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 اهداف

به منظور ارتقاء کیفیت،  )عتف( های وزارت علوم، تحقیقات و فناوریهای ابالغی و سیاستنامهینیچارچوب آدر 

 هایها و رسالهنامههدفمند نمودن پایان و های مختلف دانشگاهها و دانشکدهدر پردیس مندتوزیع مناسب و ضابطه

تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تحت راهنمایی هر یک از اعضای هیأت  ،)پارساها( تحصیالت تکمیلی

افزایش کمی و کیفی تولیدات علمی . در این رویه ضمن توجه به دنشومیدستورالعمل تعیین این علمی طبق 

دانشجوی در پذیرش های علمی اعضای هیأت علمی برجسته دانشگاه مندی از قابلیتبهرهمستخرج از پارساها، 

  مورد توجه قرار گرفته است.المللی( تحصیالت تکمیلی داخلی و خارجی )بین
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 امه/ رساله دانشجویان تحصیالت تکمیلین الف( شرایط عمومی برای پذیرش و راهنمایی پایان

مانه در ساداشتن ظرفیت ، پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری منوط به رعایت مقررات و ضوابط مصوب دانشگاه ـ0

 است.  این دستورالعمل مفاد و همچنین حس

ت ولیو، مسخودتواند بر مبنای رشته گرایش تحصیلی )مدرک دکتری( و یا زمینه تحقیقاتی هر عضو هیأت علمی می ـ2

 گیرد. برعهده  این دستورالعمل مندرج در بر اساس مفادرا  های دکتریهای کارشناسی ارشد و یا رسالهنامهراهنمایی پایان

ندی عضو مبر مبنای عالقه ،های مرتبط با رشته گرایش تحصیلی: زمینه تحقیقاتی عضو هیأت علمی در سایر زمینهتبصره

های پژوهشی و همچنین طرح ینپژوهشی مورد تایید وزارت –و علمی  ISI معتبر تخصصی هیأت علمی تعیین و بر اساس مقاالت

 شود. ه میدانشگاه سنجیدتحصیالت تکمیلی شورای و  /گروه مستقلشورای دانشکده ،ربطتوسط بخش/گروه آموزشی ذی مرتبط

خود را در صورت  توانند تمام و یا قسمتی از ظرفیت مربوط به دانشجویان روزانه و بدون آزموناعضای هیأت علمی می ـ1

نوبت دوم، بین الملل )غیر ایرانی( و  ، به دانشجویانبا رعایت سایر بندهای مربوط در این دستورالعمل ،عدم تکمیل ظرفیت

تواند بجای باشد. به عبارتی یک عضو هیأت علمی نمیولی عکس این امر مقدور نمی ؛پردیس خودگردان اختصاص دهند

 دانشجوی نوبت دوم، پردیس خودگردان یا دانشجوی بین الملل )غیر ایرانی(، دانشجوی اضافی روزانه و بدون آزمون اخذ نماید

 .ثابت است(پذیرش موع ظرفیت )در مج

 روه مستقل/گتایید شورای بخش / گروه و شورای دانشکده با، صیالت تکمیلی به اعضای هیأت علمیدانشجوی تح تخصیصـ 0

 است. پذیر مطابق با قوانین و مقررات دانشگاه امکان

رضایت از عملکرد عضو هیأت علمی توانند در صورت عدم می بخش/گروه با تائید شورای دانشکده/گروه مستقل شورای ـ5

ها، ظرفیت مجاز راهنمایی عضو هیأت علمی را کاهش داده و مراتب را به معاونت مطابق با شرایط ذیل و با تأیید روسای پردیس

 :آموزشی دانشگاه اعالم نمایند

 غیر رسمی دانشگاه در این ساعات ) ها بدون مجوزعدم حضور تمام وقت در ساعات اداری و یا اشتغال به سایر فعالیت

 ( 3از اعضای هیأت علمی وابسته

 هایهای ارزیابی )فعالیتها، بر اساس شاخصها و رسالهنامهعدم رضایت از عملکرد عضو هیأت علمی در راهنمایی پایان 

نه یی، ترفیع سالیاهای تحت راهنمانامههای علمی پایانو خروجی ، کمیتپژوهشی، ارزشیابی دروس، ارزشیابی کیفیت

 و عملکرد اجرایی( و گزارش مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه.

