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 اهداف

 ها وهای دکتری در پردیسکارشناسی ارشد و رسالههای نامهمند پایانبه منظور ارتقاء کیفیت، توزیع مناسب و ضابطه

در راستای  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،های و سیاستهای ابالغی نامههای مختلف دانشگاه، در چارچوب آییندانشکده

ارشد و  کارشناسینحوه تعیین تعداد دانشجویان های تحصیالت تکمیلی، ها و رسالهنامهافزایش کیفیت و هدفمند نمودن پایان

دکتری تحت راهنمایی هر یک از اعضای هیأت علمی طبق دستورالعمل زیر تعیین شده است. در این رویه ضمن توجه به کیفیت 

های علمی اعضای هیأت علمی برجسته دانشگاه مورد توجه مندی از قابلیتنامه / رساله دانشجویان تحصیالت تکمیلی، بهرهپایان

 قرار گرفته است.
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 امه/ رساله دانشجویان تحصیالت تکمیلین الف( شرایط عمومی برای پذیرش و راهنمایی پایان

 پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری منوط به رعایت مقررات و ضوابط مصوب دانشگاه و همچنین این دستورالعملـ 7

 است. 

دکتری( و یا زمینه تحقیقاتی مرتبط، مسئولیت تواند بر مبنای رشته گرایش تحصیلی )مدرک هر عضو هیأت علمی می ـ2

 های دکتری را برعهده گیرد. های کارشناسی ارشد و یا رسالهنامهراهنمایی پایان

ندی عضو مهای مرتبط با رشته گرایش تحصیلی بر مبنای عالقه: زمینه تحقیقاتی عضو هیأت علمی در سایر زمینهتبصره

پژوهشی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط  –معتبر تخصصی و علمی  ISIهیأت علمی تعیین و بر اساس مقاالت 

شود. موارد خاص در شورای تحصیالت ربط و شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده و دانشگاه سنجیده میبخش/گروه آموزشی ذی

 تکمیلی دانشگاه قابل بررسی است. 

متی از ظرفیت مربوط به دانشجویان روزانه و بدون آزمون خود را در صورت توانند تمام و یا قساعضای هیأت علمی می ـ9

عدم تکمیل ظرفیت، به دانشجویان نوبت دوم، بین الملل )غیر ایرانی( و پردیس خودگردان اختصاص دهند ولی عکس این امر 

لل خودگردان یا دانشجوی بین الم تواند بجای دانشجوی نوبت دوم، پردیسباشد. به عبارتی یک عضو هیأت علمی نمیمقدور نمی

 )غیر ایرانی(، دانشجوی اضافی روزانه و بدون آزمون اخذ نماید.

اختصاص دانشجوی تحصیالت تکمیلی به اعضای هیأت علمی به شرط حضور، مستلزم تایید شورای بخش / گروه و شورای ـ 4

 دانشکده است. 

عدم رضایت از عملکرد عضو هیأت علمی مطابق با شرایط ذیل و با  توانند در صورتها میشورای گروه مستقل/ دانشکده ـ5

ها، ظرفیت مجاز راهنمایی عضو هیأت علمی را کاهش داده و مراتب را به معاونت آموزشی دانشگاه اعالم تأیید روسای پردیس

 نمایند.

ی دانشگاه در این ساعات )برای غیر ها بدون مجوز رسمعدم حضور تمام وقت در ساعات اداری و یا اشتغال به سایر فعالیت ـ

 ( 0از اعضای هیأت علمی وابسته

های های ارزیابی )فعالیتها، بر اساس شاخصها و رسالهنامهـ عدم رضایت از عملکرد عضو هیأت علمی در راهنمایی پایان

( ترفیع سالیانه و عملکرد اجرایی های تحت راهنمایی،نامههای علمی پایانپژوهشی، ارزشیابی دروس، ارزشیابی کیفیت و خروجی

 و گزارش مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه.

 ـ عدم رضایت از عملکرد عضو هیأت علمی در انجام وظایف محوله.

