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هدف:

هدف اساسی در این دستورالعمل ،تعیین چارچوب قانونی براي تعیین استاد راهنما /مشاور مشترك داخل و خارج از ایران
و همکاري استادان دانشگاه یزد با سایر دانشگاهها به منظور ارتقاي کیفیت آموزشی و راهنمایی و هدایت پایاننامهها /
رسالههاي دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی است .هدف از تعیین استاد راهنماي مشترك خارج از ایران ،توسعه
تعامالت بینالمللی اعضاء هیات علمی دانشگاه با اعضاء هیات علمی دانشگاههاي خارج از کشور ،زمینهسازي براي اعزام
بیشتر دانشجویان دکتري به فرصت مطالعاتی کوتاه مدت و استفاده از توان متخصصان خارجی براي ارتقاء کیفیت
پایاننامهها  /رسالههاي مقاطع تحصیالت تکمیلی است.
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الف) شرایط استفاده از استادان خارج از دانشگاه
1ـ با رعایت موارد زیر ،تمامی مکاتبات بایستی از طریق معاونت آموزشی دانشگاه صورت پذیرد.
 -2استاد راهنماي دوم به پیشنهاد استاد راهنماي اول ،تأیید بخش/گروه آموزشی ،تایید شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده/گروه
مستقل و بر اساس آخرین شیوهنامه ها و مصوبات تحصیالت تکمیلی دانشگاه ،از اعضاي هیات علمی خارج از دانشگاه با حداقل مرتبه
استادیاري و با درصد مشارکت حداکثر  ،%04تعیین میگردد.
تبصره  :1در صورت نیاز ،به تشخیص استاد راهنما ،دارندگان درجه دکتري از سایر موسسات و مراکز تحقیقاتی که عضو هیات علمی
یا شاغل در صنعت نباشند به شرط داشتن شرایط علمی و عمومی و تایید بخش/گروه و تأیید شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده
مستقل/پردیس و شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه میتوانند راهنمایی دوم پایاننامههاي کارشناسی ارشد و رساله دکتري را به
عهده گیرند.
تبصره  :2در صورت استفاده از استاد خارج از کشور (بین المللی) یا استادان خارج از دانشگاه جهت انجام طرحهاي کاربردي و ارتباط
با صنعت ،طرح پیشنهادي پس از بررسی و تأیید در شوراي پژوهشکده مربوط و تایید در بخش/گروه آموزشی و دانشکده مستقل/
پردیس و در صورت تصویب انجام پایاننامه و عقد قرارداد آن بین نماینده رسمی دانشگاه و یا استاد راهنماي دانشگاه (اول یا دوم)
حداکثر درصد مشارکت  %04است.
تبصره  :3قرارداد منعقده همان قرارداد اجراي طرح /پایاننامه تحقیقاتی دانشگاهها و مراکز علمی داخل کشور مصوب دانشگاه خواهد
بود.
تبصره  :4مسئولیت نهایی کلیه فعالیتهاي دانشجو در طول تحصیل بر عهده استاد راهنماي اول خواهد بود.
 -3استاد(ان) مشاور ،به پیشنهاد استاد راهنماي اول و پس از تایید بخش/گروه و شوراي آموزشی پژوهشی دانشکده /گروه مستقل
از بین اعضاي هیات علمی و صاحب نظران داخل یا خارج از دانشگاه انتخاب میشود .عضو هیات علمی مربی دانشگاه و فرد غیر عضو
هیات علمی "شاخص در صنعت" با مرتبه حداقل کارشناسی ارشد با زمینه تخصصی مرتبط با پایاننامه میتواند در صورت تایید
شوراي آموزشی پژوهشی دانشکده /گروه مستقل استاد مشاور دانشجوي کارشناسی ارشد باشد.
تبصره  :5در مورد استفاده از متخصصان با مدرك حداقل کارشناسی ارشد براي مشاوره رسالههاي دکتري ،موضوع پس از تایید
بخش/گروه و تأیید شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده مستقل/پردیس در شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه قابل بررسی است.
 -4در انجام پایاننامههایی که به صورت مشترك با استادان خارج از دانشگاه صورت میگیرد ،دانشگاه یا مؤسسه آموزشی یا پژوهشی
خارج از دانشگاه نیز میتواند تمام یا بخشی از هزینههاي انجام پایاننامه را متقبل شود .در این حالت هرگونه برونداد پژوهشی شامل
انتشار مقاالت ،ابداع یا اختراع  ،نوآوري و ...که از انجام پایاننامه/رساله صورت میگیرد ،بر اساس نسبت هزینه و مشارکت دانشگاه یا
مؤسسات دیگر بر اساس آخرین مصوبات دانشگاه صورت میگیرد.
تبصره  :6حقوق معنوي هرگونه برونداد پژوهشی شامل انتشار مقاالت ،ابداع یا اختراع ،نوآوري و ...که از انجام پایاننامههاي مربوط
به دانشجویان این دانشگاه با هزینه این دانشگاه صورت گیرد ،اختصاصاً مربوط به دانشگاه یزد خواهد بود ،بدیهی است بر اساس
آخرین مصوبات دانشگاه ذکر نام استادان خارج از دانشگاه به عنوان همکار بالمانع است.
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 -5زمان تعیین و تایید استاد راهنماي دوم یا مشاور (داخل یا خارج از دانشگاه) از زمان تصویب پیشنهادیه پایاننامه /رساله تا مهلت
تعیین شده در آیین نامه و شیوهنامههاي تحصیالت تکمیلی است.
 -6تعیین استاد راهنماي دوم تغییري در ظرفیت پذیرش دانشجو توسط استاد راهنما ایجاد نمیکند.
تبصره  :7استاد راهنما می تواند به ازاي حداقل هر دو دانشجوي دکتري که براي آنها استاد راهنماي دوم از دانشگاههاي معتبر
