
 

 ظرفیت اعضای هیات علمی دانشگاه یزد بعنوان استاد راهنمای دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری

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

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

 دانشگاه علمی هیات اعضای دکتری توسط دانشجوی پذیرش ظرفیت حداکثر: 1 جدول

  (است /دانشکده)مالک سنجش این حداکثرها، زمان بررسی ظرفیت پذیرشِ سال آینده در گروه

 عضو علمی مرتبه
 علمی هیات

 دکتری دانشجوی پذیرش حداکثر
 )از سهمیه عادی(

 هاسهمیهر پذیرش دانشجوی دکتری از سایر حداکث
مربی، بورس،  )مقاله، طرح ملی، پژوهشگر برتر، استعداد درخشان،

 (، تبدیل به داخلدانشجوی خارجی، نوبت دوم

 حداکثر تعداد دانشجوی دکتری همزمان
ی ذکر شده در ها)از سهمیه عادی و سایر سهمیه

 (3ستون 

 نهمزما هر ورودی همزمان هر ورودی

 7 3 3 4 1 استادیار

 11 4 5 5 2 دانشیار

 14 5 7 7 3 استاد
 

 شود.لحاظ می راهنما استاد ظرفیت در دوره شروع از پس دکتری دانشجوی –1

هیأت علمی متقاضی پذیرش دانشجوی دکتری از سهمیه مقاله، طرح ملی و پژوهشگر برتر دانشگاه باید دارای شرایط زیر  عضو –2
 .باشد

 ،بعنوان نویسنده مسئولماه سال جاری( ماه سال قبل تا دهم دی)از یازدهم دی گذشته سال یک درباید  علمی هیأتعضو  له:مقا (الف
 از یکی حداقلبه چاپ رسانده باشد.  ISI نمایه دارای معتبر مجالت یا وزارتین تأیید مورد داخلی پژوهشی علمی مجالت در مقالهسه  حداقل

بر اساس ساختار اعالم شده  در مقاالت چاپ شده باید علمی هیأتوابستگی عضو باشد. همچنین  ISIدارای نمایه د ه چاپ شده بایمقالسه 
 مذکور علمی تاییدیه باشد، اختراع علمی تاییدیه دارای متقاضی علمی هیات عضو . اگریزد ذکر شده باشد دانشگاه ،المللتوسط روابط بین

. است الزامی شود، تلقی مسئول نویسنده متقاضی که ISI مقاله یک داشتن حال هر در. شود الذکرفوق مقاالت از یکی جایگزین تواندمی
 تواند فقط متقاضی پذیرش حداکثر یک دانشجو از سهمیه مقاله باشد.همچنین در هر سال هر عضو هیأت علمی می

 تواندمی شرایط این با مقاله دو مسئول محسوب نشود، نویسنده ارتقا نامهآیین طبق که باشد مقاالتی دارای متقاضی علمی هیات عضو اگر –
  است. الزامی شود، تلقی مسئول نویسنده متقاضی که ISI مقاله یک داشتن حال هر در الذکر شود.مقاالت فوق یکی از جایگزین

 طی دو سال گذشته باشد. انشگاهد یا کشور برتر پژوهشگرعلمی  عضو هیأتبه تایید معاونت پژوهشی دانشگاه،  برتر: پژوهشگر( ب

 خاتمه یافته طی دو سال گذشته باشد.طرح ملی مجری  علمی هیأتعضو  ،به تایید معاونت پژوهشی دانشگاه :ج( طرح ملی

 .کرد استفاده توانمی یکبار فقطالف، ب و ج مستندات ارایه شده برای استفاده از امتیاز موارد  از :1تبصره 

 از توانند متقاضی پذیرش دانشجوشوند صرفا میلمی که برای اولین بار راهنمایی دانشجوی دکتری را متقبل میاعضای هیأت ع :2تبصره 
 سهمیه عادی باشند. 

از ، شرط اختصاص ظرفیت جدید )/دانشکدهدر زمان بررسی ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری برای سال آینده در شورای گروه – 3
، دو و چهار دانشجوی آن است که به ترتیب بیش از یک استاد و دانشیار ،استادیار علمی هیات برای عضو( هاسایر سهمیه عادی یا سهمیه

نداشته باشد. در صورتی که عضو هیأت علمی دارای دانشجوی بدون پیشنهادیه  /دانشکدهقبلی بدون پیشنهادیه مصوب در شورای گروه
از سهمیه پذیرش مجاز  ،اد دانشجوی بدون پیشنهادیۀ مصوب اضافه بر حد مجاز ذکر شده، به ازای تعدمصوب اضافه بر تعداد ذکر شده باشد

 راهنماییشود. منظور از دانشجویان قبلی در این بند، کلیه دانشجویان دکتری تحت عضو هیأت علمی در سال بررسی درخواست کم می
 اند.شده شخودگردان( پذیربجز پردیس )ها یا سایر سهمیه عضو هیأت علمی است که از سهمیه عادی