مقررات د بر اساس توان: شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه نیز مستقالً و یا با پیشنهاد دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه میتبصره

 هایی در پذیرش دانشجو برای عضو هیأت علمی تعیین نماید. های ارائه شده محدودیتو استدالل

 ،تواند مطابق با دستورالعمل مربوط و با اخذ مجوز از معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاههر عضو هیأت علمی می ـ6

اوره راهنمایی / مش ،ها و موسسات آموزشی عالی مورد تایید وزارتینتعدادی دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری از سایر دانشگاه

 شود.نماید. عدم اطالع رسانی به دانشگاه، تخلف آموزشی محسوب می

                                                           
 ت.  اس نامه همکاری با دانشگاه یزدی کشور دارای تفاهمهامنظور از اعضای هیأت علمی وابسته در این دستورالعمل، اعضای هیأت علمی دیگر دانشگاه- 0
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با نظر شورای بخش رفیت اعالم شده وجود داشته باشد در مواردی که در ورودی یک سال، دانشجوی مازاد یا کمتر از ظ ـ1

 به شرط ،ظرفیت اولیه درخواستی استاد و تعداد دانشجوی سال گذشته استاد انشجوی پذیرش شده،و با در نظر گرفتن تعداد د

 شود. می به استادبه تخصیص دانشجو اقدام یید شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده و پردیس تأ

ن تعیی تعیین استاد راهنمای دوم در زمان تخصیص استاد راهنما در نیمسال اول امکان پذیر نیست. در صورت ضرورت ـ8

ردن اضافه ک مطابق دستورالعمل مربوط، با رعایت تمامی موارد و سقف مورد نظرهنگام تصویب پیشنهادیه  ،استاد راهنمای دوم

 پذیر است. مستقل / دانشکده امکان استاد راهنمای دوم بعد از تصویب شورای گروه

: در صورت راهنمایی مشترک دانشجو توسط دو عضو هیأت علمی، هر دانشجو فارغ از درصد مشارکت برای عضو هیأت تبصره

 شود. علمی اول منظور می

تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد / دکتری هر عضو هیأت علمی بر اساس مصوبه شورای گروه مستقل / دانشکده و  ـ3

 گردد. شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه و با رعایت سقف تعداد دانشجوی مجاز برای هر عضو هیأت علمی مشخص می

خواهد حضور دارد یا در دانشگاه دیگر مامور یزد ر دانشگاه سال( د 0اگر عضو هیأت علمی به صورت کوتاه مدت )کمتر از  ـ71

 دانشجویی به ایشان اختصاص نخواهد یافت. شد

علمی  عضو هیأتدانشجویان تحت راهنمایی و ظرفیت  ءدانشجوی تحصیالت تکمیلی از نخستین نیمسال تحصیلی، جز ـ77

 شود. محسوب می

 ظرفیت پذیرش دانشجوی تحصیالت تکمیلی پس از تصویب در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه قابل تغییر نیست. ـ72

اسی وی کارشناعضای هیأت علمی متقاضی پذیرش دانشجوی دکتری بایستی سایر شرایط مربوط به پذیرش دانشج ـ79

 ارشد را دارا باشند.
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 نامه دانشجویان کارشناسی ارشد اهنمایی پایانب( شرایط اعضاء هیأت علمی برای پذیرش و ر

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

 مستقل باید دارای شرایط زیر باشند:

بل از سال ششم استخدامی و طرح اعضای هیأت علمی استادیار به باالی دانشگاه یزد )رسمی، رسمی آزمایشی، پیمانی ق ـ7

اند )به جز اعضای هیأت علمی طرح ی ترفیع دریافت کردهسال منتهی به سال تعیین ظرفیت پایه 2خدمت سربازی( که در 

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

مانند در صورت پیمانی می ،اعضای هیأت علمی که با مجوز هیأت اجرایی جذب دانشگاه تا آخر خدمت درخواست خصوص

 است. دانشگاه  قابل بررسی در شورای تحصیالت تکمیلی ،برخورداری از فعالیت پژوهشی مناسب

 : اختصاص دانشجو به اعضای هیأت علمی مستلزم تایید شورای بخش / گروه و شورای دانشکده است. 7 ةتبصر