 بعنوان مثال عدم تکمیل محورهای برنامه  وظایف محوله دیگر عدم رضایت از عملکرد عضو هیأت علمی در انجام

اهداف مندرج در نقشه جامع  پژوهشی عضو هیأت علمی )متناسب و مرتبط با تخصص و رشته تحصیلی وی و همسو با

المللی( در صفحه شخصی خود در سایت دانشگاه ای، ملی و بینهای منطقهعلمی کشور در راستای رفع نیازها و چالش

 .و ...

                                                           
ا نامه همکاری بکشور دارای تفاهم /موسسات آموزشیهاوابسته در این دستورالعمل، اعضای هیأت علمی دیگر دانشگاهمنظور از اعضای هیأت علمی  - 3

  است. دانشگاه یزد
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یا  دانشگاه تو تضمین کیفی ارزیابی ،نظارت مدیریت: شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه نیز مستقالً و یا با پیشنهاد تبصره

هایی در پذیرش دانشجو محدودیتهای ارائه شده بر اساس مقررات و استداللتواند می بررسی موارد خاص دانشگاهشورای 

 تعیین نماید.  های آموزشییا بخش/گروه برای عضو هیأت علمی

تخصیص دانشجو به هر عضو هیأت علمی در صورتی خواهد بود که عالوه بر داشتن شرایط پذیرش دانشجو توسط وی، در  ـ6

زمان تصویب ظرفیت پذیرش دانشجو در شورای دانشکده/گروه مستقل و شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه، برای وی ظرفیتی 

بدیهی است که در صورت یکسان بودن تعداد  فیت بوده باشد.(تخصیص داده شده باشد )به عبارت دیگر، ایجادکننده ظر

دانشجوی پذیرش شده با تعداد ظرفیت درخواستی، تخصیص دانشجو مطابق با ظرفیت اولیه مصوب برای هر عضو هیات علمی 

، دانشجوی وجود دارد ظرفیت مازاد ی کهردادر مو و یا تکمیل است ،ایجاد کننده ظرفیت سهمیه در مواردی که انجام می شود.

 .یابدمی تخصیصیا دیگر اعضا  عضو هیات علمیآن به دانشکده/گروه مستقل شورای با تایید و با نظر شورای بخش/گروه مازاد 

 شودمیتوصیه از ظرفیت اعالم شده باشد،  بیشتر یا کمتردر مواردی که در یک ورودی، تعداد دانشجوی پذیرش شده  :0 تبصره

 میعضو هیأت علمعیارهای زیر با توجه به نظر بخش/گروه و تایید شورای دانشکده/گروه مستقل مالک تخصیص دانشجو به 

 دوینتقبل از تخصیص دانشجو دستورالعمل پیشنهادی خود را بخش/گروه آموزشی  شودتوصیه می در این چارچوب قرار گیرد:

دیهی ب و مالک عمل قرار دهند. برسانند /دانشکده مستقلتایید پردیس بهپس از تصویب در شورای دانشکده/گروه مستقل و 

موجود  هایای بر اساس مالکای عمل شود که توزیع عادالنهاست در تخصیص دانشجو به اساتید بخش/گروه بایستی به گونه

 صورت بگیرد.

 تعداد دانشجوی پذیرش شده 

 ظرفیت اولیه درخواستی استاد 

  گذشته استادتعداد دانشجوی سال 

 داشتن پارساهای تقاضامحور 

 در تخصیص دانشجوی دکتری( های غیر مصوبتعداد پیشنهادیه( 

 مرتبه عضو هیات علمی 

 مندی دانشجوعالقه  

اولویت  ،شوندکه بصورت متمرکز وارد دانشگاه می( یالمللخارجی )بینکارشناسی ارشد در مورد تخصیص دانشجویان : 2تبصره 

ر های دیگو ظرفیت است که قبل از آمدن دانشجو متقاضی دانشجو بوده است دانشجو به عضو هیأت علمیتخصیص اولین 

ذخیره، مازاد و...( بصورت متناسب بین اعضای هیات علمی متقاضی و دارای شرایط با تایید شورای بخش/گروه دومین دانشجو، )

حقیقاتی زمینه تبا مندی دانشجو به دلیل تناسب عالقهالمللی( خارجی )بیندکتری  تخصیص دانشجوی در موردشود. توزیع می

ه بدیهی است ک .متقاضی دانشجو بوده است قبل از آمدن دانشجو ... اولویت با استادی است که عضو هیات علمی متقاضی و

 د.ندستورالعمل باش مندرج در اینحداقل شرایط پذیرش دانشجو  استادان راهنما بایستی دارای

دف هدایت پارساها به سمت نیازهای جامعه و صنعت و ارتقاء شاخص نسبت پارساهای دارای اعتبار پژوهشی کامل به با ه -7