خارج از کشور تعیین می کند ،تنها یک دانشجو به صورت تشویقی (یکی از شروط مربوط به سهمیه تشویقی در دستورالعمل مربوط)
درخواست کند.
 -7هر عضو هیات علمی میتواند پس از تایید بخش/گروه و شوراي آموزشی پژوهشی دانشکده حداکثر  2دانشجوي کارشناسی ارشد
و  2دانشجوي دکتري در کل دانشجویان خود را به صورت مشترك با استاد راهنماي خارج از دانشگاه با رعایت بندهاي فوق هدایت
و راهنمایی نماید.
تبصره :در صورت تعیین استاد راهنماي دوم از دانشگاههاي معتبر خارج از کشور یا تعریف پایاننامهها/رسالههاي مرتبط با صنعت
که منجر به قرارداد مورد تایید معاونت پژوهشی دانشگاه میشوند با تایید شوراي آموزشی پژوهشی گروه  /دانشکده و تصویب شوراي
تحصیالت تکمیلی دانشگاه تعداد فوق قابل افزایش است.
 -8مطابق با شیوهنامه کارشناسی ارشد از بین استادان راهنماي دوم و مشاور ،حداکثر یک نفر میتواند خارج از دانشگاه یزد باشد.
موارد خاص پس از تأیید شوراي گروه مستقل  /دانشکده در شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه قابل بررسی است.
9ـ در هر رساله دکتري از بین استادان راهنماي دوم و مشاور حداکثر  2نفر میتوانند خارج از دانشگاه یزد باشند .موارد خاص پس
از تأیید شوراي گروه مستقل  /دانشکده در شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه قابل بررسی است.
 -11حضور فیزیکی استاد راهنما/مشاور مشترك خارج از ایران در جلسه دفاع از پایاننامه/رساله ضرورت ندارد ،ولی اکیداً توصیه
میشود از طریق ویدئو کنفرانس در جلسه حضور داشته باشند .دانشجو موظف است گزارش مختصري به زبان انگلیسی تهیه نموده
و به تایید استاد راهنماي همکار قبل از دفاع برساند .صدور مجوز دفاع منوط به تایید هر دو استاد راهنما میباشد.
تبصره : 1در صورت شرکت یکی از اعضاي هیأت داوران در جلسه دفاع به صورت ویدئوکنفرانس الزم است موارد ذکر شده در
دستورالعمل مربوط ،به طور دقیق مد نظر قرار گیرد.
تبصره  :2هزینه بلیت رفت و برگشت داخل کشور به یزد استاد راهنماي دوم یا مشاور خارج از کشور به همراه اقامت به عهده دانشگاه
میباشد.
تبصره  :3میزان حقالزحمه استاد راهنما/مشاور خارج از کشور در حد حقالزحمه استاد داخلی است که پس از تایید معاونت آموزشی
و معاونت اداري مالی به ذینفع پرداخت میشود.
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ب) مراحل انتخاب استاد مشاور/راهنمای دوم پایان نامه /رساله از دیگر دانشگاهها یا موسسات آموزشی  -تحقیقاتی
داخل کشور
 -1درخواست استاد راهنماي اول و کسب موافقت اولیه استاد خارج از دانشگاه
 -2ارسال درخواست از طرف استاد راهنماي اول به رئیس بخش /مدیر گروه مربوط براي اخذ مجوز و کسب موافقت از شورا
 -3ارسال نامه موافقت بخش/گروه به معاون آموزشی دانشکده و اخذ موافقت دانشکده/گروه مستقل (نمونه نامه شماره .)1
 -0ارسال نامه موافقت دانشکده/گروه مستقل به معاون آموزشی پژوهشی پردیس/دانشکده مستقل و ارسال نامه موافقت پردیس /
دانشکده مستقل به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه.
0ـ اخذ مجوز از طریق معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه یزد به معاون آموزشی دانشگاه مقصد یا رئیس موسسه و مرکز
مورد نظر (نمونه نامه شماره .)2
 -6دریافت نامه موافقت توسط معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه یزد از دانشگاه مقصد یا مرکز مربوطه و ارجاع نامه موافقت
به معاون دانشکده/گروه مستقل از طریق پردیس/دانشکده مستقل ذيربط و درج اطالعات در پرونده و ثبت در سامانه آموزشی
گلستان (جهت ثبت در سامانه گلستان دریافت اطالعات تماس موسسه مورد نظر و تصویر آخرین حکم کارگزینی فرد مورد نظر
الزامی است).
 -7ارسال یک نسخه از رونوشت نامه توسط معاون دانشکده/مدیر گروه مستقل مربوط به رئیس بخش /مدیر گروه و استاد راهنماي
دانشجوي متقاضی.
توجه :دانشجو بایستی پیگیر موارد مربوط به تغییر ،اصالح و ثبت کاربرگ پیشنهادیه در سامانه گلستان مطابق با شیوهنامههاي
تحصیالت تکمیلی دانشگاه باشد.
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ج) مراحل و نحوه انتخاب اعضاء هیات علمی دانشگاه یزد توسط سایر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی جهت
راهنمایی/مشاوره پایاننامه/رساله
 -1دریافت نامه درخواست دانشگاه متقاضی توسط حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه یزد
 -2ارسال درخواست از مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه به معاون آموزشی پژوهشی دانشکده از طریق پردیس/دانشکده مستقل
 -3دریافت جواب موافقت بخش /گروه و دانشکده توسط تحصیالت تکمیلی دانشگاه از طریق پردیس/دانشکده مستقل
0ـ ارسال نامه موافقت دانشگاه به امضاء معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه یزد براي معاون آموزشی دانشگاه متقاضی
/رئیس مرکز تحقیقاتی یا موسسه متقاضی و ارسال رونوشت نامه فوق به معاون آموزشی دانشکده/گروه مستقل (نمونه نامه شماره .)3