ر د : تخصیص ظرفیت به اعضای هیأت علمی در صورتی خواهد بود که عضو هیأت علمی قبل از تصویب ظرفیت2 ةتبصر

 متقاضی دانشجو باشد. ،شورای دانشکده و شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه

در زمان بررسی ظرفیت پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد برای سال  دارای مدرک دکتری که علمی هیأت : اعضای9 ةتبصر
که اول و دوم  دورهبرای  است، شده صادر دانشگاه جذب هیأت طریق از آنها استخدام آینده در شورای گروه/دانشکده، مجوز

درخواست  را ارشد کارشناسی دانشجوی 2و  0به ترتیب گروه / دانشکده  با تایید شورای توانندمیمتقاضی تعیین ظرفیت هستند 
 . شوددر نظر گرفته میسوم به بعد ظرفیت پذیرش عضو هیأت علمی بر طبق مقررات، به صورت عادی  دورهاز . نمایند

عضو هیأت علمی دانشگاه یزد با مدرک کارشناسی ارشد، که مرتبه استادیاری دارد مانند استادیار عادی در نظر  :4 ةتبصر

 شود.گرفته می

یأت مورد تایید هچنانچه پرونده تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی عضو هیأت علمی با احراز امتیازات الزم  :5 ةتبصر

 برای وی بالمانع است.باشد درخواست ظرفیت اجرایی جذب 

برای اعضای هیأت علمی واجد شرایط که در زمان تعیین ظرفیت در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه، بنا به : 6 ةتبصر

دالیلی )مانند مرخصی بدون حقوق، مرخصی استعالجی، مرخصی زایمان یا فرصت مطالعاتی( در دانشگاه حضور ندارند ولی در 

ثر تا پایان نیمسال اول( در دانشگاه حضور پیدا خواهند کرد، در صورت تقاضای کتبی، ظرفیت زمان پذیرش دانشجو )حداک

 در نظر گرفته خواهد شد. نامه کارشناسی ارشدپایانپذیرش برای راهنمایی 

در موارد خاص مطابق با دستورالعمل مربوط، متخصصان و صاحبنظران غیر دانشگاهی با مدرک دکتری در زمینه تخصصی ـ 2

 %41دانشجوی کارشناسی ارشد با درصد مشارکت حداکثر  2توانند بعنوان استاد راهنمای دوم حداکثر نامه میمرتبط با پایان

 میلی دانشگاه قابل بررسی است. تعیین شوند. موارد خاص در شورای تحصیالت تک
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 ج( شرایط اعضاء هیأت علمی برای پذیرش و راهنمایی رساله دکتری

 : شرایط زیر است مستلزمدانشجوی دکتری برای بار اول  پذیرش ـ7

  مستقل خاتمه یافتهنامه کارشناسی ارشد پایان راهنمایی حداقل دوـ 

 یزد  دانشگاه تکمیلیدر مقاطع تحصیالت  تدریس نیمسال 3 سابقه ـ

 دوره منتهی به سال تعیین ظرفیت  2پایه ترفیع سالیانه در  2دریافت ـ 

وزارتین  و تخصصی مورد تایید مقاله علمی پژوهشی معتبر 2یا  IF معتبر تخصصی با ISIمقاله  0پذیرش قطعی  چاپ یا ـ

به منتهی  سال 2باشد( در  2)خارج از رساله دکتری یا کارشناسی ارشد خود که طبق آیین نامه ارتقا، متقاضی نویسنده مسئول

 . اعالم ظرفیت

یرش توانند متقاضی پذشوند صرفا میاعضای هیأت علمی که برای اولین بار راهنمایی دانشجوی دکتری را متقبل می :7 ةتبصر
 باشند.  یا تشویقی سهمیه عادی از دانشجویک 

ر د : تخصیص ظرفیت به اعضای هیأت علمی در صورتی خواهد بود که عضو هیأت علمی قبل از تصویب ظرفیت2 ةتبصر

 شورای دانشکده و شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه، متقاضی دانشجو باشد.