از پارساهای  %25ساله بطور متوسط حداقل  0تعداد کل دانشجویان تحصیالت تکمیلی، اعضای هیات علمی باید در یک افق 

  دسته از پارساهای تقاضا محور سوق دهند. تحت راهنمایی خود را به این
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دانشجوی تحصیالت تکمیلی از نخستین نیمسال تحصیلی پذیرش دانشجو، جزء دانشجویان تحت راهنمایی و ظرفیت عضو  ـ8

ن استاد تعییشود. بدیهی است استاد راهنما )اول( دانشجو بایستی تا پایان نیمسال اول تعیین گردد. هیأت علمی محسوب می

هنگام  در اضافه کردن استاد راهنمای دوم، ،پذیر نیست. در صورت ضرورتامکانراهنمای دوم در زمان تخصیص استاد راهنما 

گروه /بعد از تصویب شورای دانشکده مطابق دستورالعمل مربوط، با رعایت تمامی موارد و سقف مورد نظر تصویب پیشنهادیه

و سهم استاد  %61است سهم استاد راهنمای اول )صرفا از دانشگاه یزد( حداقل  یادآوریالزم به  پذیر است.امکان مستقل

  است. %01راهنمای دوم حداکثر 

د در ظرفیت استا ،: در صورت راهنمایی مشترک دانشجو توسط دو عضو هیأت علمی، هر دانشجو فارغ از درصد مشارکتتبصره

  شود.می )محاسبه( منظور راهنمای اول

ند به دالیلی )مان بنا در زمان تعیین ظرفیت در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاهکه  واجد شرایط اعضای هیات علمی -9

صورت موقت یا دائمی با دانشگاه یزد قطع ارتباط فیزیکی و حضوری خود را بهماموریت، فرصت مطالعاتی، انواع مرخصی و ...( 

در  ،ولی در زمان پذیرش دانشجو )حداکثر تا پایان نیمسال اول( در دانشگاه به صورت رسمی حضور پیدا خواهند کرد ،اندکرده

ی و موافقت شورای تحصیالت تکمیل صورت تقاضای کتبی )قبل از بررسی ظرفیت در شورای دانشکده/گروه مستقل(

 .برخوردار خواهند شد/رساله تحصیالت تکمیلی نامهظرفیت پذیرش برای راهنمایی پایاناز دانشگاه، 

 ظرفیت پذیرش دانشجوی تحصیالت تکمیلی پس از تصویب در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه قابل تغییر نیست. ـ01

یز روش غیرمتمرکزی ن (، عالوه بر روش متمرکز پذیرش،المللیبین) خارجی برای پذیرش دانشجوی تحصیالت تکمیلی -00

ه به دانشجو )مانند مورد نظر خود و تسهیالت قابل ارائوجود دارد. در این روش، عضو هیات علمی واجد شرایط، زمینه پژوهشی 

 .کندسایت رسمی خود اعالم میتجهیزات آزمایشگاه و..( را در وبپرداخت شهریه دانشجو،  حمایت مالی از دانشجو، بورسیه،

در  شود واعالم می /گروهبه شورای بخش راتبدر صورت توافق دو جانبه، م گرفته و تماس یمند مستقیما با ودانشجوی عالق

 یشترب ، موضوع برای بررسی()قبل از پذیرش دانشجو مستقل/گروه و تائید شورای دانشکده/گروه بخششورای صورت موافقت 

زشی مطابق با ضوابط آمو موضوع ی،نهایگردد. پس از تایید ارسال می دانشگاه شورای پژوهشی /به شورای تحصیالت تکمیلی

گردد و دانشجو به طور رسمی دانشجوی تحصیالت تکمیلی دانشگاه یزد به اداره دانشجویان خارجی اعالم می و پژوهشی

  شود.می

با  (محور)پژوهش یپژوهشپژوهشی و  - المللی غیرمتمرکز شامل هر دو روش آموزشیجذب دانشجوی دکتری بین :0تبصره

 .و مقررات دانشگاه استقوانین ، مربوط شیوه نامهرعایت 

به منظور تشویق اعضای هیات علمی برای تقویت بعد بین المللی، سهمیه جذب دانشجو از این روش مازاد بر سهمیه  :2تبصره 

عهده شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه به گیری در مورد تعداد دانشجوی پذیرش شده از این بندتصمیم. و عادی است معمول

