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فصل اول
كليات
 - 9-9مقدمه
دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف در سال  9345با پذيرش اولين دوره دانشجويان دوره كارشناسي
تأسيس يافت و دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري را به ترتيب درسالهاي  9355و  9361راه اندازي كرد .اين
دانشكده از بدو تأسيس در زمره پرافتخارترين دانشكدهها در سطح كشور قرار داشته و همواره دانشجويان خود را از
ميان رتبههاي برتر آزمونسراسري يا برگزيدگان المپيادهاي رياضي ،فيزيك و كامپيوتر در عرصه ملي و بين المللي
انتخاب كرده است .دانش آموختگان اين دانشكده نيز در شمار سرآمدترين مهندسين برق كشور بوده و در عرصه
جهاني هم از حسن شهرت و اعتبار برخوردارند.
دانشكده مهندسي برق با آموزش روزآمد و تعريف رساله هاي پژوهشي در موضوعات روز دنيا و با در نظر داشتن مسائل
مورد نياز كشور ،توانايي هاي علمي-پژوهشي و مهارت هاي فني دانشجويان را افزايش داده و با تحقق استعدادهاي
بالقوه ايشان شرايط ورودشان به بازار كار ملي و جهاني را تسهيل مي كند .اين دانشكده در زمينههاي تخصصي
مدارهاي مجتمع الكترونيك ،افزارههاي ميكرو و نانو الكترونيك ،سيستمهاي الكترونيك ديجيتال ،سيستمهاي قدرت،
الكترونيك قدرت و ماشينهاي الكتريكي ،مخابرات سيستم ،مخابرات ميدان و موج ،مخابرات امن و رمزنگاري ،كنترل و
بيوالكتريك داراي دورههاي تحصيالت تكميلي است.
اين راهنما با عنايت به آيين نامه دوره هاي تحصيالت تكميلي مصوب دانشگاه و به منظور آگاهي بيشتر اعضاي هيئت
علمي ،همكاران فعال در امور دوره هاي تحصيالت تكميلي و دانشجويان دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري مدون
شده است تا موجد هماهنگي بيشتر و بهتر در اجراي آيين نامه ها و مقررات مربوط به دوره هاي تحصيالت تكميلي
باشد .اميد است مطالعه اين راهنما كه البته به هيچ روي جايگزين آيين نامه هاي باالدستي دانشگاه نبوده و صرفا در
برگيرنده نكات مهم و برخي الحاقات مصوب دانشكده است موجب ايجاد نظم بيشتر و تسهيل امور شده و از اين رهگذر
باعث ارتقاء كيفي دوره هاي تحصيالت تكميلي شود.
 - 9-2سازمان دانشكده مهندسي برق
دانشكده مهندسي برق در حال حاضر داراي  74عضو هيئت علمي است .از اين تعداد  27نفر استاد 25 ،نفر دانشيار و
 22نفر استاديار مي باشند.
هيات رئيسه دانشكده متشكل است از رييس دانشكده؛ دكتر مهدي وكيليان ،معاون آموزشي؛ دكتر عمادالدين
فاطميزاده؛ معاون تحصيالت تكميلي؛ دكتر خشايار مهراني ،معاون پژوهش و روابط بينالملل؛ دكتر بابك حسين خلج
و معاون دانشجويي و فرهنگي؛ دكتر آرش اميني.
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رئيس دانشكده
مسئوليت اداره دانشكده به عهده رئيس دانشكده است و در اجراي اين امر توسط شوراي دانشكده همراهي ميشود.
شوراي دانشكده به صورت متناوب هر ماه يك بار در طي نيمسال تحصيلي تشكيل ميشود و به بررسي مسائل مختلف
آموزشي-پژوهشي دانشكده ميپردازد .تمامي اعضاي هيئت علمي دانشكده عضو شوراي دانشكده نيز ميباشند و هر
يك از اعضاي شورا داراي يك رأي است.
از وظايف رييس دانشكده ميتوان نظارت بر حسن اجراي امور جاري دانشكده و تالش در جهت تحقق اهداف آموزشي
و پژوهشيدانشكده در تمامي سطوح ،ايجاد رابطه و هماهنگي بين دانشكده مهندسي برق و ديگر دانشكدههاي
دانشگاه ،تأمين بودجههاي تجهيزاتي ،تالش در جهت گسترش دانشكده و افزايش كادر آموزشي آن ،رسيدگي به
مسائل اداري دانشكده و تصميمگيري در كليه اموراجرايي دانشكده را نام برد.
رياست دانشكده با حكم رييس دانشگاه به مدت  2سال به اين سمت منصوب ميشود .پس از انقضاي دوره رياست
دانشكده يا استعفاي او ،شوراي دانشكده افرادي از ميان اعضاي هيئت علمي دانشكده را به عنوان نامزدهاي پست
رياست انتخاب كرده و به رياست محترم دانشگاه معرفي مينمايد .رياست دانشگاه نيز از ميان نامزدهاي معرفي شده،
يك نفر را به عنوان رييس دانشكده منصوب مينمايد .معاونين دانشكده توسط رياست دانشكده انتخاب شده و با حكم
رياست دانشگاه به مدت  2سال به سمت پيشنهادي منصوبميشوند.
دفتر رياست دانشكده در طبقه پنجم بال شرقي دانشكده بوده و مسئوليت دفتر با خانم افسانه شاهميري است.
معاون آموزشي
وظيفه معاون آموزشي مديريت و نظارت بر حفظ يا ارتقاء كيفيت آموزشي دانشكده به ويژه در سطح كارشناسي و
برنامهريزي دروسدانشكده در كليه سطوح ميباشد .در اين رابطه وي پاسخگوي تمامي تقاضاهاي دانشجويان در زمينه
كيفيت ارائه دروس ،برنامهدروس ارائه شده در هر نيمسال ،تغيير احتمالي ساعات دروس و امتحانات و نيز مسائل
مربوط به انتقال ،تغيير رشته و امتحان مجددميباشد .الزم به ذكر است كه اكثر تقاضاهاي دانشجويي توسط شوراي
آموزشي دانشكده كه مركب از رييس ،معاون آموزشي ،معاون دانشجويي و سرپرست گروههاي آموزشي دانشكده
ميباشد مورد بررسي قرار ميگيرد و معاون آموزشي منعكسكننده تصميمات اين شورا به متقاضيان ميباشد.
دفتر آموزش دانشكده مهندسي برق در طبقه اول بال غربي دانشكده بوده و همكاران اداري اين دفتر ،خانمها مرجان
ادايي و فرانك كاظمي هستند.
معاون تحصيالت تكميلي
معاون تحصيالت تكميلي دانشكده ارتقاي كيفي و نظارت بر حسن اجراي دورههاي كارشناسي ارشد و دكتري را عهده
دار است و درانجام امور محوله توسط شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده كه مركب از رييس ،معاون تحصيالت
تكميلي و مديران گروههايآموزشي دانشكده ميباشد همراهي ميشود .تعيين ظرفيت و چگونگي پذيرش دانشجويان
تحصيالت تكميلي ،تأييد پروژههايكارشناسي ارشد و دكتري پس از تعريف و نظارت بر حسن انجام آنها و تعيين نحوه
دفاع از آنها از وظايف اصلي معاون و شورايتحصيالت تكميلي دانشكده ميباشد.
دفتر معاونت تحصيالت تكميلي دانشكده در طبقه اول بال غربي دانشكده قرار دارد .خانمها افسون تهراني و فيروزه
بدرقه همكاران اداري دفتر تحصيالت تكميلي هستند.
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معاون پژوهش و روابط بين الملل
معاون پژوهش و روابط بينالملل برنامهريزي بر رشد كمي و كيفي پروژههاي تحقيقاتي در داخل دانشكده،
سازماندهي انعقاد قراردادهاي پژوهشي با صنعت ،كمك به حضور اعضاي هيات علمي در كنفرانسهاي بينالمللي
نظارت دارد .در حوزه بينالملل نيز اين معاونت در جهت توسعه تعامل با دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي خارج از
كشور ،دعوت از محققان خارج از كشور در حوزههاي تخصصي مهندسي برق و برگزاري كنفرانسها و نشستهاي
بينالمللي فعاليت مي كند.
دفتر معاونت پژوهش و روابط بينالملل دانشكده در طبقه اول بال غربي دانشكده قرار دارد .آقاي حيدر فالح همكار
اداري دفتر پژوهشي دانشكده هستند.
معاون دانشجويي
معاون دانشجويي دانشكده نيز مسئوليت امور فوق برنامه از قبيل بازديدهاي علمي ،گروههاي دانشجويي ،مجلههاي
علمي كه توسط دانشجويان دانشكده منتشر ميشود و امور فرهنگي و مسابقات و امور ورزشي دانشجويان دانشكده را
به عهده دارد .عالوه بر اين ،امورمربوط به درس كارآموزي و تقاضاهاي دانشجويي در رابطه با مسائل مختلف صنفي از
قبيل امكان عدم رعايت پيشنياز در موارد خاص ،و مسائل خاص آموزشي دانشجويان از طريق معاون دانشجويي و
فرهنگي دانشكده به شوراي آموزشي دانشكده منعكس ميگردد.
دفتر معاونت دانشجويي دانشكده نيز در طبقه اول بال غربي دانشكده بوده و همكار اداري اين دفتر خانم نفيسه زين
الديني است.
 -9-3گروههاي آموزشي و گرايشها در دانشكده مهندسي برق
دانشكده مهندسي برق داراي شش گروه آموزشي است كه اين گروههاي آموزشي مسووليت تعيين راهبردهاي
آموزشي به خصوص درسطح تحصيالت تكميلي را بر عهده دارند .در هر گروه آموزشي هر كدام از اعضاء هيأت علمي
دانشكده بنا به رشته كاري و تحقيقاتيخود عضو هستند و مسووليت هر كدام از گروهها بر عهده يكي از اعضاء گروه
ميباشد .گروههاي مختلف و مديران آن به ترتيب زيرميباشد:
 - 9مخابرات  :مدير گروه دكتر فريد آشتياني
گرايش سيستم :دكتر فريد آشتياني
گرايش ميدان و موج (مايكروويو و نوري) :دكتر اميراحمد شيشهگر
گرايش مخابرات امن و رمزنگاري :دكتر محمود سلماسي زاده
 - 2الكترونيك :مدير گروه دكتر رضا سروري
گرايش افزاره هاي ميكرو و نانوالكترونيك :دكتر رضا سروري
گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك :دكتر علي مدي
 - 3قدرت  :مدير گروه دكتر محمدرضا ذوالقدري
گرايش سيستمهاي قدرت :دكتر سيد حميد حسيني
گرايش الكترونيك قدرت و ماشينهاي الكتريكي :دكتر محمدرضا ذوالقدري
 - 4كنتـرل  :مدير گروه دكتر امين نوبختي
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 - 5مهندسي پزشكي (بيو الكتريك) :مدير گروه دكتر عماد الدين فاطمي زاده
 - 6سيستمهاي الكترونيك ديجيتال  :مدير گروه دكتر مهدي شعباني
 - 9-4كارگاهها و آزمايشگاهها و سايتهاي كامپيوتري
 -9آزمايشگاه اصول مهندسي برق – آموزش در دورههاي كارشناسي براي آزمايشگاههاي اصول مهندسي برق و
اندازهگيري ،تعمير و نگهداري وسايل الكترونيكي
 -2آزمايشگاه مدارهاي آنالوگ و اصول الكترونيك  -آموزش در دوره كارشناسي براي آزمايشگاههاي مدارهاي
آنالوگ ،الكترونيك  Iو  ، IIتكنيك پالس و الكترونيك كاربردي و انجام پروژههاي تحقيقاتي
 -3آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي  -آموزش دوره كارشناسي براي آزمايشگاههاي تبديل انرژي و ماشين  ، IIمباني
مهندسي برق و انجام پروژههاي تحقيقاتي
 -4آزمايشگاه فشار قوي  -آموزش و ارائه خدمات صنعتي و تحقيقاتي
 -5آزمايشگاه عايقها  -پروژههاي تحقيقاتي و خدمات صنعتي
 -6آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي  -آموزش در دوره كارشناسي و انجام پروژههاي تحقيقاتي
 -7آزمايشگاه مخابرات ديجيتال  -آموزش در دوره كارشناسي
 -3آزمايشگاه رله و حفاظت  -آموزش و انجام پروژههاي تحقيقاتي
 -1آزمايشگاه مايكروويو و آنتن  -آموزش در دوره كارشناسي و انجام پروژههاي تحقيقاتي
 -90آزمايشگاه سيستمهاي ديجيتال – آموزش در دوره كارشناسي براي آزمايشگاههاي مدارهاي منطقي و
سيستمهاي ديجيتال و ساختار كامپيوتر و ميكروپروسسور و انجام پروژههاي تحقيقاتي
 -99آزمايشگاه مهندسي پزشكي  -آموزش در دوره ك.ارشد و انجام پروژههاي تحقيقاتي
 -92آزمايشگاه الكترونيك صنعتي و الكترونيك قدرت  -آموزش در دوره كارشناسي و انجام پروژههاي تحقيقاتي
 -93آزمايشگاه كنترل  -آموزش در دوره كارشناسي و انجام پروژههاي تحقيقاتي
 -94آزمايشگاه پردازش سيگنال ( - )DSPآموزش در دوره كارشناسي و ك .ارشد و انجام پروژههاي تحقيقاتي
 -95آزمايشگاه نيمههادي و ميكروالكترونيك (نانو الكترونيك و نانو ميكروسكوپي) -آموزش در دوره ك.ارشد -
انجام پروژههاي تحقيقاتي (ك.ارشد و دكتري)
 -96آزمايشگاه شبيهسازي سيستمهاي قدرت  -آموزش در دوره كارشناسي و انجام پروژههاي تحقيقاتي (ك.ارشد و
دكتري)
 -97آزمايشگاه الكترومغناطيس محاسباتي  -انجام پروژههاي تحقيقاتي (ك.ارشد و دكتري)
 -93آزمايشگاه سيستمهاي هوشمند  -انجام پروژههاي تحقيقاتي (ك.ارشد و دكتري)
 -91آزمايشگاه طراحي سيستمهاي مجتمع  -انجام پروژههاي تحقيقاتي (ك.ارشد و دكتري)
 -20آزمايشگاه رباتيك و بينايي ماشين  -انجام پروژههاي تحقيقاتي (ك.ارشد و دكتري)
 -29آزمايشگاه سيستمهاي بيسيم و مخابرات سيار  -انجام پروژههاي تحقيقاتي (ك .ارشد و دكتري)
 -22آزمايشگاه كيفيت برق  -انجام پروژههاي تحقيقاتي (ك.ارشد و دكتري)
 -23آزمايشگاه مخابرات دادهها و شبكههاي نوري  -انجام پروژههاي تحقيقاتي (ك.ارشد و دكتري)
 -24آزمايشگاه كنترل پيشرفته و بهينهسازي  -انجام پروژههاي تحقيقاتي (ك.ارشد و دكتري)
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 -25آزمايشگاه ادوات و مدارهاي ابررسانا  -انجام پروژههاي تحقيقاتي (ك.ارشد و دكتري)
-26آزمايشگاه كنترل و ديناميك سيستمهاي قدرت  -انجام پروژههاي تحقيقاتي (ك.ارشد و دكتري)
 -27آزمايشگاه رادار و جنگال  -انجام پروژههاي تحقيقاتي (ك.ارشد و دكتري)
 -23آزمايشگاه پردازش سيگنال و مولتي مديا  -انجام پروژههاي تحقيقاتي (ك.ارشد و دكتري)
 -21آزمايشگاه پژوهشي قدرت  -انجام پروژههاي تحقيقاتي (ك.ارشد و دكتري)
 -30آزمايشگاه تئوري اطالعات و مخابرات امن – انجام پروژههاي تحقيقاتي (ك.ارشد و دكتري)
 -39آزمايشگاه پژوهشي پردازش سيگنالهاي حياتي و تصاوير پزشكي  -انجام پروژههاي تحقيقاتي(ك.ارشد و
دكتري)
 -32آزمايشگاه آزمون استاندارد
 -33آزمايشگاه پردازش سيگنال ديجيتال– انجام پروژههاي تحقيقاتي (ك.ارشد و دكتري)
 -34آزمايشگاه پيشرفته پردازش سيگنالهاي نوري– انجام پروژههاي تحقيقاتي (ك.ارشد و دكتري)
 -35آزمايشگاه سيستمهاي ديجيتال هوشمند– انجام پروژههاي تحقيقاتي (ك.ارشد و دكتري)
-36آزمايشگاه شبيه سازي ادوات نيمه هادي– انجام پروژههاي تحقيقاتي (ك.ارشد و دكتري)
 -37آزمايشگاه طراحي مدارات مجتمع نوري ( – )IPLانجام پروژههاي تحقيقاتي (ك.ارشد و دكتري)
 -33آزمايشگاه طراحي مدارهاي مجتمع– انجام پروژههاي تحقيقاتي (ك.ارشد و دكتري)
 -31آزمايشگاه طراحي مدارهاي مجتمع پيشرفته– انجام پروژههاي تحقيقاتي (ك.ارشد و دكتري)
 -40آزمايشگاه طراحي سيستمهاي مجتمع– انجام پروژههاي تحقيقاتي (ك.ارشد و دكتري)
 -49آزمايشگاه قابليت اطمينان و توليدات پراكنده– انجام پروژههاي تحقيقاتي (ك.ارشد و دكتري)
 -42آزمايشگاه كنترل بهينه و غير خطي– انجام پروژههاي تحقيقاتي (ك.ارشد و دكتري)
 -43آزمايشگاه كنترل چند متغيره و صنعتي– انجام پروژههاي تحقيقاتي (ك.ارشد و دكتري)
 -44آزمايشگاه محركه هاي الكتريكي  9و  –2انجام پروژههاي تحقيقاتي (ك.ارشد و دكتري)
 -45آزمايشگاه مخلوقات مصنوعي– انجام پروژههاي تحقيقاتي (ك.ارشد و دكتري)
-46آزمايشگاه تصويربرداري سه بعدي– انجام پروژههاي تحقيقاتي (ك.ارشد و دكتري)
 -47آزمايشگاه پروژههاي دانشجويي
 -43آزمايشگاه ادوات نوري و مغناطيسي
 -41سايت كامپيوتر دانشجويان كارشناسي
 -50سايت كامپيوتر دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري
 -59كارگاه ماشينافزار  -جهت ساخت قطعات مورد استفاده در مدارها و سيستمهاي الكتريكي و الكترونيكي
 - 9-5اعضاي هيئت علمي دانشكده
در اين بخش به معرفي اعضاي هيئت علمي دانشكده مهندسي برق به ترتيب الفبا همراه با رتبه علمي ،مدرك
تحصيلي ،محل تحصيل ،سال فارغالتحصيلي ،گروه آموزشي و حوزه تخصصي آنان پرداخته ميشود.
 -9دكتر فريد آشتياني  -دانشيار ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف (ايران) ،9332 ،مخابرات (تئوري
صف و مدلسازيترافيك شبكههاي مخابراتي).
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 -2دكتر مهدي احسان  -استاد ،دكتري در مهندسي برق از امپريال كالج دانشگاه لندن (انگلستان) ،9355 ،قدرت
(ماشينهاي الكتريكي وسيستمهاي قدرت).
 -3دكتر مهدي احمدي بروجني -استاديار -دكتري در مهندسي برق از دانشگاه تهران (ايران) ،9310 ،مخابرات
ميدان (فناوري تراهرتز ،فوتونيك ،آنتن و الكترومغناطيس).
 -4دكتر محمود اكبري  -دانشيار ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه فني هامبورگ (آلمان) ،9371 ،مخابرات
(ساختارهاي پريوديك DFB ،ليزرها ،انتشار امواج).
 -5دكتر امين امين زاده گوهري-دانشيار ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه بركلي(امريكا) ،9331،مخابرات(تئوري
اطالعات)
 -6دكترآرش اميني -استاديار -دكتري در مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف (تهران) ،9331 ،مخابرات (پردازش
آماري سيگنال)
 -7دكتر سيد هاشم اورعي ميرزماني  -استاد ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه كمبريج (انگلستان) ،9364 ،قدرت
(تحليل وطراحي ماشينهاي الكتريكي).
 -3دكتر مريم بابازاده – استاديار ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف ،9315 ،كنترل (كنترل تنك،
كنترل مقاوم).
 -1دكترمسعود باباييزاده  -استاد ،دكتري در مهندسي برق مشتركاً از دانشگاههاي صنعتي شريف و پليتكنيك
گرونوبل (ايران ،فرانسه) ،9339 ،مخابرات (پردازش سيگنال).
دكتر محمد حسن باستاني  -دانشيار ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه ( ENSTفرانسه) ،9363 ،مخابرات
-90
(پردازش سيگنال،سيستمهاي ارتباطي و رادار).
دكتر سعيد باقري شوركي – استاد ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه دن تسوداي (ژاپن) ،9371 ،
-99
سيستمهاي ديجيتال (سيستمهاي كنترل فازي و رايانش نرم)
 -92دكتر علي بنائي  -استاد ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف (ايران) ، 9373 ،مخابرات
(مدارهاي فعال و غيرفعال مايكروويو).
 -93دكتر حميد بهروزي -دانشيار ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه كنكورديا (كانادا) ،9336 ،مخابرات
(سيستمهاي مخابراتي ،تئوري اطالعات و كدينگ).
دكتر فريدون بهنيا  -دانشيار ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف (ايران) ،9376 ،مخابرات
-94
(مخابرات نوري،مدارهاي مخابراتي و .)RF
 -95دكتر محمدرضا پاكروان  -دانشيار ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه اتاوا (كانادا) ،9373 ،مخابرات
(شبكههاي مخابرات بدونسيم و مادون قرمز).
 -96دكتر مصطفي پرنياني  -استاد ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه تورنتو (كانادا) 9374 ،قدرت (ديناميك و
كنترل سيستمهايقدرت).
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دكتر مهرزاد پور محمد نامور  -دانشيار ،دكتري در مهندسي برق از مؤسسه ملي پليتكنيك گرونوبل
-97
(فرانسه) ،9330 ،كنترل (كنترل مقاوم،غيرخطي و رباتيك).
دكتر فرزاد تهامي  -دانشيار ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه تهران (ايران) ،9332 ،قدرت (الكترونيك
-93
قدرت ،كنترل ماشينهاي الكتريكي و ديناميك خودرو).
دكتر محمد صالح تواضعي – دانشيار ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف (ايران)،9337 ،
-91
كنترل (سيستمها و كنترلكنندههاي كسري).
دكتر مهران جاهد  -استاديار ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه كنتاكي (آمريكا) ،9372 ،مهندسي پزشكي
-20
(مدلسازي سيسمتهايبيولوژيك و رباتيك).
دكتر خسرو حاج صادقي  -استاديار ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه كاليفرانيا  -ارواين (آمريكا)،9361 ،
-29
الكترونيك (ميكروالكترونيك و سيستمهاي ديجيتال)
دكتر سپيده حاجيپور ساردوئي  -استاديار ،دكتري در مهندسي برق از دكتري در مهندسي برق مشتركاً از
-22
دانشگاههاي صنعتي شريف و رن ( 9ايران ،فرانسه) ،9313 ،مهندسي پزشكي ( پردازش سيگنال هاي حياتي)
 -23دكتر محمد حائري  -استاد ،دكتري در كنترل از دانشگاه ساسكاچوان (كانادا) ،9374 ،كنترل (كنترل فرآيند
و كنترل بر اساسپيشبيني مدل).
دكتر بابك حسين خلج  -استاد ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه استانفورد (آمريكا) ،9377 ،مخابرات
-24
(سيستمهاي مخابراتبا پهناي باند زياد).
دكتر سيد حميد حسيني  -استاد ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه ايالتي آيووا (آمريكا) ،9367 ،قدرت
-25
(كيفيت درسسيتمهاي قدرت).
 -26دكتر سينا خراساني  -استاد ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف (ايران) ،9330 ،الكترونيك
(الكترونيكفتونيك) ( .فرصت مطالعاتي)
دكتر امين خواصي  -دانشيار ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف (ايران)  ،9310،مخابرات
-27
(فوتونيك و الكترو مغناطيس)
دكتر محمدرضا ذوالقدري  -دانشيار ،دكتري در مهندسي برق از مؤسسه ملي پليتكنيك گرونوبل (فرانسه)،
-23
 ،9376قدرت (كنترل ماشينهاي الكتريكي و الكترونيك قدرت).
دكتر بهزاد رجايي سلماسي  -دانشيار ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه ليدن (هلند)  ،9373 ،مخابرات
-21
(الكترومغناطيس ،ادوات مغناطيسي مايكروويو ،پراكندگي امواج الكترومغناطيسي).
دكتر بيژن رشيديان  -استاد ،دكتري در مهندسي برق از انستيتو تكنولوژي جورجيا (آمريكا)،9372 ،
-30
الكترونيك (الكترونيك ،ادوات نيمههادي و ميكروماشينينگ).
دكتر علي محمد رنجبر  -استاد ،دكتري در مهندسي برق از امپريال كالج دانشگاه لندن (انگلستان)،9354 ،
-39
قدرت (سيستمهايقدرت و حفاظت).
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دكتر امين رضايي زاده  -استاديار ،دكتري در مهندسي برق از انستيتو تكنولوژي فدرال (( )ETHسوئيس)،
-32
 ،9315كنترل (كنترل اتوماسيون پيشرفته بهينه سازي)
دكتر ناصر ساداتي  -استاد ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه ايالتي كليولند (آمريكا) ،9363 ،كنترل
-33
(سيستمهاي هوشمند ومحاسبات نرم ،سيستمهاي ابعاد وسيع ،رباتيك ،ادغام اطالعات و رديابي).
دكتر رضا سروري – دانشيار ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه جورجياتك (آمريكا) ،9337 ،الكترونيك
-34
(ادوات نيمه هادي ،اتصاالت الكترونيكي).
دكتر مهرداد شريف بختيار  -دانشيار ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه كاليفرنيا  -لوسآنجلس (آمريكا)،
-35
 ،9369الكترونيك (الكترونيك آنالوگ و ميكروالكترونيك).
 -36دكتر محمدباقر شمسالهي  -استاد ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه رن ( 9فرانسه) ،9376 ،مهندسي پزشكي
(پردازش سيگنال و تصوير).
دكتر مهدي شعباني – دانشيار ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه تورنتو (كانادا)  ،9337 ،الكترونيك
-37
(معماري در سطح  ، VLSIمدارهاي مجتمع ديجيتال ).
دكتر امير احمد شيشهگر  -استاد ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه تهران (ايران) ،9339 ،مخابرات
-33
(الكترومغناطيس تحليلي و محاسباتي ،انتشار و پراكندگي امواج ،الكترومغناطيس زيستي)
دكتر محمد شريفخاني – دانشيار ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه واترلو (كانادا)،9335 ،
-31
الكترونيك(ميكروالكترونيك و مدارهاي مجتمع).
 -40دكتر صابر صالح كليبر – استاديار ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف ،9314 ،ديجيتال
(يادگيري ماشين ،سيستمهاي توزيع شده).
دكتر جواد صالحي  -استاد ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي (( )USCامريكا) ،9363
-49
مخابرات (سيستمهاي مخابرات نوري ،شبكههاي نوري ،پردازش نوري CDMA ،نوري).
دكتر سيروس صدوقي  -استاديار ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه مانيتوبا (كانادا) ، 9364 ،الكترونيك
-42
(تئوري طراحي مدار والكترونيك ديجيتال).
دكتر امير صفدريان – استاديار ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف (ايران) ،9313 ،قدرت
-43
(بهره برداري و برنامه ريزي سيستمهاي توزيع انرژي الكتريكي ،پاسخگويي بار)
دكتر امين قاسم صفريان  -استاديار ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه كاليفرنيا ،ايرواين (امريكا)،9335 ،
-44
الكترونيك (مدارهاي مجتمع آنالوگ و )RF
دكتر محمدرضا عارف  -استاد ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه استانفورد (امريكا) ،9351 ،مخابرات،
-45
(تئوري اطالعات ،رمزنگاري).
 -46دكتر علي عباسپور تهرانيفرد  -استاد ،دكتري در مهندسي هستهاي از دانشگاه كاليفرنيا  -بركلي (آمريكا)،
 ،9363قدرت (،تكنولوژي نيروگاههاي هستهاي).
8