توانند مازاد بر ظرفیت ذکر شده در موارد اعضای هیات علمی دانشگاه در صورت داشتن شرایط پذیرش دانشجوی دکتری، می – 4
همزمان تحت پردیس آزادی نمایند. مجموع تعداد کل دانشجویان دکتری از فوق، در هر سال درخواست پذیرش یک نفر دانشجوی دکتری 

 .است 4و  3، 2ترتیب حداکثر برابر با استاد به و دانشیار ،استادیار از پردیس آزادی برای علمی هیات عضو راهنمایی یک

در هر سال متقاضی  توانندمیبه شرط حضور فعال در دانشگاه  استاد و دانشیار یا وابسته با مرتبه بازنشسته علمی هیأت اعضای – 5
ترتیب حداکثر برابر با ن بند بهاستاد مشمول ای و وی دکتری باشند. تعداد کل دانشجویان دکتری همزمان اعضای دانشیارپذیرش یک دانشج

 نفر است. 3و  2



 

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

 است.( /دانشکدهینده در گروه)مالک سنجش این حداکثرها زمان بررسی ظرفیت پذیرش سال آ
 

مرتبه علمی عضو 

 هیأت علمی

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

حداکثر تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد )از 
 سهمیه دانشجویان خارجی(

حداکثر تعداد دانشجوی کارشناسی 

 هاارشد همزمان از کلیه سهمیه

 همزمان هر ورودی همزمان ورودی هر

 11 2 2 9 3 استادیار

 14 2 2 12 4 دانشیار

 14 2 2 12 4 استاد
 

. است واحد 6 ارشد کارشناسی نامهپایان معادل واحد که است هاییرشته کد به مربوط 2 جدول در شده اعالم هایظرفیت حداکثر ـ7
ورودی هر سال  ارشد کارشناسی دانشجو تعداد پذیرش سقف است، واحد 4 ارشد اسیکارشن نامهپایان معادل واحد که هاییرشته کد در

 .باشد 1 جدول در شده ذکر تعداد از بیشتر نفر یک تواندمی علمی از سهمیه عادی هیات یک عضو

 کارشناسی دانشجوی تعداد پذیرش سقف ندارد، وجود دانشگاه در دکتری مقطع دانشجوی پذیرش مجوز که هاییرشته کد در – 8
  .باشد باال موارد در شده ذکر حداکثرهای از بیشتر نفر 1 از سهمیه عادی تواندمی علمی هیات هر سال عضو ورودی ارشد

در هر سال متقاضی  توانندمی به شرط حضور فعال در دانشگاه دانشگاه یزد استاد و دانشیار بازنشسته استادیار، علمی هیأت اعضای – 9
علمی  هیات دانشجوی کارشناسی ارشد باشند. تعداد کل دانشجویان کارشناسی ارشد همزمان عضو 3و  2، 1ترتیب  پذیرش حداکثر به

 نفر است. 6و  4، 2ترتیب حداکثر برابر با استاد به و بازنشسته با مرتبه علمی استادیار، دانشیار

ش دانشجوی کارشناسی ارشد برای سال آینده در در زمان بررسی ظرفیت پذیر دارای مدرک دکتری که علمی هیأت اعضای – 11
برای سال اول و دوم شروع به کار،  توانندمی است، شده صادر دانشگاه جذب هیأت طریق از آنها استخدام ، مجوز/دانشکدهشورای گروه

ظرفیت پذیرش عضو هیات از سال سوم به بعد . داشته باشند را ارشد کارشناسی دانشجوی 2و  1درخواست تخصیص ظرفیت به ترتیب 
 یابد. حالت عادی افزایش می به ،علمی بر طبق مقررات

اگر عضو هیأت علمی یک گروه/دانشکده، راهنمایی دانشجویان کارشناسی ارشد/دکتری را در گروه/دانشکده دیگری بر عهده  – 11
گیرد، دانشجویان مذکور نیز به عنوان ظرفیت عضو هیأت علمی در یک ورودی و همچنین تعداد دانشجویان تحت راهنمایی همزمان عضو 

 شوند. هیأت علمی لحاظ می

نامه/ رساله خود را با تأخیر انجام دهد، دانشجوی مذکور جزء ظرفیت اساتید اگر دانشجویی به هر دلیل تصویب پیشنهادیه پایان – 12
 شود. در سال ورود دانشجو محسوب می

نشکده و با رعایت سقف تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد/دکتری هر عضو هیأت علمی بر اساس مصوبه شورای گروه / شورای دا – 13
گردد. بر اساس مصوبه شورای گروه / شورای دانشکده تعداد دانشجویان تعداد دانشجوی مجاز برای هر عضو هیأت علمی مشخص می

 های ذکر شده باشد. تواند کمتر از سقفکارشناسی ارشد / دکتری یک عضو هیأت علمی می

جوی مازاد وجود داشته باشد، استادان راهنمای دانشجویان مازاد بر اساس مصوبه در مواردی که در یک سال ورودی، تعداد دانش –14
 د.نشوتعیین می/ دانشکده شورای گروه 

به عهده مدیر بر آن  بوده و نظارت تاد مربوطاس ،تعداد دانشجویان هر استاد طبق جداول یک و دوسقف مجاز ـ مسئولیت رعایت  15
 است.  معاون دانشکده گروه /


