگانه  مصاحبه بعمل آورده و فهرست پذيرفته شدگان را بـه معاونـت                 

 .آموزشي دانشگاه ارائه مي نمايند

 داوطلبان پذيرفته شده در سقف ظرفيت اساتيد و دانشكده ها،  محسوب خواهند شد: تبصره 

  تسهيالت اعطائي -۳ماده 

براي داوطلباني كه از طريق اين آئين نامه پذيرش مي شوند، تسهيالت ذيل در نظر گرفته شده كه از                 

 :طريق استادراهنما قابل هزينه كرد مي باشد

 تخصيص اعتبار به ميزان ده ميليون ريال به استاد راهنما براي  هزينه نمودن در راستاي پايان نامه -الف

 :هت مصارف ذيل دانشجوي ج

 شركت در كنفرانسهاي علمي و كارگاههاي آموزشي و پژوهشي داخل و خارج كشور، خريد تجهيزات يا 

مواد مصرفي، تهيه مقاالت علمي يا  كتب و نشريات ، تايپ و تكثير پايان نامه و بازديد از مراكز علمي و 

 صنعتي 

متناسب با محصوالت علمـي     ) بند الف اين ماده   مازاد بر   ( تخصيص اعتبار تا ميزان ده ميليون ريال         -ب

 :حاصل از پايان نامه  دانشجويان مذكور در اختيار استاد راهنما براي هزينه نمودن در مصارف ذيل

شركت در كنفرانسهاي علمي و كارگاههاي آموزشي و پژوهشي داخل و خارج كشور، خريد تجهيزات يا 

نشريات ، تايپ و تكثير پايان نامه و بازديد از مراكز علمي و مواد مصرفي، تهيه مقاالت علمي يا  كتب و 

 صنعتي 

 ۸/۷/۸۲ ماده و يك تبصره و براساس مصوبات شوراي تحصيالت تكميلي مورخ ۴  اين آئين نامه در - ۴ماده 

 به  ۱۹/۹/۸۲و در تاريخ ) ۳ماده  (۱۲/۸/۸۲و شوراي هدايت خالقيتهاي علمي دانشگاه مورخ ) ۲ و ۱ماده (

 .ويب هيئت رئيسه دانشگاه رسيده استتص



 

 
 

۲۸

اعالم فراخوان  حوزه تحصيالت تکميلی دانشگاه در خصوص
 پذيرش دانشجويان ممتاز بدون آزمون کتبی در مقطع دکتری   

ــان  ک از سوی داوطلب  ارسال مدار

د -1 ــ يط بن ی شرا ف   ( داوطلب بايد دارا ل و يا بند  )   ا
 : باشد  )  ب(

ف   و  يا باالتر از  دروس   و    17 داشتن معدل -   ال
     سيمنار دوره کارشناسی ارشد وگذرانــدن

ی و        : يکی از موارد ذيل         پايان نامه با درجه عال
  ارائه و چاپ حداقل دو مقاله درمجــالت-      

پژوهشی  _            معتبرعلمی 
ــد  -       ی ارش ــ  برگزيده آزمون سراسری کارشناس

برگزيده المپيادها علمي  دانشــجويي كشــور     _ 
رگزيده کشوری جشــنواره جــوان        _   ب

ــوزي(            خوارزمی  ش آم ) به غير از بخش دان
ط  باشـد   يد نهاد ذيـرب  موارد فوق بايد مورد تائ

ش آموخته ممتاز کارشناسـی ارشــد -    ب  ن  دا
ط ضــواب ق          دانشگاه علم وصنعت  ايران مطاب

ی -2 ــ م در زمان تقاضا نبايد بيش از سه سال تقوي
ی  ــ ع کارشناس ــ ت از تحصيل مقط خ فراغ از تاري

د ارشد کليه داوطلبان گذشــته باشــ
گاه   - 3 ی در مصاحبه دانشــ  قبول

ــزوم  ک الزم جهت بررسی و در صــورت ل مدار
: دعوت به  مصاحبه     

ــت-  کميل فرم درخواس  ت
ی - ــ ی علم ک برگزيدگی در المپيادها  مدار
ی - ــ ــوان خوارزم  مدارک برگزيدگی در جشنواره ج
گواهی برگزيدگی در آزمــون سراســری -

ــد كارشناسی ارش
ــد- ی ارش ــ ی کارشناس ک و ريزنمرات تحصيل  مدار
ی ارشــد  - ــ ش آموختگی ممتاز کارشناس گواهی دان

