
 02/1/1131تحصیالت تکمیلی مورخ  مصوبه شورای 

 

 و راهنمایی در مقاطع تحصیالت تکمیلی دانشگاه خوارزمی شرایط تدریس  دستورالعمل    

 

 شرایط تدریس در دوره های تحصیالت تکمیلی .  -1ماده 

 

شرایط  براعضاء هیأت علمی که در دوره های تحصیالت تکمیلی تدریس می کنند عالوه 

عمومی مندرج در آئین نامه تحصیالت تکمیلی مصوب وزارت علوم تحقیقات و فنآوری باید 

 دارای شرایط زیر باشند. 

تدریس مستقل در مقطع کارشناسی به همراه اخذ ترفیع داشتن حداقل دو سال سابقه  -1-1

 یانه . ) برای تدریس مقطع کارشناسی ارشد (لسا

د به همراه اخذ شداشتن حداقل دو سال سابقه تدریس مستقل در مقطع کارشناسی ار -1-2

 به پایان رسانیدن راهنمایی یک پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد. و  ترفیع سالیانه

 س مقطع دکتری ( ) برای تدری 

 داشتن رضایت گروه آموزشی و اخذ حد نصاب در ارزشیابی دانشجویان  -1-3

 ست که : ادر شرایط برابر اولویت با اساتیدی  -

 درسهای پیشنیاز را تدریس کرده باشند.  -1-4

 سابقه تدریس آنها در آن زمینه بیشتر باشد.  -1-5

 شد. تعداد مقاالت چاپ شده و یا پذیرفته شده قطعی آنها بیشتر با  -1-6

تعداد پایان نامه ها و رساله هایی که در ارتبا ط با آن درس راهنمایی کرده اند بیشتر   -1-7

 باشد. 

ی و سوابق صبودن درسی که تدریس می کنند با زمینه تخص همخوان و هم سو  -1-8

 ستاد بنا بر تشخیص کمیته تخصصی گروه ی اتحقیقات

 

 شرایط راهنمایی پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد .  -0ماده 



تحقیقات  ،عالوه بر شرایط عمومی مندرج در آئین نامه تحصیالت تکمیلی مصوب وزارت علوم

و فنآوری اساتیدی که راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد را به عهده می گیرند 

 باید دارای شرایط زیر باشند .

 یأت علمی تمام وقت دانشگاه باشند . عضو ه -2-1

  دو عنوان مقاله پژوهشی معتبر در سه سال آخر چاپ یاپذیرش  -2-2

 تدریس حداقل یک عنوان درس در مقطع کارشناسی ارشد .-2-3

 پایان نامه را داشته باشد. عنوان  2حداقل مسئولیت مشاوره  -2-4

زمینه تخصصی و سوابق تحقیقاتی استاد بنا بر همخوان و همسو بودن موضوع پایان نامه با  -2-4

 تشخیص کمیته تخصصی گروه و تایید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده ها .

، ظرفیت دورهکارشناسی ارشد ، با توجه به تعداد پذیرش دانشجویان در هر  مقطع در  : 1تبصره 

ایان نامه را بگیرند ، معلوم و سقف اساتید دارای شرایط اخذ پایان نامه که می توانند راهنمایی پ

خواهد شد و به تعداد یکسان بین اساتید واجد شرایط توزیع خواهد گردید. در هر حالت تعداد 

 دانشجویان کارشناسی ارشد تحت راهنمایی وی به طور همزمان نباید از شش دانشجو بیشتر شود. 

اتید دارای شرایط اخذ پایان در صورتی که تعداد دانشجویان هر کد کمتر از تعداد اس :0تبصره 

 بعدی ظرفیت خود را پر خواهند کرد.دوره  ، اساتید فوق از دانشجویانباشند نامه 

استاد راهنما به پیشنهاد دانشجو و موافقت استاد و تایید گروه آموزشی و شورای  :1تبصره 

 تحصیالت تکمیلی دانشکده با حداقل مرتبه استادیاری تعیین می گردد.

