دانشجوی گرامی جهت انتخاب استاد راهنما و استاد مشاور به نکات زیر توجه داشته باشیذ.

 .1اًتخاب استاد راٌّوا در زهاى هطخص ضذُ تَسط ٍاحذ تحصیالت تکویلی اًجام ضَد .
 .2فرم هرتَطِ پس از تکویل ٍ تاییذ اساتیذ راٌّوا ٍ هطاٍر تِ ٍاحذ تحصیالت تکویلی ارائِ گردد
ٍ پس از یک ّفتِ ًتیجِ را پیگیری ًواییذ .
 .3اساتیذ راٌّوا ٍ هطاٍر جْت راٌّوایی داًطجَیاى در ّر ًیوسال یک ظرفیت تعییي ضذُ دارًذ
ٍ قثل از تاییذ استاد از ٍاحذ تحصیالت تکویلی ًسثت تِ خالی تَدى ظرفیت آى اطالع حاصل
فرهاییذ .
 .4پس از تاییذ فرم اًتخاب استاد راٌّوا ٍ هطاٍر در جلسِ تحصیالت تکویلی  ،اهکاى تغییر اساتیذ
ٍجَد ًذارد تٌاترایي از اتتذا ًسثت تِ اًتخاب اساتیذ تَجِ الزم را داضتِ تاضیذ .
 .5استاد راٌّوا هی تایست استادیار داًطگاّی تا هذرک دکتری تخصصی (یا هجَز هرتَطِ را از
داًطگاُ هحل اضتغال خَد داضتِ تاضذ ) ٍ استاد هطاٍرّ ،یات علوی داًطگاُ تاحذاقل هرتثِ
داًطگاّی هرتی تاضذ .
ّ .6ر استاد هی تَاًذ تا حذاکثر  5داًطجَ جْت استاد راٌّوایی ٍ استاد هطاٍر تِ طَر هجسا
فعالیت داضتِ تاضذ ٍ ظرفیت اساتیذی کِ عضَ ّیات علوی هؤسسِ آهَزش عالی کَضیار تاضٌذ
حذاکثر تا ً 7فر ًیس افسایص دادُ ضذُ است .
 .7جْت هطاّذُ رزٍهِ اساتیذ ٍ آضٌایی تا هَضَع تحقیقات اساتیذ هی تَاًیذ از صفحِ ّیات
علوی اساتیذ در داًطگاّْای هحل خذهت آًاى استفادُ ًواییذ .
 .8اًتخاب استاد راٌّوا تا تَجِ تِ هَضَع کار تحقیقاتی داًطجَ در زهیٌِ هَرد تاییذ استاد راٌّوا
هی تاضذ ٍ اًتخاب استاد هطاٍر تِ راٌّوایی ٍ پیطٌْاد استاد راٌّوا اًتخاب هی گردد.
 .9چٌاًچِ استاد اًتخاتی در حال حاضر در هؤسسِ آهَزش عالی کَضیار فعالیت ًذاضتِ تاضذ ارائِ
(رزٍهِ استاد) هذارک تحصیلی ٍ حکن ّیات علوی از داًطگاُ هحل خذهت الساهی هی تاضذ کِ
ّوراُ تا فرم اًتخاب استاد راٌّوا ٍ هطاٍر تایذ تحَیل دادُ ضَد الثتِ اٍلَیت اًتخاب استاد
راٌّوا ٍ استاد هطاٍر تا اساتیذ کِ تا ایي هَسسِ ّوکاری هی ًوایٌذ ،هی تاضذ .
 .11داًطجَیاى گراهی تَجِ داضتِ تاضٌذ کِ حذاکثر تا پایاى ترم سَم ًیس پرٍپسال خَد را ارائِ
ًوایٌذ .
 .11از فرم اًتخاب استاد راٌّوا ٍ هطاٍر چٌذ ترگ کپی داضتِ تاضیذ کِ چٌاًچِ هخذٍش ٍ یا
اضتثاّی پر ضذُ تاضذ ًوًَِ دیگر استفادُ ضَد ٍ در ًْایت فرم تکویل ضذُ تویس ٍ هرتة (پس از
اهضا استاد راٌّوا ٍ استاد هطاٍر) تِ ٍاحذتحصیالت تکویلی ارائِ ًواییذ.
 .12تِ اطالعیِ ّا ٍ هقررات ًصة ضذُ در ترد تحصیالت تکویلی تَجِ داضتِ تاضیذ .

