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بسمه تعالی
آییننامه پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف
ویرایش دوم
این آییننامه بهمنظور تدوین نظام مدیریتی ،شفافیت مالی و حفظ کیفیت آموزشی در پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی
شریف تنظیم شده است.
 1تعاریف:
 1.1دانشگاه :منظور "دانشگاه صنعتی شریف" است.
 2.1پردیس :منظور "پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف" است.
 3.1وزارت :منظور "وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري" است.
 4.1دانشجویان شهریهپرداز :منظور دانشجویانی است که بر اساس این آییننامه در دانشگاه پذیرفته میشوند و به تحصیل
ادامه میدهند.
 2ارکان:
 1.2شوراي راهبري
 1.1.2اعضاي شوراي راهبري پردیس همان اعضاي هیئت رئیسه دانشگاه به اضافه رئیس پردیس هستند.
 2.1.2وظایف و اختیارات شوراي راهبري
 1.2.1.2تصویب سیاستهاي کلی پردیس و نظارت عالیه بر عملکرد و ارزشیابی آن
 2.2.1.2تعیین نحوه تسهیم درآمد و تصویب تعرفههاي آموزشی و خدماتی با رعایت ضوابط باال دستی
 2.2رئیس پردیس
 1.2.2رئیس پردیس به پیشنهاد معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی و با حکم ریاست دانشگاه براي مدت دو سال
منصوب میشود.
 2.2.2براي انجام بهتر امور پردیس ،رئیس میتواند یک از اعضاي هیئت علمی دانشگاه را بهعنوان معاون پیشنهاد دهد
که با حکم رئیس دانشگاه براي مدت دو سال منصوب میشود.
 3.2.2اختیارات و وظایف رئیس پردیس
 1.3.2.2برنامهریزي براي ارتقاي کیفیت آموزشی ،پژوهشی ،دانشجویی ،و فرهنگی دانشجویان شهریهپرداز؛
 2.3.2.2نظارت و رصد تمام فعالیتهاي آموزشی ،پژوهشی ،دانشجویی و فرهنگی دانشجویان شهریهپرداز در دانشگاه و
دانشکدهها؛
 3.3.2.2پیشنهاد ظرفیت پذیرش دانشجویان شهریهپرداز در رشتههاي مختلف به شوراي آموزش دانشگاه؛
 4.3.2.2شرکت رئیس یا معاون ایشان در شوراهاي سرپرستان ،آموزش ،دانشجویی-فرهنگی و دیگر شوراهاي مرتبط
دانشگاه؛
 5.3.2.2ارائه گزارش ساالنه از عملکرد پردیس به شوراي دانشگاه؛
 6.3.2.2پیشنهاد جذب کارکنان پردیس ،با درنظرداشتن ضرورت چابکی و کوچکی ساختار سازمانی پردیس.
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 3دانشجویی
 1.3شیوه پذیرش دانشجو توسط شوراي راهبري و بر اساس نتایج آزمونهاي سراسري تعیین میگردد.
 2.3شماره دانشجویی دانشجویان شهریهپرداز با یک مشخصهي عددي از شماره دانشجویی دیگر دانشجویان دانشگاه متمایز
میشود.
 3.3دانشجویان شهریهپرداز کارت دانشجویی مشابه با دیگر دانشجویان دانشگاه (رنگ و طرح و اندازه یکسان) دریافت
میکنند که روي آن عنوان پردیس قید شده است.
 4.3تردد دانشجویان شهریهپرداز به دانشگاه و استفاده از امکانات دانشجویی مانند کتابخانه ،مسجد ،سالنهاي اجتماعات،
سالنهاي غذاخوري و امکانات رفاهی و ورزشی ،بهداشت و درمان و مرکز مشاوره و فوق برنامه با رعایت قوانین دانشگاه مجاز
است.
 5.3دانشگاه موظف به تأمین غذا و خوابگاه براي دانشجویان شهریهپرداز نیست؛ هر چند در صورت وجود امکانات مازاد
میتواند با دریافت هزینههاي غذا و خوابگاه و بدون درنظرگرفتن یارانه ،نسبت به تأمین این موارد براي این دانشجویان اقدام
نماید.
تبصره  :1استفاده از امکانات بخش خصوصی براي تامین خوابگاه دانشجویان با رعایت قوانین سازمان امور دانشجویی و سایر
قوانین باالدستی براي پردیس مجاز است.
 6.3دانشجویان شهریهپرداز مانند دیگر دانشجویان موظف به رعایت قوانین و معیارهاي اخالقی و فرهنگی دانشگاه هستند
و در صورت تخلف مانند دیگر دانشجویان ملزم به پاسخگویی هستند .حسب مورد ،مرجع رسیدگی به امور انضباطی
دانشجویان شهریهپرداز همان مرجعی است که به امور انضباطی دیگر دانشجویان دانشگاه رسیدگی میکند.
 7.3کلیه امور آموزشی و دانشجویی دانشجویان شهریهپرداز مطابق قوانین جاري دانشگاه انجام میشود.

 4آموزش
 1.4مجموع کل دانشجویان شهریهپرداز در هر مقطع تحصیلی نباید از  %15دانشجویان دانشگاه در همان مقطع تجاوز
نماید.