 است. 
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 نامه دانشجویان کارشناسی ارشدب( شرایط اعضاء هیأت علمی برای پذیرش و راهنمایی پایان

اعضای هیأت علمی متقاضی پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در زمان بررسی ظرفیت پذیرش سال آینده در بخش / گروه 

 باید دارای شرایط زیر باشند:

امی و استخد پنجمسال پایان اعضای هیأت علمی استادیار به باالی دانشگاه یزد )رسمی، رسمی آزمایشی، پیمانی قبل از  ـ0

اند )به جز اعضای هیأت علمی دریافت کرده ، ترفیع پایهسال منتهی به سال تعیین ظرفیت 2که در  طرح خدمت سربازی(

 توانند با رعایت سایر مقررات و شرایط، متقاضی پذیرش دانشجوی دوره کارشناسی ارشد باشند. طرح سربازی( می

 ،اعضای هیأت علمی که با مجوز هیأت اجرایی جذب دانشگاه تا آخر خدمت درخواست گیری در خصوصتصمیم: 0تبصره 

 با ،برخورداری از فعالیت پژوهشی مناسب در صورتشوند یا از رسمی آزمایشی به پیمانی تبدیل میمانند می دائم پیمانی

 است. دانشگاه  شورای تحصیالت تکمیلی

در زمان بررسی ظرفیت پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد برای سال  دارای مدرک دکتری که علمی هیأت : اعضای2 هتبصر

 که اول دورهبرای  است، شده صادر دانشگاه جذب هیأت طریق از آنها استخدام ، مجوز/گروه مستقلآینده در شورای دانشکده

 کارشناسی دانشجوی 3 دانشکده/گروه مستقل، بخش/گروه و شورای با تایید شورای توانندمتقاضی تعیین ظرفیت هستند می

ه در نظر گرفتظرفیت پذیرش عضو هیأت علمی بر طبق مقررات، به صورت عادی  به بعد دوم دورهاز . درخواست نمایند را ارشد

 . شودمی

عضو هیأت علمی دانشگاه یزد با مدرک کارشناسی ارشد، که مرتبه استادیاری دارد مانند استادیار عادی در نظر  :1ه تبصر

 شود.گرفته می

میسیون ک مورد تاییدچنانچه پرونده تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی عضو هیأت علمی با احراز امتیازات الزم  :0ه تبصر

 ظرفیت برای وی بالمانع است.باشد درخواست تخصصی 

برای اعضای هیأت علمی انتقالی به دانشگاه یزد پس از تایید شورای دانشکده/گروه  کارشناسی ارشد ظرفیت عیینت: 5تبصره 

 پذیر است.مستقل تنها با تأیید شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه امکان
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 دکتری ج( شرایط اعضاء هیأت علمی برای پذیرش و راهنمایی رساله

تی سدر زمان بررسی ظرفیت پذیرش سال آینده در بخش / گروه بای دکتریاعضای هیأت علمی متقاضی پذیرش دانشجوی 

 باشند:نیز دارای شرایط زیر  عالوه بر سایر شرایط پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد

 : زیر استرعایت موارد  مستلزمدانشجوی دکتری برای بار اول  پذیرش ـ0

  مستقل خاتمه یافتهنامه کارشناسی ارشد پایان راهنمایی حداقل دوـ 

  یزد دانشگاه در مقاطع تحصیالت تکمیلی تدریسسابقه  سال 1 حداقل ـ

وزارتین  و تخصصی مورد تایید مقاله علمی پژوهشی معتبر 2یا  IF معتبر تخصصی با ISIمقاله  3پذیرش قطعی  چاپ یا ـ

متقاضی، نویسنده مسوول یا نویسنده اول نحوی که بر اساس آیین نامه ارتقاء، غیرمستخرج از رساله دکتری خود استاد و به )

 الزامی است.( به شورای تحصیالت تکمیلی )ارسال مستندات. به اعالم ظرفیتمنتهی  سال 2در  (تلقی شود.