ا به بن ،که در زمان تعیین ظرفیت در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاهواجد شرایط : برای اعضای هیأت علمی 9 ةتبصر

دالیلی )مانند مرخصی بدون حقوق، مرخصی استعالجی، مرخصی زایمان یا فرصت مطالعاتی( در دانشگاه حضور ندارند ولی در 

ت ظرفی ،زمان پذیرش دانشجو )حداکثر تا پایان نیمسال اول( در دانشگاه حضور پیدا خواهند کرد، در صورت تقاضای کتبی

 ر نظر گرفته خواهد شد.پذیرش برای راهنمایی رساله دکتری د

انشگاه شورای تحصیالت تکمیلی د تأییدبا تنها برای اعضای هیأت علمی انتقالی به دانشگاه یزد تخصیص ظرفیت : 4تبصرة 

 است.  پذیرامکان

در زمان بررسی ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری برای سال آینده در شورای گروه/دانشکده، شرط اختصاص ظرفیت )از  ـ2
رتیب به ت آن است که استاد و دانشیار ،استادیار علمی هیأت سهمیه تشویقی( برای عضو غیر ازها سهمیه عادی یا سایر سهمیه

بدون پیشنهادیه ( دانشجویان پذیرش شده از پردیس خودگردانها به جز یه)از سایر سهمدانشجوی قبلی  3و  2، 0بیش از 
مصوب در شورای گروه/دانشکده نداشته باشد. در صورتی که عضو هیأت علمی دارای دانشجوی بدون پیشنهادیه مصوب اضافه 

کر شده، از سهمیه پذیرش مجاز ، به ازای تعداد دانشجوی بدون پیشنهادیۀ مصوب اضافه بر حد مجاز ذبر تعداد ذکر شده باشد
 شود.عضو هیأت علمی در سال بررسی درخواست کم می

گردند که دفاع نهایی نموده، نمره و صورت جلسات مربوط دانشجویان قبلی زمانی از سهمیه عضو هیأت علمی کسر می ـ9

 رسماً به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه اعالم شده باشد.

 شوند( که تاکنون دانشجویراهنمایی اعضای هیأت علمی )بجز مواردی که شامل بند تشویقی می مجموع دانشجویان تحتـ 4

 دانشجوی کامل تجاوز نماید. 5دکتری تحت راهنمایی آنها فارغ التحصیل نشده باشد، فارغ از مرتبه علمی، نباید از 
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 هر کدام از موارددر صورت دارا بودن  )بجز اعضای هیأت علمی وابسته و مأمور(هر عضو هیأت علمی  :ـ ظرفیت تشویقی5

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

ی قا، متقاضطبق آیین نامه ارتکه  تخصصی معتبر مورد تایید وزارتین (پژوهشییا علمی ـ ISI)مقاله سه چاپ به ازای  ـ7ـ5

متقاضی یک  دتواناست می Q2ـJCRحداقل یکی از آنها دارای رتبه در یک سال اخیر میالدی که  باشد 3نویسنده مسئول

 . باشددانشجوی دکتری 

میلیون  71در صورت اتمام قرارداد به ازای هر  های پژوهشی برون دانشگاهی مورد تایید معاونت پژوهشیطرح مجری ـ2ـ5

 جایگزین یک مقاله علمی پژوهشیتواند المللی که مورد تایید معاونت پژوهشی دانشگاه است، میهای بینیا طرح تومان اعتبار

  برای گرفتن یک دانشجوی دکتری از ظرفیت تشویقی الزامی است. IFبه هر حال داشتن یک مقاله معتبر و تخصصی با شود. 

های رازی یا فارابی حائز رتبه اول تا سوم باشند )در مورد پروژه های خوارزمی،اعضای هیأت علمی که در جشنواره ـ9ـ5

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

ر اختراع یا اکتشاف بین المللی )غیدارای یک مورد  کشوری )به انتخاب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(، مخترعین و مکتشفین

 دانشجوی دکتری باشند.پذیرش یک توانند متقاضی ربط دانشگاه، میایرانی( معتبر، منوط به تایید باالترین مرجع ذی

یا دارندگان نشان دانش یا پژوهش به تأیید معاونت پژوهشی  شوند افرادی که به عنوان چهره ماندگار معرفی می ـ4ـ5