دانشگاه علم و صنعت ايــران 
ــالت -  يک نسخه از مقاالت منتشر شــده در مج

ی ــ علمی و پژوهش

ــاله گاه  هرس ــ ی دانش کميل تحصيالت ت
ــه ی عمومی اقدام  ب ق رسانه ها  از طري

مايد    ی می ن  اطالع رسان

1
اعالم فراخوان  حوزه تحصيالت تکميلی دانشگاه در خصوص

 پذيرش دانشجويان ممتاز بدون آزمون کتبی در مقطع دکتری   

ــان  ک از سوی داوطلب  ارسال مدار

د -1 ــ يط بن ی شرا ف   ( داوطلب بايد دارا ل و يا بند  )   ا
 : باشد  )  ب(

ف   و  يا باالتر از  دروس   و    17 داشتن معدل -   ال
     سيمنار دوره کارشناسی ارشد وگذرانــدن

ی و        : يکی از موارد ذيل         پايان نامه با درجه عال
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ــد  -       ی ارش ــ  برگزيده آزمون سراسری کارشناس

برگزيده المپيادها علمي  دانشــجويي كشــور     _ 
رگزيده کشوری جشــنواره جــوان        _   ب

ــوزي(            خوارزمی  ش آم ) به غير از بخش دان
ط  باشـد   يد نهاد ذيـرب  موارد فوق بايد مورد تائ

ش آموخته ممتاز کارشناسـی ارشــد -    ب  ن  دا
ط ضــواب ق          دانشگاه علم وصنعت  ايران مطاب

ی -2 ــ م در زمان تقاضا نبايد بيش از سه سال تقوي
ی  ــ ع کارشناس ــ ت از تحصيل مقط خ فراغ از تاري

د ارشد کليه داوطلبان گذشــته باشــ
گاه   - 3 ی در مصاحبه دانشــ  قبول

ــزوم  ک الزم جهت بررسی و در صــورت ل مدار
: دعوت به  مصاحبه     

ــت-  کميل فرم درخواس  ت
ی - ــ ی علم ک برگزيدگی در المپيادها  مدار
ی - ــ ــوان خوارزم  مدارک برگزيدگی در جشنواره ج
گواهی برگزيدگی در آزمــون سراســری -

ــد كارشناسی ارش
ــد- ی ارش ــ ی کارشناس ک و ريزنمرات تحصيل  مدار
ی ارشــد  - ــ ش آموختگی ممتاز کارشناس گواهی دان

دانشگاه علم و صنعت ايــران 
ــالت -  يک نسخه از مقاالت منتشر شــده در مج

ی ــ علمی و پژوهش

ــاله گاه  هرس ــ ی دانش کميل تحصيالت ت
ــه ی عمومی اقدام  ب ق رسانه ها  از طري

مايد    ی می ن  اطالع رسان
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2
ی دانشــگاه ــ ــتر تحصــيالت تکميل بررسی مدارک داوطلبان از سوی دف

ــا  ــه دانشــکده ه  و اعالم اسامی افراد واجد شرايط ب

ــدارک ــل م اطالع به داوطلبان پذيرفته شده جهــت تکمي

مصاحبه افراد دعــوت شــده  در دانشــکده

ی دانشــگاه ــ ــتر تحصــيالت تکميل اعالم نتيجه مصاحبه داوطلبان به دف

ــه  دعوت به مصاحبه به منزل
قبولی نخواهد بـود و دعـوت  
ــتن   شدگان در صورت داش
شرايط عمومی و پذيرش يکــی
 از اساتيد و تائيد دانشــکده بــه 

ــگاه  ــی دانش دفترتحصيالت تکميل
ــد معرفی خواهند ش

ی دانشــگاه ــ ــتر تحصــيالت تکميل بررسی مدارک داوطلبان از سوی دف
ــا  ــه دانشــکده ه  و اعالم اسامی افراد واجد شرايط ب

ــدارک ــل م اطالع به داوطلبان پذيرفته شده جهــت تکمي

مصاحبه افراد دعــوت شــده  در دانشــکده

ی دانشــگاه ــ ــتر تحصــيالت تکميل اعالم نتيجه مصاحبه داوطلبان به دف

ــه  دعوت به مصاحبه به منزل
قبولی نخواهد بـود و دعـوت  
ــتن   شدگان در صورت داش
شرايط عمومی و پذيرش يکــی
 از اساتيد و تائيد دانشــکده بــه 

