
 

 

 39دی ماه سال تا  39از ابتدای سال عملکرد و فعالیتهای  حوزه تحصیالت تکمیلی 

 تدوین و ابالغ آیین نامه آزمون جامع. - 1

 دان راهنما در مقطع دکتری و ابالغ آن به دانشکده های مختلف.تدوین آیین نامه ظرفیت استا – 2

 کارشناسی ارشد و دکتری و ابالغ آن به دانشکده های مختلف.تدوین آیین نامه معادل سازی دروس در دوره های  – 9

به صورت )یک هفته درمیان براساس برنامه ذیل( و ارائه  جلسات دانشگاه تشکیل جلسات شورای تحصیالت تکمیلی  - 4

Power Point یا Word .و استفاده از سیستم رایانه و پرژکتور 
 

 تاریخ روز ردیف

 60/60/39 یکشنبه 1

 20/60/39 یکشنبه 2

 11/60/39 یکشنبه 3

 22/60/39 یکشنبه 4

 63/63/39 یکشنبه 5

بهیکشن 6  29/63/39 

بهیکشن 7  60/16/39 

بهیکشن 8  21/16/39 

بهیکشن 9  62/11/39 

بهیکشن 11  13/11/39 

بهیکشن 11  69/12/39 

بهیکشن 12  10/12/39 

 

و اعضای محترم شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه به همراه دیگر اسناد  هاها به دیگر حوزهتهیه صورت جلسات و ارسال آن - 2

 و مدارک مربوط به هر جلسه.

 .انشجویان کارشناسی ارشد و رساله دانشجویان دکتری دمجوز دفاع از پایان نامه های صدور بررسی مدارک مربوط به  – 0

بررسی و ارسال اسامی داوران پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری به معاونت محترم پشتیبانی و توسعه دانشگاه جهت  – 0

 مورد داوری( 266نفر از اساتید داور مجموعاً نزدیک به  266).پرداخت حق الزحمه 

در جلسات دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری به معاونت  سامی ناظران تحصیالت تکمیلیبررسی و ارسال ا - 0

 مورد نظارت( 266بیش از   ).پرداخت حق الزحمه محترم پشتیبانی و توسعه دانشگاه جهت 

رگ های مورد نیاز و معرفی تدوین شیوه نامه و نگارش فرایند فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت ویژه دانشجویان دکتری و کارب – 3

 متقاضیان به سازمان امور دانشجویان.



درج شیوه نامه و فرایند فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت ویژه دانشجویان دکتری، کاربرگ های الزم و فرم تعهدات  مورد نیاز   –16

 بر روی سایت دانشگاه جهت استفاده دانشکده ها و دانشجویان متقاضی.

 بشرح ذیل: 1939)نیمه متمرکز( سال « Ph.D»وط به برگزاری مصاحبه آزمون ورودی دوره دکتری انجام امور مرب - 11

زمون ورودی دوره دکتری آمدارک مورد نیاز برای شرکت در مصاحبه  های مختلف از جملهاطالعیه تهیه و تنظیم  -الف

«Ph.D » و ... درج آن در پورتال  رشته های مختلف ول زمانبندی مصاحبه دکتری دراو همچنین جد 1939)نیمه متمرکز( سال

 دانشگاه.

و ارسال  1939-1934ول نتیجه مصاحبه داوطلبان پذیرفته شده مرحله اول آزمون دکتری سال تحصیلی اجدطراحی و تنظیم  –ب 

                                                                                   آن به دانشکده های مختلف.                                                                           

 طراحی و تهیه فرمها و جداول مشخصات فردی و ارسال آن به تمامی دانشکده ها و درج در پورتال دانشگاه. –پ 

وضیحات الزم و ارسال آن به تمامی دانشکده و ارائه تمصاحبه دکتری طراحی و تهیه فرمها و جداول امتیاز دهی مرحله دوم  -ت 

 ها .

طراحی و تهیه فیش ناهار جهت عوامل اجرایی و شرکت کنندگان در مصاحبه و تقسیم آن در بین دانشکده ها بر اساس  -س 

 تعداد الزم و ارسال آن به تمامی دانشکده ها

نفر از داوطلبان معرفی شده توسط سازمان سنجس آموزش کشور بر حسب رشته های مختلف به  1201ارسال اسامی  –ش 

 دانشکده های دانشگاه .

