
آیین نامه اجرایی تعیین ظرفیت دانشجوی تحصیالت تکمیلی اعضای هیأت علمی 

 دانشگاه کردستان

 

بر اساس جدول زیر تحصیالت تکمیلی اعضای هیات علمی  انظرفیت پذیرش دانشجوی  .1 ماده

 خواهد بود.

 مرتبه
 ظرفیت پذیرش تحت راهنمایی همزمان ظرفیت پذیرش در هر سال

 مجموع دکتری کارشناسی ارشد مجموع دکتری کارشناسی ارشد

 8 2 6 4 1 3 استادیار

 11 5 6 5 2 3 دانشیار

 14 6 8 6 2 4 استاد

 

در صورت بروز مشکل برای اساتید راهنما، راهنمایی دانشجویان آنها بر اساس درخواست دانشجو،  .1-1 

 پیشنهاد گروه و تصویب شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده و دانشگاه به سایر اعضای هیأت

 علمی گروه و مازاد بر سقف سهمیه در نظر گرفته شده، واگذار خواهد شد.

نفر دانشجوی تحصیالت تکمیلی )از دانشگاه  2هر عضو هیأت علمی سالیانه حداکثر می تواند  .1-2 

شورای آموزشی/ با اخذ مجوز از  ،)بدون استفاده از امکانات دانشگاه( دولتی( خارج از دانشگاه

به  نامهپایانراهنمایی نماید، در غیر اینصورت امتیاز راهنمایی تحصیالت تکمیلی دانشکده مربوطه 

 ایشان تعلق نمی گیرد.

به ظرفیت کارشناسی ارشد استاد ظرفیت دکتری در صورت عدم پذیرش دانشجوی دکتری،  .1-3 

 .شودمیمربوطه در همان سال اضافه 

کمیلی منوط به تأیید حضور تمام وقت عضو هیأت علمی در پذیرش دانشجوی تحصیالت ت .1-4 

 .استدانشگاه، توسط شورای تحصیالت تکمیلی گروه و دانشکده 

در صورت تأیید استاد راهنما و گروه آموزشی، تعداد دانشجویان دکتری که تا پایان شهریور سال  .1-5 

 شود.می، از ظرفیت اساتید راهنمای مربوط حذف کنندمیبعد از رساله خود دفاع 

درصورتی که اساتید با مرتبه استادیاری موفق به چاپ سه مقاله معتبر با عنوان نویسنده مکاتبه کننده  .1-6 

 پذیرش برای ایشان مشابه اساتید با مرتبه دانشیاری خواهد بود.  همزمانی شوند، ظرفیت 

دوره دکتری داشته باشند  متولیی هاگروهدکتری از اساتیدی که تمایل به جذب دانشجوی مقطع  .1-7 

توانند به عنوان استاد به شرط نزدیکی تخصص استاد مربوطه و رشته گرایش دکتری موردنظر، می



دوره دکتری، درخواست پذیرش  متولیبا یکی از اساتید گروه  "سهم برابر تا "راهنمای مشترک

 دوره دکتری کنند.

با  یا طرح سربازی بورسیه کارشناسی ارشد  توسط عضو هیأت علمیدانشجوی بار اول پذیرش  .1-8 

 مرتبه استادیاری منوط به احراز شرایط ذیل است:

، به شرط ارائه درخواست 1پذیرش دانشجو با نصف ظرفیت استادیار مندرج در جدول  •

 پذیرش دانشجو در بازه زمانی استعالم ظرفیت طبق تقویم آموزشی.

غیر بورسیه دانشگاه کردستان، فقط مجاز به راهنمایی دانشجویان  یازسربطرح اساتید تبصره: 

 .استبه صورت مشترک با یکی از اساتید گروه 

پذیرش دانشجوی دکتری توسط عضو هیأت علمی با مرتبه علمی استادیاری منوط به احراز شرایط  .1-9 

 :استذیل 

ع در مجموا جهت اخذ اولین دانشجوی دکتری حداقل دو دانشجوی کارشناسی ارشد ر •

 آموخته کرده باشد.راهنمایی و دانشل یا مشترک به صورت مستق

ارشد  یکارشناس یدوم و پس از آن حداقل سه دانشجو یدکتر یجهت اخذ دانشجو •

و دانش آموخته کرده  یی( را راهنما%100مستقل یمورد به عنوان استاد راهنما 2)حداقل 

 ISCو  ISI ای یپژوهش-یحاصل از مقاالت علم یپژوهش ازیامت 14حداقل  نیباشد. همچن

 ای یمقاله بوده و خارج از رساله دکتر یاصل سندهیوزارت علوم که نو دییمورد تأ

 دارا باشد. یاریارشد خود باشد را پس از کسب مرتبه استاد یکارشناس

 نفر خواهد بود. کیدر هر سال  یمازاد دکتر یتعداد دانشجو .1-10 

 .شودمیظرفیت پذیرش مازاد دانشجوی تحصیالت تکمیلی بر اساس شرایط زیر تعیین  .2 ماده
 دانشجوی کارشناسی ارشد .2-1 