دكتر سيد مجتبي عطاردي  -دانشيار ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي  -لوسآنجلس
-47
(آمريكا) ، 9372 ،الكترونيك (طراحي مدارهاي مجتمع آنالوگ و مختلط).
 -43دكتر فرخ عليم مروستي  -استاد ،دكتري در مهندسي برق از انستيتو پلي تكنيك رنسلر (آمريكا)،9352 ،
مخابرات (پردازش سيگنال و تصوير و سيستمهاي چندرسانهاي).
رحيم فائز  -دانشيار ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه كاليفرنيا  -لوس آنجلس (آمريكا)،9364 ،
-41
الكترونيك (ميكروالكترونيك و فيزيك نيمههاديها).
دكتر عمادالدين فاطميزاده  -دانشيار ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه تهران (ايران) ،9332 ،مهندسي
-50
پزشكي (پردازشتصاوير پزشكي)
دكتر علي فتوت احمدي – دانشيار ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه استانفورد (امريكا)،9369 ،
-59
الكترونيك (سيستمهاي مخابراتي و سيار ،طراحي مدارهاي مجتمع .) RF-IC
دكتر محمود فتوحي  -استاد ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه ساسكاچوان (كانادا) ،9377 ،قدرت
-52
(قابليت اطمينان درسيستمهاي قدرت)
دكتر محمد فخارزاده – استاديار ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه واترلو (كانادا) ،9337 ،الكترونيك
-53
(طراحي مدارات مايكرويو و موج ميلي متري ،سيستم آرايه فازي ،طراحي آنتن)
دكتر مهدي فردمنش  -استاد ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه دركسل (آمريكا) ،9373 ،الكترونيك
-54
(ابررسانا و ادواتنيمههادي)
 -55دكتر عليرضا فرهادي -استاديار ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه اوتاوا (كانادا)  ،9336كنترل (طراحي،
بهينه سازي و كنترل سيستمهاي پيچيده نوظهور)
 -56دكتر فروهر فرزانه  -استاد ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه ليموژ (فرانسه) ،9364 ،مخابرات (مخابرات
مايكروويو  ،مدارهايفعال و غيرخطي مايكروويو ،انتشار امواج).
دكتر شهريار كابلي  -دانشيار ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف (ايران) ،9332 ،قدرت
-57
(الكترونيك قدرت وماشينهاي الكتريكي).
دكتر زهرا كاوهوش  -استاديار ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف (ايران)،9319 ،
-53
مخابرات(الكترونيك نوري)
دكتر حميد كرباليي آقاجاني  -استاديار ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه استانفورد (امريكا)،9373 ،
-51
مخابرات (پردازش تصوير)
 -60دكتر جمالالدين گلستاني -استاديار ،دكتري در مهندسي برق از
تئوري صف)

