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شیوه نامه تعیین ظرفیت اعضای هیات علمی برای راهنمایی پایان نامه/رساله دانشجویان کارشناسی ارشد و
دکتری در دانشگاه شهرکرد
مقدمه
با توجه به آیین نامه های موجود در رابطه با شرایط استاد راهنما برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ،و با هدف بهبود
کیفیت و هماهنگی با اولویتهای پژوهشی کشور و رفع نیازهای جامعه ،این شیوه نامه جهت تعیین ظرفیت پذیرش دانشجوی
مقاطع تحصیالت تکمیلی تحت راهنمایی هر یک از اعضای هیات علمی در سطح دانشگاه تدوین گردیده است.
ماده  :1تعاریف


ظرفیت راهنمایي ساالنه :منظور تعداد دانشجوی تحصیالت تکمیلی است که در هر سال تحصیلی برای عضو هیات
علمی پذیرش میشود.



ظرفیت راهنمایي همزمان :منظور تعداد دانشجوی تحصیالت تکمیلی است که عضو هیات علمی مسئولیت
راهنمایی آنها را بطور همزمان بر عهده دارد.



ظرفیت مشاوره :منظور تعداد دانشجوی تحصیالت تکمیلی است که عضو هیات علمی مسئولیت مشاوره آنها را
بطور همزمان بر عهده دارد.



وزارتین :وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی



عضو :عضو هیأت علمی آموزشی یا پژوهشی دانشگاه شهرکرد متقاضی پذیریش دانشجوی کارشناسی ارشد و یا
دکتری تخصصی/دستیاری

ماده  :2شرایط پذیرش دانشجو
 -1-2عضو در زمان درخواست دانشجو برای راهنمایی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی/دستیار میبایست
شرایط ذیل را داشته باشد ،در غیر این صورت پذیرش دانشجو در آن سال تحصیلی برای وی منتفی و یا در صورت لزوم بر
اساس پیشنهاد گروه ،تائید شوراي دانشكده ،تصویب شوراي تحصیالت تكمیلي دانشگاه و تایید شوراي دانشگاه
خواهد بود:
الف) تبدیل وضعیت استخدامی عضو (رسمی آزمایشی به رسمی -قطعی یا پیمانی به رسمی -آزمایشی) بر اساس آئین نامه
استخدامی و جذب اعضای هیأت علمی در زمان مقرر و بدون محدودیت و یا توقف انجام شده باشد.
تبصره :چنانچه تبدیل وضعیت استخدامی عضو (رسمی  -آزمایشی به رسمی قطعی یا پیمانی به رسمی آزمایشی) توقف
داشته باشد صرفاً میتواند راهنمایی نصف ظرفیت مصوب همان سال را فقط برای دوره کارشناسی ارشد داشته باشد.
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ب) دریافت منظم پایههای ترفیع ساالنه در سه سال منتهی به پذیرش دانشجو
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ج) عضو متقاضی راهنمایی رساله دانشجوی دکتری تخصصی/دستیاری میبایست متخصص در رشته مورد نظر و حداقل سه
سال سابقه تدریس در دورههای تحصیالت تکمیلی را داشته باشد و هدایت حداقل  2مورد پایان نامه دانش آموخته
کارشناسی ارشد را در دانشگاه شهرکرد در رشته مربوطه بعنوان استاد راهنمای اول به عهده داشته باشد.
د) عضو متقاضی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی/دستیاری با مرتبه استادیار ،دانشیار و استاد به ترتیب بیش از یک ،دو و
چهار دانشجوی قبلی بدون پیشنهادیه مصوب در شورای گروه نداشته باشد.
ه) چاپ یا پذیرش دو مقاله علمی پژوهشی در سال منتهی به پذیرش دانشجو و یا  4مقاله علمی پژوهشی در دو سال منتهی
به پذیرش دانشجو در مجالت علمی پژوهشی مورد تأیید وزارتین و یا  ISI-JCRکه متقاضی عنوان نویسنده اول و یا
نویسنده مسئول داشته باشد.
تبصره  :1چاپ یا پذیرش یک مقاله با  IF/MIFبیش از یک و یا  Q1که متقاضی از امتیاز نفر اولی برخوردار و یا نویسنده
مسئول و در راستای تخصص وی باشد به جای دو مقاله علمی-پژوهشی کفایت میکند.
تبصره  :2گزارش نهایی طرح های پژوهشی برون دانشگاهی با مجموع حداقل  200میلیون ریال اعتبار می تواند جایگزین دو
مقاله علمی پژوهشی در بند د گردد.
 -2-2اعضای استادیار تازه استخدام شده در سال اول میتوانند در صورت لزوم به عنوان مشاوره و یا راهنمای دوم پایان
نامههای کارشناسی ارشد مشارکت نمایند .در هر حال در سال دوم میتوانند راهنمایی حداکثر یک پایاننامه
کارشناسی ارشد را بر عهده داشته باشند.
 -3-2با توجه به آئین نامههای وزارتی ،دانشجویان کارشناسی ارشد پس از تصویب پیشنهادیه پایان نامه در گروه و دانشجویان
دکتری از نخستین نیم سال تحصیلی ،جز دانشجویان تحت راهنمایی عضو و ظرفیت وی محسوب میشوند.
 -4-2پذیرش دانشجوی تحصیالت تکمیلی برای عضو منوط به تایید حضور فعال و تمام وقت عضو در دانشگاه توسط هیأت
رئیسه دانشکده و گروه مربوطه و تحصیالت تکمیلی دانشگاه میباشد.
ماده  :3ظرفیت پذیرش دانشجو
 -1-3ظرفیت پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که هر عضو هیأت علمی بطور همزمان میتواند تحت راهنمایی
داشته باشد بر اساس جدول زیر تعیین می گردد.
ظرفیت پذیرش در هر سال
مرتیه علمی
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مجموع معادل