توجه :همکاري اعضاي هیأت علمی دانشگاه یزد با سایر دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی به عنوان استاد راهنما یا مشاور
دانشجوي تحصیالت تکمیلی یا استفاده از امکانات آزمایشگاهی و دیگر امکانات دانشگاه یزد بدون هماهنگی معاونت آموزشی
و تحصیالت تکمیلی دانشگاه تخلف محسوب میگردد و در تخصیص دانشجوي تحصیالت تکمیلی سال آینده استاد لحاظ
میگردد.
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د) مراحل استفاده از استاد راهنمای دوم  /مشاور خارج از کشور (بینالمللی)
 -1معرفی استاد راهنماي دوم/مشاور خارج و هدف از همکاري به رئیس بخش /مدیر گروه از طریق استاد راهنماي اول
 -2بررسی تخصصی توسط شوراي بخش/گروه
 -3ارسال نامه درخواست همکاري به استاد خارجی از طریق استاد متقاضی با تایید معاون آموزشی پردیس  /دانشکده مستقل (طبق
کاربرگهاي موجود در سایت تحصیالت تکمیلی دانشگاه:
)https://yazd.ac.ir/offices/educational/deputy/graduate/home/forms/phd
 -0دریافت پاسخ مثبت از استاد خارجی به همراه کاربرگ تکمیل شده مشخصات توسط استاد راهنماي اول و ارجاع به معاونت
آموزشی دانشگاه و دفتر همکاري علمی و بینالمللی دانشگاه از طریق پردیس  /دانشکده مستقل
 -0ارسال مدارك تأیید استاد خارج از کشور به تحصیالت تکمیلی دانشگاه از طریق معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه
 -6تایید تحصیالت تکمیلی و ثبت مشخصات استاد خارجی در سامانه آموزشی گلستان و اطالع رسانی به استاد راهنماي اول از
طریق پردیس  /دانشکده مستقل
 -7اعطاء گواهی قدردانی از استاد مشترك خارجی پس از برگزاري موفقیت آمیز جلسه دفاع توسط معاون آموزشی دانشگاه
نکته :دانشجو بایستی پیگیر موارد مربوط به تغییر ،اصالح و ثبت کاربرگ پیشنهادیه در سامانه گلستان مطابق با شیوه نامههاي
تحصیالت تکمیلی دانشگاه باشد.