 توانند متقاضی دو دانشجوی دکتری باشند. میدانشگاه 

یا جزء سرآمدان، نویسندگان  شوندبه عنوان دانشمند یک درصد معرفی می ISIافرادی که توسط پایگاه نمایه سازی  ـ5ـ5

شماره با  Science و نشریه 1129-1936با شماره شاپای  ،  Natureمقاالت چاپ شده در نشریه ،(Hot paperمقاالت داغ )

ول شرط نویسنده مسئالذکر الزامی به در مجالت فوق توانند متقاضی یک دانشجوی دکتری باشند.مینیز  1136-9175شاپای 

 نیست.

: دانشجوی پذیرفته شده از محل این تشویق تا زمان فارغ التحصیلی جزو ظرفیت تشویقی عضو هیأت علمی قرار 7 ةتبصر

 گیرد. می

 .ها پذیرش نمایندتوانند ظرفیت تشویقی خود را از همه سهمیهعلمی می: اعضای هیأت 2 ةتبصر

 کرد. استفاده توانمی یکبار مستندات ارایه شده برای هر بند فقط :  از9 ةتبصر
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 های آموزشیتحصیالت تکمیلی برای بخش/ گروه اند( شرایط پذیرش دانشجوی

های آموزشی مشروط به بروز بودن برنامه درسی رشته پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیالت تکمیلی برای بخش / گروه ـ7

 ریزی آموزشی و برخورداری از حداقل امکانات دانشکده است.طبق ضوابط مصوب دانشگاه و اعالم شورای برنامه

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

است. موارد خاص با تایید شورای دانشکده و شورای آموزشی پردیس / دانشکده مستقل در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

 قابل بررسی است.

 های کلی دانشگاهستدر مواردی که شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه پذیرش دانشجو در یک رشته خاص را با سیا ـ9

 اختیار عدم پذیرش دانشجو در آن رشته را خواهد داشت.  داندمیمغایر 

های تحصیالت نام استادان راهنمای کلیه پذیرفته شدگان دوره هستندها موظف دانشکدهآموزشی  یهابخش ها / گروه ـ4

ه ب اطالعات وارد شدهمسئولیت صحت  رج نمایند.م جامع آموزشی گلستان دتکمیلی را تا قبل از زمان اعالم ظرفیت در سیست

خواهد بود. برای دانشجویان جدیدالورود تا قبل از  ن آموزشی و پژوهشی دانشکده مربوطعهده رئیس بخش / مدیرگروه و معاو

 تخصیص ظرفیت، بایستی با توجه به ظرفیت درخواستی سال قبل، برای هر عضو هیأت علمی ظرفیتی در نظر گرفته شود به

 طوری که مجموع دانشجویان تمامی اعضای هیأت علمی آن بخش یا گروه با مجموع دانشجویان آن ورودی دقیقا یکسان باشد. 
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 تحصیالت تکمیلیه( تعیین ظرفیت مجاز اعضاء هیأت علمی برای پذیرش دانشجویان 

توانند به شرح جدول شورای دانشکده میاعضای هیأت علمی دانشگاه یزد بر اساس مرتبه علمی و تصویب شورای گروه/ ـ 7

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

)عادی و استعداد  دانشجو 3توان از هر ورودی حداکثر ـ برای اعضای هیأت علمی واجد شرایط پذیرش کارشناسی ارشد می2

ای بر قبل از زمان تعیین ظرفیت ،، مشروط بر اینکه مجموع دانشجویان تحت راهنمایی عضوتعیین ظرفیت نمود درخشان(

به ازای هر دانشجوی بیشتر از تعداد ذکر شده،  دانشجوی کامل تجاوز ننماید. 01و  01،  9استادیار، دانشیار و استاد به ترتیب از 

 یک نفر از ظرفیت سال آینده عضو هیأت علمی کاسته می شود. 

: مالک تعیین ظرفیت عضو هیأت علمی، بر اساس مجموع تعداد دانشجویانی است که در زمان تعیین ظرفیت پذیرش 7 ةبصرت

 دانشجو و سال های قبل از آن )اعم از پیشنهادیه تصویب شده یا نشده( برای آن عضو در نظر گرفته شده است.

