
  

ليست آزمون هاي زبان و سطح مورد  02/09/1395مورخ  شوراي تحصيالت تكميلي بر اساس مصوبه

زير مورد تصويب جدول به شرح در آزمون جامع  دانشجويان دكتري شركت اجازه جهتآنها قبول 

در ضمن مدارك  .و بعد از آن اعمال گردد 1396قرار گرفت و مقرر شد براي دانشجويان ورودي سال 

  .زبان مورد قبول در زمان تحويل به معاونت آموزشي بايد داراي اعتبار باشد

 

  ليست آزمون هاي زبان و سطح مورد قبول جهت دانشجويان دكتري دانشجويان دانشگاه زنجان

حداقل نمره يا درجه مورد   نام آزمون مورد قبول  رديف

  قبول

    اعتبار

1  TOEFL (PB) 480  دو سال    

2  TOEFL(IBT) 55  دو سال    

3  MCHE/MSRT 50  دو سال    

4  TOLIMO 500  دو سال    

5  IELTS 5/5  دو سال    

    دو سال  60  تربيت مدرس و شيراز - آزمون زبان دانشگاه تهران  6

7  Cambridge English: Proficiency 

(CPE) 

A/B/C/C1 جديد  دائم  

8  Cambridge English: Advanced 

(CAE) 

A/B/C/B2 جديد  دائم 

9  Cambridge English: First ( FCE) A/B/C جديد  دائم 

10  Pearson Test of English 48 جديد  دو سال 
  

  

  

  

  

   



  مصوبات شوراي تحصيالت تكميلي 

  17/08/1395مورخ 

  

  

حداقل و حداكثر ظرفيت اعضاي هيات علمي جهت راهنمايي دانشجويان دوره تحصيالت تكميلي به صورت زير تعيين مي 

  .گردد

  

  مرتبه علمي

حداكثر تعداد دانشجويان تحصيالت تكميلي 

  در هر سال

  )ارشد+دكتري(

حداكثر تعداد دانشجويان 

  در هرسال  دكتري

حداكثر تعداد دانشجويان 

تحصيالت تكميلي تحت 

  راهنمايي

حداقل تعداد دانشجويان 

تحصيالت تكميلي تحت 

  راهنمايي

  -  -  -  -  1استاديار

  -  1  -  1  2استاديار 

  2  3  -  2  3استاديار

  4  10  1  5  4استاديار

  5  12  2  6  دانشيار

  6  14  3  7  استاد

  

  

 .نمي تواند راهنماي پايان نامه را به عهده بگيرد ولي به عهده گرفتن مشاورت بالمانع است پايه يكاستاديار  .1

 پايه دواستاديار  .2

 پايه سهاستاديار  .3

در صورت فارغ التحصيل نمودن دو دانشجوي  تدريس در دوره هاي تحصيالت تكميلي با بيش از سه سال سابقهپايه چهار استاديار  .4

معتبر مستخرج از پايان نامه دانشجويان تحت راهنمايي مي تواند راهنمايي  يكارشناسي ارشد و چاپ حداقل يك مقاله علمي پژوهش

 )3(راهنمايي سه دانشجوي دكتري را بر عهده بگيرد در غيراينصورت اجازه راهنمايي دانشجوي دكتري را نداشته و حداكثر در هر سال

 .دانشجوي كارشناسي ارشد را مي تواند بر عهده بگيرد

 

 :نكات  �

  

بديهي است كه تعداد ذكر شده حداكثر تعداد دانشجو است و در جذب و اعالم ظرفيت گروه و دانشكده مي تواند بر اساس امكانات و  �

  .نشود كاهش دهد  شرايط اين تعداد را به شرط آنكه از حداقل تعداد دانشجوي ذكر شده كمتر

  .تعداد دانشجوي كارشناسي ارشد هر عضو هيات علمي نبايد از تعداد دانشجوي دكتري آن كمتر شود �

  .مدت زمان خدمت اعضاي هيات علمي به صورت قرار داد مشاوره و يا طرح سربازي در سوابق آنها منظور شود �

  را ندارند و حداكثر تعداد دانشجويان تحت راهنمايي آنها نبايداعضاي هيات علمي طرح سربازي اجازه راهنمايي دانشجوي دكتري  �

  .نفر شود 5بيش از 

  .گروه و دانشكده موظف است در زمان تعيين ظرفيت جذب دانشجو همچنين تصوييب پيشنهاد پايان نامه اين موارد را كنترل نمايد �

تعداد دانشجوي ثبت نام كرده ظرفيت اساتيد بايد با توجه پس از ثبت نام دانشجويان در صورت تفاوت تعداد دانشجوي درخواستي با  �

 .به موارد باال ، تعداد تقاضاي اوليه هر عضو هيات علمي و تعداد دانشجوي ثبت نام كرده مورد تجديد نظر قرار گيرد



وي كامل در نظر در مورد دانشجويان مشترك در صورتي كه استاد راهنماي مشترك خارج از دانشگاه باشد در محاسبات يك دانشج �

 .گرفته شود ولي در مورد اساتيد مشترك داخل دانشگاه بر اساس درصد مشاركت محاسبات انجام مي شود

 