MIT

(آمريكا)( ،9353 ،شبكه هاي مخاراتي،

 -69دكتر نرجس الهدي محمدزاده  -استاديار ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه كانادا (تورنتو) ،9319 ،سيستمهاي
ديجيتال(يادگيري ماشين ،تشخيص الگو ،بينايي ماشين ،بيومتريك ،پردازش تصوير)
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 -62دكتر حسين مختاري  -استاد ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه تورنتو (كانادا) ، 9377 ،قدرت (الكترونيك
قدرت و كيفيت در سيستمهاي قدرت).
 -63دكتر محمدعلي مداح علي  -استاديار ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه واترلو (كانادا) ،9336 ،مخابرات (تئوري
اطالعات ،مخابرات بي سيم و كنترل تداخلي و زير ساخت ها و پردازش ديتاي حجيم).
 -64دكتر علي مدي – دانشيار ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي (آمريكا)  ، 9336 ،الكترونيك
(مدارهاي مجتمع .)RF
 -65دكتر محمد معماريان – استاديار ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه تورنتو ،9314 ،مخابرات (الكترومغناطيس،
مايكروويو ،آنتن ،متامتريال).
 -66دكتر خشايار مهراني  -استاد ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف (ايران) ،9333 ،مخابرات
(مايكروويو ،فتونيك و ادوات نوري).
 -67دكتر مهتاب ميرمحسني -استاديار ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف (ايران)،9310 ،
مخابرات(تئوري اطالعات ،مخابرات امن).
 -63دكتر محمد مهدي نايبي  -استاد ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه تربيت مدرس (ايران) ، 9372 ،مخابرات
(مخابرات و سيستمهاي رادار).
 -61دكتر معصومه نصيري كناري  -استاد ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه يوتا (آمريكا) ،9372 ،مخابرات
(سيستمهاي مخابراتي  ،مخابرات بي سيم).
دكتر زهرا نصيري قيداري -استاديار ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه تهران (ايران) ،9319 ،قدرت
-70
(طراحي ،تحليل و ساخت ماشينهاي الكتريكي)
دكتر امين نوبختي – دانشيار ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه
-79
(كنترل چند متغيره).

