
  

  19/12/3139شوراي تحصیالت تکمیلی ــ  مورخ  259جلسه 

مورخ ه شنبه  س تحصیالت تکمیلی دانشگاه در روز   جلسه شوراي     نهمینپنجاه و با نام و یاد ایزد منان ، دویست  

ــاء    19/12/1393 ــور اعض برگزار گردید و موارد زیر مورد بحث و با تالوتی چند از آیات قرآن کریم با حض

  قرار گرفت.  تصویب
  

  

انجام می شود و تمامی دانشکده ها در خصوص اطالع رسانی زمان  درچارچوب زمانبندي ترم اً از پایان نامه و رساله صرف دفاع -1

از طریق معاونان محترم آموزشی دانشکده ها ، مدیران گروه ها ، و اطالع رسانی در سایت دانشکده ، نصب در  هدفاع به طور پیوست

ــکده ها از   وتابلو اعالنات و ... اقدام نمایند  ــد دانش ــا جهت تمدید مهلت و یا تغییر تاریخ زمان دفاع   مقرر ش ــال هرگونه تقاض ارس

   . نمایندخودداري 

شد حوزه معاو  -2 صوص            مقرر  صیالت تکمیلی در خ شوراي تح صوب  ستورالعملهاي م شی نظارت جدي بر اجراي د نت آموز

رالعمل از دستو  عدولتدوین و نگارش پایان نامه و رساله داشته باشند و موارد    نحوهشرایط تدریس و راهنماي پایان نامه و رساله و   

   گزارش نماید. به شورارا 

سوابق علمی ، پژوهشی و آموزشی داوطلبان ورود به دوره              -3 صاحبه و ارزیابی  شیوه نامه نحوه م ساس  شکده ها بر ا شد دان مقرر 

سال   شکده ها اقدام نمایند و در خصوص انجام فرایند مصاحبه ، جمع            94دکتري   شوراي آموزشی دان سبت به طرح موضوع در  ن

صورت تایپ  فرم ها نهاییتکمیل بندي و  سازمان    معاونت آموزشی  و ارسال به   شده   به  سامانه   تحصیالت تکمیلی جهت ثبت در 

  سنجش اقدام نمایند.

شنهاد     -4 شد پی شته فیزیولوژي جانوري     مقرر  شجوي دکتري پژوهش محور در ر ضاي دان تکوینی  –خانم دکتر عریان مبنی بر تقا

  ه معاونت آموزشی وزارت علوم مکاتبه گردد. جهت اخذ مجوز بر اساس تعداد دانشجویان روزانه سنوات گذشته ب

ژوهش محور را در گروه هاي آموزشــی مورد بررســی قرار پمقرر شــد دانشــکده ها شــیوه نامه اجرایی و نظارتی دوره دکتري   -5

   نمایند.  را فراهمدهند و زمینه هاي اجرایی آن 

   مقرر شد بررسی موضوع نمره زبان دانشجویان پردیس هاي بین الملل در شوراي پردیس مطرح و تصمیم گیري شود.  -6

  



  غایبین جلسه : 
  دکتر عظیم عراقی و  دکتر بهرام 

  
  

  اسامی حاضرین جلسه:  
      
  

      سرپرست دانشگاه خوارزمی       آقاي دکتر سبحان اللهی 
 
  

  معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی             آقاي دکتر کیوانی     
  
  

    مدیرکل آموزش       آقاي دکترمرتضی تهامی      
  
  

   رئیس دانشکده علوم زیستی         عریانخانم دکتر
    

  
 دانشکده ادبیات وعلوم انسانی رئیس       رسولی پورآقاي دکتر 

  
  

  دانشکده علوم زمین رئیس      رضاییآقاي دکتر 
  
  

  روانشناسی و علوم تربیتیدانشکده  رئیس    عبداللهیحسین آقاي دکتر 
  
  

  رئیس دانشکده مدیریت و حسابداري      بیژن عبداللهیآقاي دکتر
  

      
  فنی و مهندسیدانشکده  رئیس        شنبه زادهآقاي دکتر

  
  
  



  شیمیدانشکده رئیس       رفوئیآقاي دکتر 
  
 

  تهران سرپرست پردیس       الهی آقاي دکتر 
  
  

  پردیس کرج سرپرست         خوئینی آقاي دکتر 
  
  

  مدیرکل تحصیالت تکمیلی                     آقاي دکترمتقی
 

  