ید هیات رئیسه المللی یا سایر موارد مورد تایطرح های بین دانشگاهی/های پژوهشی برون طرح اجرای خاتمه یافته :0تبصره 

تواند جایگزین یک مقاله علمی می (د معاونت پژوهشی دانشگاهییبا تا)اعتبار  میلیون تومان 71حداقل دانشگاه به ازای مجموع 

 داشتن حداقل یک مقاله علمی پژوهشی معتبر و تخصصی الزامی است.  ،پژوهشی شود. به هر حال

رش توانند متقاضی پذیمی صرفاً شوند: اعضای هیأت علمی که برای اولین بار راهنمایی دانشجوی دکتری را متقبل می2ة تبصر
 باشند.  تشویقی یا از سهمیه عادی دانشجو

با نها تپس از تایید شورای دانشکده/گروه مستقل برای اعضای هیأت علمی انتقالی به دانشگاه یزد تخصیص ظرفیت  :1 ةتبصر

 است.  پذیرامکانشورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه  تأیید

جلسات آمیز دانشجو، نمره و صورتموفقیت دفاع بعد از گردند کهدانشجویان قبلی زمانی از سهمیه عضو هیأت علمی کسر میـ 2

 اعالم شده باشد. اداره آموزش پردیس/دانشکده مستقل به بوط عالوه بر ثبت در سیستم گلستان،مر

در مورد اعضای هیأت علمی که تاکنون دانشجوی دکتری تحت راهنمایی آنها فارغ التحصیل نشده باشد، فارغ از مرتبه علمی، مجموع  ـ1

  دانشجو تجاوز نماید. 5)بجز موارد مشمول بند تشویقی( نباید از ها دانشجویان فعلی تحت راهنمایی آنها از تمامی سهمیه

 هر کدام از موارددر صورت دارا بودن  (2)بجز اعضای هیأت علمی وابسته و مأمورهر عضو هیأت علمی  :ـ ظرفیت تشویقی0

  :الذکر را پذیرش نمایدهای فوقدانشجوی دکتری مازاد بر ظرفیت 2 تواند حداکثرزیر می

در یک سال اخیر  (پژوهشی مورد تایید وزارتینیا علمی ـ ISI هر عضو هیات علمی به ازای چاپ سه مقاله تخصصی معتبر ـ0ـ0

باشد،  Q2ـJCRمتقاضی نویسنده اول یا نویسنده مسوول آنها باشد و حداقل یکی از آنها دارای رتبه میالدی که طبق آیین نامه ارتقا، 

و مستندات بایستی مورد تایید دانشجو است  3سال سقف استفاده از این بند در هر  تواند متقاضی یک دانشجوی دکتری باشد.می

 شورای دانشکده/گروه مستقل و شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه قرار گیرد.

المللی یا سایر موارد مورد تائید هیات های پژوهشی برون دانشگاهی/طرح های بینطرح اجرای خاتمه یافته :0 تبصره

ه تواند جایگزین یک مقالمی( اعتبار با تائید معاونت پژوهشی دانشگاهمیلیون تومان ) 71حداقل رئیسه دانشگاه به ازای مجموع 

                                                           
ها مامور یا منتقل و یا به سازمانها دانشگاهاست که به سایر  در این دستورالعمل، عضو هیأت علمی)خارج از دانشگاه یزد( منظور از مأمور  2

 شده است.  نهادهای خارج از استان یزد مامور یا
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تری برای گرفتن یک دانشجوی دکIF (JCR )معتبر و تخصصی با  ISIعلمی پژوهشی شود. به هر حال، داشتن حداقل یک مقاله 

 از ظرفیت تشویقی الزامی است. 

...  و صفحه شماره و جلد شمارهشده باشند و داشتن  چاپمقاالت قابل استفاده از این بند بایستی  :2تبصره 

 الزامی است. 

های های خوارزمی، رازی یا فارابی حائز رتبه اول تا سوم باشند )در مورد پروژهاعضای هیأت علمی که در جشنواره ـ2ـ0

رساله تحصیلی دانشجو باشد(، استادان، پژوهشگران و فناوران برگزیده  برگزیده دانشجویی، پروژه باید مستخرج از پایان نامه/

مللی )غیر الدارای یک مورد اختراع یا اکتشاف بین کشوری )به انتخاب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(، مخترعین و مکتشفین

  اشند.ب دانشجوی دکتریپذیرش یک توانند متقاضی ربط دانشگاه، میباالترین مرجع ذی ایرانی( معتبر، منوط به تایید

دانشجوی  یکراهنمایی مشترک که عضو هیات علمی  بهالمللی، های پژوهشی بیندر راستای حمایت از همکاری ـ1ـ0

بوط نامه مربر اساس شیوهخارج از کشور )های معتبر با اعضای هیات علمی دانشگاهرا دکتری یا دو دانشجوی کارشناسی ارشد 

رفیت یک ظحداکثر  ،منوط به داشتن سایر شرایط ،باشد داشته المللی دانشگاه(بینهای علمی مدیریت همکاریبه تایید و 

  .یابدتشویقی اختصاص می

برخوردار  دکتری مازادتوانند از یک ظرفیت تقاضا محور می رساله دکتریاعضای هیات علمی به ازای داشتن هر  ـ0ـ0

  باشند.

