دانشگاه صنعتی شریف
پردیس خودگردان تهران

"به نام خدا"
آیین نامه اجرایی پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف

این آیین نامه به منظور نظارت بر کیفیت آموزشی ،شفافیت مالی و نظام مدیریتی پردیس خودگردان تهران تدوین شده و
در تاریخ  14مرداد  1398به تصویب هیئت رئیسه دانشگاه رسیده است.
.1تعاریف
.1.1دانشگاه :منظور "دانشگاه صنعتی شریف" است.
.1.2پردیس :منظور "پردیس خودگردان تهران" است.
.1.3وزارت :منظور "وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري" است.
.2ارکان
.2.1شوراي راهبردي
.2.1.1اعضاي شوراي راهبردي پردیس همان اعضاي هیئت رئیسه دانشگاه هستند.
.2.1.2وظایف
.2.1.2.1تصویب سیاستهاي کلی پردیس و نظارت عالیه بر عملکرد و ارزشیابی آن.
.2.1.2.2تعیین نحوه تسهیم درآمد و تصویب تعرفههاي آموزشی و خدماتی با رعایت ضوابط باال دستی.
.2.1.2.3تصویب و ابالغ کلیه مصوبه هاي مرتبط با امور پردیس.
.2.1.2.4تصویب نمودار سازمانی پردیس.
.2.2هیئت رئیسه پردیس
.2.2.1هیئت رئیسه متشکل است از سه عضو هیئت علمی دانشگاه که یک نفر از ایشان رئیس پردیس و دو نفر دیگر
معاونین وي هستند.
.2.2.2رئیس پردیس به پیشنهاد شوراي راهبردي و با انتخاب رئیس دانشگاه براي مدت 2سال منصوب میشود.
.2.2.3معاونین به پیشنهاد رئیس پردیس و با حکم رئیس دانشگاه براي مدت دو سال منصوب میشوند.
.2.2.4اختیارات و وظایف هیئت رئیسه.
.2.2.4.1برنامهریزي براي ارتقاء و باال بردن کیفیت آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی و دانشجویی پردیس.
.2.2.4.2مدیریت و نظارت کامل برتمام فعالیت هاي آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی و دانشجویی دانشجویان پردیس در
دانشگاه و دانشکدهها.
.2.2.4.3پیشنهاد ظرفیت پذیرش پردیس در رشته هاي مختلف به شوراي آموزش دانشگاه.
.2.2.4.4شرکت رئیس پردیس در شوراي سرپرستان ،و معاونین در شوراهاي مرتبط آموزش و دانشجویی-فرهنگی دانشگاه
.2.2.4.5ارائه گزارش ساالنه از عملکرد پردیس به شوراي دانشگاه.
.2.2.4.6شرکت رئیس پردیس در جلسات شوراي راهبردي حسب دعوت.

.2.2.5جذب کارکنان پردیس باید با در نظر داشتن ضرورت چابکی و کوچکی ساختار سازمانی پردیس از سهم در آمدي
پردیس انجام میگیرد.
.2.2.6محل استقرار هیئت رئیسه ترجیحا در داخل دانشگاه خواهد بود.
.2.3دانشگاه مجاز به استخدام هیات علمی مختص پردیس نیست.
.3دانشجویی
.3.1جذب دانشجو فقط به همان شیوه پذیرش دانشجو در دانشگاه صورت میگیرد.
.3.2شماره دانشجویی دانشجویان پردیس با یک مشخصهي عددي از شماره دانشجویی دانشجویان دانشگاه متمایز میشود.
.3.3دانشجویان پردیس کارت دانشجویی مشابه با دانشجویان دانشگاه (رنگ و طرح و اندازه یکسان) دریافت میکنند که
روي آن عنوان پردیس قید شده است.
.3.4تردد دانشجویان پردیس 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
آزاد است .دانشجویان پردیس در استفاده از این امکانات مشمول استفاده از یارانه هاي دانشجویی که براي دیگر
دانشجویان در نظر گرفته شده است نیستند.
.3.5دانشگاه موظف به تامین خوابگاه براي دانشجویان پردیس نیست هرچند در صورت وجود امکانات مازاد میتواند با
دریافت هزینههاي خوابگاه خودگردان و بدون در نظر گرفتن یارانه ،نسبت به تامین خوابگاه براي دانشجویان پردیس 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.
.3.6دانشجویان پردیس 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 امورانضباطی دانشجویان
پردیس همان مرجعی است که به امور انضباطی دانشجویان دانشگاه رسیدگی میکند.
.4آموزش
.4.1مجموع کل دانشجویان ورودي پردیس در هر مقطع در هر سال نباید از  %15ظرفیت نامی کل پذیرش همان مقطع
دانشگاه تجاوز نماید .سقف ظرفیت ورودي پردیس در هر سال بر این مبنا تعیین خواهد شد.
.4.2هیئت رئیسه پردیس ،ظرفیت پذیرش دانشجویان پردیس براي دانشکده هاي متقاضی را بر اساس اثبات همترازي
دانشجویان ورودي پردیس با دیگر دانشجویان کارشناسی آن دانشکده وفق مالک بند  1-4و پس از حصول اطمینان از
توانایی دانشکده در حفظ کیفیت دوره ،بر مبناي پیشنهاد دانشکده و تا سقف حداکثر  %25ظرفیت دانشجویان مقطع
کارشناسی آن دانشکده تعیین کرده و به شوراي آموزش دانشگاه پیشنهاد مینماید .بعد از تصویب شوراي آموزش ،معاونت
آموزشی دانشگاه پس از بررسی و تعیین ظرفیت که با در نظر گرفتن موضوع بند  1-4صورت خواهد گرفت نسبت به اعالم
آن به نهادهاي ذي صالح اقدام می کند.
.4.2.1هیئت رئیسه پردیس براي اثبات همترازي دانشجویان پردیس با دیگر دانشجویان هر دانشکده ،نمره تراز قبولی و
نمرات درسی ایشان در امتحانات همسان را مقایسه می نماید.
.4.2.2جذب دانشجو براي پردیس فقط در رشتههایی که قبال به تایید دانشگاه رسیده باشد ممکن است.
.4.2.3دانشکدهها موظف اند ظرفیت پذیرش خود را تا نیمه آذرماه هر سال به هیئت رئیسه پردیس ارایه کنند.