 تهیه جدول ساختار وتوضیح فایل ارسالی سازمان سنجش کشور جهت سهولت درانجام مصاحبه و ارسال آن به دانشکده ها.  –د 

ته های امتحانی به همراه تفکیک شرکت کنندگان، تاریخ امتحان و دیگر اطالعات مربوطه و تهیه جدول رشته ها و کدرش –ذ 

 ارسال آن به تمامی دانشکده ها.

نفر( از گروه های مختلف و کنترل یک به یک آیتم های مورد نظر 1201اخذ نتایج نهایی مصاحبه تمامی شرکت کنندگان )  -ر 

و اشکاالت آن با هماهنگی گروه های آموزشی با دقت کامل جهت جلوگیری از  سازمان  سنجش آموزش کشور و رفع نواقص

 تضییع حقوق شرکت کنندگان در چند روز کار فشرده.

 جوابگویی تلفنی به داوطلبان و راهنمایی آنان. –ز 

 .1939 )نیمه متمرکز( سال« Ph.D»آزمون ورودی دوره دکتری  انجام امور فوق جهت معرفی شدگان تکمیل ظرفیت – 2

 

شورای  -شورای پژوهشی-شورای آموزشی -کمیسیون موارد خاص مانند:شرکت مستمر در جلسات شوراهای مختلف  - 12

 و شورای پردیس خودگردان. انتشارات

 نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها و مقررات آموزشی در دانشگاه  -19

 اهبررسی صورتجلسات شوراهای تحصیالت تکمیلی دانشکده - 14

 و ابالغ آنها به دانشکده ها و واحد های مختلفاستخراج مصوبات شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه  - 12

 برگزاری جلسات هماهنگی آموزشی با کارشناسان آموزشی دانشکده ها - 10

 بررسی ظرفیت پذرش دانشجو بر اساس تعداد اساتید متخصص هرگروه واعالم آن به سازمان سنجش - 10

کاربرگ از قبیل  نامه های جدیدمناسب جهت انجام امور دانشجویان براساس مقررات وبخش کاربرگ هایه وتنظیم تهی - 10



دریافت کد استادی، انتخاب استاد راهنما، هزینه پروپوزال، طرح مشکل آموزشی، ابالغ نتیجه ، انتقال، معادل سازی، های مهمانی

ایی و یا مشاوره پایان نامه، درخواست تدریس، انصرافی، اظهار نامه آزمون جامع دکتری، درخواست صدور مجوز راهنم

  و ......صورتجلسه آزمون جامع 

 .نظارت بر امور مربوط به نگارش و انجام پایان نامه ها - 13

و مدارک  ن ، و ارسال آن به کتابخانه ملی و پژوهشگاه اطالعاتآیان نامه به همراه فایل دیجیتال دریافت دو نسخه از پا - 26

  مورد( 260) علمی ایران

 .بررسی نمرات و سنوات دانشجو در زمان دفاع و صدور مجوز دفاع - 21

 ثبت و تأیید درخواست تمدید سنوات دانشجویان در سیستم گلستان. - 22

 واحد فحذ – ترم حذف– انتقال -مرخصی –مهمان -وانجام امور آموزشی دانشجویان از قبیلآموزشی بررسی مشکالت  – 29

 ... و سنوات تمدید -

 .هاپاسخ گویی وراهنمایی دانشجویان و همکاری تنگاتنگ با کارشناسان تحصیالت تکمیلی دانشکده - 24

بررسی درخواستهای دانشجویی و مدارک مربوط به آن جهت طرح در شورا و در صورت لزوم ارسال به کمیسییون موارد  - 22

  خاص

  رتخانه ها، و موسسات پژوهشی جهت همکاری و مساعدت با موضوع پایان نامه آنهامعرفی دانشجویان به وزا -20

 ......ات الزم با وزارت متبوع، دانشگاهها ، موسسات واتبارتباط و مک - 20

 

 