توجه :دفتر همکاريهاي علمی و بینالمللی دانشگاه در این خصوص حاضر به همکاري در تمامی زمینهها است .براي
کسب اطالعات بیشتر میتوان به سایت یا دفتر مذکور مراجعه نمود.

دستورالعمل بهرهگیری از استادان خارج از دانشگاه و همکاری
استادان دانشگاه یزد با سایر دانشگاهها/مراکز تحقیقاتی جهت
راهنمایی /مشاوره پایان نامهها و رسالهها

شناسه مدرکEP/I 002 :
ویرایش1 :
صفحه 9 :از 13

ه) نمونه نامهها
(نمونه نامه شماره )1
معاون محترم آموزشی دانشکده ...............
با سالم و احترام
به استناد جلسه مورخ  .............شوراي بخش  ................مقرر گردید از همکاري آقاي/خانم دکتر  ..................عضو محترم هیأت علمی
دانشگاه  /موسسه  .....................به عنوان استاد راهنماي دوم/مشاور پایاننامه/رساله خانم/آقا  ..........................با شماره دانشجویی
 ...................دانشجوي دوره دکتري/کارشناسی ارشد رشته  ،.........................با عنوان ...........................................................................................
استفاده نماید .لذا مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد میگردد.
رئیس بخش  /مدیر گروه .............
تاریخ و امضاء ..........................

(نمونه نامه شماره )2
معاون محترم آموزشی دانشگاه ………………………
با سالم و احترام
به استحضار می رساند ،این دانشگاه در نظر دارد از خدمات آموزشی آقاي/خانم دکتر ……………………عضو محترم هیأت
علمی آن دانشگاه به عنوان استاد راهنماي دوم /مشاورپایاننامه/رساله خانم/آقاي ……… با شماره دانشجویی  ...................دانشجوي
دوره دکتري/کارشناسی ارشد رشته  …………..استفاده نماید .لذا مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد میگردد.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه یزد

دستورالعمل بهرهگیری از استادان خارج از دانشگاه و همکاری
استادان دانشگاه یزد با سایر دانشگاهها/مراکز تحقیقاتی جهت
راهنمایی /مشاوره پایان نامهها و رسالهها

شناسه مدرکEP/I 002 :
ویرایش1 :
صفحه 11 :از 13

(نمونه نامه شماره )3
معاون محترم آموزشی دانشگاه ……………….
با سالم و احترام
بازگشت به نامه شماره  ...................مورخ  .................درخصوص همکاري آقاي/خانم دکتر ………… عضو محترم هیأت علمی
دانشکده  .............این دانشگاه ،در مشاوره/راهنمائی پایاننامه آقاي/خانم ...............دانشجوي دوره دکتري/کارشناسی ارشد رشته
 ..............آن دانشگاه ،بدینوسیله به استحضار میرساند با توجه به نظر بخش و دانشکده ،همکاري نامبرده در خارج از ساعات اداري و
روزهاي تعطیل بالمانع میباشد.