UMIST

(انگلستان)  ، 9333 ،كنترل

دكتر بيژن وثوقي وحدت  -دانشيار ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه نيوساوث ويلز (استراليا)،9375 ،
-72
مهندسي پزشكي (شبيهسازي و پردازش سيگنال).
دكتر مهدي وكيليان  -استاد ،دكتري در مهندسي برق از انستيتو پلي تكنيك رنسلر (آمريكا) ،9372 ،قدرت
-73
(حالتهاي گذرا در سيستمهاي قدرت و فشار قوي).
دكتر متين هاشمي  -استاديار ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه كاليفرنيا دي ويس (آمريكا)،9310 ،
-74
سيستمهاي ديجيتال (سيستمهاي نهفته).
اعضاي هيئت علمي همكار از پژوهشكده الكترونيك
 - 9دكتر ترانه اقليدس  -دانشيار ،دكتري در رياضي از دانشگاه گيسن (آلمان) ،9371 ،رياضي (رمزشناسي).
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 - 2دكتر اميرمنصور پزشك  -استاديار ،دكتري در مهندسي ميكروالكترونيك و ميكروانفورماتيك از دانشگاه پيرو ماري
كوري پاريس (فرانسه) ،9363 ،سختافزارهاي كامپيوتري (مدار مجتمع  ،VLSIسيستمهاي سختافزاري و مهندسي
پزشكي).
 - 3دكتر حسين روانبد  -دانشيار ،دكتري در مهندسي الكترونيك از دانشگاه ارسي پاريس (فرانسه)،9367 ،
الكترونيك (طراحيسيستمهاي ابزار دقيق اتوماسيون ،رقمي نمودن و پيشپردازش تصوير).
 - 4دكتر محمود سلماسيزاده  -دانشيار ،دكتري در مهندسي كامپيوتر از دانشگاه صنعتي كوينزلند ،بريسبان
(استراليا) ،9376 ،رمزنگاري (طراحي و تحليل رمز ،امنيت اطالعات و شبكههاي كامپيوتري).
 - 5دكتر شاهرخ قائم مقامي  -دانشيار ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه صنعتي كوينزلند ،بريسبان (استراليا)،
 ، 9376پردازشسيگنال (پردازش صحبت).
 – 6مهندس جواد مهاجري  -استاديار ،كارشناسي ارشد در رياضيات از دانشگاه صنعتي شريف (ايران)  ، 9363 ،آناليز
تركيبي (طراحي وتحليل الگوريتمهاي رمز ،نظريه گراف).
 – 7دكتر حميد موحديان  -استاديار ،دكتري در مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف (ايران)  ،9336،الكترونيك
(طراحي مدارهاي مجتمع).
 -3دكتر ايمان غالمپور –استاديار -دكتري در مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف (ايران) ،9371مخابرات
(سيستمهاي مخابراتي ،پردازش سيگنال)
اعضاي هيئت علمي معين و همكار
 - 9دكتر محمد شاهيدهپور  -استاد ،سيستمهاي قدرت
 - 2دكتر همايون هاشمي  -استاد ،سيستمهاي مخابراتي سيار
اعضاي هيئت علمي بازنشسته
 -9دكتر مسعود جهانبگلو -استاديار،مدارهاي الكتريكي و الكترونيك
 -2دكتر محمود تبياني -استاد ،مخابرات نوري و پردازش سيگنال
 -3دكتر سيدمحمد حسين علوي -دانشيار ،مدارهايالكترونيك ديجيتال و آنالوگ در فركانسهاي باال
 -4دكتر سيد محمد اعتمادي  -استاديار ،حالت جامد ،اپتوالكترونيك و ميكروالكترونيك.
 -5دكتر اسماعيل ثنايي  -استاديار ،سيستمهاي ديجيتال و ميكروپروسسورها.
 -6دكتر محمد موبد  -استاديار ،تئوري سيستمها.
 -7دكتر محمود تابنده  -دانشيار ،سيستمهاي ديجيتال و كامپيوتر
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فصل دوم
آشنايي با دورههاي تحصيالت تكميلي (كارشناسي ارشد و دكتري)
 -2-9مقدمه
دوره تحصيالت تكميلي در دانشكده مهندسي برق شامل دو مقطع كارشناسي ارشد و دكتري است .مقطع
كارشناسيارشد به دو صورت با پايان نامه و بدون پايان نامه(آموزش محور) ارائه ميشود .در ادامه به معرفي مقاطع و
گرايشهاي دوره تحصيالت تكميلي خواهيم پرداخت.
 - 2-2نكاتي از مقررات جاري در دوره كارشناسي ارشد مهندسي برق
 - 9تحصيل در دوره كارشناسي ارشد به صورت تمام وقت است.
 – 2استاد راهنماي پايان نامه از ميان اعضاي هيأت علمي تمام وقت دانشكده(و يا اعضاي هيئت علمي مورد تاييد در
پژوهشكده الكترونيك) درگروه و گرايش مربوطه دانشجو ،انتخاب ميشود .استاد راهنماي همكار يا مشاور ميتواند از
ميان استادان بيرون از دانشكده انتخاب گردد.
 - 3سنوات تحصيل دوره كارشناسي ارشد  2سال ( 4نيمسال) است .مرخصي تحصيلي جزء سنوات تحصيل محسوب
ميگردد .دانشجوياني كه حداقل  3واحد جبراني داشته باشند سنوات تحصيلشان ميتواند يك نيمسال افزايش يابد
دروس جبراني هر گرايش كارشناسي ارشد در برنامه آموزشي آن گرايش در همين دفترچه مشخص شدهاند.
 - 4در حال حاضر در دانشكده مهندسي برق ،حداكثر تعداد واحدهاي جبراني در گرايشهاي الكترونيك ،ديجيتال،
مخابرات ،كنترل و قدرت  6و در گرايش مهندسي پزشكي بيوالكتريك  1واحد ميباشد .الزم است واحدهاي جبراني در
دو نيمسال اول و دوم تحصيل گذرانده شوند.
 - 5افزايش سنوات تحصيل دانشجو پس از چهار نيمسال  ،در موارد استثنايي ،فقط با مجوز شوراي تحصيالت تكميلي
دانشگاه مجاز است .در هر صورت ،سنوات تحصيلي در هر دو شيوه آموزشي و پژوهشي نميتواند از  5نيمسال تحصيلي
تجاوز نمايد .دانشجويان الزم است به گونهاي برنامهريزي كنند كه دروس آموزشي خود را حتماً در  4نيمسال تحصيلي
به پايان برند.
-6رعايت زمانبندي در دفاع از پاياننامه ،در ارزيابي داوران مطابق فرم انتهاي اين راهنما نقش خواهد داشت.
همينطور شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده عندالزوم نحوه پايبندي و مراعات قواعد و انضباط آموزشي دانشجويان را
به داوران گزارش خواهد نمود.
-7مرخصي در اولين نيمسال تحصيلي امكان پذير نيست.
 - 3الزم است تمامي دانشجويان كارشناسيارشد در سال اول دروس جبراني را بگذرانند .نمره قبولي درس جبراني 92
ميباشد.
 - 1حداقل نمره قبولي در هر يك از دروس كارشناسي ارشد  92و حداقل معدل هر نيمسال  94است.
 -90درصورتي كه دانشجويي در دو نيمسال داراي معدل دروس (بدون احتساب نمره پايان نامه) كمتر از  94باشد،
مجاز به ادامهتحصيل نخواهد بود.
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 - 99براي استفاده از معافيت تحصيلي و ادامه تحصيل ،هر دانشجو در هر نيمسال ميبايست حداقل در  3واحد و
حداكثر در  92واحدثبت نام داشته باشد ،مگر آنكه واحدهاي خود را قبالً گذرانده و براي پايان تحصيالت ،كمتر از 3
واحد براي وي باقي مانده باشد.
 - 92حذف  Wبيش از يك درس در هر نيمسال مجاز نيست .حذف دروس جبراني امكان پذير نميباشد .پس از
حذف يك درس نيز تعداد واحد باقيمانده نبايدكمتر از  3واحد شود .اخذ موافقت معاون تحصيالت تكميلي دانشكده
در اين مورد (صرفاً براي موارد خاص و خارج از كنترل دانشجو با ارائه داليل مستند) ،الزم است .در اين خصوص به
بند  29در ادامه نيز توجه فرماييد.
 - 93موضوع پاياننامه بايد تا قبل از شروع نيمسال سوم مشخص شده و به تصويب شوراي تحصيالت تكميلي
دانشكده رسيده باشد .به اين منظور توصيه ميگردد مذاكره با استاد راهنما را در نيمسال دوم شروع كرده و فرم كتبي
تعريف كتبي پايان نامه را به همراه آخرين كارنامه ،تا  95تير ماه (اولين تابستان پس از ورود به دوره) به مديرگروه
خود تحويل دهيد .در خصوص تعريف پايان نامه به بند  29نيز توجه كنيد.
 - 94هيأت داوران پايان نامه عالوه بر استاد راهنما ،شامل حداقل يك نفر متخصص از گروه آموزشي مربوطه يا از
اعضاي هيئت علمي دانشكده ،و يك نفر متخصص آن رشته خارج از دانشكده يا دانشگاه با كسب نظر مدير گروه
آموزشي و تاييد تحصيالت تكميلي دانشكده خواهد بود.
 – 95روش نمرهدهي پايان نامه كارشناسي ارشد شامل ارزيابي علمي پايان نامه توسط داوران و نمرات تشويقي ،با در
نظرگرفتن رعايت يا عدم رعايت زمانبندي تقويم مورد نظر تحصيالت تكميلي در فرم هاي ارزيابي مطابق فرم نمونه
پيوست انتهاي اين كتابچه راهنما ميباشد .ارزيابي علمي پايان نامه صرفاً توسط داوران انجام گرفته و شوراي
تحصيالت تكميلي دانشكده فقط مالكهاي مورد نظر را كه شامل پايبندي به سنوات مقرر قانوني و رعايت نظم
آموزشي است را جهت ارزيابي به داوران اعالم مينمايد.
 - 96هر دانشجوي كارشناسي ارشد نوبت اول ميبايست حداقل در يك نيمسال در يكي از زمينههايآموزشي (ارائه
كالس حل تمرين  ،ارائه آزمايشگاه ،تصحيح تكاليف  ،راهاندازي آزمايشگاه و تهيه دستور كار آزمايشگاه وموارد مشابه)
با دانشكده مهندسي برق همكاري آموزشي داشته باشد .فعاليت در آزمايشگاههاي پژوهشي دانشكده به عنوان دستيار
پژوهشي ،كار آموزشي محسوب نميگردد .همينطور فعاليت هاي آموزشي در ساير دانشكده ها فقط در صورتي كه از
قبل با معاون تحصيالت تكميلي دانشكده مهندسي برق هماهنگ شده باشد قابل قبول است و در غير اين صورت به
عنوان فعاليت آموزشي موظف محسوب نخواهد شد.
 - 97حداقل سنوات تحصيل در دوره كارشناسي ارشد سه نيمسال است.
 - 93در مورد تمامي اطالعات و مدارك علمي و شخصي داده شده به دانشگاه توسط دانشجو كه در قبولي و ادامه
تحصيل وي تا اخذ مدرك نقش داشته باشد ،دانشجو موظف است عين واقعيت را عنوان كرده و در هر زماني از
تحصيل كه خالف واقع بودن آن مشخصشود از دوره اخراج خواهد شد.
 – 91پايبندي عملي به اصول اخالق علمي و حرفهاي و رعايت امانت و صداقت در كليه گزارشها ،پايان نامه و
مقاالت و ذكر دقيق ماخذ در يكايك موارد از اصول مورد تاكيد دانشگاه صنعتي شريف و از شاخصهاي مورد انتظار از
دانشآموختگان اين دانشگاه است .هر گونه تخطي از اين اصول تخلفي جدي تلقي شده و ميتواند منجر به محروميت
دائم از ادامه تحصيل در اين دانشگاه گردد.
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 -20الزم به توضيح است كه دانشجويان ورودي كارشناسيارشد تا قبل از تعريف موضوع پايان نامه و تعيين استاد
راهنما با مدير گروه آموزشي خود در ارتباط خواهند بود و در خصوص تصويب موضوع پايان نامه كارشناسيارشد در
تحصيالت تكميلي دانشكده ،دانشجو در موعد مقرر( 95تير ماه تابستان ) فرم را به مدير گروه مربوطه تحويل مي دهد
تا پس از تصويب در شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده ،دانشجويان بتوانند بصورت الكترونيكي به استاد راهنما و در
نهايت دانشگاه از طريق سايت  https://edu.sharif.eduارسال نمايند .تحويل به موقع فرم ها به مدير گروه ،ثبت
پاياننامه در سامانه و پيگيري مراحل آن تا ثبت نهايي و در نهايت ثبت نام به موقع در درس رساله كارشناسيارشد از
مصاديق رعايت انضباط آموزشي است كه در ارزيابي نهايي پايان نامه مورد استفاده قرارميگيرد.
 -29تصويب نهايي پايان نامه در شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده صورت ميگيرد .لذا شوراي تحصيالت تكميلي
بايد بنيه علمي كافي دانشجويان را براي انجام پاياننامه كارشناسي ارشد احراز نمايد .بدين منظور طبق مصوبه شوراي
تحصيالت تكميلي دانشكده دانشجوياني ميتوانند پاياننامه كارشناسي ارشد را اخذ كنند كه در هيچ يك از دو
نيمسال تحصيلي خود مشروط نشده و در هر نيمسال نيز حداقل تعداد واحد درسي را ( 3واحد پس از حذف  )wاخذ
كرده باشند.
 -22دانشجوياني كه به هر دليل پاياننامه آنها مورد تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده قرار نگيرد يا موفق
به ثبت نام در درس رساله كارشناسيارشد نشود ،ميتوانند درخواست گذراندن دوره كارشناسي ارشد بدون پايان
نامه(شيوه آموزش محور) را بنمايند.
 -23براي دانشجويان كارشناسيارشد اخذ درس هاي اختياري خارج از دانشكده مهندسي برق(حداكثر تا يك درس) با
صالحديد استاد راهنما و با تاييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده ميسر است ،لذا ضروري است قبل از ثبت نام
درس تاييديه الزم گرفته شود در غير اين صورت دروس اخذ شده در هنگام فارغ التحصيلي جزو دروس اختياري
محسوب نخواهند شد.
 -24بررسي درخواستهاي آموزشي و ساير درخواستها فقط با ارائه "فرم درخواست دانشجو از مديريت تحصيالت
تكميلي " از تحصيالت تكميلي دانشكده امكان پذير است .تاييد استاد راهنما و پيوست كردن كارنامه به آن براي
بررسي درخواست الزامي است.
 -25فعال سازي آدرس الكترونيكي با دامنه آدرس دانشگاه و پيگيري اطالعيه هاي ارسالي تحصيالت تكميلي دانشكده
الزامي است .بديهي است كه مسئوليت كليه عواقب ناشي از عدم مراجعه دانشجو به پست الكترونيكي دانشگاهي خود
بر عهده دانشجو است.
 -26كليه فرمها و آيين نامه هاي مورد نياز دانشجويان تحصيالت تكميلي قابل دسترس در سايت هاي زير مي باشد :
سايت دانشكدهwww.ee.sharif.ir/graduate-studies :
سايت معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاهhttp://www.sharifgradschool.ir/fa/index.asp :
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 -27نحوه ارزيابي پايان نامههاي كارشناسي ارشد در دانشكده مطابق فرم انتهاي اين راهنما انجام ميشود .الزم به ذكر
است امتياز مقاله كنفرانس تنها درصورت پذيرش و ارائه مقاله (انجام ثبت نام اگر كنفرانس برگزار نشده باشد) تعلق
خواهد گرفت .امتياز مقاله در مجالت نيز به شرط پذيرش چاپ مقاله ،تعلق ميگيرد.
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 -2-3نكات مهم مقررات و آيين نامه هاي آموزشي دوره كارشناسي ارشد دانشگاه
در اين فصل برخي نكات مهم جهت اطالع دانشجويان و اساتيد راهنما تأكيد مي شود بديهي است مطالعه دقيق آيين
نامه دوره كارشناسي ارشد و پيگيري مصوبات و مقررات جاري دوره هاي تحصيالت تكميلي از وظايف دانشجويان دوره
هاي تحصيالت تكميلي است و توصيه ميشود اين موارد به صورت مستمر از طريق صفحه اينترنتي معاونت آموزشي
دانشگاه ،بخش تحصيالت تكميلي پيگيري شود .مع الوصف برخي موارد مهم كه ناظر به مواد مختلف آيين نامه
دانشگاه هستند به انضمام برخي نكات مربوط به ثبت نام ،برگزاري جلسه دفاع و فراغت از تحصيل ذيال به نظر مي
رسند.
در رابطه با موضوع ماده  :5طول دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته  2سال ( 4نيمسال تحصيلي) است.

تبصره :در موارد استثنايي ،افزايش طول دوره فقط با تشخيص شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه مجاز است در هر
صورت ،سنوات تحصيلي در هر دو شيوه نبايد از  2/5سال ( 5نيمسال تحصيلي) تجاوز كند
در رابطه با موضوع ماده  : 6دانشجوي دوره كارشناسي ارشد در هر دو شيوه آموزشي و آموزشي -پژوهشي ميتواند
حداكثر يك نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده كند مدت مذكور جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب ميشود
تبصره : 9مرخصي تحصيلي در اولين نيمسال تحصيلي امكان پذير نيست

