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 به نام خدا

 رساله /نامهپایانمشاور دستورالعمل انتخاب استاد 

 دانشگاه و تحصیالت تکمیلی شورای آموزشی 2/9/1400مصوب 

 

نامننتسلیصنن فست د ننجستان ننصعیا سلمصنن   سل ر  نن سآینن د»س1-8بننن سس1لبصنن  ساینندستوننلعما در ستمسل ر نن س

سل ویدسگ تی  ساوج:ه ا سمئ ستستان گا سس19/02/1400مصعبس«سبتساعضایسه أ سع ر ستان گا 
س

هننایسمدلبنن سوابسننلتسبننتسو ام سعلنن سینناسو ام سهنناسینناسشگوه ننگا ه ننأ سع رنن ستان ننگا هنن سعضننعسس-1-8بنددد »

نامننتسلعاننن سبننتسعنننعا ساوننلاتسم نناومسشایننا اسحنن ا  سم لبننتساوننلاتیامسمنن به اشننجدستممننا سوسآمننع یسش شنن  سبنن

س.مشناو سامش سوستکل اسانلیابسشعتکا

ک ننعمدسشگوه ننگ ا سسا سخننام سشگوه نن -آمع شنن سوسننا ؤمسوسهنناتان ننگا س سع رنن اعضننایسه ننأس-1 تبصدد ه

سبننتسوابسننلتسر نن سشگوه نن -آمع شنن سوسننا مؤس سع رنن سا سعننندجسینناوسملیصصنن دسر  ه ننأستان ننگا سیکل اشسننا

بننتسعنننعا ساوننلاتسم نناومسلعاننن سس مننوسینناسخننام سک ننعمدسمصنناب سمصنعبا سشننعمایسآمع شنن ستان ننگا سسسعلن سسو ام 

س.«لد  دسشعن 
س

سنا سآمننع یسسمؤور  انلاناع سوسسسدهنایسآ اتساونلاات سا سخن ما سم ناوم ساعضنایسه نأ سع رن ستان نگا سسسسسسسس-1مداده  

سع ر سعضعدستان  امسبتسباالسباش .دقطستمسععمل سمصا ساوجسکتسم لبتسر  تو ل سعا  س
 

 مشاور صنعتی: -2ماده 

شننار ستمسا سم ننا سملیصصننا سخننام سا ستان ننگا سنامننت/سموننا تس:سم نناومسعننندل سشایننا تع یددم مشدداور صددنعتی

وسبنتسش  ننهاتساونلاتسماهنرناسوسلأی ن سسسسسسمن لبطسسسونا سونابقتسکنامسسسس10امشن سوسسسباسحن ا  سمن مکسکامشناون سسسعندجس

سشعت.م سشگوه  ستان    سانلیابیسآمع ش سگ و سوسشعما

س:سسسش ایط همکاری مشاور صنعتی

سس.ندجسلعوطسم اومسعندل سا  ام ساوجنامتسمور سا سعامائتسمد د س-

ستم سخعاه سش .«سم اومسعندل »نامت/سموا تسلمجسعنعا ستمسشایا سم اومسعندل نامسس-

 منا سسوسبنتسعنعم سهن سسسسدوتمسحن اکر سسهنایسهن سونا سسسسا سوموتیلعانن سسه سیکسا سملیصصنا سوادن سشن ایطدسمن سسسسس-

س. هر امیسنرای اومسعندل سعنعا سمموا تسلمص   سل ر   سبتسسنامت/شایا سسهح اکر ستمس

سیکسم اومسعندل سن  ستاشلتسباش .حسبسن ا سلعان سنامت/سموا تسم ه سشایا س-
 

 مشاور پسادکت ا: -3ماده 

حنن ا  س نن امتاتسددننا سیننکسوننا تسوسینناسوننابقتسیننکسوننا سشنن کجستمستوم سهنن سشگوه ننگ سشسنناتکل ایستان ننگا سبنناس

لعانن سبنتسعننعا سم ناومسینکسسسسسسمن سدسلأی ن سمداوننجسشگوه ن ستان نگا سسسسونا سگششنلتسبناسسسسسسهیستان گا ستمسشساتکل ا

ستکل اسانلیابسشعت.سموا تنامتسامش سوسیکسشایا 
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 استاد مشاور خارجی: -4ماده 

ش  نننهاتسخننام سا سک ننعمسبنناسینناسشگوه نن سمدلبنن سهنناسوسمؤوسننا سآمننع یسعننا  سهنن سعضننعسه ننأ سع رنن ستان ننگا 

