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  مقدمه:

هاي آموزشي و پژوهشي دانشجويان و اعضاي سازي ارزيابي فعاليتو شفافكيفيت نامه در راستاي ارتقاء اين شيوه
هاي آموزشي و خويشاوند در فعاليت فرادمحترم هيات علمي دانشگاه صنعتي شيراز در خصوص امكان و يا عدم امكان همكاري ا

 1تبصره و 1ماده و  6در  پژوهشي اين دانشگاه (اعم از دانشجو، استاد راهنما، استاد مشاور، داور، نماينده تحصيالت تكميلي و ...) 
  مصوب شد.  12/05/1400مورخ  پيوست تدوين و در شوراي آموزشي و تحصيالت تكميلي

نماينده تحصيالت تكميلي، در  ، كميته داوري وانتخاب اساتيد راهنما و مشاورهنگام  در نامهن شيوهمندرج در اينكات رعايت   
توسط دانشجويان تحصيالت هاي پژوهشي (سمينار، پيشنهاد طرح تحقيق، پايان نامه كارشناسي ارشد، رساله دكتري) فعاليت

اعضاي هيات علمي و هاي آموزشي (استاد پروژه) توسط راهنماي فعاليت در هنگام انتخاب استاد وتكميلي و اعضاي هيات علمي 
  .است و الزم االجرا ضرورياز تاريخ تصويب،  كارشناسي،دانشجويان 

هاي ارتقاء مرتبه و در پرونده هاي فرهنگي و تخصصي هيات مميزه،اعضاي حقيقي و حقوقي كميته منتخب و كميسيونانتخاب 
  قانون است. تبديل وضعيت مشمول اين 

   باشد.نامه ميناظر بر حسن اجراي مفاد اين شيوه رئيس دانشكده، رئيس كميته منتخب و رئيس كارگروه بررسي توانمندي علمي،
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  تعاريف و اختصارات:: 1ماده 

  .)1شماره (پيوست و جدول قانون مدني  1033و  1032: طبقات و درجات سطوح خويشاوندي بر اساس ماده خويشاوند

  ها دانشجويان تمامي مقاطع و دوره دانشجو:

  

   رابطه خويشاوندي استاد درس و دانشجو بالمانع است.وجود س آموزشي (عملي و نظري)، ورو اخذ ددر ارائه  : 2ماده 

  باشد. ممنوع ميدر ارائه و اخذ پروژه كارشناسي، همكاري افراد از هر دو درجه طبقه اول و درجه اول از طبقه دوم : 1تبصره 

  

فعاليت عضو هيات علمي به عنوان استاد راهنما، استاد مشاور، استاد داور، استاد سمينار، نماينده تحصيالت تكميلي  :3ماده 
پيشنهاد طرح تحقيق، پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري از هر دو   در فعاليتهاي پژوهشي دانشجو شامل سمينار،

  باشد. درجه اول از طبقه دوم ممنوع ميدرجه طبقه اول و 

 پژوهشي استاد و دانشجو در دانشگاه _: ارتباط آموزشي2جدول 

  رديف 1رابطه علمي   2رابطه علمي    امكان همكاري

 بالمانع در همه موارد
استاد درس نظري  دروس نظري و عملي كارشناسي  دانشجوي

 و عملي
1  

  عملي دروس نظري وتحصيالت تكميلي  دانشجوي
  2 استاد راهنما دانشجو هر دو درجه و طبقه دوم درجه اول ممنوع از طبقه اول
  3  استاد مشاور  دانشجو هر دو درجه و طبقه دوم درجه اول ممنوع از طبقه اول
  4  استاد داور دانشجو هر دو درجه و طبقه دوم درجه اول ممنوع از طبقه اول
  5  استاد پروژه  دانشجو هر دو درجه و طبقه دوم درجه اول ممنوع از طبقه اول
  6  استاد سمينار  دانشجو هر دو درجه و طبقه دوم درجه اول ممنوع از طبقه اول

نماينده تحصيالت   دانشجو ممنوع از طبقه اول هر دو درجه و طبقه دوم درجه اول
  تكميلي

7  

  

و رساله دكتري  كارشناسي ارشد هاي دفاع از طرح تحقيق،  پايان نامهكميته هيات علمي در اعضاي همكاري پژوهشي :4ماده 
  به عنوان استاد راهنما و مشاور از درجه اول طبقه اول ممنوع است. 