استاد مشاوره با پیشنهاد استاد راهنما و تایید گروه آموزشی و شورای تحصیالت  : 4تبصره 

) یا مربی با سابقه پژوهشی یا مشاور با حداقل مدرک تکمیلی دانشکده با حداقل مرتبه استادیاری

 و مرتبط با موضوع پایان نامه انتخاب می گردند.  کارشناسی ارشد (
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 دکتری . مقطع شرایط راهنمایی رساله در  -1ماده 

تحقیقات ، عالوه بر شرایط عمومی مندرج در آئین نامه تحصیالت تکمیلی مصوب وزارت علوم 

و فنآوری استادانی که راهنمایی رساله در دوره دکتری را به عهده می گیرند باید دارای شرایط 

 زیر باشند.

 شگاه باشند ) حداقل استادیار (.عضو هیات علمی تمام وقت دان -3-1

 حداقل دو پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد راهنمایی کرده باشند.  -3-2

  در دو سال اخیر چاپ شده  پژوهشی  حداقل دارای یک مقاله -3-3

  .تدریس حداقل یک درس در مقطع دکتری -3-4

ق تحقیقاتی استاد بنا بر همخوان و همسو بودن موضوع رساله با زمینه تخصصی و سواب -3-5

 شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده .تخصصی گروه و تأیید  هتشخیص کمیت

در مقطع دکتری  با توجه به تعداد پذیرش دانشجو در  هر دوره، ظرفیت و سقف :  5تبصره 

بین اساتیدی که دارای شرایط اخذ رساله می باشند، معلوم خواهد شد و  با رعایت عدالت اساتید 

به هر عضو هیات علمی واجد شرایط یک رساله تعلق خواهد گرفت . در صورت وجود مازاد 

دانشجو نسبت به اساتید فوق ، اساتید با مرتبه استاد تمام و دانشیار یک رساله اضافه می توانند 

اول به استاد و بعد به دانشیار تعلق خواهد گرفت . و در صورت مازاد اخذ نمایند که در اولویت 

بیشتر ، به استادیار هم یک رساله به ترتیب پایه عضو هیات علمی تعلق خواهد گرفت . در هر 

دانشجو  3حالت تعداد دانشجویان دکتری تحت راهنمایی یک استاد به طور همزمان نباید از 

 بیشتر باشد. 

رتی که تعداد دانشجویان دکتری در هر دوره کمتر از اساتیدی دارای شرایط در صو: 6تبصره 

 اخذ رساله باشد، اساتید فوق از دانشجویان دوره بعدی ظرفیت خود را پر خواهند کرد. .

استاد راهنما،  می تواند از استاد راهنمای دوم از داخل یا خارج از دانشگاه نیز استفاده  :7تبصره 

 ورت فقط یک استاد مشاور برای رساله تعیین خواهد شد. نماید و در آن ص



استاد راهنما به پیشنهاد دانشجو و موافقت استاد و تایید گروه آموزشی و شورای :8تبصره 

 تحصیالت تکمیلی دانشکده با حداقل مرتبه استادیاری تعیین می گردد. 

موزشی و شورای تحصیالت استاد مشاور با پیشنهاد استاد راهنما و تایید گروه آ: 3تبصره 

 تکمیلی دانشکده با حداقل مرتبه استادیاری و مرتبط با موصوع رساله انتخاب می گردند. 

در موارد استثنایی و بروز موارد خاص دیگر ، گروه تخصصی می تواند پیشنهاد  :12تبصره 

کده و خود را ارائه نماید که در این صورت و پس از تایید شورای تحصیالت تکمیلی دانش

تصویب شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه قابل اجرا خواهد بود. مسئولیت اجرای این آئین نامه 

به عهده مدیر گروه و رئیس دانشکده است و نظارت بر حسن اجرای آن بعهده مدیر کل 

 تحصیالت تکمیلی دانشگاه می باشد.

 

 

 

  

  

  

 

 




