
 

 عضو هیأت علمی متقاضی پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتریالزم مربوط به شرایط 

، باید /دانشکدهاعضای هیأت علمی متقاضی پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری، در زمان بررسی ظرفیت سال آینده در گروه

 ط زیر باشند:شرایدارای 

 ضی پذیرش دانشجو کارشناسی ارشدالزم مربوط به عضو هیات علمی متقاالف ـ شرایط 

عضو هیأت و یا ( رسمی، رسمی آزمایشی، پیمانی و خریدخدمت سربازی) هیأت علمی استادیار به باالی تمام وقت دانشگاه یزد وضعـ 1

 بازنشسته دانشگاه یزد باشد. علمی

مجاز به / دانشکده ازاد و صالحدید گروه در صورت وجود ظرفیت ممدرک دکتری با دانشگاه یزد جدید ـ اعضای هیأت علمی  1تبصره 

 هستند. دانشجوی کارشناسی ارشد در شروع خدمت راهنمایی 

در متخصصان و صاحبنظران خارج از دانشگاه با مدرک دکتری  ،شده است ذکر نامه کارشناسی ارشدآیینی که در موارد خاصدر ـ  2

 . اد راهنمای دوم دانشجوی کارشناسی ارشد تعیین شوندتوانند بعنوان استمینامه زمینه تخصصی مرتبط با پایان

 دانشجوی دکتریالزم مربوط به عضو هیات علمی متقاضی پذیرش ب( شرایط 

 1وابستهبازنشسته یا  عضو هیأت علمی ،تمام وقت دانشگاه یزد یاستادیار حداقل ـ عضو هیأت علمی با مدرک دکتری و مرتبه علمی1

  باشد. دانشیاری با حداقل مرتبة دانشگاه یزد

یک مقاله علمی  یو همچنین دارارا انجام داده باشد دو دانشجوی کارشناسی ارشد )دفاع شده( نامه خاتمه یافته راهنمایی پایانـ 2

مجالت مورد تأیید وزارتین یا در مجالت علمی پژوهشی  (متقاضی غیر مستخرج از رساله)شده یا پذیرش قطعی شده چاپ پژوهشی 

 باشد.مقاله  2متقاضی باید نویسنده مسئولبعالوه . باشد ISIنمایه  دارایمعتبر 

 سال تدریس دروس تحصیالت تکمیلی باشد. نیمـ دارای سه سال سابقه تدریس در دانشگاه یزد و دو 3

 ،باشد دهدا انجام ار دو دانشجوی کارشناسی ارشد)دفاع شده(  نامه خاتمه یافتهپایانراهنمایی فقط در صورتی که عضو هیأت علمی ـ  4

در این گونه موارد استاد راهنمای درصد انتخاب شود.  44 تواند به عنوان استاد راهنمای دوم دانشجوی دکتری با مسئولیت حداکثرمی

 اول باید شرایط راهنمایی رساله دکتری بصورت مستقل را داشته باشد.

در زمینه تخصصان و صاحبنظران خارج از دانشگاه با مدرک دکتری نامه دکتری ذکر شده است، مدر موارد خاصی که در آیین - 5

 توانند بعنوان استاد راهنمای دوم دانشجوی دکتری تعیین شوند. میرساله تخصصی مرتبط با 

 

 

 

 

 

 

 (.6ست شماره های عضو هیات امنا )پیونامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهآیین 111موضوع ماده ـ 1

 . شودتواند جایگزین نویسنده مسئول نویسنده اول نیز می 19-11و  19-19ـ در پذیرش دانشجو برای سال تحصیلی 2

 

  


