بسمه تعالی

شیوه نامه جذب عضو هیات علمی از دانش آموختگان مقطع دکتری
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
(مصوبه جلسه شماره  162مورخ  49/1/6هیات اجرائی جذب دانشگاه)
پس از بررسی بازخوردها و پیامدهای مثبت و منفی جذب دانش آموختگان دانشگاه در سالهای اخیر و بررسی نظرات
دانشکدهها ،هیات اجرایی جذب دانشگاه ضوابط ذیل را جهت بررسی اولیه پرونده دانش آموختگان دانشگاه و جذب محدود از
بین آنها تصویب نمود.
 .1اخذ مدارک کارشناسی و کارشناسیارشد از یکی از دانشگاههای معتبر داخل یا خارج از کشور (به استثناء دانشگاههای
پیام نور ،علمی -کاربردی ،آزاد اسالمی و غیر دولتی)

 .2اخذ معدل حداقل  11در مقطع کارشناسی (یا رتبه اول تا سوم دوره خود) ،حداقل  11در مقطع کارشناسیارشد
(یا رتبه اول تا سوم دوره خود بدون لحاظ کردن نمره پایان نامه) ،حداقل  11در دوره دکتری (بدون لحاظ کردن
نمره رساله) و اخذ درجه عالی از رساله دکتری
 .3حداکثر سن متقاضی  32سال
 .4حداکثر طول تحصیل در دوره دکتری  1نیمسال تحصیلی (به استثناء متقاضیان دارای شرایط تبصره  1از بند )5
 .5انتشار حداقل  3مقاله مستخرج از رساله دکتری در مجالت ( ISIحداقل  2تا از  3مقاله در رده  )Q1در طول دوره
دکتری که حداقل یکی از مجالت جزو پنج مجله برتر در حوزه تخصصی متقاضی باشد.
تبصره  :1به شرط چاپ چهارمین مقاله  ،ISIطول مدت تحصیل حداکثر برای یک نیمسال تحصیلی قابل افزایش
است .در هر حال طول مدت تحصیل متقاضی در دوره دکتری نباید بیش از ده نیمسال باشد.
تبصره  :2تنها یکی از مقاالت مورد نظر در بند  4و تبصره  1میتواند دارای پذیرش رسمی (به جای انتشار) باشد.
تبصره  :3مرجع تشخیص اعتبار علمی مجالت بند  4و تبصره  ،1هیات اجرائی جذب دانشگاه میباشد.
 .6گذراندن فرصت مطالعاتی کوتاه مدت (حداقل  6ماه) در طی دوره دکتری و یا گذراندن دوره پسا دکتری در
دانشگاههای معتبر خارج از کشور الزامی است.
 .1داشتن سابقه تدریس یا دستیار آموزشی (حداقل  2نیمسال) در حین تحصیل در دوره دکتری یا پس از آن الزامی
است.
 .1ارایه حداقل  3توصیه نامه علمی  -اخالقی از استادان شاخص دوره های مختلف تحصیلی
 .1عدم بورس یا استخدام در دانشگاهها یا سازمانهای دیگر
 .11شرایط استاد راهنمای دانش آموخته و گروه آموزشی مورد نظر
تبصره  :4حداکثر  %11اعضای هیات علمی هر گروه آموزشی میتوانند از دانش آموختگان این دانشگاه باشند.
تبصره  :5استاد راهنمای دانش آموخته مورد نظر باید دارای مرتبه علمی حداقل دانشیار باشد.
تبصره  :6از دانش آموختههای هر استاد حداکثر یک نفر جذب میگردد .اگر فرد جذب شده دارای دو استاد راهنما
باشد ،از این دو استاد ،دانش آموخته دیگری جذب نمیگردد.
تبصره  :1کسر ده عضو هیات علمی گروه (به شرط بیشتر بودن کسر از  5نفر) 11 ،نفر محاسبه خواهد شد.
 .11تببین و تفسیر مفاد و بندهای این آیین نامه و یا رفع موارد مبهم صرفا بر عهده هیات اجرایی جذب دانشگاه میباشد.
این شیوه نامه در  11بند و  1تبصره تهیه شده است و تاریخ اجراء آن از تاریخ تصویب در جلسه هیات اجرائی جذب دانشگاه
است.