 ،متناسب با رشته گرایش بخش )گروه آموزشی( دوره دکتری در نبودندایر ای که به دلیل : برای اعضای هیأت علمی2 ةتبصر

 کارشناسی نامهپایان معادل واحد که هاییرشته کد فاقد دانشجوی دکتری هستند )چه راهنمای اول و چه راهنمای دوم(، یا در

ت پردیس و شورای تحصیالاست بنا به ضرورت و به پیشنهاد بخش/گروه آموزشی و دانشکده مربوط و تایید شورای  واحد 4 ارشد

دانشجوی کارشناسی ارشد  0یا استعداد درخشان ورودی هر عضو،  )روزانه یا شبانه( توان به ظرفیت عادیتکمیلی دانشگاه، می

، 02، 00اضافه نمود مشروط به اینکه تعداد دانشجویان تحت راهنمایی عضو هیأت علمی استادیار، دانشیار و استاد به ترتیب از 

 بیشتر نشود. نفر  02

تواند به جای آن درخواست پذیرش یک در صورتی که عضو هیأت علمی ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری دارد می ـ3

 پذیر نیست. دانشجوی کارشناسی ارشد نماید ولی عکس آن امکان

 دانشکده با رعایتتوانند در صورت تایید شورای بخش / گروه و شورای اعضای هیأت علمی بازنشسته دانشگاه یزد می ـ4

با عنوان استاد راهنما پذیرش نمایند. در  ی کارشناسی ارشددانشجو 0شرایط عمومی مندرج در این دستورالعمل، هر سال 

 3و دانشیار و استاد از  2عضو هیأت علمی بازنشسته با مرتبه استادیار از  مجموع نبایستی تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد

 گیرد. دانشجوی کارشناسی ارشد تعلق نمی به اعضای هیأت علمی وابسته همزمان تجاوز کند.دانشجو به طور 

دانشگاه با مرتبه علمی دانشیار و استاد در صورت تایید شورای بخش / گروه و  اعضای هیأت علمی بازنشسته یا وابسته ـ5

  2و  0دانشجو و همزمان به ترتیب  0استاد راهنمای  توانندشورای دانشکده و با رعایت شرایط مندرج در این دستورالعمل، می

شمول مدر مقطع دکتری باشند. اعضای هیأت علمی بازنشسته یا وابسته دانشگاه ها بجز سهمیه تشویقی از همه سهمیهدانشجو 

 . سهمیه تشویقی هستند

دانشجوی دکتری  2و  4توانند به ترتیب استاد مشاور به ترتیب حداکثر : اعضای هیأت علمی بازنشسته یا وابسته میتبصره

 باشند. موارد خاص در شورای تحصیالت تکمیلی قابل بررسی است. 

توانند با رعایت شرایط مندرج در این دستورالعمل، با تایید شورای بخش / هیأت علمی مامور در دانشگاه یزد می یاعضا ـ6 

دانشجوی کارشناسی ارشد اخذ نمایند. تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد این افراد  2ر سال حداکثر گروه و شورای دانشکده ه

 گیرد.به اعضای هیأت علمی مامور در دانشگاه یزد دانشجوی دکتری تعلق نمی دانشجو بیشتر شود. 5نبایستی از 
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 مامور )به ازای هر دانشجوی کارشناسی ارشد: مسئولیت نظارت بر حضور به حد کفایت عضو هیأت علمی بازنشسته یا تبصره

حداقل یک ساعت در هفته و دکتری حداقل دو ساعت در هفته( به عهده گروه مستقل / دانشکده بوده و ضروری است در هر 

لسه جای از نحوه عملکرد و حضور هیأت علمی بازنشسته یا مامور به همراه صورتسال مدیر گروه / رئیس دانشکده گزارش سالیانه

 شورای دانشکده برای معاون آموزشی دانشگاه ارسال نماید. 

(، استعداد درخشان)روزانه و  عادیهای های تشویقی )انواع ورودیسهمیه یا سقف اخذ دانشجوی دکتری از سهمیه عادی ـ1

است و  2بورسیه( و دانشجوی بین الملل )غیر ایرانی( به شرط داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مطابق با جدول ، نوبت دوم

  امکان اخذ دانشجوی دکتری فراتر از سقف کل وجود ندارد.