نامننتسبننتسعنننعا سم نناومسیننکسشایننا سسلعاننن سمنن شگوه نن ستان نن   سس-شننعمایسآمع شنن سلأی نن ساوننلاتسماهنرنناسوسس

سموا تستکل اسانلیابسشعت.مش سوسیکساکامشناو 
س

سددای   پژوهشددی-آموزشددی سسدداتمؤاز  ت علمددیهیدد غی از متخصصددی   مشدداور -5مدداده 

  عتم وزارت به های اج ایی دولتی غی وابستهدستگاه

علنن سبنناسحنن ا  سسسو ام سر  وابسننلتسبننتسهننایساد اینن سوننای ستوننلگا سشگوه نن -آمع شنن سوسننا ؤمهنن سعضننعس

م ناومسینکسسسبنتسعننعا سسسلعانن سسشگوه ن ستان ن   سمن سسسس-شنعمایسآمع شن سسگن و سم بنعوسوسسسباسلأی  سم مکستکل یسوس

سامش سوسیکسموا تستکل اسانلیابسشعت.نامتسکامشناو شایا 
س

گ ن یسبنتسسسم نانگ دستمسلصر ن سوسسسآننا سم ناوما سی سنا سخعاهن سبنعتسوسنرن  سسسسسسهرنتسسلنأی  سنرن  سام یناب سسسس -6ماده 

سمؤی ستمسنظ سگ دلتسخعاه سش .سطعمهر ا سنر ا سوای ساعضایسکر لتسهاتیسبتس
س

 سای  موارد:س-7ماده 

بن ایسسر ن سعنندل سسسحن اکر سینکسم ناومسسسسمن سلعانن سعن و سبن سینکسم ناومسعنندل دسسسسسسسسنامنت/سمونا تسسسشایا سه س-1-7

 ب ایسموا تستکل یستاشلتسباش .سر  سعندل سنامتسکامشناو سامش سوستوسم اومسشایا 

سسسشعن .د ءسکر لتسهاتیسممسعبسم ه سیکسا سم اومیدسدعقستمسمقص ستکل یسا س ما سلصعیبدس -2-7

تمسام ینناب ستوننلاومتهایسشگوه نن سوسلد نن دسوننه سنعیسننن گا سبنن ایسب مونن سکاایننجستوننلاومتهایسسسسسسسس-3-7

تان ننصعدسنننامساوننال  سم نناومسااعنن سا ساوننلاتسم نناومسعننندل سینناسر  عننندل  سوساوننال  سماهنرنناسا سده وننجسسسسسسسسس

سنعیسن گا سحشفسخعاه سش .س

هننایسلمصنن   سسنامننتشایننا سهننا/مصنناب سمصننعبا سه ننأ سامنننادستمسعننعم سهر ننامیسم نناومستمسموننا تسسسسس-4-7

سا ل میسساولاتسماهنراسکس سخعاه سش .ل ر   سا سواح سمدات سح 

ما سمصناب سدن و س ین سانصنامسمن سشنعت.سبن یه ساونجستمعنعم سعن مسلأی ن سسسسسسسسسسسسم اح سلأی  سمن امکسم ناوسس -5-7

ست.دساولاات سا سخ ما سای ا سبتسعنعا سم اومسمنلا سخعاه سبع اومسش  نهاتیستمسه سیکسا سم اح م

س

 م حله سوم م حله دوم م حله اول عنوان مشاور ردیم

1 
 مشاور هی ت علمی

 )داخلی یا خارجی(

س-شعمایسآمع ش 

سشگوه  ستان    
س-سا ل میستدل سح 

 پسادکت امشاور  2
س-شعمایسآمع ش 

 شگوه  ستان    
س-سا ل میستدل سح 

 سای  مشاوری  3
س-شعمایسآمع ش 

 شگوه  ستان    
دشبساعضایستب  خانتس

سه أ سع ر 
سا ل میستدل سح 

امائتسح ن سکنامگ ین سعضنعسه نأ سع رن ستاخ ن سوسخنامد سیناساط عنا سعنامتسشیصن سعضنعسه نأ سع رن سسسسسسسسسسسسسسسس

سخامد ستمستان گا سم بعطتستا سب عضعیجسویسبتسعنعا سه أ سع ر سض ومیساوج.

سامائتس  امتاتسشساتکل اسباستان گا سیاسلأی  یتسمداونجسشگوه  ستان گا سض ومیساوج.س

س