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه یزد

دستورالعمل بهرهگیری از استادان خارج از دانشگاه و همکاری
استادان دانشگاه یزد با سایر دانشگاهها/مراکز تحقیقاتی جهت
راهنمایی /مشاوره پایان نامهها و رسالهها

شناسه مدرکEP/I 002 :
ویرایش1 :
صفحه 11 :از 13

و) روندنمای مراحل انتخاب استاد مشاور  /راهنمای دوم از دیگر دانشگاهها یا موسسات آموزشی  -تحقیقاتی داخل کشور

درخواست استاد راهنمای اول و کسب موافقت اولیه استاد خارج از دانشگاه

ارسال درخواست از طرف استاد راهنمای اول دانشجو به رئیس بخش /مدیر گروه مربوط
برای اخذ مجوز و کسب موافقت از شورای بخش

دانشکده
ارجاع و اخذ
ارسال نامه موافقت بخش/گروه به معاون آموزشی دانشکده
تحصیالت
موافقت مدیریت
درخواست به
تکمیلیارجاارجاع درخواست
ارسال نامه موافقت دانشکده به معاون پردیس و ارسال نامه موافقت پردیس به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه

اخذ مجوز از طریق معاون آموزشی دانشگاه یزد به معاون آموزشی دانشگاه مقصد یا رئیس موسسه و مرکز مورد نظر

دریافت نامه موافقت توسط معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه یزد از دانشگاه مقصد یا مرکز مربوطه
و ارجاع نامه موافقت به معاون دانشکده از طریق پردیس ذیربط
و درج اطالعات در پرونده و ثبت در سامانه آموزشی گلستان

ارسال یک نسخه از رونوشت نامه توسط معاون دانشکده مربوط
به رئیس بخش /مدیر گروه و استاد راهنمای دانشجوی متقاضی

دستورالعمل بهرهگیری از استادان خارج از دانشگاه و همکاری
استادان دانشگاه با سایر دانشگاهها جهت راهنمایی /مشاوره
پایان نامهها و رسالهها

شناسه مدرکEP/I 002 :
ویرایش1 :
صفحه 12 :از 13

ز) روندنمای مراحل انتخاب اعضاء هیات علمی دانشگاه یزد توسط سایر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی

دریافت نامه درخواست دانشگاه متقاضی توسط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه یزد

ارسال درخواست از مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه به معاون دانشکده از طریق پردیس  /دانشکده مستقل

دریافت جواب موافقت بخش /گروه و دانشکده توسط تحصیالت تکمیلی دانشگاه از طریق پردیس  /دانشکده مستقل

ارسال نامه موافقت دانشگاه به امضاء معاون آموزشی دانشگاه یزد
برای معاون آموزشی دانشگاه متقاضی ،رئیس مرکز تحقیقات یا موسسه متقاضی
و ارسال رونوشت نامه به معاون آموزشی دانشکده  /گروه مستقل

دستورالعمل بهرهگیری از استادان خارج از دانشگاه و همکاری
استادان دانشگاه با سایر دانشگاهها جهت راهنمایی /مشاوره
پایان نامهها و رسالهها

شناسه مدرکEP/I 002 :
ویرایش1 :
صفحه 13 :از 13

ح) روندنمای مراحل استفاده از استاد راهنمای دوم  /مشاور خارج از کشور (بینالمللی)

معرفی استاد راهنمای دوم/مشاور خارج و هدف از همکاری به رئیس بخش /مدیر گروه
از طریق استاد راهنمای اول

بررسی تخصصی توسط شورای بخش/گروه

ارسال نامه درخواست همکاری به استاد خارجی از طریق استاد متقاضی
با تایید معاون آموزشی پردیس  /دانشکده مستقل (طبق فرمهای موجود در سایت تحصیالت تکمیلی دانشگاه)

دریافت پاسخ مثبت از استاد خارجی به همراه کاربرگ تکمیل شده مشخصات توسط استاد راهنمای اول
و ارجاع به معاونت آموزشی دانشگاه و دفتر همکاری علمی و بینالمللی دانشگاه از طریق پردیس  /دانشکده مستقل

ارسال مدارک تأیید استاد خارج از کشور به تحصیالت تکمیلی دانشگاه از طریق معاون آموزشی دانشگاه

تایید تحصیالت تکمیلی و ثبت مشخصات استاد خارجی در سامانه آموزشی
و اطالع رسانی به استاد راهنمای اول از طریق پردیس  /دانشکده مستقل

اعطاء گواهی قدردانی از استاد مشترک خارجی پس از برگزاری موفقیت آمیز جلسه دفاع
توسط معاون آموزشی دانشگاه

