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 رسالهه/نامپایان راهنمایی ظرفیت تعیین نامهشیوه

 گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه

 

 مرتبه به توجه مستلزم هارساله و هانامهپایان شایسته هدایت ویژه به تکمیلی تحصیالت هايدوره در آموزشی کیفیت بهبود: مقدمه

 اعضاي بین تکمیلی تحصیالت دانشجویان متعادل نسبتا توزیع نیازمند حال عین در و بوده آنان علمی فعالیت سطح و راهنما استاد

 طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه در رساله/نامهپایان راهنمایی ظرفیت تعیین جهت حاضر نامهه. شیواست گروه هر علمی هیات

 :باشدمی زیر شرح به بند 16 شامل نامهشیوه این .گیردمی قرار عمل مبناي و گردیده تنظیم گرگان

 رتبه با تدریس نیمسال یک ارشد، کارشناسی مقطع در نامهپایان راهنمایی براي: استادیاران نامهپایان راهنمایی ظرفیت( 1

 هیات عضو ارشد کارشناسی مقطع در تدریس براي. است الزامی سراسري دولتی هايدانشگاه در ارشد کارشناسی مقطع در استادیاري

 ضمن در. باشد کرده تدریس استادیاري مرتبه با سراسري دولتی هايدانشگاه در کارشناسی مقطع در نیمسال یک حداقل باید علمی

 حال هر در. شودنمی محسوب تدریس شرط عنوان به نامهپایان مشاوره و ویژه مسئله سمینار، نظیر انفرادي دروس راهنمایی

-نمی دانشگاه، تحصیلی اول نیمسال پایان تا استخدام زمان از سال یک شدن سپري رعایت با ،کار به اشتغال اول سال در استادیاران

 سال در نامه،پایان یک حداکثر تدریس، شرط تأمین به مشروط کار به اشتغال دوم سال در. بگیرند برعهده را نامهپایان راهنمایی توانند

 .باشدمی 4 تجمعی سقف با 2 ورودي هر از نامهپایان تعداد حداکثر نیز آن از پس و ورودي هر از نامهپایان دو حداکثر سوم

 از قبل تا آن از پس و ارشد کارشناسی نامهپایان سه موفق دفاع از پس رساله یک: استادیاران براي رساله راهنمایی ظرفیت( 2

 .رساله 1 حداکثر ورودي هر از و مختلف هايورودي مجموع از رساله 3 حداکثر دانشیاري مرتبه اخذ

 سه و نامهپایان یک دفاع بار، اولین براي رساله راهنمایی جهت سال، 10 از بیش تدریس سابقه با علمی هیات اعضاي براي: تبصره

 .کندمی کفایت مصوب پروپوزال

 حداکثر و 6 تجمعی سقف با ورودي هر از نامهپایان 3 حداکثر راهنمایی: دانشیاران براي رساله و نامهپایان راهنمایی ظرفیت( 3

 7  تجمعی سقف با ورودي هر از رساله  2

 .است راهنمایی قابل 8 تجمعی سقف با نامهپایان 4 حداکثر ورودي هر از باشد دکتري مقطع فاقد گروه اگر دانشیاران براي: تبصره

  حداکثر و 8 تجمعی سقف با ورودي هر از نامهپایان 4 حداکثر راهنمایی: استادان براي رساله و نامهپایان راهنمایی ظرفیت( 4

 .5/8 تجمعی سقف با ورودي هر از رساله  2/5

 .است راهنمایی قابل 10 تجمعی سقف با نامهپایان 5 ورودي هر از باشد دکتري مقطع فاقد گروه اگر استادان، براي: تبصره

 با مشترك راهنمایی است بدیهی. شودمی محاسبه نصف معادل مورد هر مشترك، صورت به رساله یا نامهپایان راهنمایی صورت در (5

 .باشد شده تکمیل گروه اعضاي کلیه عادي ظرفیت که شودمی محاسبه نصف معادل صورتی در دانشگاه از بیرون

 تکمیلی تحصیالت دانشجوي( ظرفیت بر مازاد) سال هر در خود عادي راهنمایی ظرفیت درصد 50 تا تواندمی علمیهیات عضو هر (6

 .نماید راهنمایی مشابه موارد و مربیان ارتقاء داخل، به تبدیل بورسیه، صورت به
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 به مالی منابع ورود به مشروط) دانشگاه پژوهشی معاونت تایید از پس و دانشگاه از خارج مراکز با سفارشی قرارداد انعقاد صورت در (7

 استادیار مزایاي و حقوق کل ماه 4 معادل ازاي به و نامهپایان یک، 1 پایه استادیار مزایاي و حقوق کل ماه 2 معادل ازايبه ،(دانشگاه

 به مشروط و علمی هیات عضو تقاضاي با ظرفیت افزایش. است افزایش قابل عادي هايظرفیت به نامهپایان دو یا رساله یک ،1 پایه

 شروع از قبل باید سفارشی طرح قرارداد تاریخ. گرفت خواهد صورت دانشگاه تکمیلی تحصیالت شوراي تصویب و دانشکده و گروه تایید

 .است استفاده قابل تحصیلی سال یک براي تنها مبلغی هر با آن امتیاز و ترم

 راهنمایی گرگان، طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه مقصد با داخل مطالعاتی فرصت دکتراي دانشجوي یک جذب صورت در (8