تبصره : 2موافقت با حداكثر دو نيمسال تحصيلي مرخصي بدون احتساب در مدت مجاز (سنوات تحصيلي) با ارائه مدارك
مستدل در شرايط زير ممكن است
الف –خانم هايي كه دوران بارداري و زايمان را سپري ميكنند
ب –دانشجوياني كه با تأييد بهداري دانشگاه به بيماري بسيار حاد و مزمن مبتال شده اند
تبصره : 3درخواست مرخصي بايد قبل از شروع ثبت نام در هر نيمسال تحصيلي (طبق تقويم آموزشي نيمسال مربوط)
به مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه تسليم شود موافقت دانشگاه با مرخصي تحصيلي دانشجو با توجه به وضعيت
تحصيلي دانشجو صورت ميگيرد و منوط به اين است كه ادامه تحصيل دانشجو از آن به بعد با مشكل مواجه نشود
در رابطه با موضوع ماده  : 95چنانچه رشته مقطع كارشناسي دانشجو با رشته قبولي وي در مقطع كارشناسيارشد
تجانس نداشته باشد ،در صورت لزوم و با تشخيص شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده ،دانشجو موظف است تعدادي از
درسها را تحت عنوان درسهاي جبراني بگذراند
تبصره 9ليست دروس جبراني هر گرايش در همين دفترچه ذكر شدهاند.
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تبصره : 2در انتخاب درسها ،اولويت با درسهاي جبراني است گذراندن كليه درسهاي جبراني تا انتهاي نيمسال دوم
تحصيلي الزامي است و در غير اين صورت دانشجو جهت ثبت نام غيرمجاز شده و تصميم گيري نهايي در مورد وي فقط
در اختيار كميسيون موارد خاص دانشگاه است .حذف اضطراري ) (Wبراي درسهاي جبراني امكان پذير نيست.
تبصره : 3به ازاي حداقل  3واحد درس جبراني يا بيشتر ،دانشجو ميتواند يك نيمسال بيش از طول دوره كارشناسي
ارشد ( 4نيمسال تحصيلي) به تحصيل بپردازد اين نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود و در هر حال
طول دوره(طبق ماده  5اين آيين نامه) نبايد از 2/5سال تجاوز كند و امكان افزايش سنوات تحصيلي ديگري مرتبط با اخذ
درسهاي جبراني وجود ندارد.
تبصره : 4مطابق ماده  99اين آيين نامه ،حداقل نمره قبولي در هر درس جبراني ( 92از  )20است نمره دروس جبراني
در كارنامه دانشجو ثبت مي شود اما در احتساب ميانگين نمرات نيمسال تحصيلي و ميانگين كل نمرات دانشجو منظور
نمي شود
در رابطه با موضوع ماده  : 91در هر زمان كه مشخص شود دانشجو در دو نيمسال تحصيلي داراي ميانگين نمرات كمتر
از  94بوده است ،از ادامه تحصيل محروم مي شود ،حتي اگر به داليلي مانند تأخير در وصول نمرات ،دانشجو در نيمسال
بعدي ادامه تحصيل داده يا مشغول انجام پايان نامه كارشناسيارشد شده باشد
تبصره  : 9اگر پس از گذراندن كليه واحدهاي درسي دوره (در هر دو شيوه) ،ميانگين كل نمرات دانشجو از  94كمتر
باشد ،در صورتي كه هنوز حداقل ،يك نيمسال تحصيلي از مدت مجاز تحصيل وي باقي مانده باشد ،ميتواند درسهايي را
كه در آنها نمره كمتر از  94گرفته است ،در اولين نيمسال تحصيلي ممكن تكرار كند و در صورت جبران كمبود ميانگين
كل ،دانش آموخته شود دانشجويي كه به هر دليل نتواند از اين فرصت استفاده كند ،از ادامه تحصيل و دريافت مدرك
تحصيلي محروم مي شود
تبصره : 2تاريخ فارغ التحصيلي دانشجويان كارشناسي ارشد در هر دو شيوه آموزش محور ( بدون پايان نامه ) و آموزشي
 پژوهشي (با پايان نامه ) كه در نيمسال آخر در درسي غير از پايان نامه نيز ثبت نام دارند ،تاريخ رسمي پايان نيمسال( 30بهمن براي نيمسال اول 39 ،تير براي نيمسال دوم و  39شهريور براي نيمسال تابستان) است براي دانشجويان
كارشناسي ارشد در شيوه آموزشي پژوهشي (با پايان نامه ) كه در نيمسال آخر تحصيل فقط در درس پايان نامه ثبت
نام دارند ،تاريخ فراغت از تحصيل همان تاريخ دفاع از پايان نامه است
در رابطه با موضوع ماده  : 22انتخاب شيوه آموزشي فقط تا پايان نيمسال دوم از طريق ارائه درخواست و كسب
مجوزهاي الزم امكان پذير است
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در رابطه با موضوع ماده  : 23پس از انتخاب و تصويب موضوع پايان نامه ،تا زماني كه پايان نامه كامالً به انجام نرسيده
است ،دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيلي در درس پايان نامه كارشناسي ارشد ثبت نام كند نمره پايان نامه
در آخرين نيمسال تحصيلي (كه دفاع از پايان نامه در آن انجام شده) در كارنامه دانشجو وارد مي شود
تبصره : 9جهت برگزاري دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد ،اخذ مجوز برگزاري دفاع حداقل  2هفته قبل از زمان تقريبي

دفاع از پايان نامه ،از اداره تحصيالت تكملي دانشگاه الزامي است برگزاري هر گونه جلسه دفاع بدون اخذ مجوزهاي الزم از
اداره كل تحصيالت تكميلي دانشگاه فاقد رسميت قانوني است و نتايج آن به هيچ وجه قابل استناد نخواهد بود
تبصره  : 2فرم گزارش دفاع از پايان نامه بايد حداكثر تا دو هفته بعد از تاريخ دفاع به اداره تحصيالت تكميلي دانشگاه
ارسال شود دانشجو موظف است حداكثر تا دو ماه بعد از تاريخ دفاع ،مراحل تصحيح ،تكميل و تحويل پايان نامه خود را
انجام داده تا فرم تبديل حرف Jبه نمره قبولي به اداره تحصيالت تكميلي دانشگاه فرستاده شود
تبصره : 3چنانچه فرم تبديل Jدر ظرف اين دو ماه به اداره كل تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال نشود ،نمره عددي
منظور نمي شود ،و وضعيت Jتبديل به Pass Pخواهد شد
تبصره  : 4نمره پايان نامه در صورت انجام دفاع از پايان نامه تا مهلت مقرر توسط مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه به
صورت عددي و پس از نيمسال پنجم تحصيلي ( 30دي ماه براي دانشجويان ورودي در نيمسال اول و  39خرداد ماه
براي دانشجويان ورودي در نيمسال دوم) براي تمامي گرايشها به صورت رد يا قبول در كارنامه وارد ميشود .
در رابطه با موضوع ماده  : 21در صورتي كه پايان نامه ،از نظر هيأت داوران ،مردود تشخيص داده شود ،دانشجو ميتواند
در مدتي كه از حداكثر سنوات مجاز تحصيل وي تجاوز نكند ،پايان نامه خود را كامل كرده و بار ديگر در زماني كه هيأت
داوران تعيين مي كنند از آن دفاع كند دانشجويي كه در فرصت تعيين شده نتواند از پايان نامه خود با موفقيت دفاع
كند ،از ادامه تحصيل و دريافت مدرك تحصيلي محروم ميشود
در رابطه با موضوع ماده  :39چنانچه با موافقت گروه آموزشي و شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده اجازه مهمان شدن
درسي در خارج دانشگاه داده شود ،در صورت قبولي در آن درس نمره آن به صورت غير عددي (قبول يا رد) وارد
كارنامه خواهد شد.
در رابطه با حذف درس(حذف : )W
الف –حذف درس در هر نيمسال فقط براي يك درس در زمان تعيين شده از سوي اداره خدمات آموزشي مطابق تقويم
آموزشي آن نيمسال امكان پذير است
ب –دانشجوي مشمول آموزش رايگان ،در صورت حذف غير موجه درس (به تشخيص شوراي تحصيالت تكميلي
دانشگاه) ،با انتخاب مجدد آن درس ،موظف به پرداخت هزينه درس مربوطه مطابق تعرفه مصوب هيات امناي دانشگاه
است.
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ج –در صورتي كه تعداد واحدها پس از حذف درس مورد نظر كمتر از حد نصاب تعيين شده در مقطع مربوط شود ،تأييد
معاون تحصيالت تكميلي دانشكده(صرفاً براي موارد خاص و خارج از كنترل دانشجو با ارائه داليل مستند) الزم است و
در اين صورت آن نيمسال از نظر مشروطي و سنوات يك نيمسال كامل محسوب ميشود
د –حذف درس در مقطع كارشناسي ارشد براي دروس پايان نامه ،و سمينار امكان پذير نيست

برخي نكات مرتبط با ثبت نام
 )9دانشجويان كارشناسي ارشد در طول دوره تحصيل خود موظف به رعايت و تكميل برنامه آموزشي پژوهشي خود زير
نظر دانشكده مربوطه و مطابق آخرين برنامه مصوب دوره هستند عواقب هرگونه مغايرت با برنامه مصوب يا مقررات جاري
دوره بدون هماهنگي قبلي با دانشكده و مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه به عهده دانشجو است و پرداخت جريمه يا
هزينه هاي مصوب در اين موارد الزامي خواهد بود
 )2مسئوليت ثبت نام به موقع (مطابق تقويم آموزشي دانشگاه) در هر نيمسال تحصيلي و اخذ تعداد كافي واحد مطابق
برنامه هر گرايش با شخص دانشجو است تأكيد مي شود كه پس از درج دروس و نمرات در كارنامه تحصيلي دانشجو در
سيستم آموزش دانشگاه ،تغييرات ،اعم از حذف يا اضافه دروس( مگر در زمان مجاز ترميم ثبت نام و حذف يك درس در
موعد حذف  ) Wو يا تغيير نمره درس به هيچوجه امكان پذير نخواهد بود لذا ،از كليه دانشجويان و اساتيد محترم تقاضا
مي شود كه در ثبت نام دروس و ارسال به موقع نمرات نهايت دقت نظر را به عمل آورده و قبل از ارسال يا اقدام به ثبت
موارد در سيستم آموزش دانشگاه بررسيهاي الزم را انجام داده و موارد را دقيقاً نهايي كنند همچنين اخذ درس مازاد بر
تعداد مورد نياز براي فارغ التحصيلي ،با مسووليت دانشجو صورت گرفته و امكان حذف اختياري آن از كارنامه و يا عدم
احتساب نمره آن در معدل كل دانشجو ،امكان پذير نميباشد(.به بند  23صفحات قبل نيز توجه شود)
 )3كليه دانشجويان محترم موظفند پس از انتخاب و تصويب موضوع پايان نامه تا زمانيكه پايان نامه كامالً به انجام
نرسيده است ،در هر نيمسال تحصيلي براي آن ثبت نام كنند( .در صورتي كه دانشجو در كل واحدهاي پايان نامه قبالً
ثبت نام كرده الزم است با شماره پايان نامه در صفر واحد ثبت نام به عمل آورد تا منصرف از تحصيل شناخته نشود).
 )4طبق ماده  25مجموعه مقررات و آيين نامه هاي آموزشي دوره كارشناسي ارشد ،دانشجو موظف است پس از پايان
نيمسال اول و قبل از شروع نيمسال سوم تحصيل ،موضوع پايان نامه خود را با نظر استاد راهنما انتخاب كند موضوع
پايان نامه پس از تاييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده و تعريف الكترونيكي آن در سيستم آموزش قطعيت مييابد
 )5دانشجويان روزانه و نوبت دوم براي ثبت نام آخرين نيمسال تحصيلي در صورتي كه در آن نيمسال واحد درسي ندارند
و كل واحدهاي پاياننامه را قبالً ثبت نام كردهاند الزم است در آن نيمسال با صفر واحد در درس پايان نامه ثبت نام
داشته باشند.
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 )6دانشجويان روزانه و نوبت دوم كه قصد دفاع از پايان نامه در نيمسال تابستان را دارند (در صورتي كه نيمسال تابستان
جزء سنوات مجاز آنها باشد) ،چنانچه كل واحدهاي پايان نامه را قبالً ثبت نام كرده اند نيازي به ثبت نام پايان نامه صفر
واحدي در نيمسال تابستان ندارند
 )7در صورتي كه دانشجويان بند  6و  7نياز به هر گونه گواهي مبني بر دانشجو بودن داشته باشند ،الزم است در نيمسال
مربوطه ثبت نام داشته باشند.
 )3هرگونه بررسي درخواست در زمان مقرر يا صدور هر گونه گواهي توسط اداره كل آموزش و تحصيالت تكميلي دانشگاه
منوط به داشتن ثبت نام قطعي در سيستم آموزش در نيمسال مربوط و عدم وجود نقايص يا مشكالت آموزشي در پرونده
دانشجو است لذا به كليه دانشجويان توصيه مي شود پس از مطالعه دقيق آيين نامه هاي آموزشي دوره كارشناسي ارشد
دانشگاه در زمان مقرر (مطابق تقويم دانشگاه) نسبت به ثبت نام خود اقدام كنند
نكاتي در خصوص برگزاري جلسه دفاع از پاياننامه :
 جلسه دفاعيه از پاياننامه ،جلسه اي كامالً علمي و رسمي ميباشد .بستگان عالقمند براي شركت در اين
مراسم ميتوانند پس از پايان جلسه دفاع و پرسش و پاسخ كه با حضور داوران و دانشجويان انجام ميشود،
نسبت به اهدا گل و گرفتن عكس اقدام نمايند.
 در حين برگزاري جلسه گرفتن عكس مجاز نيست .هرگونه ضبط صدا و تصوير برداري از جلسه نيز بايد علني
بوده و با كسب اجازه از مدير جلسه دفاع صورت گيرد.
برخي نكات مرتبط با فراغت از تحصيل
 )9تاريخ فارغ التحصيلي دانشجويان كارشناسي ارشد با پايان نامه همان تاريخ دفاع از پايان نامه است ،مگر آن كه
دانشجو در آن نيمسال واحد درسي الزامي داشته باشد در اين صورت تاريخ رسمي پايان نيمسال (  30بهمن براي
نيمسال اول 39 ،تير براي نيمسال دوم و  39شهريور براي نيمسال تابستان) به عنوان تاريخ فارغ التحصيلي محسوب مي
شود براي دانشجويان كارشناسي ارشد بدون پايان نامه نيز تاريخ فارغ التحصيلي تاريخ رسمي پايان نيمسال است
 )2دانشجويان الزم است ظرف مدت شش ماه از اتمام آخرين نيمسالي كه ثبت نام داشته اند براي انجام امور مربوط به
فراغت از تحصيل خود (پس از انجام مقدمات كار در دانشكده و تسويه حساب با ساير واحدهاي دانشگاه) به اداره دانش
آموختگان مراجعه كنند در صورت مراجعه پس از مهلت مقرر ،انجام امور مربوط به فراغت از تحصيل منوط به پرداخت
هزينه و كارمزد تعيين شده خواهد بود
 )3به دانشجويان محترم توصيه ميشود كه بالفاصله پس از دفاع از پايان نامه نسبت به طي مراحل فراغت از تحصيل،
تسويه حساب و اخذ مدرك تحصيلي مطابق مقررات جاري دانشگاه اقدام كنند( .فرآيند فراغت از تحصيل ميتواند بسته به
شرايط تا  2ماه به طول انجامد) .بديهي است درصورت عدم مراجعه جهت طي مراحل فارغ التحصيلي ،دانشجو ملزم به
21