ــگاه  ــی دانش دفترتحصيالت تکميل
ــد معرفی خواهند ش



 

 
 

۳۰

 مصوبات شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه
ثبت نام دانشجويان طبق تقويم اعالم شده از سوي تحصيالت تكميلي دانشگاه در روزهاي تعيين شده  -۱

 .انجام مي شود

شود و دانشجويان درس ياد شده حذف  مي . چنانچه تعداد دانشجويان در هر كالس كمتر از پنج نفر باشد -۲

 .مي توانند براساس برنامه هفتگي درس ديگري را اختيار نمايند

تقويم امتحانات طبق برنامه اعالم شده از طرف تحصيالت تكميلي دانشكده مي باشد و تغيير در برنامه  -۳

 .امتحانات فقط چنانچه به تاييد تحصيالت تكميلي دانشگاه رسيده باشد قابل قبول مي باشد

 . مجاز به استفاده از مرخصي تحصيلي نمي باشداولين نيمسال تحصيلي ردانشجو د -۴

دانشجوي اخراجي و يا انصرافي موظف است به كليه تعهداتي كه سپرده است عمل نمايد و جهت شركت  -۵

 .در آزمون يا گرفتن هرگونه گواهي ملزم به تسويه حساب با دانشكده و دانشگاه مي باشد

 كه در آن درس اخذ شده و تنها براي  پايان يك نيمسال بعد از آن نيمساليا حداكثر ت(N)نمره ناتمام  -۶

 .تلقي خواهدشد  (F)در غير اينصورت به منزله صفر معادل . درسهايي كه پروژه دارند قابل اعتبار است

دانشجو الزم است حداكثر تا پايان نيمسال دوم تحصيلي موضوع پايان نامه خود را انتخاب و فرم ارائه  -۷

قسمتي از واحد در نيمسال سوم وضوع پايان نامه را به دفتر تحصيالت تكميلي دانشكده تحويل نمايد و م

پايان نامه را اخذ نمايد و پس از اخذ  واحد پايان نامه تا زماني كه آنرا به اتمام نرسانده و دفاع نكرده، 

 .مي باشد  واحد پايان نامه در هر نيمسال تحصيليثبت نامموظف به 

 ماه پس از دريافت فرم ارائه موضوع پايان نامه،  آنرا بررسي ۲راي تحصيالت تكميلي  دانشكده حداكثر شو -۸

 .و پس از تصويب به حوزه تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال مي نمايد

دانشجو موظف است در طول تحصيالت خود در همه سمينارها و جلسات دفاع از پايان نامه گروه مربوطه  -۹

 .نظارت اين امر بر عهده تحصيالت تكميلي دانشكده مي باشد. باشدشركت داشته 

)  كلمه۵۰۰حداقل در (دانشجو موظف است در حين انجام پايان نامه هر چهار ماه يكبار گزارش جامعي  -۱۰

از پيشرفت كار پژوهشي خود را تهيه كرده، همراه با فرم گزارش پيشرفت تحصيلي به تاييد استاد راهنما و 

ت تكميلي دانشكده برساند وسپس آن را به امور آموزشي تحصيالت تكميلي دانشگاه تحويل مدير تحصيال

تحويل دومين . ثبت نام پايان نامه در نيمسال دوم مشروط به ارائه گزارش پيشرفت اول ميباشد. دهد

 .گزارش پيشرفت چهار ماه پس از اولين گزارش خواهد بود



 

 
 

۳۱

. حصيالت تكميلي دانشكده رياست جلسه را برعهده خواهد داشتدر جلسات دفاع از پايان نامه مدير ت -۱۱

تاريخ، محل و ساعت جلسه دفاع به صورت يك آگهي كه به تاييد مديريت تحصيالت تكميلي دانشكده 

) عموماً(و به اطالع دانشگاهيان ) خصوصاً(  روز قبل به كليه دانشجويان دانشكده ۱۵حداقل. رسيده است

ل از انجام دفاع بايد به امور تحصيالت تكميلي مراجعه و با تكميل فرم مربوطه دانشجو قب. رسانده شود

 .اطمينان كامل يابد كه هيچ نقص آموزشي در پرونده خود به جز ارائه پايان نامه در جلسه دفاع ندارد

هيچ دفاع آنان به .  دانشجوياني كه بدون مجوز تحصيالت تكميلي دانشگاه از پايان نامه خود دفاع كنند -۱۲