.4.2.4دانشکدهها میتوانند بر اساس اثبات همترازي درخواست افزایش ظرفیت پردیس از حد  %25تا حداکثر  %40را به
شوراي راهبردي پیشنهاد دهند .درصورت موافقت شوراي راهبردي ،هیات رئیسه پردیس همچنان موظف به رعایت موضوع
بند  1-4و کسب موافقت شوراي آموزش دانشگاه است.
.4.2.5کلیه امور آموزشی و دانشجویی دانشجویان پردیس مطابق قوانین جاري دانشگاه بر عهده دانشکده میزبان خواهد
بود.
.4.2.6تعیین و تخصیص دروس ،اساتید راهنما ،اساتید پروژه و کارآموزي براي دانشجویان پردیس بر عهده دانشکدههاي
متقاضی بوده و مشابه دیگر دانشجویان همان دانشکده است.
.4.2.7حفظ کیفیت تدریس و ارزشیابی دانشجویان پردیس بر عهده دانشکده میزبان است .دانشکده میزبان باید در
خصوص نظارت بر تدریس و ارزشیابی دانشجویان پاسخگوي هیئت رئیسه پردیس باشد و عملکرد دانشجویان پردیس را
در پایان هر ترم به هیئت رئیسه پردیس گزارش نماید.
.4.2.8دانشکدهها موظف به رعایت قوانین ابالغی از سوي معاونت آموزشی دانشگاه در مورد میزان ساعات تدریس اساتید و
دستیاران آموزشی براي دانشجویان پردیس هستند.
.4.3سیالبس و برنامه آموزشی دروس و کالسهاي آموزشی براي دانشجویان پردیس و دانشگاه یکسان است.
.4.4انتخاب مدرس براي دروس عمومی و پایه توسط معاونت آموزشی دانشکده یا مرکز ارایه دهنده انجام میشود .امتحان
و ارزشیابی این دروس نیز به صورت متمرکز و هماهنگ با دانشکده مربوطه صورت خواهد گرفت .هیئت رئیسه پردیس در
هماهنگی با اداره اموزش دانشگاه موظف به فراهم کردن تسهیالت مربوطه براي برگزاري هم زمان و ارزشیابی هم سان این
دروس است.
.4.5نحوه ثبت نام و انتخاب واحد براي دانشجویان پردیس می باید از طریق سامانه آموزش انجام گیرد.
.4.6مقررات آموزشی دانشگاه به طور یکسان براي دانشجویان پردیس و دانشگاه الزم االجرا است و دانشجویان پردیس از
نظر قوانین آموزشی ،مشروطی و ادامه تحصیل تابع مقررات دانشگاه هستند .حسب مورد ،مرجع رسیدگی به موارد خاص
آموزشی دانشجویان پردیس همان مرجع دانشگاه است.
.4.7براي تدریس در پردیس تا سقف یک درس در هر نیمسال براي اساتید با تایید رییس دانشکده بار موظف آموزشی
محسوب خواهد شد.
.4.8ضوابط دانش آموختگی براي دانشجویان پردیس و دانشگاه یکسان است.
.5مالی
.5.1شهریههاي ثابت و واحدي پردیس مطابق با ضوابط باال دستی و پیشنهاد هیئت رئیسه پردیس و تصویب هیات رئیسهه
دانشگاه و یا نهادهاي باالدستی تعیین میشوند .کلیه دریافتی هاي پردیس به حسهابی کهه در خزانهه دانشهگاه مشهخص
میشود واریز می گردد.
.5.2دانشگاه میتواند براي ارایه خدمات غیر آموزشی (مانند غذا ،خوابگاه ،امکانهات رفهاهی و ورزشهی ،بازدیهدها یها حتهی
امکانات ویژه پژوهشی) اضافه بر شهریه مبالغی را دریافت کند ،ولی نمیتواند دانشهجویان را بهه پرداخهت وجهه و اسهتفاده
ازاین امکانات ملزم نماید .میزان این قبیل مبالغ نیز مانند بند  1-5به پیشنهاد مراکز ارایه دهنده خدمات و تصویب هیهات
رئیسه دانشگاه و حسب مورد نهادهاي باالدستی ،تعیین خواهد شد.
.5.3امکان بخشودگی یا تخفیف در شهریه براي دانشجویان برتر بر اساس آیین نامه مصوب شوراي راهبهردي و بها کسهب
موافقت هیئت رئیسه دانشگاه وجود دارد.
.5.4تنخواه پردیس بعد از گردش خزانه به آن اختصاص یافته و به حساب عاملیت مالی پردیس واریز میگردد.