رعايت مقررات مربوطه جهت تكميل و بازبيني پرونده و پرداخت هزينه هاي مصوب خواهد بود( .بازه زماني عادي جهت
مراجعه براي طي مراحل فراغت از تحصيل تا  6ماه پس از زمان دفاع ازپاياننامه است ).همچنين مسئوليت عواقب ناشي
از تأخير نظير غيبت در نظام وظيفه و غيره بر عهده دانشجو خواهد بود
 )4تعداد واحد الزم براي فارغ التحصيلي در دوره كارشناسي ارشد (براي هردو شيوه آموزشي-پژوهشي و شيوه آموزش
محور) به شرح زير است:
شيوه آموزشي-پژوهشي با  21واحد شامل  29واحد درس 2 ،واحد سمينار و  6واحد پاياننامه
شيوه آموزش محور با  32واحد شامل  30واحد درس و  2واحد سمينار
چند نكته ديگر:
 فعال سازي آدرس الكترونيكي با دامنه آدرس دانشگاه و پيگيري اطالعيه هاي ارسالي تحصيالت تكميلي
دانشكده الزامي است .بديهي است كه مسئوليت كليه عواقب ناشي از عدم مراجعه دانشجو به پست الكترونيكي
دانشگاهي خود بر عهده دانشجو است.
 بررسي درخواستهاي آموزشي و ساير درخواستها فقط با ارائه فرم درخواست دانشجويي از تحصيالت تكميلي
دانشكده امكان پذير است .تاييد استاد راهنما و پيوست كردن آخرين كارنامه به آن براي بررسي درخواست
الزامي است.
 اطالعيههاي دفتر تحصيالت تكميلي دانشكده در بخش "اخبار و اطالعيهها" در وبسايت دانشكده به آدرس
 www.ee.sharif.ir/graduate-studiesوجود دارند.
 كليه فرمهاي مورد نياز دانشجويان تحصيالت تكميلي در سايت هاي زير قابل دسترس مي باشند :
سايت دانشكده www.ee.sharif.ir/graduate-studies
سايت معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه www.sharifgradschool.ir/fa/index.asp
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 - 2-4گرايشهاي مقطع كارشناسي ارشد
در ادامه گرايشهاي مختلف كارشناسي ارشد به شرح ذيل معرفي ميگردند.
مهندسي برق  -الكترونيك  :هدف از اين دوره تربيت دانشجوياني با توانايي طراحي ادوات ،مدارهايمجتمع و
سيستمهاي الكترونيك و سيستمهاي ديجيتال با كاربردهاي فني و صنعتي ،و همچنين قابليت پژوهش ،نوآوري و
تدريس درزمينه ادوات نيمههادي ،مدارهاي الكترونيكي ،كاربرد ميكروپروسسورها ،مدارهاي واسطه كامپيوتري،
پردازش سيگنالهاي ديجيتال وتوانايي تجزيه وتحليل سيستمهاي الكترونيكي و ديجيتال ميباشد.
دروس كارشناسي ارشد مهندسي برق  -الكترونيك ( گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك)
دروس جبراني

اصول ادوات حالت جامد( يا فيزيك الكترونيك)
 -الكترونيك آنالوگ (يا الكترونيك )3

دروس اجباري

 طراحي مدارهاي CMOS I تئوري و تكنولوژي ساخت قطعات الكترونيك -الكترونيك ديجيتال

سمينار كارشناسي ارشد الكترونيك

 2واحد

( 6واحد)
( 1واحد)

پايان نامه كارشناسي ارشد
دروس اختياري
( 92واحد)

*

 6واحد
 طراحي مدارهاي CMOS II طراحي مدارهاي مجتمع مدارهاي مجتمع خيلي فشرده فيزيك حالت جامد پيشرفته مدارهاي مجتمع RF الكترونيك پيشرفته فيلترهاي مجتمع كاربرد مدارهاي مجتمع طراحي مدارهاي مبدل دادهو تا دو درس ك.ارشد از ساير گرايشهاي مهندسي برق با
توصيه استاد راهنما

جمع  21 :واحد
* در دوره كارشناسي ارشد بدون پايان نامه با درسهاي اختياري جايگزين شده و تعداد واحد الزم  32واحد ميباشد

1

دروس كارشناسي ارشد مهندسي برق  -الكترونيك ( گرايش افزاره هاي ميكرو و نانو الكترونيك)
اصول ادوات حالت جامد( يا فيزيك الكترونيك)

دروس جبراني
( 3واحد)

دروس اجباري

 تئوري و تكنولوژي ساخت قطعات الكترونيك مكانيك كوانتمي كاربردي فيزيك حالت جامد پيشرفته -ادوات حالت جامد پيشرفته

سمينار كارشناسي ارشد الكترونيك

 2واحد

( 92واحد)

پايان نامه كارشناسي ارشد
دروس اختياري
( 1واحد)

*

 6واحد
 مدارهاي مجتمع نوري اصول ابررساني كوانتم الكترونيك مهندسي مدارهاي مجتمع نوري II الكترونيك نوري تكنولوژي و كاربرد ليزر ادوات ابررسانا مشخصهيابي مواد و ادوات نيمه هادي ساخت ادوات نيمه هادي نوري بلورهاي فوتونيو تا دو درس ك.ارشد از ساير گرايشهاي مهندسي برق با
توصيه استادراهنما

جمع  21 :واحد
* در دوره كارشناسي ارشد بدون پايان نامه با درسهاي اختياري جايگزين شده و تعداد واحد الزم  32واحد ميباشد

2

دروس كارشناسي ارشد مهندسي برق  -سيستمهاي الكترونيك ديجيتال
-

طراحي سيستمهاي
ريزپردازنده )I

-

پردازش عالئم ديجيتال

دروس اجباري

-

ريزپردازنده 2

( 92واحد)

-

ساختار پيشرفته كامپيوتر

دروس جبراني
( 6واحد)

ميكروپروسسوري

(يا

 طراحي سيستمهاي مجتمع خيلي فشرده ديجيتال()VLSI
و يكي از دو درس:

سمينار كارشناسي ارشد سيستمهاي ديجيتال
پايان نامه كارشناسي ارشد

*

-

شبكههاي مخابرات دادهها

-

برنامه نويسي و ساختارهاي موازي

 2واحد
 6واحد

دروس اختياري

-

شبكههاي عصبي مصنوعي و كاربردهاي آن

( 1واحد)

-

معماريهاي مدارهاي مجتمع خيلي فشرده ديجيتال

-

مباحثي در سيستمهاي ديجيتال

-

مباحثي در سيستمهاي ديجيتال (مباحث منتخب
تكنولوژي و مديريت)

-

سيستمهاي فازي

-

ديد كامپيوتري

-

برنامهنويسي اينترنت

-

مدارهاي واسط كامپيوتري

-

مسائل مخصوص در سيستمهاي ديجيتال

-

مسائل مخصوص (طراحي ساختاري سامانه هاي
ديجيتالي)

-

مباحث ويژه در مدارهاي مجتمع خيلي فشرده

-

تشخيص و تحمل خرابيها

-

بينايي ماشين

-

يادگيري آماري

-

يكي از دروس مورد تاييد دانشكده كامپيوتر
(پيوست)

-

مباحثي در سيستمهاي ديجيتال (مباحث منتخب
(جزء واحد و معدل
تكنولوژي و مديريت)
محسوب نمي شود)

از ساير گرايشهاي مهندسي برق:

3

-

طراحي ميكروالكترونيك براي شرايط سخت

-

جنگ الكترونيك

-

پردازش تصاوير ديجيتال

-

پردازشگرهاي سيگنال

-

شبكههاي مخابرات دادهها

-

امنيت در سيستمها و شبكههاي كامپيوتري

-

شبكه مخابرات داده پيشرفته

-

الكترونيك ديجيتال

-

طراحي سيستم بلوتوث

 طراحي سيستم WLAN 802.11aو تا دو درس ارشد از ساير گرايشهاي مهندسي برق با توصيه
استاد راهنما

جمع  21 :واحد
* در دوره كارشناسي ارشد بدون پايان نامه با درسهاي اختياري جايگزين شده و تعداد واحد الزم  32واحد ميباشد

4

مهندسي برق  -كنترل ،هدف از اين دوره تربيت دانشجوياني با توانايي تجزيه و تحليل سيستمها و كنترل فرآيندها
اعم از خطي ،غيرخطي و ديجيتال با كاربردهاي مختلف از جمله صنعتي و نظامي ميباشد .دانشآموختگان اين دوره
قابليت پژوهش ،آموزش و نوآوري در زمينه سيستمهاي صنعتي و ابعاد وسيع و كنترل آنها را با پارامترهاي مختلف را
خواهند داشت.
دروس كارشناسي ارشد مهندسي برق  -كنترل
دروس جبراني

 كنترل مدرن -كنترل ديجيتال

دروس اجباري

سه درس از پنج درس :
 كنترل بهينه كنترل سيستم هاي چند متغيره كنترل مقاوم كنترل غيرخطي -رياضيات مهندسي پيشرفته

سمينار كارشناسي ارشد كنترل

 2واحد

( 6واحد)
( 1واحد)

پايان نامه كارشناسي ارشد
دروس اختياري
( 95واحد)

*

 6واحد
 پردازش عالئم ديجيتال 9 تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه شناسايي سيستم ها كنترل مبتني بر پيش بيني مدل فيلترهاي وفقي ناوبري اينرسي كنترل تطبيقي منطق فازي و كاربردهاي آن شبكه هاي عصبي مصنوعي و كاربردهاي آن كنترل سيستم هاي ابعاد وسيع كنترل هوشمند كنترل ربات 9 كنترل ربات 2 ابزار دقيق پيشرفتهو يك درس ك.ارشد از ساير گرايشهاي مهندسي برق با
توصيه استاد راهنما و تاييد مدير گروه .اخذ بيش از دو
درس از ساير گرايشها بايد به تصويب شوراي گروه برسد.

جمع  21 :واحد
* در دوره كارشناسي ارشد بدون پايان نامه با درسهاي اختياري جايگزين شده و تعداد واحد الزم  32واحد ميباشد

5

مهندسي برق  -قدرت (الكترونيك قدرت و ماشينهاي الكتريكي) ،زمينه تحقيقاتي دانشجويان در اين گرايششامل
تجزيه و تحليل ،طراحي و كنترل ماشينهاي الكتريكي و كاربرد و بررسي مسائل جانبي آنها ميباشد .در زمينه
الكترونيك قدرت نيز تمركز بر روي طراحي ،ساخت و بررسي انواع مبدلهاي الكترونيك قدرت ،كاربرد آنها در صنعت و
اثرات آن بر روي كيفيت برق ميباشد.
دروس كارشناسي ارشد مهندسي برق  -قدرت (گرايش الكترونيك قدرت و ماشينهاي الكتريكي)
دروس جبراني

 الكترونيك صنعتي -تبديل انرژي الكتريكي  (2يا ماشين هاي الكتريكي )III

دروس اجباري

سه درس از ميان :
 تئوري جامع ماشين هاي الكتريكي الكترونيك قدرت I كنترل ماشينهاي الكتريكي طراحي ماشين هاي الكتريكي كيفيت توان الكتريكي -عايقها و فشار قوي پيشرفته

سمينار كارشناسي ارشد قدرت

 2واحد

( 6واحد)
( 1واحد)

پايان نامه كارشناسي ارشد
دروس اختياري
( 92واحد)

*

 6واحد
 مبدلهاي تشديدي و كليدزني نرم طراحي اجزاي مبدلهاي الكترونيك قدرت مدلسازي و كنترل مبدلهاي الكترونيك قدرت ماشينهاي الكتريكي غير سنتيسيستم هاي انتقال  DCو  ACانعطاف پذير كنترل توان راكتيو بررسي و شناخت انرژي هاي نو حالتهاي گذراي سيستم هاي قدرت قابليت اطمينان در سيستم هاي قدرتو تا دو درس ك.ارشد از ساير گرايشهاي مهندسي برق با توصيه
استادراهنما

جمع  21 :واحد
* در دوره كارشناسي ارشد بدون پايان نامه با درسهاي اختياري جايگزين شده و تعداد واحد الزم  32واحد ميباشد

6

مهندسي برق  -قدرت (سيستمهاي قدرت) ،زمينه تحقيقاتي اين گرايش مسائل مختلف در رابطه با توليد ،انتقال و
توزيع انرژي الكتريكي ميباشد .از جمله زمينههاي تحقيقاتي اين رشته برنامهريزي ،بهرهبرداري ،حفاظت ،پديدههاي
گذرا ،طراحي و هماهنگي عايقي فشار قوي ،ديناميك و قابليت اطمينان در شبكههاي الكتريكي است.
دروس كارشناسي ارشد مهندسي برق  -قدرت (گرايش سيستمهاي قدرت)
 -تحليل سيستمهاي انرژي الكتريكي  ( IIيا بررسي سيستمهاي قدرت )II