 .وجه مورد تاييد تحصيالت تكميلي دانشگاه نخواهد بود

چنانچه از نظر هيات داوران پايان (دانشجويان كارشناسي ارشد پس از دفاع از پايان نامه خود موظفند  -۱۳

 ماه پايان نامه خود را به دانشگاه ۳حداكثر تا ) نامه نياز به اصالحات داشته باشد، پس از انجام اصالحات

 .تحويل دهند

 نامه دانشجو  تاريخ روز دفاع از پايان  دانشجويان در مقطع كارشناسي ارشد تاريخ فارغ التحصيلياعالم  -۱۴

 .مي باشد

 طبق فرمت ارائه شده كه به تائيد استاد راهنما نيز رسيده باشد، به حوزه تحصيالت تكميلي CDارائه دو  -۱۵

 دانشكده



 

 
 

۳۲

 نحوه نگارش پايان نامه
 . پايان نامه، در اصل آشنا نمودن دانشجو با نحوه نگارش و تنظيم يك مبحث علمي استيكي از اهداف نگارش هر  

پايان نامه نوشته اي است شامل چكيده پايان نامه به فارسي، فهرست تفصيلي مطالب، فهرست تصاوير، جداول و  

ي، عملكرد تحقيقي و عملي نمودارها، مقدمه و تاريخچه مختصر، مروري بر كارهاي انجام شده و آخرين اطالعات تئور

نتايج، بحث و پيشنهادات، فهرست منابع و ماخذ و چكيده  پايان نامه به انگليسي كه توسط دانشجو و با هدايت و 

 .تنظيم و تدوين مي شود) در صورت داشتن(نظارت استاد راهنما و همكاري استادمشاور 

موضوعات هر پايان . ي بين پايان نامه ها الزامي استرعايت اين تذكرات از جانب دانشجويان براي رعايت هماهنگ 

 :نامه را با توجه به تعريف فوق و به ترتيب تقدم ذيل مي توان دسته بندي نمود 

 )در صورتيكه ارائه پايان نامه بصورت مجلد باشد(فرم زركوب روي جلد فارسي -

 فرم داخل جلد به فارسي -

 بسم اهللا الرحمن الرحيم  -

 ) باشداختياري مي(تقديم  -

 چكيده پايان نامه به فارسي  -

 )اختياري مي باشد( تقدير و تشكر  -

 فهرست مطالب  -

 فهرست اشكال  -

 فهرست جداول -

 متن پايان نامه  -

 نتايج و تحقيقات آتي -

 ....)، ۲، ضميمه ۱ضميمه  (پيوستها -

 مرجعها و ماخذها -

 چكيده پايان نامه به انگليسي -

 فرم داخل جلد به انگليسي -

  پايان نامهترتيب درج مطالب

  برگهاي ابتداي پايان نامه-الف



 

 
 

۳۳

 . اين قسمت بايد دقيقاً طبق فرمت داده شده اعمال گردد:)  فرم داخل جلد به فارسي(برگ اول  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم :برگ دوم 

ايد، كه در تقديم نم...  در صورت تمايل دانشجو مي تواند پايان نامه خود را به شخصيتي و يا  :)تقديم(برگ سوم 

 .اين صفحه درج مي گردد

هر پايان نامه بايستي با چكيده آغاز گردد كه شامل بحث پيرامون موضوع پايان نامه،  : )چكيده(برگ چهارم  

دانشجو موظف است اين چكيده را به زبان فارسي تهيه و در اين . شيوه هاي تحقيق و نتيجه كلي است 

 .برگ از پايان نامه درج نمايد

 دانشجو مي تواند در صورت تمايل در  اين صفحه از كساني او را در تهيه پايان نامه ياري : )تقدير(جم برگ پن

 .نموده اند تقدير نمايد

دانشجو بايستي فهرست مطالب كه همراه با شماره صفحه مربوطه در اين قسمت   :)فهرست مطالب(برگ ششم  

 .درج نمايد

را به صورت جدا از فهرست مطالب درج فهرست اشكال ، مطالب پايان نامهدانشجو بايد پس از درج فهرست       

 . نمايد

 را به صورت جدا از فهرست اشكال درج فهرست جداولدانشجو بايد پس از درج فهرست اشكال پايان نامه،   

 . نمايد

 .پس قرار گرفتن مطالب فوق به ترتيب ، متن پايان آغاز مي گردد) ب 

امل هدفهاي مورد نظر در پايان نامه، روشها و نحوه انجام تحقيق و نتايج حاصل از آن   اين قسمت ش:مقدمه 