 ظرفیت به ارشد کارشناسی نامهپایان دو یا و دکتري دانشجوي یک راهنمایی داخل فرصت دانشجوي دو جذب ازاي به و نامهپایان یک

 .شودمی اضافه علمی هیات عضو بعد سال

 تحصیالت دانشجویان راهنمایی در باید زیر ظرفیتهاي شرایطی، هر در نیز و 8و  7، 6 بندهاي در مندرج شرایط تامین صورت در (9

 :شوند رعایت دانشگاه تکمیلی

 رساله 5 حداکثر و 8 تجمعی سقف با ورودي هر از نامهپایان 4 حداکثر: استادیاران براي رساله و نامهپایان راهنمایی سقف

 .رساله یک ورودي هر از و دانشیاري مرتبه از قبل تا مختلف هايورودي از تجمعی بصورت

 .11 تجمعی سقف با ورودي هر از رساله 3 و 10 تجمعی سقف با نامهپایان 5 حداکثر: دانشیاران براي رساله و نامهپایان راهنمایی سقف

 .11رساله از هر ورودي با سقف تجمعی  5/3و  11 نامه با سقف تجمعهپایان 6حداکثر استادان:  براي رساله و نامه پایان راهنمایی سقف

 .باشد می محدودیت بدون رساله و نامهپایان مشاوره تعداد (11

 .باشدمی تحصیلی اول نیمسال پایان تا ورودي هر دانشجویان براي آنها، شرایط سایر بررسی و رساله و نامهپایان راهنمایی ظرفیت تعیین (11

 دانشجو مراجعه اساس بر گروه در راهنمایی اولویت اگرچه. دهدمی نشان را مجاز هايسقف فوق، بندهاي در مندرج عیارهايم (12

 تعداد که زمانی در .گیرد صورت آموزشی گروه کنترل و نظارت با و عادالنه صورت به هاظرفیت تخصیص است الزم ما، ااست

 .گیرد صورت علمی هیات اعضاي کلیه بین دانشجویان حداقلی توزیع از پس هاظرفیت اختصاص ،باشد کم ورودي دانشجوي

 شوراي و دانشکده گروه، عهده بر و زیر نکات رعایت با جداگانه طور به علمی هیات عضو هر براي راهنمایی ظرفیت قطعی تعیین

 :است دانشگاه تکمیلی تحصیالت

 تجهیزات از استفاده امکان یا و نیاز مورد پژوهشی امکانات بودن فراهم و محور برنامه هايفعالیت راستاي در موضوع داشتنالف( 

 .مراکز سایر پژوهشی

 .اهآن موقع به کردن التحصیل فارغ و تکمیلی تحصیالت دانشجویان راهنمایی و کافی وقت تخصیص پذیرش، در سابقه حسن از برخورداريب( 

 )دانشجو، مدیرگروه، معاونت دانشکده و رئیس دانشکده( بر اساس میانگین دو ساله تدریس کیفیت ارزیابینهایی  نمره درصد 80 از بیش اخذج( 

 .مربوطه دانشکده و گروه تایید با رساله یا نامهپایان موضوع در تخصص و تجربه داشتند( 

 اخذ و گروه شوراي موافقت(، ورودي دانشجویان تعداد بودن زیاد ثال)م نباشد ممکن نامه شیوه این مفاد رعایت که مواردي در (13

 .است ضروري دانشگاه و دانشکده تکمیلی تحصیالت شوراي از مجوز
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 (کاربردي-علمی و غیرانتفاعی موسسات نور، پیام آزاد، هايدانشگاه استثناي به) اهدانشگاه سایر با علمی هیات اعضاي همکاري در (14

 از: است عبارت مجاز سقف( دانشگاه و دانشکده گروه، موافقت به منوط) ،یا مشاور راهنما استاد عنوان به

 .ورودي هر از نامهپایان 1از هر ورودي و مشاوره  نامه پایان 1: راهنمایی استادیار

 .ورودي هر از رساله 1 یا امهنپایان 1و مشاوره  ورودي هر از رساله 1 یا امهنپایان 1: راهنمایی دانشیار

 ورودي هر از رساله 1 و نامه پایان 1و مشاوره  ورودي هر از رساله 1 و نامه پایان 1: راهنمایی استاد

 ممکن و شودمی انجام دانشگاه آموزشی معاونت تایید و دانشکده درخواست با خاص رشته یک در دانشجو پذیرش ظرفیت یینعت (15

 به دانشجو تخصیص اما ،گیرد قرار تاثیر تحت متبوع وزارت یا و دانشگاه کالن هايسیاست جمله از مختلف دالیل به آن تعداد است

 .گیردمی صورت نامهشیوه این مطابق راهنما اساتید

 .است نامهشیوه این تصمیم و عمل حوزه از خارج و بوده مرتبط هاي نامهآیین مبناي بر التدریسحق محاسبات (16

 .است دانشگاه تکمیلی تحصیالت شوراي عهده بر نشده بینیپیش موارد در گیريتصمیم و نامهشیوه این بندهاي تفسیر (17

 

 98-99در شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه مورد بازنگري قرار گرفت و از نیمسال اول  19/19/1398این شیوه نامه در تاریخ 

 االجرا است.الزم


