بسمه تعالي

دستورالعمل انتخاب و پرداخت حق الزحمه استاد مشاور پايان نامه هاي تحصيالت تكميلي دانشگاه اصفهان
مقدمه:
اين دستورالعمل با هدف سامان دهي و يكسان سازي امور اجرايي و علمي مربوط به انتخاب استاد مشاور پايان نامه هاي تحصيالت
تكميلي دانشگاه اصفهان تهيه و به مرحله اجرا گذارده مي شود.
ماده  :1شرايط و معيارهاي انتخاب استاد مشاور
 :1-1استاد مشاوربنا به ضرورت و نياز پايان نامه با پيشنهاد استاد راهنماو تصويب شوراي تحصيالت تكميلي گروه انتخاب مي شود.
 :2-1مدرك تحصيلي استادمشاور پايان نامه اي كه صرفا در حوزه مباني نظري رشته تعريف و اجرا مي شود نمي تواند پايين تر از
مدرك دكتري تخصصي يا سطوح  3و  4حوزه علميه باشد.
تبصره  :1اعضاء هيات علمي دانشگاه اصفهان در مرتبه علمي مربي با حداقل سابقه كار  11سال با تشخيص گ روه آموزشي مربوط مي توانند بعنوان مشاور پايان
نامه دوره كارشناسي ارشد انتخاب شوند.

 :3-1انتخاب استاد مشاور با مرتبه علمي دانشيار به باال از اعضاي هيات علمي شاغل در دانشگاههاي پيام نور ،آزاد اسالمي و غير
انتفاعي به شرط تائيد نهايي شوراي پژوهشي و تحصيالت تكميلي دانشكده بالمانع است.
 :4-1انتخاب استاد مشاور غيردانشگاهي با رعايت ضوابط زير بالمانع است:
الف -در صورت پيشنهاد استاد راهنما و گروه آموزشي و تصويب شوراي پژوهشي و تحصيالت تكميلي دانشكده انتخاب استاد مشاور با
حداقل مدارك كارشناسي ارشد( يا معادل آن) براي پايان نامه هاي كاربردي بالمانع است .فرد معرفي شده در اين حالت لزوما بايد
داراي تجربه كاري مفيد و تائيد شده در حيطه موضوع پايان نامه بوده و مراتب تشخيص و دانش وي مسجل باشد .و موضوع تحقيق در
حيطه شغلي و تخصصي ايشان باشد.
تبصره :2در موارد استثنا ،در صورتي كه موضوع پايان نامه اي كاربردي مستقيما" مرتبط با مسائل يك صنعت خاص باشد (مربوط به دانشكده هاي غيرعلوم
انساني) ،انتخاب مشاور با مدرك كارشناسي بالمانع است .فرد مذكور لزوما بايد شاغل درصنعت مربوطه بوده و موضوع تحقيق در حيطه تخصصي نامبرده باشد.
صدور مجوز در اين موارد بر اساس تقاضاي استاد راهنما و گروه مربوطه توسط شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده صورت مي گيرد.
تبصره  :3استفاده از افراد ارائه دهنده خدمات آزمايشگاهي و دستگاهي در مراكز علمي ديگر يا سازمان و نهادهاي همكار بعنوان مشاور پايان نامه ،فارغ از مدرك
تحصيلي آن فرد به هيچ وجه مجاز نمي باشد.

ماده  : 2نحوه محاسبه واحد معادل و پرداخت حق الزحمه استاد مشاور:
 :1-2استاد مشاور عضو هيات علمي (شاغل در داخل يا خارج از دانشگاه اصفهان)
واحد معادل استاد مشاور پايان نامه براساس مصوبه شماره  92/29992مورخ  92/12/6هيات رييسه دانشگاه اصفهان به شرح زير
محاسبه مي شود:
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الف -واحد معادل استاد مشاور براي پايان نامه هاي  4واحدي كارشناسي ارشد مازاد بر تعداد واحد پايان نامه و به مقدار  1/66واحد
پرداخت مي شود.
ب -براي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد بيش از  4واحد در صورت وجود استاد مشاور ،معادل يك واحد حق الزحمه به استاد مشاور و
مابقي به استادان راهنما پرداخت مي شود
ج -محاسبه واحد معادل حق الزحمه استاد مشاور براي يك پايان نامه دوره دكتري به نحوي است كه مجموع واحدهاي استاد(ان)
راهنما و مشاور از  21واحد تجاوز نكند مشروط بر آنكه واحد استاد(ان) راهنما از  11واحد كمتر نشود .تعيين واحد معادل حق الزحمه
استاد مشاور بر مبناي توضيح فوق بعهده دانشكده مربوطه مي باشد.
تبصره  :4حق الزحمه استاد مشاور هيات علمي خارج از دانشگاه اصفهان بر مبناي اطالعات مندرج در آخرين حكم كارگزيني توسط دانشكده مربوطه محاسبه و
پرداخت مي شود.

 -2-2استاد مشاور غير هيات علمي
الف -مقدار واحد معادل حق الزحمه استاد مشاور مشمول اين بند مشابه با موارد قيد شده در رديف هاي الف ،ب و ج بند 1-2برآورد
مي گردد.
ب -در صورتيكه مرتبه علمي استاد مشاور مشخص نباشد و يا اينكه مرتبه علمي نداشته باشد ( روحانيون حوزه علميه ) حق الزحمه
آنها به عنوان استاد مشاور براساس يك ساعت نرخ حق التدريس و مدرك علمي عنوان شده در حكمشان ،محاسبه و پرداخت مي
گردد .مبلغ حق التدريس متناسب با مدارك تحصيلي هر ساله توسط معاونت آموزشي وتحصيالت تكميلي محاسبه وابالغ مي گردد.
تبصره :5در خصوص اساتيد مشاور منتخب از حوزه هاي علميه و مدارس مذهبي رسمي معتبر سطح  3حوزه علميه معادل مدرك كارشناسي ارشد و سطح 4
حوزه علميه معادل مدرك دكتري لحاظ مي شود.

این دستورالعمل با  2ماده و  5تبصره در جلسه مورخ  4131/8/41شورای تخصصی پژوهش و فناوری دانشگاه به تصویب رسید و مطابق با مصوبه
یکصد و نودمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه از تاریخ تصویب الزم االجرا می باشد.