دروس جبراني

تبديل انرژي الكتريكي  ( 2يا ماشين هاي الكتريكي )III

(  6واحد)

دروس اجباري

سه درس از ميان :
 ديناميك سيستمهاي قدرت I تئوري ماشين هاي الكتريكي حالتهاي گذراي سيستمهاي قدرت قابليت اطمينان در سيستمهاي قدرت بهرهبرداري از سيستمهاي قدرت پيشرفته -كنترل توان راكتيو

سمينار كارشناسي ارشد قدرت

 2واحد

( 1واحد)

پايان نامه كارشناسي ارشد
دروس اختياري
(92واحد)

*

 6واحد
 برنامهريزي سيستمهاي قدرت قابليت اطمينان در سيستمهاي مهندسي سيستم هاي انتقال  DCو  ACانعطاف پذير كيفيت توان الكتريكي تجديد ساختار سيستمهاي قدرت سيستمهاي توزيع انرژي الكتريكي بررسي و شناخت انرژيهاي نو عايقها و فشار قوي پيشرفتهو تا دو درس ك.ارشد از ساير گرايشهاي مهندسي برق با توصيه استادراهنما

جمع  21 :واحد
* در دوره كارشناسي ارشد بدون پايان نامه با درسهاي اختياري جايگزين شده و تعداد واحد الزم  32واحد ميباشد

7

مهندسي برق  -مخابرات (سيستم) ،هدف از اين دوره تربيت دانشجوياني با توانايي تجزيه و تحليل و طراحي
سيستمهاي مخابراتي با كاربردهاي مختلف صنعتي و نظامي ميباشد .دانش آموختگان اين دوره قابليت پژوهش،
نوآوري و تدريس در زمينهسيستمهاي پيشرفته مخابراتي ،فنآوري اطالعات ،پردازش تصوير و صحبت يا مخابرات
سيار ،ماهوارهاي يا رادار را خواهند داشت.
دروس كارشناسي ارشد مهندسي برق  -مخابرات (گرايش سيستم)
دروس جبراني

-

مخابرات ديجيتال ( يا مخابرات )2

(  6واحد)

-

پردازش سيگنالهاي ديجيتال

دروس اجباري

 فرآيندهاي تصادفي -مخابرات پيشرفته

سمينار كارشناسي ارشد مخابرات

 2واحد

( 6واحد)

پايان نامه كارشناسي ارشد
دروس اختياري
( 95واحد)

*

 6واحد
 تئوري كدينگ تئوري اطالعات تئوري آشكارسازي تئوري تخمين تئوري صف سيستم هاي سوئيچينگ رمزنگاري اپتيك فوريه اصول سيستم هاي رادار مخابرات ماهواره اي شبكههاي مخابرات دادهها شبكههاي مخابرات داده پيشرفته انتقال داده و شبكههاي كامپيوتري پردازش صحبت پردازش تصاوير ديجيتال پردازش زمان  -فركانس پردازش گرهاي سيگنال پردازش سيگنالهاي ديجيتال II مخابرات نوري مخابرات نوري آماري فيبرنوري آزمايشگاه DSP فيلترهاي وفقي سيستم هاي مخابرات دسترسي باند پهنو تا دو درس ك.ارشد از ساير گرايشهاي مهندسي برق با
توصيه استادراهنما

جمع  21 :واحد
* در دوره كارشناسي ارشد بدون پايان نامه با درسهاي اختياري جايگزين شده و تعداد واحد الزم  32واحد ميباشد
8

مهندسي برق  -مخابرات ميدان و موج (مايكروويو و نوري) ،هدف از اين دوره تربيت دانشجوياني با توانايي طراحي و
تجزيه تحليل سيستمهاي مايكروويو ،نوري ،آنتنها و پديدههاي مختلف انتشار امواج الكترومغناطيسي ميباشد .دانش
آموختگان اين دوره قابليت پژوهش ،نوآوري و تدريس در زمينه انتقال ،پراكندگي و تفرق امواج الكترومغناطيسي،
تحليل و طراحي مدارها و سيستمهاي راديويي مايكروويو ،طراحي آنتنها يا تجزيه و تحليل سيستمهاي مخابرات نوري
را خواهند داشت.
دروس كارشناسي ارشد مهندسي برق  -مخابرات (گرايش مايكروويو و نوري)
دروس جبراني
(  6واحد)

 ميدانها و امواج" -مايكروويو و آنتنها" يا مايكروويو I

دروس تخصصي اجباري
( 1واحد)

 تئوري الكترومغناطيس پيشرفته رياضيات مهندسي پيشرفته -ادوات نيمههادي مايكروويو و نوري

دروس تخصصي انتخابي( 6واحد) :انتخاب
 2درس از يكي از خوشههاي (الف) يا (ب)

الف) خوشه ميدان و مايكروويو

" -طراحي مدارهاي فعال مايكروويو" يا "مايكروويو

"2
 آنتنهاي پيشرفته روشهاي عددي در الكترومغناطيسب) خوشه نوري

 نور موجبري نور غير خطي روشهاي عددي در الكترومغناطيسسمينار كارشناسي ارشد مخابرات
پايان نامه كارشناسي ارشد
دروس اختياري
( 6واحد)

*

 2واحد
 6واحد
 تئوري پراكندگي امواج الكترومغناطيس محيطهاي چنداليه و ساختارهاي پريوديكادوات فتونيكادوات مغناطيسي مايكروويو مخابرات ماهواره اي انتشارامواج در مخابرات بيسيم اپتيك فوريه فناوري تراهرتز ليزر و كريستالهاي فوتوني پالسمونيك و فرامواد حلقه هاي قفل فاز و تركيب كننده هاي فركانس9

 طرق اندازه گيري و مايكروويو مدارهاي غيرخطي مايكروويو تئوري و كاربرد ادوات نيمه هادي ميليمتري دروس اخذ نشده از دروس تخصصي انتخابيتوجه :اخذ دروس خارج از گرايش ،تنها با پيشنهاد استاد راهنما و
تصويب شوراي گرايش ممكن است.

جمع  21 :واحد
* در دوره كارشناسي ارشد بدون پاياننامه با درسهاي اختياري جايگزين شده و تعداد واحد الزم  32واحد ميباشد.
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مهندسي برق  -مخابرات امن و رمزنگاري ،هدف از اين دوره تربيت دانشجوياني است كه توانايي ايجاد امنيت در
سيستمها و شبكههاي مخابراتي و رايانهاي را دارا باشند .دانشآموختگان اين دوره قابليت پژوهش ،نوآوري و تدريس
در زمينه رمزنگاريو امنيت سيستمها و شبكههاي كامپيوتري را خواهند داشت .همچنين توان طراحي سيستمهاي
رمز براي كليه سيستمهاي مخابراتي رابدست خواهند آورد.
دروس كارشناسي ارشد مهندسي برق  -مخابرات (گرايش  -رمز)
دروس جبراني (  3واحد)

 -مخابرات ديجيتال ( يا مخابرات )2

دروس اجباري
( 92واحد)

 فرآيندهاي تصادفي اصول رمزنگاري رمزنگاري پيشرفته -رياضيات رمز نگاري

سمينار كارشناسي ارشد مخابرات

 2واحد

پايان نامه كارشناسي ارشد

*

دروس انتخابي
(حداقل يك درس از بين سه درس)
دروس اختياري
( 1واحد)

 6واحد
 تئوري اطالعات و كدينگ تئوري كدينگ مخابرات پيشرفته امنيت در سيستمها و شبكههاي كامپيوتري مباحث منتخب در رمزنگاري نهان سازي اطالعات رمزنگاري مشبكه مبنا پردازش صحبت شبكه مخابرات داده امنيت سيستم هاي نهفته طيف گسترده شبكه هاي مخابرات بي سيمو تا يك درس ك.ارشد از ساير گرايشهاي مهندسي برق با توصيه
استاد راهنما
تركيب دروس اختياري و انتخابي با مشورت استاد راهنما معين
ميشود.

جمع  21 :واحد
* در دوره كارشناسي ارشد بدون پايان نامه با درسهاي اختياري جايگزين شده و تعداد واحد الزم  32واحد ميباشد
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مهندسي برق  -مهندسي پزشكي (بيوالكتريك) ،هدف از اين دوره تربيت دانشجوياني با توانايي تجزيه و تحليل و
طراحي سيستمهاي بيوالكتريك و ابزار دقيق مرتبط با آن است .دانشآموختگان اين دوره قابليت پژوهش  -آموزش و
نوآوري درزمينههاي بيواينسترومنت ،مدلسازي سيستمهاي بيولوژيك ،تصويربرداري پزشكي يا پردازش سيگنالهاي
حياتي را خواهندداشت.
دروس كارشناسي ارشد مهندسي برق  -مهندسي پزشكي (بيوالكتريك)
 -فيزيولوژي

دروس جبراني
(  1واحد)

 اصول مهندسي پزشكي پردازش سيگنالهاي ديجيتالالف) سه درس از  5درس زير :
 سيستمهاي تصوير برداري پزشكي مدلسازي سيستمهاي بيولوژيكي پردازش سيگنالهاي حياتي بيواينسترومنت-ژنوميك محاسباتي

دروس اجباري
( 95واحد)

ب )دو درس از چهار درس زير :
 كنترل سيستمهاي فيزيولوژيكي اولتراسوند پزشكي پردازش و تحليل تصاوير پزشكي مدلسازي عصبيسمينار كارشناسي ارشد مهندسي پزشكي
پايان نامه كارشناسي ارشد

دروس اختياري
( 6واحد)

*

 2واحد
 6واحد
هاي MRI

 سيستم رباتيك بيواينسترومينت پيشرفته كنترل سيستمهاي عصبي-عضالني بينايي ماشين بينايي در انسان و ماشين پردازش سيگنالهاي حياتي 2 پردازش زمان – فركانس منطق فازي تشخيص الگو فشردهسازي تصاوير پزشكي پردازش سيگنالهاي ديجيتال 212

 جداسازي كور منابع و پردازش تنك حسگري فشرده روشهاي عددي بهينهسازي شبكههاي عصبي(در صورت عدم اخذ تشخيص الگو) فيزيك حالت جامد پيشرفته تجزيههاي تانسوري در پردازش سيگنال يادگيري آماري يادگيري آماري پيشرفته بيولوژي سيستمياخذ دروس اختياري ديگر به جز برنامه باال ،تنها با موافقت گروه
مجاز است.
جمع  21 :واحد
* در دوره كارشناسي ارشد بدون پايان نامه با درسهاي اختياري جايگزين شده و تعداد واحد الزم  32واحد ميباشد
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 - 2-5گردش كار دانشجويان كارشناسي ارشد
نيمسال اول
ـ آشنايي با گروه آموزشي و زمينههاي فعاليت آن و موضوعات پايان نامه هاي ارائه شده توسط استادان گروه
ـ انتخاب دروس و ثبت نام با مدير گروه
ـ تحقيق و آماده سازي زمينه انتخاب موضوع پايان نامه  -انتخاب استاد راهنما
ـ گذراندن دروس  1-92 :واحد (به اضافه دروس جبراني در صورت لزوم)
ـ انجام كار آموزشي در دانشكده*
نيمسال دوم
ـ انتخاب دروس و ثبت نام با استادراهنما
ـ گذراندن دروس  1-92 :واحد (به اضافه دروس جبراني در صورت لزوم)
ـ تدوين پيشنهاد موضوع پايان نامه و ارائه آن به مدير گروه تا  95تيرماه
ـ تصويب پايان نامه در گروه وشوراي تحصيالت تكميلي دانشكده
ثبت الكترونيكي پايان نامه در سيستم آموزشـ انجام كار آموزشي در دانشكده*
نيمسال سوم
ـ ثبت نام در پايان نامه زيرنظر استاد راهنما
 گذراندن دروس باقيماندهـ انجام كار پژوهشي پايان نامه
ـ انجام كار آموزشي در دانشكده*
نيمسال چهارم
ـ ثبتنام در پايان نامه زيرنظر استاد راهنما
ـ انجام كار پژوهشي پايان نامه
ـ تدوين پايان نامه زيرنظر استاد راهنما
ـ ارائه پايان نامه تدوين شده همراه با پيشنهاد هيأت داوران موردنظر استادراهنما و گروه آموزشي به معاونت پژوهشي
و تحصيالت تكميلي (حداقل دو هفته قبل از تاريخ دفاع)
ـ تصويب هيأت داوران و تعيين تاريخ دفاع از پايان نامه توسط معاون تحصيالت تكميلي و انجام دفاع تا قبل از 39
شهريور ماه
ـ تكميل فرمهاي فراغت از تحصيل زيرنظر استاد راهنما  ،تطبيق واحد توسط استاد راهنما و ارائه به مدير گروه
ـ مراجعه به معاون تحصيالت تكميلي براي تاييد تطبيق واحد و تاييد انجام كار آموزشي موظف دانشجويي
ـ تسويه حساب و اخذ گواهي فراغت از تحصيل
* براي دانشجوياني كه حداقل  3واحد جبراني داشته باشند ،يك نيمسال به برنامه باال اضافه ميشود.
** انجام يك كار آموزشي مربوط به اهداف آموزشي دانشكده براي دانشجويان نوبت اول ،اجباري و فراتر از آن براي
كليه دانشجويان تحصيالت تكميلي آزاد است.
14