ظرفیت پذیرش تحت راهنمایي همزمان
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*هر دانشجوی دکتری معادل دو دانشجوی کارشناسی ارشد محاسبه خواهد شد
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 -2-3در صورتیکه عضو بعنوان استاد راهنمای مشترک دانشجو انتخاب شود ،در محاسبه ظرفیت ،درصد مشارکت مالک
خواهد بود.
 -3-3تعداد دانشجویانی که هر عضو میتواند بطور همزمان به عنوان استاد مشاور آنها باشد برابر تعداد مجاز دانشجویان
تحت راهنمایی پایان نامه یا رساله مطابق جدول بند  1-3می باشد.
 -4-3عضو میتواند به میزان  50درصد ،اضافه بر سقف مجاز تعداد راهنمایی خود ،به راهنمایی دانشجویان آموزش محور
اقدام نمایند.
 -5-3در صورت بروز مشکل برای استاد راهنما (مانند بازنشستگی ،مرخصی ،فرصت مطالعاتی و  )......راهنمایی دانشجویان
تحت راهنمایی وی براساس درخواست دانشجو ،پیشنهاد گروه و تصویب شوراهای دانشکده و تحصیالت تکمیلی دانشگاه به
سایر اعضای هیأت علمی گروه و مازاد بر سقف در نظر گرفته شده ،واگذار خواهد شد.
 -6-3هر عضو عالوه بر ظرفیت مشخص شده در جدول بند  1-3رشتههای موجود در دانشگاه میتواند سالیانه یک دانشجوی
مقطع دکتری و دو دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد (از دانشگاه های وابسته به وزارتین و حوزه های علمیه) در خارج از
دانشگاه (به شرط پرداخت بر اساس تعرفه دانشگاه) و با اخذ مجوز از معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه را
راهنمایی کند ،در صورت عدم اخذ مجوز ،امتیاز راهنمایی پایان نامه یا رساله به وی تعلق نخواهد گرفت.
ماده  :4شرایط پذیرش دانشجو بصورت تشویقی مازاد بر ظرفیت
 -1-4اعضای هیأت علمی دانشگاه در هر سال عالوه بر شرایط مندرج در ماده  2این شیوه نامه در صورت داشتن یکی از
شرایط زیر میتوانند عالوه بر ظرفیت ذکر شده درجدول بند  ،1-3راهنمایی دو دانشجوی ارشد و یا یک دانشجوی دکتری
دیگر را با موافقت شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه نیز بر عهده داشته باشد.
الف) پذیرش یا چاپ یک مقاله اضافه بر شرایط مندرج در ماده  2این شیوه نامه که در مقاالت مورد نظر وابستگی سازمانی
( )Affiliationعضو فقط دانشگاه شهرکرد باشد.
ب) پذیرش یا چاپ دو مقاله اضافه بر شرایط مندرج در تبصره  1ماده  2این شیوه نامه که عضو عنوان نفر دوم را داشته باشد.
ج) اختراع ،اکتشاف و تولید محصوالت پژوهشی کاربردی ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور (سازمان پژوهشهای علمی و
صنعتی کشور) یا تأیید معاونت پژوهشی و فناوری وزارتین.
د) ثبت مالکیت فکری (پتنت) دستاوردهای پژوهشی و فناوری به نام دانشگاه شهرکرد
ه) کسب عنوان پژوهشگر برتر کشوری و یا عضو هیأت علمی نمونه کشوری
و) مجری طرح ملی خاتمه یافته با اعتبار بیشتر از  200میلیون ریال طی دو سال منتهی به پذیرش دانشجو
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ز) تأمین بودجه الزم برای انجام پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری از محل اعتبار قراردادهای منعقده با سازمان ها یا