كميته هاي دفاع از طرح تحقيق،  پايان نامه و رساله دكتري به عنوان استاد  هيات علمي در اعضاي همكاري پژوهشي: 5ماده 
داور، استاد راهنما و نماينده تحصيالت تكميلي، استاد مشاور و داور، استاد مشاور و نماينده تحصيالت تكميلي، داور و  و راهنما

  از هر دو درجه طبقه اول و درجه اول از طبقه دوم ممنوع مي باشد. نماينده تحصيالت تكميلي 
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مه و رساله دكتري دانشجويان تحصيالت : ارتباط اعضاي هيات علمي در كميته هاي دفاع از پايان نا3جدول 
  تكميلي

 رديف 1رابطه علمي    2رابطه علمي    امكان همكاري

درجه اول (حداكثر يك دانشجوي مشترك  طبقه اول محدوديت
 تحصيالت تكميلي در هر سال)

يا استاد  استاد مشاور
 1  استاد راهنما  راهنماي دوم

 2  استاد راهنما  استاد داور هر دو درجه و طبقه دوم درجه اول ممنوع از طبقه اول

 3 استاد مشاور  استاد داور هر دو درجه و طبقه دوم درجه اول ممنوع از طبقه اول

  4  استاد راهنما  نماينده تحصيالت تكميلي هر دو درجه و طبقه دوم درجه اول ممنوع از طبقه اول
  5  اسناد مشاور  نماينده تحصيالت تكميلي هر دو درجه و طبقه دوم درجه اول ممنوع از طبقه اول
  6  استاد داور  نماينده تحصيالت تكميلي هر دو درجه و طبقه دوم درجه اول ممنوع از طبقه اول

  

به عنوان ارتقاء مرتبه و تبديل وضعيت اعضاي هيات علمي  متقاضيان همكاري اعضاي هيات علمي در بررسي پرونده: 6ماده 
اعضاي حقيقي و حقوقي در كميسيون فرهنگي، كميته منتخب، كارگروه بررسي توانمندي علمي و كميسيون تخصصي هيات 

  مميزه، در كليه طبقات و درجات ممنوع مي باشد. 

  

 پرونده ارتقاء مرتبه، تبديل وضعيت و جذب در رابطه: 4جدول 

 رديف 1رابطه اجرايي    2رابطه اجرايي    امكان همكاري

هر دو درجه و طبقه  طبقه اولممنوع از 
 1  عضو كميسيون فرهنگي  متقاضي  دوم هر دو درجه

هر دو درجه و طبقه  طبقه اولممنوع از 
 2  عضو كميته منتخب/ كارگروه بررسي صالحيت علمي  متقاضي  دوم هر دو درجه

هر دو درجه و طبقه  طبقه اولممنوع از 
 دوم هر دو درجه

 3 كميسيون تخصصيعضو   متقاضي

هر دو درجه و طبقه  طبقه اولممنوع از 
  4  كميته جذب  متقاضي  دوم هر دو درجه
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  پيوست

  

  : سطوح خويشاوندي1جدول 

  طبقه اول  درجه اول  اوالد / مادر / پدر
 

 نسبي

 درجه دوم  اوالد اوالد
 درجه اول جده /جد  /خواهر  /برادر 

 درجه دوم  جد پدر /خواهر اوالد  /والد برادر ا بقه دومط
 درجه اول خاله /عمه  /دايي  /عمو 

 درجه دوم خاله / اوالدعمه / اوالد دايي  / اوالدعمو  اوالد طبقه سوم
 

  طبقه اول درجه اول پدر همسر / مادر همسر/ اوالد همسرهمسر/ 
 

  سببي

 درجه دوم اوالد اوالد همسر
 درجه اول همسر جده همسر/ جد همسر/  خواهر همسر/برادر 

 درجه دوم همسر جد پدر همسر / خواهراوالد  همسر /والد برادر ا طبقه دوم
 درجه اول همسر خاله/  همسر عمه / همسر دايي همسر / يعمو

 درجه دوم همسر خالهالد وهمسر/ ا عمهاوالد  همسر/  دايياوالد  / ي همسرعمو اوالد طبقه سوم
 

 