تذكر :كار آموزشي شامل دستيار آموزشي ( ارائه كالس تمرين و تصحيح ورقه هاي تمرين) دروس دانشكده و دستيار
آزمايشگاههاي آموزشي دانشكده است .همكاري در آزمايشگاههاي پژوهشي دانشكده يا همكاري با دانشگاه در ساير
امور اجرايي و پژوهشي به عنوان كار آموزشي دانشكده مهندسي برق محسوب نميگردد.
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 -2-6مقررات دوره دكتري ويژه دانشكده مهندسي برق
دانشجو موظف است در دوره دكتري مطابق با آييننامه دكتري دانشگاه و الحاقيه ويژه دانشكده برق كه در ادامه
ميآيد ،تحصيلنمايد.
الحاقيه  - 9در رابطه با موضوع ماده  93آييننامه دكتري دانشگاه:
دروس دوره دكتري با نظر استادراهنما از ميان دروس دوره هاي تحصيالت تكميلي دانشكده انتخاب ميگردد.
دانشجو موظف است  93واحد درسي را با نظر استادراهنما از ميان دروس تخصصي دانشكده ،بگذراند .حداكثر 2
درس از دروس دانشجو ميتواند از ساير دانشكدهها ،اخذ گردد.
تبصره  :9گرفتن درس از ساير دانشكدهها با تاييد استاد راهنماي دانشجو ،و تاييد معاون تحصيالت تكميلي دانشكده
مجاز است .در غير اين صورت دروس اخذ شده جزو دروس گذرانده محسوب نخواهند شد.
تبصره  :2ميهمان شدن در دروس خارج از دانشگاه فقط با تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده مجاز است.
تبصره :3دانشجو موظف است حداكثر ظرف سه نيمسال دروس دوره آموزشي خود را با موفقيت گذرانده و در امتحان
جامع دكتري شركت كند.
تبصره  :4دروس مشترك دوره هاي كارشناسي و كارشناسيارشد (دروس مساوي دار) جزو دروس آموزشي دوره
دكتري محسوب نميگردند.
الحاقيه  - 2در رابطه با موضوع ماده  97آييننامه دكتري دانشگاه:
امتحان جامع در دانشكده مهندسي برق به صورت كتبي ،در دو جلسه (دراواخر ارديبهشت/اوايل خرداد در نيمسال
دوم يا اواخرآبان/اوايل آذر در نيمسال اول) برگزار ميشود .مواد درسي امتحان جامع شامل  4درس از دروس دوره
تحصيالت تكميلي است كه به پيشنهاد استاد راهنما و تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده تعيين ميگردند.
مجري امتحان جامع ،معاون تحصيالت تكميلي دانشكده يا شخصي كه توسط شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده
تعيين گردد ،ميباشد.
الحاقيه  - 3در رابطه با موضوع ماده  20آييننامه دكتري دانشگاه:
نمره قبولي در درسهاي امتحان جامع حداقل  95بوده و معدل كل دروس نبايد از  96كمتر باشد .در غيراينصورت
دانشجو مردود شناخته ميشود .در موارد استثنايي چنانچه معدل كل امتحان جامع باالي  96و فقط يك درس زير 95
باشد شورا ميتواند نمره تعويق امتحان را براي آزمون جامع درنظر بگيرد .در آزمون مجدد جامع دانشجوياني كه نمره
تعويق امتحان كسب كردهاند حق خواهند داشت كه تنها در آن ماده درسي كه در آن نمره زير پانزده كسب شدهبود
امتحان بدهند .البته اين ارفاق صرفا با نظر موافق شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده اعمال ميشود.
الحاقيه  - 4در رابطه با موضوع ماده  29آييننامه دكتري دانشگاه:
دانشجويان دكتري مهندسي برق بايد حداكثر تا پايان نيمسال چهارم تحصيلي از پيشنهاد پژوهشي خود در حضور
هيأت داوران دفاع نمايند( .حداكثر سنوات تحصيل در دوره آموزشي دكتري  4نيمسال است).
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پس از تصويب پيشنهاد رساله ،پيشرفت كار دانشجو بايد در پايان هر نيمسال به تاييد استادراهنما رسيده و هر سال
يك بار نيز درجلسهاي با حضور سه نفر از اساتيد ،ارائه و تاييد شود .عدم برگزاري جلسه بررسي پيشرفت ساليانه منجر
به درج نمره ” “Uبراي درس رساله در آن نيمسال ميگردد.
تبصره :در جلسه دفاع از پيشنهاد پژوهشي رساله دكتري ،گزارش پيشرفت كار دانشجويان دكتري ،ميبايست حداقل
 3نفر از حاضران (با در نظر گرفتن استادراهنما) داراي زمينه تخصصي گروه مربوطه باشند.
الحاقيه  - 5در رابطه با موضوع ماده  25آييننامه دكتري دانشگاه:
تعداد واحدهاي رساله دكتري مهندسي برق  24واحد است.
الحاقيه  - 6در رابطه با موضوع ماده  27آييننامه دكتري دانشگاه:
از نظر شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده براي كسب مجوز دفاع از رساله ،الزم است دانشجو داراي حداقل دو
انتشارات مستخرج از رساله باشد كه يكي از اين دو انتشارات بايد در مجالت معتبر بين المللي (به تشخيص شوراي
تحصيالت تكميلي دانشكده) چاپ يا پذيرفته شده باشد .مورد دوم ميتواند ارائه مقاله دركنفرانسهاي معتبر يا
انتشارات مجلهاي باشد .دانشجو ميبايست نويسنده اول اين مقاالت باشد .پس از كسب مجوز دفاع از شوراي تحصيالت
تكميلي دانشكده ،ارزيابي علمي پايان نامه صرفاً توسط داوران انجام گرفته و شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده فقط
مالكهاي مورد نظر را كه شامل پايبندي به سنوات مقرر قانوني و كيفيت انتشارات پژوهشي دانشجو است را جهت
ارزيابي به داوران اعالم مينمايد.
مالك مورد نظر براي امكان كسب درجه عالي ازنظر انتشارات پژوهشي اين است كه دانشجو داراي حداقل  2مقاله
پذيرفته شده در مجالت معتبر بين المللي (به تشخيص شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده) ،مستخرج از كار رساله
بوده و حداقل يكي از اين دو مقاله در مجالت طراز اول (به تشخيص شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده) چاپ شده
باشد .شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده براي تشخيص طراز و اعتبار مجالت ،ارزيابي كميته تخصصي بررسي
ژورنالها در دانشكده را مد نظر قرار خواهد داد .براي مالك مورد نظر درخصوص پايبندي سنوات قانوني به الحاقيه 3
مراجعه كنيد.
تبصره  :پس از موافقت استادراهنما براي دفاع الزم است درخواست صدور مجوز دفاع و ديگر مدارك الزم حداقل دو
ماه قبل از تاريخ تقريبي دفاع به دفترتحصيالت تكميلي دانشكده ارائه شود.
معاون تحصيالت تكميلي دانشكده بعد از گرفتن تاييد گروه آموزشي ،تصويب اجازه دفاع در شوراي تحصيالت تكميلي
دانشكده و دريافت گزارش فرم ارزيابي مجوز دفاع را براي دو هفته بعد از آن تاريخ صادر مينمايد.
الحاقيه  - 7در رابطه با موضوع ماده  23آييننامه دكتري دانشگاه:
هيئت داوران با پيشنهاد شوراي گروه آموزشي و تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده با تركيب زير ميباشد :
 استاد راهنما حداقل  3نفر از دانشكده يا دانشگاه (حداقل  2نفر از دانشكده) در زمينه تخصصي مرتبط با رساله كه حداقل يكي ازآنها داراي مرتبه دانشياري يا باالتر باشند.
 حداقل  2نفر از بيرون دانشگاه در زمينه تخصصي مرتبط كه حداقل يكي از آنها داراي مرتبه دانشياري يا باالترباشند.
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 داوران با مرتبه استادياري بايد داراي حداقل سه سال سابقه فعاليت در دورههاي تحصيالت تكميلي باشند.تبصره  : 9افراد مجرب با مدرك دكتري خارج از دانشگاه با تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده نيز ميتوانند
عضو هيئت داوران باشند.
تبصره  : 2در جلسه دفاع از رساله دكتري حداقل  4نفر از حاضران (با درنظر گرفتن استادراهنما) داراي زمينه
تخصصي گروه مربوطه باشند.
همچنين الزم است دانشجويان جهت ارسال مقاله به كنفرانسهاي بينالمللي به نام دانشگاه صنعتي شريف ،مقاله خود
را با تاييد و همكاري استاد راهنما يا يكي از اعضاي هيئت علمي دانشكده ارسال نمايند .رعايت مقررات اعالم شده
دانشگاه در اين مورد ضروري بوده و تخطي از آن موجب برخورد انضباطي خواهد شد.
الحاقيه  –3در رابطه با موضوع ماده  30آييننامه دكتري دانشگاه:
عالوه بر شرط ياد شده در الحاقيه  ، 6از نظر شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده سقف درجه ارزيابي رساله
دانشجوياني كه مدت تحصيل آنها بيش از  5/5سال طول بكشد" ،بسيار خوب" است .اين الحاقيه مشمول كساني
ميشود كه بعد از بهمن  9314از رساله خود دفاع ميكنند.
الحاقيه  - 1در رابطه با موضوع ماده  39و پيوست  2آييننامه دكتري دانشگاه:
دانشجويان دكتراي دانشكده مهندسي برق موظف به اخذ  3بار درس سه واحدي دستيار آموزشي ( )25TA0در طول
دوره تحصيل خود هستند .فعاليتهاي آموزشي زير براي محاسبه واحد معادل كار آموزشي در نظر گرفته ميشوند:



ارائه درس سه واحدي معادل  3واحد 25TA0
دستيار آزمايشگاه آموزشي معادل  9/5واحد 25TA0

 دستيار آموزشي ( ارائه كالس تمرين و تصحيح ورقه هاي تمرين) دروس (كارشناسي و ك .ارشد) دانشكده
معادل  9واحد 25TA0
الزم به ذكر است همكاري با دانشگاه در ساير امور اجرايي و پژوهشي يا تدريس در دانشگاه هاي ديگربه عنوان واحد
دستيار آموزشي دانشكده مهندسي برق محسوب نميگردد.
 -2-7اخالق علمي و حرفهاي
پايبندي عملي به اصول اخالق علمي و حرفهاي و رعايت امانت و صداقت در كليه گزارشها ،پايان نامه و مقاالت و
ذكر دقيق ماخذ در يكايك موارد از اصول مورد تاكيد دانشگاه صنعتي شريف و از شاخصهاي مورد انتظار از
دانشآموختگان اين دانشگاه است .هر گونه تخطي از اين اصول تخلفي جدي تلقي شده و ميتواند منجر به محروميت
دائم از ادامه تحصيل در اين دانشگاه گردد.
نكاتي در خصوص برگزاري جلسه دفاع از رساله:

 جلسه دفاعيه از رساله ،جلسه اي كامالً علمي و رسمي است .بستگان عالقمند براي شركت در اين مراسم
ميتوانند پس از پايان جلسه دفاع و پرسش و پاسخ كه با حضور داوران و دانشجويان انجام ميشود ،نسبت به
اهدا گل و گرفتن عكس اقدام نمايند.
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 جلسات دفاعيه دكتري در سالن كهربا انجام ميشود و پذيرايي از مدعوين در خارج از سالن صورت ميپذيرد.

 در حين برگزاري جلسه گرفتن عكس مجاز نيست .همچنين هرگونه ضبط صدا و تصوير برداري از جلسه بايد
علني بوده و با كسب اجازه از مدير جلسه دفاع صورت گيرد.
چند نكته ديگر:
 فعال سازي آدرس الكترونيكي با دامنه آدرس دانشگاه و پيگيري اطالعيه هاي ارسالي تحصيالت تكميلي
دانشكده الزامي است .بديهي است كه مسئوليت كليه عواقب ناشي از عدم مراجعه دانشجو به پست الكترونيكي
دانشگاهي خود بر عهده دانشجو است.

 بررسي درخواستهاي آموزشي و ساير درخواستها فقط با ارائه فرم درخواست دانشجويي از تحصيالت تكميلي
دانشكده امكان پذير است .تاييد استاد راهنما و پيوست كردن آخرين كارنامه به آن براي بررسي درخواست
الزامي است.
 اطالعيههاي دفتر تحصيالت تكميلي دانشكده در بخش "اخبار و اطالعيهها" در وبسايت دانشكده به آدرس
 www.ee.sharif.ir/graduate-studiesوجود دارند.
 كليه فرمهاي مورد نياز دانشجويان تحصيالت تكميلي در سايت هاي زير قابل دسترس مي باشند :
سايت دانشكده www.ee.sharif.ir/graduate-studies
سايت معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه http://www.sharifgradschool.ir/fa/index.asp
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