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 شورای تحصیالت تکمیلی

 اعضای کمیته:

 رئیس شورا دکتر احمدرضا افشار

 دبیر شورا ()کارشناس آموزش خانم نوری زاد

 عضو دکتر حسن صابری

 عضو دکتر زهرا یکتا

 عضو آقای علی حیدری

 عضو دکتر غالمحسین فرجاه

 عضو آقای پور علی

 عضو دکتر انصاری

 عضو دکتر خلجی

 عضو حضرتی تپهدکتر 

 عضو دکتر خلخالی

 عضو دکتر کریمی پور

 عضو دکتر قوام زاده

 عضو دکتر رعنا حسینی

 عضو آقای طباخی )کارشناس پژوهش(

 

 

 

 



 شرح وظایف :

 های اجرایی مصوبات شورای دانشگاه، تصمیمات  همکاری با مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه جهت ایجاد زمینه

  های مصوب ها و برنامه هیأت رئیسه و آیین نامه

 انجام کلیه وظایف مندرج در آیین نامه های آموزشی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته در دانشکده  

  نظارت بر نحوه اجرای برنامه های درسی و دیگر فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره کارشناسی

  ارشد

 بر اساس برنامه مصوب شورای  تدوین و پیشنهاد برنامه های مختلف آموزشی در دوره های کارشناسی ارشد

 عالی 

  . برنامه ریزی

  بررسی کیفیت آموزشی دوره های تحصیالت تکمیلی در دانشکده و بررسی کیفیت آموزش اساتید در این دوره

  . ها

  بررسی شرایط و سوابق تحصیلی اساتید جهت تدریس و راهنمایی پایان نامه های دانشجویان در مقطع

  . کارشناسی ارشد

 ت بر مراحل اجرایی پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشدنظار .  

  تدوین آیین نامه اجرایی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در چهارچوب برنامه مصوب شورای عالی برنامه

  . ریزی

 تصویب عناوین و طرح پیشنهادی پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد .  

 توب هر سه ماه پیشرفت کار پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشددریافت و نظارت بر گزارش مک .  

 تعیین اعضاء هیأت داوران برای شرکت در جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد .  

 بررسی و پیشنهاد تأسیس رشته و دوره های تکمیلی جدید به دانشگاه .  

  تکمیلی و ارائه آن به دانشگاهبرآورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دوره های تحصیالت  

 بررسی و اظهار نظر درباره مسائل ارجاع شده به شورا .  

 طرح و رسیدگی به مشکالت آموزشی، پژوهشی و رفاهی دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد .  

 در چهارچوب  با فرصت تحصیلی اضافی/ مرخصی تحصیلی/ مهمان شدن دانشجویان کارشناسی ارشد موافقت

 جهت طرح در شورای آموزشی نامه آموزشی دوره تحصیالت تکمیلی و ارسال آن به دانشگاه آیین

  بررسی قوانین و مقررات تصویب شده در مقاطع مختلف تحصیالت تکمیلی و ارایه پیشنهادات الزم برای اصالح

  و رفع موارد ابهام موجود در مصوبات

 ی امتحان جامع دانشجویان دکترای تخصصی تصمیم گیری و انجام هماهنگی های الزم جهت برگزارphd  

  تصمیم گیری و انجام هماهنگی های الزم در برگزاری آزمون ارتقاء سالیانه دستیاران 

  تصمیم گیری در مورد امور مربوط به دانشجویان دوره دکترای تخصصیphd .متقاضی فرصت مطالعاتی 