 2.4براي هر کد رشته دانشگاه در کارشناسی ،کد رشتهاي متناظري براي پردیس با ظرفیت  %15ظرفیت ورودي رشته
متناظر درنظر گرفته میشود.
تبصره  :2دانشکده میتواند در صورت صالحدید ،این ظرفیت را در میان کد رشتههاي دانشکده جابجا کند.
 3.4پردیس میتواند بر اساس کیفیت دانشجویان ورودي تعدیل ظرفیت را به دانشکده پیشنهاد دهد.
 4.4دانشکدهها میتوانند در صورت تمایل به تغییر ظرفیت دانشجویان شهریهپرداز ،پیشنهاد خود را به شوراي آموزش
دانشگاه ارائه نمایند.
 5.4جذب دانشجو براي پردیس فقط در رشتههایی که قبالا به تایید دانشگاه رسیده باشد ممکن است.
 6.4مقررات آموزشی دانشگاه بهطور یکسان براي دانشجویان شهریهپرداز و دانشگاه الزماالجرا است و دانشجویان شهریهپرداز
از نظر قوانین آموزشی ،مشروطی ،ادامه تحصیل و ضوابط دانشآموختگی تابع مقررات دانشگاه هستند .حسب مورد ،مرجع
رسیدگی به موارد خاص آموزشی دانشجویان شهریهپرداز همان مرجع دانشگاه است.
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 5مالی
 1.5شهریههاي ثابت و متغیر پردیس مطابق با ضوابط باالدستی و پیشنهاد پردیس ،با تایید هیئت رئیسه دانشگاه و با
تصویب هیئت امناء تعیین میشود.
 2.5کلیه دریافتیهاي پردیس به حسابی که در خزانه دانشگاه مشخص میشود ،واریز میشود.
 3.5دانشگاه میتواند براي ارائه خدمات غیرآموزشی (مانند غذا ،خوابگاه) ،اضافه بر شهریه ،مبالغی را دریافت کند؛ ولی،
نمیتواند دانشجویان را به پرداخت وجه و استفاده از این امکانات ملزم نماید .میزان تعرفه این خدمات به پیشنهاد مراکز
ارائهدهنده خدمات و تصویب هیئت رئیسه دانشگاه و حسب ضرورت نهادهاي باالدستی ،تعیین خواهد شد.
 4.5امکان بخشودگی یا کسر شهریه براي دانشجویان برتر ،بر اساس آییننامه مصوب شوراي راهبري و با کسب موافقت
هیئت رئیسه دانشگاه و تصویب در هیئت امنا وجود دارد.
 5.5تنخواه پردیس بعد از گردش خزانه به آن اختصاص یافته و به حساب عاملیت مالی پردیس واریز میشود.
 6.5کلیه پرداخت ها از حساب عاملیت مالی با امضاي مشترک رئیس پردیس و یک عامل مالی دانشگاه انجام میشود.
 7.5میزان فوقالعاده مدیریت رئیس و معاون پردیس توسط هیئت رئیسه دانشگاه تعیین میشود.
 8.5میزان حقالتدریس اساتید و دستیاران آموزشی همکار براي دانشجویان شهریهپرداز و نیز سهم مشارکت دانشکدههاي
میزبان و دانشکدهها و مراکزي که دروس پایه ،عمومی و سرویس را به دانشجویان شهریهپرداز ارائه میدهند ،متناسب با
فعالیت مربوطه در آییننامهاي با پیشنهاد شوراي آموزش و تصویب در هیئت رئیسه دانشگاه یا حسب ضرورت مرجع باالتر
تعیین میشود.
 9.5پرداخت حقالتدریس اساتید و دستیاران آموزشی ،وفق بند  ،5.8توسط معاونت آموزشی دانشگاه از سهم پردیس و در
همان قالب حقالتدریس دانشگاه انجام خواهد شد.
 10.5کلیه هزینههاي پردیس ،اعم از حقالتدریس ،سهم مشارکت دانشکدهها و مراکز موضوع ماده  ،5.8حق مدیریت و
حقوق کارمندان مرتبط و سایر هزینههاي مستقیم و غیر مستقیم باید بهگونهاي توسط پردیس مدیریت شود که از %30
درآمد پردیس کمتر باشد.
 70% 11.5از درآمدهاي پردیس با تصویب کمیتهاي منتخب هیئت رئیسه دانشگاه صرف ارتقاء کیفیت دانشگاه میشود.
 12.5رئیس پردیس در پایان هر سال تحصیلی گزارشی از گردش مالی ،درآمد و هزینهکرد پردیس را به شوراي دانشگاه
ارائه میدهد.
 6انحالل :هرگونه تصمیمگیري در مورد توقف فعالیت پردیس در اختیار شوراي دانشگاه است.
 7رئیس پردیس بعد از گذشت سه سال از تصویب این آییننامه الزم است پیشنهادهاي اصالحی براي تداوم فعالیت پردیس
را به کمیته راهبري ارائه کند.
 8این آییننامه در  8ماده و  2تبصره در تاریخ  1401/02/19به تصویب هیئت رئیسه دانشگاه رسید و جایگزین ویرایش قبلی
آییننامه که در تاریخ  18مرداد  1398به تصویب هیئت رئیسه رسیده بود ،میگردد.

