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شیوهنامۀ شزایط استاد راهنما و استاد مشاور در دانشگاه راسی
مقدّمه
سشعت پشضتبة علن ٍ فٌّبٍسٕ ٍ ظَْس پ٘طشفت ّبٕ عظ٘ن علوٖ دس ّضاسٓ سَم ،كطوَسّبٕ هْوبى سا دس ضوشاٗ ٖ
قشاس دادُ است كِ اٗجبد تحَّل ساّبشدٕ دس بشًبهِ ّوبٕ تَسو ،ِ،اهوشٕ ت٘وبتٖ ٍ وبهٖ اسبسوٖ دس هْوت تَسؤ،
ّوِهبًبِ ضوشدُ هٖضَد ٍ بش اٗي هبٌب آهَصش عبلٖ ٍ توبهٖ كبس ضاساى ًظبم علوٖ كطَس ٍ بِ طَس كلّوٖ ًْبدّوبٕ
هَلّذ اًذٗطًِ ،قطٖ كل٘ذٕ دس تب٘٘ي ٍ تحقّق اٗي تحَّل ساّبشدٕ -بب الْبم اص بشًبهِّبٕ تَس ٍ ِ،اّوذا

بلٌوذ سوٌذ

چطناًذاص  20سبلٔ هوَْسٕ اسالهٖ اٗشاى -خَاٌّذ داضت .بش اٗي پبِٗ ،ضَسإ تحػ٘الت تکو٘لوٖ داًطوهبُ ساصٕ
بب ّذ

قبًًَوٌذٕ ،سبهبًذّٖ ٍ ضفب سبصٕ دس اًتخبة استبداى ساٌّوب ٍ هطبٍس هقبطع تحػ٘الت تکو٘لوٖ ،اقوذام

بِ تذٍٗي ضًَُ٘بهٔ «ضشاٗط استبد ساٌّوب ٍ استبد هطبٍس دس داًطهبُ ساصٕ» بِ ضشح رٗل ًوَدُ است:
مادّۀ1ـ شزایط استاد راهنما در مقطع کارشناسی ارشد
استبد ساٌّوبٕ داًطجَٗبى كبسضٌبسٖ اسضذ ،ببٗذ داسإ ضشاٗط رٗل ببضذ:
1و عضَ ّ٘أت علوٖ داًطهبُ ساصٕ؛
2و تذّاقل دس هشتبٔ استبدٗبسٕ؛
3و ٗک سبل سببقِ (دس هشتبٔ استبدٗبسٕ) تب هْش سبل پزٗشش.
تبػشُ :استبد ساٌّوبٕ دٍم ،هٖتَاًذ اص اعضبٕ ّ٘أت علوٖ سبٗش داًطهبُّب بب تذّاقل هشتبٔ استبدٗبسٕ ببضذ.
مادّۀ4ـ شزایط استاد مشاور در مقطع کارشناسی ارشد
استبد هطبٍس داًطجَٗبى كبسضٌبسٖ اسضذ ،ببٗذ داسإ ضشاٗط رٗل ببضذ:
1و بِ پ٘طٌْبد استبد ساٌّوب ٍ تأٗ٘ذ ضَسإ شٍُ؛
2و عضَ ّ٘أت علوٖ داخل ٗب هتخػّع خبسج اص داًطهبُ.
تبػشُ :تذّاكثش سْن هسئَل٘ت استبد (استبداى) هطبٍس  0/22است.
مادّۀ3ـ شزایط استاد راهنما در مقطع دکتزی
3ـ1ـ راهنمای اوّل

استبد ساٌّوبٕ اٍّل داًطجَٗبى دكتشٕ ،ببٗذ داسإ ضشاٗط رٗل ببضذ:
1و عضَ ّ٘أت علوٖ داًطهبُ ساصٕ؛
2و تذّاقل دس هشتبٔ استبدٗبسٕ
تبػشُ :دسغَستٖ كِ استبد ساٌّوب دس هشتبٔ استبدٗبسٕ است ،ببٗذ داسإ ضشاٗط رٗل ببضذ:
1