ظرفیت تشویقی عضو هیأت  ءتا زمان فارغ التحصیلی جز )ظرفیت تشویقی( 0بند  : دانشجوی پذیرفته شده از محل0 ةتبصر

 گیرد. علمی قرار می

 .ها پذیرش نمایندتوانند ظرفیت تشویقی خود را از همه سهمیه: اعضای هیأت علمی می2 ةتبصر

 کرد. استفاده توانمیاحراز شرایط  پس ازسال  3تا حداکثر  یکبار مستندات ارایه شده برای هر بند فقط از :1 ةتبصر

 یک درصدپژوهشگران پراستناد  شوند یا دارندگان نشان دانش یا پژوهش،افرادی که به عنوان چهره ماندگار معرفی می -5

های ( بر روی دادهISCهای پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )های موضوعی مختلف علوم )بر اساس پردازشبرتر در حوزه

با شماره  Nature ، مقاالت چاپ شده در نشریه(Hot paperنویسندگان مقاالت داغ ) ،( WOSو ESI مستخرج از دو پایگاه

دانشگاه یا استاد ممتاز به تأیید معاونت پژوهشی ، 1116-8175شماره شاپای با  Science و نشریه 1128-1816شاپای 

جوی یک دانش توانند متقاضیهای وزارت عتف یا مصوبات هیات رئیسه دانشگاه مینامهبرجسته بودن بر اساس آخرین آئین

در مجالت مذکور الزامی به الزم به ذکر است  ها( باشند.)خارج از تمامی ظرفیت مازاد دو دانشجوی دکتری دکتری و تا سقف

 شرط نویسنده مسوول نیست. 

پذیرش دانشجوی دکتری پژوهش محور )ایرانی( مطابق با آخرین ضوابط وزارتی و مصوبات شورای تحصیالت تکمیلی  -6

 دانشگاه است.
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 های آموزشیتحصیالت تکمیلی برای بخش/ گروه اند( شرایط پذیرش دانشجوی

 بروز بودن برنامه درسی رشته طبق های آموزشی مشروط بهپذیرش دانشجو در مقاطع تحصیالت تکمیلی برای بخش / گروه ـ0

 ت.اسالزم از حداقل امکانات  /گروه مستقلدانشکده ریزی آموزشی و برخورداریضوابط مصوب دانشگاه و اعالم شورای برنامه

 پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری در هر رشته / گرایش، مشروط به رعایت کف کالس از لحاظ تعداد دانشجوـ 2

و شورای آموزشی پردیس /  /گروه مستقلتایید شورای دانشکده پس ازاست. موارد خاص  رین مصوبات دانشگاهمطابق با آخ

 دانشکده مستقل در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه قابل بررسی است.

ی به شرط داشتن شرایط عمومی و اختصاص دکتری و ارشد تفکیک به پذیرش دانشجوی تحصیالت تکمیلی ظرفیت سقف ـ1

دانشجویان  تعداد، هاآن عملکرد و استادان تعداد ،2و  3مندرج در این دستورالعمل و رعایت سقف مربوط مطابق با جداول 

 قبل الس در گرایش/ رشته هر در دانشجو پذیرش وضعیت، کالس تشکیل برای دانشجو تعداد رعایت کف ،بخش/گروه آموزشی

د، دارن دانشجو پذیرش نظر مورد رشته در که رقیب هایدانشگاه تعداد و( /گروه مستقلدانشکده) بخش/گروه رتبه(، جاری)

 عیینت در باشند کهمی عواملی جمله از، وزارتی سایر مصوبات شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه یا هیات رئیسه و ضوابط

 .گیرند می قرار توجه مورد ظرفیت

یالت تحص مقاطعشدگان نام استادان راهنمای کلیه پذیرفته ،هادانشکدهبا نظارت  موظف هستند آموزشی یهاها/گروهبخش ـ0

عات وارد اطالصحت نظارت و مسئولیت  م جامع آموزشی گلستان درج نمایند.تکمیلی را تا قبل از زمان اعالم ظرفیت در سیست

 خواهد بود.  وطمرب /مدیر گروه مستقلپژوهشی دانشکده -ن آموزشی به عهده رئیس بخش/مدیرگروه و معاو شده
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 تحصیالت تکمیلیه( تعیین ظرفیت مجاز اعضاء هیأت علمی برای پذیرش دانشجویان 

