شیوه نامه شرایط استادان راهنما و مشاور در دوره دکتری تخصصی)(Ph.D.
ماده  :1ظرفیت پذیرش دانشجو با توجه به تعداد استاد راهنما با مدرک دکتری تخصصی )(Ph.D.که حداقل در مرتبه
استادیار با حداقل دو سال سابقه تدریس در دوره های تحصیالت تکمیلی و راهنمایی حداقل دو پایان نامه کارشناسی
ارشد باشد ،تعیین می شود و مسئولیت راهنمایی دانشجو از ابتدا بر عهده استاد راهنما است که به درخواست دانشجو و
موافقت عضو هیئت علمی و تایید گروه ذیربط تعیین می شود.
تبصره  :1شرایط تعیین استاد راهنما در شیوه پژوهشی به جای دو سال سابقه تدریس ،به پایان رساندن دو طرح پژوهشی
به عنوان مجری می باشد که حداقل یک طرح باید پژوهشی تقاضا محور خاتمه یافته و یا در دست اقدام باشد.
تبصره  :2درصورت نیاز ،به پیشنهاد استاد راهنما وتایید گروه ،مسئولیت راهنمایی رساله دانشجو را دو استاد راهنما
(مشروط بر اینکه استاد راهنمای اول(( اصلی)) حداقل  06درصد مسئولیت هدایت رساله را به عهده داشته باشد) به
طور مشترک عهده دار می شوند .استاد راهنمای اول باید عضو هیأت علمی گروه مربوطه باشد.
تبصره  :3در شرایط خاص و به تشخیص شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه ،انتخاب استاد راهنما و مشاور از بین
متخصصان با مدرک دکتری ،از خارج از دانشگاه لرستان نیز بال مانع است.

ماده : 2چنانچه استاد راهنما در بدو ورود دانشجو مشخص نشده باشد باید حداکثر قبل از ثبت نام در نیمسال دوم
تحصیلی دانشجو،تعیین و به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه معرفی شود .در صورت عدم تعیین استاد راهنما در بدو
ورود مدیر گروه ،وظایف استاد راهنما را حداکثر تاپایان نیمسال اول برعهده می گیرد.
ماده  :3به پیشنهاد استاد راهنما و تائید شورای تحصیالت تکمیلی گروه ،می توان یک یا دو نفر ازاعضای هیئت علمی یا
صاحب نظران و مح ققان برجسته را به جهت بهره گیری از تجارب و دانش تخصصی مرتبط با تحقیقات در رساله دکتری
دانشجو ،به عنوان استاد مشاور رساله تعیین نمود.
تبصره  :4استاد مشاور باید دارای مدرک دکتری با حداقل مرتبه استاد یاری ،یا استادیار پژوهشی باشد .برای صاحبنظران
و محققانی که عضو هیئت علمی نیستند داشتن مدرک دکتری الزامی است.
ماده  :4مسئولیت هدایت ،مشاوره ونظارت بر فعالیت های آموزشی ،پژوهشی و اجرایی دانشجوی دکتری درطول دوره
تا دفاع از رساله دکتری با شخص استاد راهنما است و استادان مشاور صرفاً در ارائه مشاوره علمی و همکاری در فرایند
پژوهشی مشارکت می کنند.
ماده  :5الزم است استاد راهنما در زمان اعالم ظرفیت برای دانشجوی دکتری ،مطابق کارنامه پژوهشی دانشگاه ،پس از
مرتبه استادیاری دارای حداقل  03امتیاز از مجموع امتیازات ماده  0آیین نامه ارتقای مرتبه ،بوده و عضو هیات علمی
حداقل دارای  7امتیاز از محل مقاالت مستقل بند 1ماده  0باشد.
تبصره :5کسب حداکثر 7امتیاز از محل گزارش علمی طرحهای پژوهشی و فناوری ملی که با اجرای آن یکی از
معضالت کشور حل شده باشد با تائید دستگاه اجرایی سفارش دهنده موضوع بند  0-8-0آئین نامه ارتقا ء مرتبه قابل
محاسبه است.
1

هر استاد راهنما به تشخیص گروه آموزشی و تائید شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده می تواند بر اساس
جدول  1دانشجو را پذیرش و راهنمایی کند.
جدول1
مرتبه علمی

حداکثر ظرفیت قابل پذیرش در حداکثر دانشجوی همزمان
هر سال تحصیلی

استاد یار

2

8

دانشیار

0

12

استاد

4

11

ماده  :6این شیوه نامه مشتمل بر  0ماده و 5تبصره در جلسه مورخ  49/0/06شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه
تصویب شد و از نیمسال اول 3149-45و پس از آن در دوره دکتری ،الزم االجراست واز تاریخ اجراء کلیه بخشنامه ها
وآیین نامه های مغایر با این شیوه نامه لغو می شود.

ماده  ( 7الحاقی) :بر اساس صورت جلسه شورای تحصیالت تکمیلی مورخ 24/2/22
ظرفیت استادان برای پذیرش دانشجو ی دکتری مورد بازبینی قرار گرفت و مقرر گردید هر استاد راهنما به تشخیص
گروه آموزشی و تائید شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده بتواند بر اساس جدول  2دانشجوی دکتری
پذیرش و راهنمایی نماید ،که این ظرفیت ها برای نیمسال اول  1021الزم االجرا است و مفاد جدول  1بعد از نیمسال اول
 1021کان لم یکن تلقی می شود.
جدول2
مرتبه علمی

حداکثر ظرفیت قابل پذیرش در هر سال تحصیلی

حداکثر دانشجوی همزمان

استاد یار

2

4

دانشیار

0

5

استاد

4

1

2

