
 

تقويت و توسعه همكاري اعضاي هيات علمي دانشگاه كاشان با ساير دانشگاهها و مراكز  ،ساماندهيبه منظور 

مكتسبه  اتامتيازو لحاظ  پژوهشي براي پذيرش راهنمايي/مشاوره دانشجويان تحصيالت تكميلي خارج از دانشگاه كاشان

پنجاه در  و شدبررسي  20/09/97در تاريخ زير توسط كميسيون مشورتي هيأت مميزه شرايط و  فرآيند، در جداول ارتقا

 به تصويب رسيد.مطرح و  20/10/97مورخ  جلسه هيأت مميزهو سومين 

 

 يندفرآمراحل انجام  -1
 عضو هيأت علمي همكاري درخواست مكتوب دانشگاه مقصد براي اعالم موافقت دانشگاه كاشان در خصوص  1-1

 اعالم نظر گروه و دانشكده/پژوهشكده مربوطبررسي و  2-1

گروه و  با توجه به نظر دانشگاه توسط معاون آموزشي و تحصيالت تكميلياستعالم  پاسخارسال  3-1

 دانشكده/پژوهشكده مربوط 

 

 پذيرش دانشجوشرايط   -2

دانشجوي تحصيالت  با داشتن يكي از شرايط زير راهنماييبا رعايت سقف تعيين شده، تواند هر عضو هيات علمي مي

 دار شود:را عهده و پژوهشكده هاي دولتي و موسسات پژوهشي وابسته به وزارت دفاع تكميلي از ساير دانشگاهها

پذيرش دانشجو نداشته  ،رشته مربوط به عضو هيات علمي تحصيالت تكميليطع امقدر در آن سال، كاشان  دانشگاه 1-2

 باشد.

 تكميل نشده باشد.،در آن سالعضو هيات علمي تعداد دانشجوي تحت راهنمايي سقف تعيين شده  2-2

حداكثر دانشجويان تحت راهنمايي وي در دانشگاه تكميل شده باشد، مي تواند هيأت علمي كه سقف پذيرش  عضو2-3

 .دپذيرش نماياز ساير دانشگاه ها يک دانشجو

 آندانشجو از  4مشاور حداكثر ، هااز ساير دانشگاه راهنمايي دانشجووه بر پذيرش عالعضو هيأت علمي ميتواند  2-4

 .دانشگاهها شود

 

 ساير موارد -3

 خواهد بود. 2منوط به رعايت شرايط بند  ها،ساير دانشگاهدانشجوي مشاوره و  از راهنمايي مكتسبهامتياز محاسبه  1-3

به معناي موافقت با انجام كار پروژه و استفاده ازامكانات  هاساير دانشگاهمشاوره دانشجويان و  موافقت با راهنمايي 2-3

، با استفاده از آزمايشگاهفرايند مربوط به امور مهماني وز،الزم است در صورت نيا. بديهي است يستدانشگاه ن

 .طي شود هزينه هاي مصوبپرداخت با  وموافقت دانشگاه 

دانشجويي ساير دانشگاه ها و پسا  و فرصت مطالعاتيهاي معتبر بين المللي دانشگاه ه دانشجويانمشاور و ييراهنما 3-3

 خواهد شد.است و امتيازات مربوطه لحاظ دكتري بدون اعمال محدويت، قابل پذيرش 