توانند به شرح جدول اعضای هیأت علمی دانشگاه یزد بر اساس مرتبه علمی و تصویب شورای گروه/ شورای دانشکده می ـ0

 کارشناسی ارشد و دکتری را متقبل شوند.زیر و موارد ذکر شده در ادامه آن، راهنمایی دانشجویان 

 2 برای اعضای هیات علمی استادیار توان از هر ورودیـ برای اعضای هیأت علمی واجد شرایط پذیرش کارشناسی ارشد می2

 . تعیین ظرفیت نمود دانشجو 1و برای اعضای هیات علمی با مرتبه حداقل دانشیار  )عادی( دانشجو

 های عادی )روزانه و استعداد درخشان(، نوبت دوم، بورسیه()انواع ورودیسقف تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد  :0 ةتبصر

  است. 0 هر ورودی از الملل و پردیس خودگردان(،یافته به هر عضو هیات علمی )بدون در نظر گرفتن دانشجوی بینتخصیص

 .است خارج از ظرفیت مذکور ،عضو هیات علمی نامه کارشناسی ارشد تقاضا محور: پایان2 تبصره

نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در جامعه و صنعتی، هر عضو هیأت علمی پس از پایان دوره فرصت شیوه ـ بر اساس1

 نامه صرفاً در راستای بهبود نیازهای واحد صنعتی راهنمایی کند. تواند یک سهمیه مازاد پایانمطالعاتی، می

هیأت  اعضای بهپذیر نیست. برای اعضای هیات علمی بازنشسته امکانظرفیت تعیین  ،عتفبا توجه به آیین نامه وزارت  ـ0

 با رعایت شرایط عمومی /گروه مستقلعلمی بازنشسته دانشگاه یزد در صورت تایید شورای بخش / گروه و شورای دانشکده

با  ی کارشناسی ارشددانشجو 3هر سال در توان می، مازاد بر پذیرشظرفیت وجود و در صورت  مندرج در این دستورالعمل

دانشگاه  عضو هیأت علمی بازنشسته . در مجموع نبایستی تعداد دانشجویان کارشناسی ارشدتخصیص دادعنوان استاد راهنما 

  دانشجو به طور همزمان تجاوز کند. 1و دانشیار و استاد از  2با مرتبه استادیار از یزد 

در صورت تایید شورای بخش / گروه و شورای  دانشیار و استاداعضای هیأت علمی بازنشسته دانشگاه با مرتبه علمی  ـ5

دانشجو و همزمان به ترتیب  3متقاضی پذیرش توانند و با رعایت شرایط مندرج در این دستورالعمل، می /گروه مستقلدانشکده

 دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری ،به اعضای هیأت علمی وابستهباشند.  در مقطع دکتریسهمیه تشویقی از دانشجو  2و  3

 گیرد. )عادی و تشویقی( تعلق نمی

و دانشجوی دکتری  2و  0توانند به ترتیب استاد مشاور به ترتیب حداکثر وابسته می و: اعضای هیأت علمی بازنشسته تبصره

 باشند. دانشجوی کارشناسی ارشد  3و  2

با رعایت شرایط مندرج در این دستورالعمل، با تایید توانند در صورت امکان میهیأت علمی مامور در دانشگاه یزد  یاعضا ـ6

دانشجوی کارشناسی ارشد اخذ نمایند. تعداد دانشجویان  3هر سال  /گروه مستقلشورای بخش / گروه و شورای دانشکده

به اعضای هیأت علمی مامور در دانشگاه یزد دانشجوی دکتری  ر شود.دانشجو بیشت 5کارشناسی ارشد این افراد نبایستی از 

 گیرد.تعلق نمی

عضو هیأت علمی بازنشسته یا مامور )به ویژه اعضای هیات علمی به تمامی ولیت نظارت بر حضور به حد کفایت: مسوتبصره

/گروه در هفته( به عهده دانشکده ازای هر دانشجوی کارشناسی ارشد حداقل یک ساعت در هفته و دکتری حداقل دو ساعت

ای از نحوه عملکرد و حضور هیأت علمی بوده و ضروری است در هر سال مدیر گروه / رئیس دانشکده گزارش سالیانه مستقل

یفیت و تضمین ک ارزیابی ،مدیریت دفتر نظارتبرای  /گروه مستقلجلسه شورای دانشکدهبازنشسته یا مامور به همراه صورت