: در شرایط خاص که نیاز به راهنمایی تعداد بیشتر از حد مجاز توسط یک عضو هیأت علمی باشد و در موارد خاص تبصره

دیگری که این شیوه نامه مسکوت مانده است با ذکر دالیل توجیهی از سوی دانشکده / گروه مستقل و تأیید شورای آموزشی 

 پژوهشی پردیس و تصویب شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه اقدام می شود. 

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

به صورت دانشجو  5تا سقف از پردیس خودگردان دانشجوی کارشناسی ارشد مازاد بر ظرفیت دو توانند حداکثر دستورالعمل می

ذیرش ضی پتواند متقاعضو هیأت علمی می ،در صورت داشتن شرایط پذیرش دانشجوی دکتریهمچنین پذیرش نمایند. همزمان 

برای استادیار، دانشیار و  و در مجموع به صورت همزماناز پردیس خودگردان ساالنه یک دانشجوی دکتری مازاد بر ظرفیت 

 باشد. دانشجو  3و  3و  2 استاد به ترتیب

رودی در هر و تواند استاد مشاور آنها باشد برای کارشناسی ارشدتعداد دانشجویان دانشگاه یزد که هر عضو هیأت علمی می ـ3

 موارد خاص شود.. در سایر موارد مطابق با دستورالعمل مربوط عمل میاست 2و برای دکتری در هر ورودی حداکثر  3 حداکثر

 در شورای پردیس / دانشکده مستقل قابل بررسی است.  نیز

، استاد مربوط بوده و نظارت عضو هیأت علمیمسئول رعایت سقف مجاز تعداد دانشجویان تحت راهنمایی و مشاوره هر  ـ71

 بر آن به عهده رئیس بخش/ مدیر گروه و معاون دانشکده است. 

توانند عالوه بر بندهای فوق، در پذیرش و تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری های مستقل میها / گروهدانشکده ـ77

نامه مربوط، شرایط کر شده در این دستورالعمل و شیوهاعضای هیأت علمی و همچنین مقررات مربوط به استاد راهنما و مشاور ذ

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

 . اعمال نمایندمستقل و شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
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 کارشناسی ارشد توسط اعضای هیأت علمی دانشگاهحداکثر ظرفیت پذیرش دانشجوی :  7جدول 

 

 

 

 

 

 

 

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

 وعض علمی مرتبه

 علمی هیأت

 دکتری دانشجوی پذیرش حداکثر

 )سهمیه عادی و استعداد درخشان(
حداکثر پذیرش دانشجوی 

تشویقی( هر  دکتری )سهمیه

 و همزمان ورودی

نوبت 

 دوم

 حداکثر تعداد دانشجوی دکتری همزمان

 الملل )غیر ایرانی(دانشجویان بینسهمیه از 

 جمع

 (خودگردان پردیس بجز)

 همزمان هر ورودی همزمان هر ورودی همزمان هر ورودی

 4 0 استادیار

2 0 

0 0 3 5 

 5 2 دانشیار
0 2 

4 9 

 01 4 6 2 استاد

 

 تاریخ شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه تصویب گردید و از 26/19/0397این دستورالعمل )رویه( در جلسه مورخ 

به  0399به اعضای هیأت علمی ورودی سال برای اختصاص ظرفیت دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری  26/19/0397

ها و نظارت بر نحوه های مستقل و پردیس/ گروه هاده دانشکدهمسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عه شود.بعد اجرا می

 اجرای آن بر عهده تحصیالت تکمیلی دانشگاه است.

 

مرتبه علمی 
عضو هیأت 

 علمی

حداکثر پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در هر 
 ورودی )سهمیه عادی و استعداد درخشان(

حداکثر تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد 
 سهمیه دانشجویان بین الملل )غیر ایرانی(

 همزمان هر ورودی همزمان  هر ورودی

 استادیار

3 

9 

 01 دانشیار 2 0

 01 استاد