همچنين ذكر .   نيز در اين قسمت انجام مي پذيرد (Literature Review) اغلب منابع مروري . باشد

 . اهميت موضوع تحقيق در رابطه با توسعه كشور توصيه مي شود

 .ختصر از مطالبي كه در فصلهاي مختلف آورده شده است ضروري استتوضيح ساختار پايان نامه با ذكر م

هر فصل را مي .  متن هر پايان نامه شامل چندين فصل و هر فصل شامل چندين بخش خواهد بود     :فصلها  

هر فصل بايد  به شكلي كه در . توان با يك مقدمه كوتاه آغاز و بايك نتيجه گيري مختصر به اتمام رساند

 . باره آن توضيح داده خواهد شد  شماره گذاري گرددبخش بعدي در 

      بنا به نظر دانشجو و تاييد استاد راهنما مطالب مختلف پايان نامه در چند فصل مختلف دسته بندي مي 

 .در فصل آخر بايستي به نتايج بدست آمده، بحث و پيشنهادات الزم پرداخت. گردد



 

 
 

۳۴

مقايسه نتيجه . طالب عنوان شده به ويژه در مقدمه به نگارش درآيد  فصل آخر بايد با توجه به م:فصل آخر 

هاي بدست آمده با هدفهاي از قبل تعيين شده در مقدمه، دستيابي هاي نوين در اين فصل ذكر مي شوند 

در ضمن ارائه دهنده پايان نامه در اين فصل به عنوان پيشنهاد . و مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند

 .ات بعدي، به طرح چند موضوع در راستاي تحقيقات خود مي پردازدبراي تحقيق

 پيوستها)   ج 

قسمت اصلي متن پايان نامه نبايد داراي داده هاي .  پس از اتمام مطالب پايان نامه پيوستها قرار مي گيرند 

(data)     ،چنـين    غير ضروري،  برنامه نرم افزاري و يا چگونگي بدست آوردن معادالت رياضي  باشـد

 .مطالبي بايد در پيوست آورده شود

 مراجع و ماخذ ها) د

به طور كلي چنانچه براي مطلبي از منبعي استفاده . پس از اتمام بخش پيوستها، بايد مراجع درج گردد 

در اين گونه موارد مطلب بين دو گيومه . شود، ذكر آن مرجع در ليست مراجع پايان نامه الزامي مي باشد

 درج مي گردد كه در داخل آن شماره منبع مذكور به  [  ]و بالفاصله بعد از آن عالمت نوشته مي شود 

مثالً پانزدهمين منابع استفاده شده بعد از ذكـر مطلـب    . ترتيب عددي از اول پايان نامه قرار مي گيرد     

  ]۱۵[:   مربوطه در داخل گيومه اينگونه آورده مي شود

له كه توسط يك شخص نگارش يافته است در يك جمله ذكر مي گاهي اوقات در نقل خالصه، يك مقا      

 :شود كه در اينگونه موارد به شرح زير اقدام مي كنيم 

 . ، آرايش كنترل آداپتو را تنها راه حل كنترل سيستم هاي ربات مي داند [  ]علي رياضي   

  برگهاي انتهاي  پايان نامه-ه

چكيده پايان به انگليسي ترجمه همان  چكيده فارسي مي باشد كه   :)چكيده انگليسي پايان نامه(برگ ماقبل آخر  

 .در ابتداي پايان قرار گرفته است

 . اينبرگ  بايستي دقيقاً مانند فرمت داده شده اعمال گردد):فرم انگليسي (برگ آخر 

 شماره گذاري و ارائه منابع

 :شماره گذاري متن  

صفحات  بعدي بـه  . ن الرحيم، شماره گذاري نمي شوند      صفحه هاي فرم داخل جلد و بسم اهللا الرحم        

شماره گذاري با عدد از مقدمه و تا انتهـاي پايـان نامـه             . ترتيب حروف ابجد شماره گذاري مي گردند      



 

 
 

۳۵

 .در شماره گذاري اعداد بايد در وسط و پايين صفحه قرار گيرند. ادامه خواهد داشت) پيوستها(

 :شماره گذاري روابط رياضي 
 و يا معادله رياضي به وسيله دو عدد توسط يك خط فاصله از يكديگر تميز داده و مشخص مي هر رابطه

عدد سمت چپ نشانگر شماره فصل و عدد سمت راست نشانگر شماره ترتيب روابط در هر فصل . گردند