 سال نماید. ار دانشگاه
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وابسته و مأمور( در صورت داشتن شرایط مندرج در این  بازنشسته، )به جز اعضای هیأت علمیاعضای هیأت علمی  ـ7

به دانشجو  1تا سقف )از پردیس خودگردان دانشجوی کارشناسی ارشد مازاد بر ظرفیت  یکتوانند حداکثر دستورالعمل می

تواند عضو هیأت علمی می ،صورت داشتن شرایط پذیرش دانشجوی دکتریدر همچنین پذیرش نمایند.  (صورت همزمان

برای استادیار، دانشیار و  در مجموع به صورت همزمان)از پردیس خودگردان متقاضی پذیرش ساالنه یک دانشجوی دکتری 

هیات علمی در سال در صورت داشتن ظرفیت مازاد دکتری از سهمیه عادی عضو  (.باشددانشجو  2و  2و  3 استاد به ترتیب

 گردد.بعد کسر می

اعضای هیأت علمی )به جز اعضای هیأت علمی بازنشسته، وابسته و مأمور( در صورت داشتن شرایط مندرج در این  ـ8

همزمان( پذیرش نمایند.  صورت دانشجو به 1تا سقف )المللی دانشجوی کارشناسی ارشد بین 2توانند حداکثر دستورالعمل می

 ،نامه مربوط(پژوهشی و پژوهش محور با رعایت شیوه-)آموزشی همچنین در صورت داشتن شرایط پذیرش دانشجوی دکتری

در مجموع به صورت همزمان برای )المللی بینتواند متقاضی پذیرش ساالنه یک دانشجوی دکتری عضو هیأت علمی می

  .باشد (دانشجو 2و  2و  3رتیب استادیار، دانشیار و استاد به ت

 برای دباش آنها مشاور استاد تواندمی علمی هیأت عضو هر که یزد دانشگاه دانشجویان تعدادبا توجه به دستورالعمل مربوط  ـ9

 دستورالعمل با مطابق موارد سایر در. است 2 حداکثر ورودی هر در دکتری برای و 1 حداکثر ورودی هر در ارشد کارشناسی

  شود.می عمل مربوط

های های آموزشی که دارای مقطع دکتری نیستند تعداد مشاورهبرای عضو هیات علمی مشغول در بخش/گروه تبصره:

 است. 0کارشناسی ارشد حداکثر 

 توانند عالوه بر بندهای فوق، در پذیرش و تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتریهای مستقل میها / گروهدانشکده - 01

نامه مربوط، اعضای هیأت علمی و همچنین مقررات مربوط به استاد راهنما و مشاور ذکر شده در این دستورالعمل و شیوه

گروه مستقل تصویب و در صورت تأیید شورای آموزشی پردیس /  دانشکده/ شرایط دیگری عالوه بر این شرایط را در شورای

 . اعمال نمایند ،اهدانشکده مستقل و شورای تحصیالت تکمیلی دانشگ
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  دانشگاهتوسط اعضای هیأت علمی  دانشجوی کارشناسی ارشدحداکثر ظرفیت پذیرش :  0جدول 

 

 

 

 

 

 

 

  دانشگاه علمی هیأت اعضای توسط دکتری دانشجوی پذیرش ظرفیت حداکثر: 2 جدول

 عضو مرتبه
 علمی هیأت

 تشویقی سهمیه سهمیه عادی و استعداد درخشان
 نوبت دوم

دانشجویان سهمیه 

 الملل )غیر ایرانی(بین
 جمع

 (المللبین و خودگردان پردیس بجز)

 همزمان هر ورودی همزمان هر ورودی همزمان هر ورودی همزمان هر ورودی

 1 3 استادیار

3 2 3 3 

3 2 0 

 0 2 دانشیار
2 

1 6 

 8 1 5 2 استاد
 

 

 تاریخ شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه تصویب گردید و از 31/31/3011 این دستورالعمل )رویه( در جلسه مورخ

 شود.به بعد اجرا می 3013 ورودی سال مقاطع تحصیالت تکمیلی دانشجویتخصیص  و ظرفیت تعیینبرای  31/31/3011

ر و نظارت ب های مستقل/پردیس هادانشکدههای مستقل و / گروه هامسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده دانشکده

  تحصیالت تکمیلی دانشگاه است.حوزه نحوه اجرای آن بر عهده 

 

 

 

 

مرتبه عضو 
 هیأت علمی

 )غیر ایرانی( یبین الملل سهمیه عادی و استعداد درخشان

 همزمان هر ورودی هر ورودی

 2 استادیار

 دانشیار  1 2
1 

 استاد