الف و داضتي تذّاقل سِ سبل سببقٔ تذسٗس دس دٍسُّبٕ تحػ٘الت تکو٘لٖ؛
تبػشُ :دس ضَ٘ٓ پژٍّطٖ (ٍٗژٓ داًطجَٗبى اٗشاًٖ) ،بِ هبٕ سِ سبل سببقٔ تذسٗس ،بِ پبٗبى سسبًذى دٍ طوشح
پژٍّطٖ بِ عٌَاى هجشٕ كِ تذّاقل ٗک طشحِ آى ببٗذ پژٍّص تقبضبهحَس خبتووِٗبفتوِ ٍ ٗوب دس دسوت اقوذام
ببضذ ،لحبظ هٖضَد.
ة و ساٌّوبٖٗ تذّاقل  3پبٗبىًبهٔ كبسضٌبسٖ اسضذ؛
ج و چبپ ٗب پزٗشش تذّاقل  2هقبلٔ علوٖ ـ پژٍّطٖ (تب صهبى اعالم ظشفّ٘ت) دس ًطشّٗبت هَسد تأٗ٘ذ ٍصاست علوَم
بِ عٌَاى ًَٗسٌذٓ هسئَل كِ دست كن ٗکٖ اص آًْب بش شفتِ اص پبٗبىًبهٔ داًطجَٕ كبسضٌبسٖ اسضذ تحوت ساٌّووبٖٗ
عضَ ّ٘أت علوٖ ببضذ.
3ـ4ـ راهنمای دوّم:

استبد ساٌّوبٕ دٍّم داًطجَٗبى دكتشٕ ،ببٗذ داسإ ضشاٗط رٗل ببضذ:
1و بِ پ٘طٌْبد ساٌّوبٕ اٍّل ٍ تأٗ٘ذ ضَسإ شٍُ؛
2و تذّاقل دس هشتبٔ استبدٗبسٕ؛
3و عضَ ّ٘أت علوٖ داًطهبُ ساصٕ.
تبػشٓ  :1دس ضشاٗط خبظ بِ پ٘طٌْبد استبد ساٌّوبٕ اٍّل ،هٖتوَاى اسوتبد ساٌّووبٕ دٍّم سا اص بو٘ي اسوتبدٗبساى
خبسج اص داًطهبُ ساصٕ اًتخبة ًوَد.
تبػشٓ  :2دس ّش تبل سْن هسئَل٘ت استبد ساٌّوبٕ اٍّلً ،ببٗذ كوتش اص  0/00ببضذ.
مادّۀ2ـ شزایط استاد مشاور در مقطع دکتزی:
استبد هطبٍس داًطجَٗبى دكتشٕ ،ببٗذ داسإ ضشاٗط رٗل ببضذ:
1و بِ پ٘طٌْبد ساٌّوبٕ اٍّل؛
2و تذّاقل دس هشتبٔ استبدٗبسٕ؛
3و عضَ ّ٘أت علوٖ داًطهبُ ساصٕ.
تبػشٓ :1دس ضشاٗط خبظ بِ پ٘طٌْبد استبد ساٌّوب ،هٖتَاى هطبٍس سا اص بو٘ي اعضوبٕ ّ٘وأت علووٖ خوبسج اص
داًطهبُ بب تذّاقل هشتبٔ علوٖ استبدٗبسٕ ٗب هتخػّػبى خبسج اص داًطهبُ ساصٕ بب هذسک دكتشٕ اًتخبة ًوَد.
تبػشٓ :2تذّاكثش سْن هسئَل٘ت استبد (استبداى) هطبٍس  0/22است.
این شیوه نامه در  2مادّه ،در جلسۀ مورّخ  1383/8/41به تصویب شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه رسـید و
بزای پذیزش دانشجو اس سال تحصیلی 89-82السماالجزاست.
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