امتیاز  7ی آموزشی، هر عضو هیأت علمی که در سال گذشته حداقل هاگروهدر  .2-1-1 

پژوهشی منتشر شده و یا پذیرفته شده موضوع -یا علمی ISIپژوهشی حاصل از مقاالت 

دانشجویان تحصیالت تکمیلی تحت راهنمایی، کسب نموده باشند، یک  نامهپایانکار 

، که مازاد بر سقف ظرفیت پذیرش شودمینفر به ظرفیت وی در آن سال تحصیلی اضافه 

 .است

دانشجویان تحصیالت تکمیلی آنها  نامهپایانهر عضو هیأت علمی که موضوع کار  .2-1-2 

صنعتی ایران( یا  -منجر به ثبت اختراع در داخل)مورد تأیید سازمان پژوهشهای علمی



ثبت اختراع داخلی یا ثبت اختراع خارجی یک نفر  3خارج از کشور شود، به ازای هر 

 .شودمیبه ظرفیت وی اضافه 

پژوهشی خارج ازدانشگاه،  هایطرحبه ازای هر دویست میلیون ریال اعتبار مالی از  .2-1-3 

جذب شده توسط هیأت علمی، یک نفر به ظرفیت کل و کارشناسی ارشد افزوده 

. این سهمیه فقط برای یک سال و پس از شروع عملیات اجرای طرح قابل اعمال شودمی

 .است

 دانشجوی دکتری .2-2 

وی پذیرش حداکثر یک نفر در قالب بورسیه یا آزاد )دانشجویی که شهریه تحصیلی  .2-2-1 

توسط اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج یا موسسه اعطا کننده بورس و یا 

 (شودمیشخص دانشجو، به دانشگاه پرداخت 

پذیرش حداکثر یک نفر برای هر یک از اعضاء هیات علمی که به کسب یکی از  .2-2-2 

 ی ذیل نائل گردند.هارتبه

فارابی، حائز رتبه اول ی خوارزمی، رازی یا هااعضای هیأت علمی که در جشنواره •

 تا سوم شده باشند.

ی هااعضای هیأت علمی که دانشجویان تحت راهمایی ایشان در یکی از جشنواره •

خوارزمی، رازی یا فارابی حائز رتبه اول تا سوم شده باشند)پروژه برگزیده دانشجو، 

 تحصیلی وی باشد(. نامهپایاناز  جباید مستخر

 (.یو فناور قاتی)با انتخاب وزارت علوم، تحق یورو پژوهشگران نمونه کش دیاسات •

)مورد  یاکتشاف داخل ایحداقل چهار مورد اختراع  یدارا نیو مکتشف نیمخترع •

اکتشاف  ایمورد اختراع  کی ای( رانیا یصنعت یعلم یسازمان پژوهشها دییتأ

مرجع  نیباالتر دییمنوط به تأ ،یدکتر یدانشجو رشیمعتبر از شروع پذ یخارج

 دانشگاه. ربطیذ

خارج از  یپژوهش یهااز محل طرح یاعتبار مال الیر ونیلیهر چهارصد م یبه ازا •

فقط  هیسهم نی. اشودیافزوده م یو یکل و دکتر تینفر به ظرف کیدانشگاه، 

 طرح قابل اعمال است. یاجرا اتیسال و پس از شروع عمل کی یبرا

 

هیأت علمی که به کسب یکی از ر دو نفر  برای هر یک از اعضای ثپذیرش  حداک .2-2-3 

 ی ذیل نائل گردند.هارتبه



 افرادی که به عنوان چهره ماندگار معرفی می شوند. •

 به عنوان دانشمند  معرفی می شوند. ISIافرادی که توسط پایگاه نمایه سازی  •

در ظرفیت اساتید گروه متولی دوره  7-1موضوع ماده پذیرش دانشجوی دکتری  .2-2-4 

 د.دکتری محسوب نخواهد ش
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