موسسه های غیر وابسته به دانشگاه شهرکرد.
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تبصره :دانشجویان مشمول بند ز مبلغی معادل بودجه ای که دانشگاه برای هزینه پایان نامه  /رساله در نظر می گیرد از
محل  %80سهم مجری طرح کسر و در اختیار دانشکده ،برای هزینه پایان نامه دانشجویان مربوطه قرار می گیرد.
ماده  :5سایر موارد
 -1-5حداکثر تعداد دانشجوی دکتری که از طریق تشویقی مازاد بر ظرفیت ،سهمیه استعداد درخشان ،معرفی شدگان مستقیم
از وزارت علوم تحقیقات و فناوری ،پژوهش محور و یا روشهای دیگر )بجز نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه شهرکرد)
پذیرش شده و میتوانند به طور همزمان تحت راهنمایی یک عضو با مرتبه استادیار ،دانشیار و استاد قرار گیرند به ترتیب 2 ،1
و  3نفر است.
تبصره :در هر صورت افزایش ظرفیت راهنمایی دانشجوی دکتری و یا کارشناسی ارشد تحت راهنمایی هر عضو در یک سال
نمیتواند به ترتیب از یک و دو نفر بیشتر شود .اعضای هیأت علمی که برای اولین بار راهنمایی دانشجوی دکتری را متقبل
میشوند نمیتوانند از ظرفیت تشویقی ،نوبت دوم و یا پردیس استفاده نمایند.
 -3-5چنانچه عضو با مرتبه استادیار ،دانشیار و استاد به ترتیب بیش از یک ،دو و چهار دانشجوی قبلی (شامل ماده  3و )4
بدون پیشنهادیه مصوب در شورای گروه داشته باشد ،گروه می تواند به ازای هر دانشجوی بدون پیشنهادیه یک نفر از ظرفیت
وی کاهش دهد .بدیهی است در صورت موافقت با مرخصی تحصیلی دانشجو در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه ،آن دانشجو
در ظرفیت استاد راهنما در طول دوران مرخصی محاسبه نخواهد شد.
 -4-5در کد رشتههایی که مجوز پذیرش دانشجوی مقطع دکتری در دانشگاه وجود ندارد ،سقف پذیرش تعداد دانشجوی
کارشناسی ارشد ورودی هر سال یک عضو میتواند یک نفر بیشتر از حداکثرهای ذکر شده در موارد باال باشد.
 -5-5اگر عضو هیأت علمی یک گروه/دانشکده ،راهنمایی دانشجویان کارشناسی ارشد/دکتری را در گروه/دانشکده دیگری بر
عهده گیرد ،دانشجویان مذکور نیز به عنوان ظرفیت عضو در یک ورودی و همچنین تعداد دانشجویان تحت راهنمایی همزمان
عضو لحاظ میشوند.
 -6-5اگر دانشجویی به هر دلیل تصویب پیشنهادیه پایان نامه /رساله خود را با تأخیر انجام دهد ،دانشجوی مذکور جزء
ظرفیت عضو هیات علمی در سال ورود دانشجو محسوب میشود .بدیهی است در صورت موافقت با مرخصی تحصیلی دانشجو
در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه  ،این زمان بعنوان تاخیر محاسبه نخواهد شد
 -7-5در مواردی که در یک سال ورودی ،تعداد دانشجوی مازاد وجود داشته باشد و در شرایط خاص اگر نیاز به راهنمایی
تعداد بیشتر از حد مجاز توسط یک عضو هیأت علمی باشد و در مواردی که این شیوه نامه مسکوت مانده است با تایید شورای
آموزشی و پژوهشی دانشکده و تصویب شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه اقدام می شود.
این شیوه نامه در  5ماده در جلسه مورخ  13۹5/10/8شورای دانشگاه شهرکرد به تصویب رسید و از تاریخ تصویب الزم االجرا
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است.