 : مثالً رابطه چهارم در فصل پنجم را به صورت زير بايد نشان داد . مي باشد

)۴-۵( 

 :ري جداول و نمودارها   شماره گذا
 درآن فصل شماره ) جدول(با درج شماره فصل شكل ) شكل(در هر فصل هر جدول 

به طور مثال . بالفاصله بعد از شماره گذاري درج خواهد شد) جدول(سپس موضوع شكل . گذاري مي شود

 به صورت زير شماره گذاري مي گردد ) ۳فصل دوم  شماره  (۲ -۳جدول 

  پاسخ سيستم با كنترل آداپتيو-۲-۳)  شكل(جدول 

 :ارائه منابع 

 نويسنده  -۱

 عنوان مقاله -۲

 ....كنفرانس، ژورنال علمي و : منابع -۳

 صفحات -۴

  سال انتشار  -۵

- S. Nicosia and P. Tokei "Model Reference Adaptive Control Algorithms 

for Industerial Robots"  Automatica vol. 20, No. 5, pp. 635-644(1984).  

 : در مورد كتاب 
 نويسنده -۱

 عنوان كتاب  -۲

 ناشر  -۳

 سال انتشار -۴

J.J Craig, (Introduction to Robatics : Mechanics and Control,) Addison 

Wesley. 1986.  



 

 
 

۳۶

 : چگونگي تايپ پايان نامه

 :در تايپ پايان نامه رعايت موارد زير الزم مي باشد

 .پ شودتمامي پايان نامه بايد با يك فونت تاي -۱

م بكار برده شده بايد به وسيله كامپيوتر تايپ شوند -۲ . تمامي متن پايان نامه، معادالت رياضي، عالئ

 . متن يا فرمول دست نويس پذيرفته نمي شود

 .تمامي جداول و نمودارهاي بايد كامپيوتري باشد -۳

 و پايين نيز  سانتي متر و حاشيه هاي باال۳حاشيه متن از سمت راست و چپ هر صفحه پايان نامه  -۴

اين دستور شامل متن، نمودارها و ديگر قسمت هاي پايان نامه نيز مي .   سانتي متر باشد۵/۲بايد 

 .باشد

 توصيه مي شود پس از تايپ پايان نامه تكثير در هر دو روي كاغذ انجام شود  -۵

 :توصيه ها 

 .جمالت متن حتي االمكان كوتاه و مطابق قواعد دستور زبان فارسي باشد -۱

ر قسمت مرور بر منابع مطالعاتي، در پايان جمله يا پاراگراف مورد استفاده، ماخذ يا شماره منبع د -۲

  [ ]. اين شماره در داخل قالب نوشته شود . مشخص گردد

  SI كاربرد سيستم متري و يا اينچي در كنار واحـدهاي .  داده شودSI كليه واحد ها در سيستم  -۳

 .مانعي ندارد

در غير اينصورت در اولين صفحه بعد از چكيده . متهاي استاندارد استفاده شودحتي االمكان از عال -۴

 .عالمتهاي به كار رفته تعريف شوند

در صورتيكه تصويري به صورت كپي در پايان نامه ارائه شده است بايد كامالً واضح و از كيفيت خوبي  -۵

 .برخوردار باشد

لذا از مطالب تكراري، كالسيك  . گارنده بستگي داردبه طور كلي اهميت پايان نامه صرفاً به نوآوري ن -۶

 .و متعلق به ديگران فقط به صورت اختصار كمك گرفته شود

نوشتن برنامه هاي كامپيوتري به طور مفصل در پايان نامه ضرورت ندارد و تنها ذكر قسمتهاي مهم و  -۷

 پايان نامه پيش آمده كافي احتماالً تغييراتي كه در برنامه اصلي كامپيوتر به علت موضوع مورد بحث

 .صفحه نبايد بيشتر باشد) ۳ يا ۲(اين مهم حداكثر از . است

 . انتخاب شودA4   كاغذ مورد استفاده براي نوشتن پايان نامه بايد از قطع  -۸



 

 
 

۳۷

 .تايپ متن پايان نامه بوسيله كامپيوتر باشد -۹

در ادامه (توضيحات الزم داده شده است حاوي پايان نامه با فرمتي كه در باره آن CDدانشجويان بايستي دو 

  به دفتر تحصيالت تكميلي دانشكده ارائه دهند تا پس از  PDF، با فرمت )نمونه اي از  آن آورده شده است

 .تائيد استاد راهنما به تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال گردد
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