هد ف از ایجاد و برگزاری دوره دکترای علوم اقتصادی ،تربیت افرادی است که با احاطه یافتن بر آثار علمی در
زمینه علوم اقتصادی و آشنا شدن با روشهای پیشرفته تحقیق و دستیابی به جدیدترین مبانی آموزش و پژوهش
بتوانند با نوآوری در زمینههای علمی و تحقیقی در پیشرفت و گسترش مرزهای دانش این رشته موثر باشند و به
تازههایی در جهان دانش دست یابند .از سوی دیگر هدف دوره ،تربیت کارشناسانی است که بتوانند با بهرهگیری
از دانش اقتصاد در سطوح عالی ،مسائل و مشكلات پیچیده اقتصادی کلان و بخشی و نیز سازمانهای بزرگ
اقتصادی را تجزیه و تحلیل کرده و راهحلها و سیاستهای مؤثر و متناسب را ارائه نمایند.
گروه اقتصاد دانشكده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف یكی از جدیدترین واحدهای آموزشی کشور در
زمینه ارائه دوره کارشناسی ارشد و دکترای علوم اقتصادی است که در سال  0831با هدف آموزش اقتصاد مدرن
در سطح پیشرفته و تربیت نیروی انسانی کارآمد ،از طریق پذیرش فارغالتحصیلان بااستعداد و توانمند دورههای
کارشناسی در رشتههای مختلف بویژه رشتههای فنی و مهندسی تشكیل شد.
گروه اقتصاد دانشكده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در برگزاری دورههای کارشناسی ارشد علوم
اقتصادی و مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی _ گرایش اقتصاد از همكاری هفت نفر عضو هیات علمی
تمام وقت و دو نفر عضو هیات علمی مدعو (که در ظرفیت همكار تمام وقت با گروه همكاری دارند) بهره می برد.
همچنین گروه اقتصاد ،سالانه یك کارگاه تخصصی پیشرفته تابستانی در حوزههای مختلف علم اقتصاد با بهرهگیری
از زبدهترین اساتید آن حوزه برای دانشجویان دوره دکتری و دانشجویان برجسته در مرحله پایانی کارشناسی ارشد
برگزار می کند.
طول دوره
مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری حداقل  8/5سال و حداکثر  4/5سال است.
شرایط ورود
 داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی داشتن دانشنامه کارشناسی ارشد مورد تائید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری شرکت در آزمون ورودیمواد و ضرائب آزمون ورودی

زبان انگلیسی استعداد تحصیلی مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل( :ریاضی -آمار -اقتصادایران -اقتصاداسلامی) مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسیارشد شامل( :اقتصادخرد -اقتصادکلان -اقتصادسنجی)دروس اجباری و اختیاری
برنامه آموزشی دوره دکتری علوم اقتصادی در دانشكده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف شامل حداکثر
 6واحد دروس جبرانی 03 ،واحد دروس اصلی و برگزاری امتحان جامع به شرح ذیل است:
 0ـ دروس جبرانی (در صورت ضرورت)
 -2دروس اصلی

 6واحد
 03واحد

 0-2ـ دروس عمومی کلیه گرایشها

 02واحد

 2-2ـ دروس گرایش

 6واحد

استاد راهنمای دانشجو به تقاضای وی و موافقت کتبی استاد و با تصویب گروه اقتصاد تعیین میشود .مطابق
آئین نامه ،تا زمانی که استاد راهنما انتخاب نشده است ،مدیر گروه اقتصاد وظایف استاد راهنما را عهدهدار
خواهد بود.
تشخیص دروس جبرانی مورد نیاز برای دانشجو به عهده استاد راهنما خواهد بود .مطابق آیین نامه دکتری
دانشگاه ،به ازای  6واحد درس جبرانی یك نیمسال به مهلت گذراندن امتحان جامع و در نتیجه به کل مدت
دوره افزوده میشود.
در بخش آموزشی ،دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی بین  6تا  02واحد درسی را انتخاب و ثبت نام
کند ،مگر آنكه کمتر از  6واحد درسی باقی مانده باشد.
حداقل نمره قبولی در هر درس  04از  21و حداقل میانگین قابل قبول  06از  21است .چنانچه میانگین
نمرههای دروس دانشجویی در دو نیمسال (متوالی یا غیر متوالی) یا در کل دوره به  06نرسد دانشجو از ادامه
تحصیل محروم میشود.

گرایشهای دوره دکتری علوم اقتصادی در دانشکده مدیریت و اقتصاد به شرح زیر است:
الف -گرایش اقتصاد کلان و اقتصاد بخش عمومی
ب -گرایش اقتصادسنجی و اقتصاد ریاضی
پس از اتمام دروس مشترک ،دانشجویان میباید تعداد  6واحد درسی از یك گرایش را با نظر استاد راهنمای
خود انتخاب کنند.
پس از گذراندن دروس مورد نیاز بخش آموزشی ،امتحان جامع با هدف کسب اطمینان از قابلیتهای علمی
دانشجویان ،توانایی برخورد اصولی با مسائل و داشتن روحیه علمی ،برخورداری از قوه ابتكار و قابلیتهای
پژوهشی ،زیر نظر شورای تحصیلات تكمیلی دانشكده برگزار میشود .امتحان جامع شامل امتحان کتبی یا
شفاهی به تشخیص دانشكده است.
میانگین کل نمره های امتحان جامع نباید از  05کمتر باشد .دانشجویانی که میانگین کل نمره امتحان جامع
آنها از  05کمتر باشد ،تنها یك بار دیگر در مدت مجاز بخش آموزشی می توانند در امتحان جامع شرکت کنند.