.5.5کلیه پرداختها از حساب عاملیت مالی با امضاي مشترک رئیس پردیس و یک عامل مالی دانشگاه انجام میشود.
.5.6میزان فوق العاده مدیریت اعضاي هیات رئیسه پردیس و حهق التهدریس اسهاتید و دسهتیاران آموزشهی همکهار بهراي
دانشجویان پردیس هر ساله توسط هیات رئیسه پردیس پیشنهاد شده و به تصویب هیات رئیسه دانشگاه میرسد.
.5.7پرداخت حق التدریس اساتید و دستیاران آموزشی وفق بند  6-5توسط معاونت آموزشی دانشگاه از سهم پردیس و در
همان قالب حقالتدریس دانشگاه انجام خواهد شد.
.5.8باالسري دانشکده میزبان و دانشکدهها و مراکزي که دروس پایه ،عمومی و سهرویس را بهه دانشهجویان پهردیس ارائهه
میدهند ،مطابق با فعالیت مربوطه هر ساله توسط هیئت رئیسه پردیس پیشهنهاد میشهود و بهه تصهویب هیئهت رئیسهه
دانشگاه میرسد.
.5.9کلیه هزینههاي پردیس اعم از حق التدریس ،باالسري دانشکدهها و مراکز موضهوع مهاده  ،5.8حهق مهدیریت ،حقهوق
هیئت رئیسه پردیس و کارمندان مرتبط و سایر هزینههاي مستقیم و غیر مستقیم باید بهه گونههاي توسهط هیهات رئیسهه
پردیس مدیریت شود که از  %30درآمد پردیس کمتر باشد.
.5.10هرساله حداقل  %70درآمد پردیس باید با تصویب هیات رئیسه دانشگاه صرف ارتقاء کیفیت دانشگاه شود.
.5.11شوراي راهبردي باید در پایان هر سال گزارشی از هزینه کرد و گردش مالی کل درآمد پردیس را در اختیهار شهوراي
دانشگاه قرار دهد.
.6انحالل
در صورت کسب مجوز ازوزارت عتف مبنی بر پذیرش دانشجویان شهریه پرداز در دانشگاه ،دانشجویان پردیس به دانشهگاه
منتقل و پردیس خودگردان منحل خواهد شد .در غیر این صورت هرگونه تصمیمگیري در مهورد توقهف فعالیهت پهردیس،
تغییر در ساختار آن و یا اصالح این آیین نامه در اختیار شوراي دانشگاه است.
 .7این آیین نامه براي دانشجویان ورودي سال  1398به بعد الزم االجرا است.
 .8این آیین نامه در  8ماده و  1تبصره در تاریخ  14مرداد  1398به تصویب هیئت رئیسه دانشگاه رسید .و بعد از دوسال
مورد بازنگري قرار خواهد گرفت .کلیه آییننامههاي مرتبط با پردیس که قبل از این تاریخ بهه تصهویب رسهیده انهد باطهل
میشود.

