
                                                                                                         صورتجلسه شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

دبیر جلسه: دکتر دهقان پور ساعت خاتمه : ۰۰ : ١۴ ساعت شروع :   ١٢:٣۰ تاریخ جلسه: ١١/١۸/١٣٩۵ مکان جلسه : دفتر معاونت آموزشی  رئیس جلسه : دکتر صنیع

غائبین جلسه: --- خانمها و آقایان : دکتر صنیع – دکتر دهقان پور – دکتر صادقیان -دکتر صلح جو – دکتر عبدلی و شادمند حاضرین جلسه: 
شرح جلسه : طرح صورتجلسه شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده پزشکی در نشست مورخ ١٣٩٥/١١/١٢

مسئول پیگیری تاریخ اجرا مسئول اجرا نظر شورا عنوان مورد بحث ردیف

معاونت آموزشی 
دانشکده پزشکی

٩۵/١٢/٠١ معاونت آموزشی 
دانشکده پزشکی

انتخاب استاد راهنما توسط دانشجو -١
تصویب عنوان -٢

تصویب پروپوزال -۳
تبصره: موارد ٢ و ۳ در شورای تخصصی گروههای آموزشی مصوب خواهد شد.
تعیین استاد راهنما ( در گروه مربوطه انجام و به تایید شورای تحصیالت تکمیلی  -۴

دانشکده خواهد رسید.)
ارسال پروپوزال تصویب شده به شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده پزشکی -۵

ارسال پروپوزال تصویب شده به معاونت فن آوری و پژوهشی دانشگاه -۶

روند تصویب پروپوزال  ١

معاونت آموزشی 
دانشکده پزشکی

٩۵/١٢/٠١ معاونت آموزشی 
دانشکده پزشکی

تایید اتمام نگارش پایان نامه توسط استاد راهنما -١
تایید معاونت تحصیالت تکمیلی مبنی بر اتمام واحدهای گذرانده شده تا قبل از دفاع -٢

پیشنهاد نمودن داوران توسط استاد راهنما به مدیر تحصیالت تکمیلی دانشکده  -۳
پزشکی

مشخص نمودن داور خارجی ( داور خارج از گروه ) -۴
تایید فایل پایان نامه توسط کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده -۵

نامه تحصیالت تکمیلی به دبیرخانه جهت صدور دعوت نامه برای داوران توسط خود  -۶
دانشجو

روند دفاعیه پایان نامه 
تحصیالت تکمیلی دانشکده 

پزشکی

٢

معاونت آموزشی 
دانشکده پزشکی

٩۵/١٢/٠١ معاونت آموزشی 
دانشکده پزشکی

در هر دوره علوم پایه هر استاد راهنما ٢ پایان نامه میتواند داشته باشد. -١
٢-در هر دوره بالینی هر استاد راهنما ١ پایان نامه میتواند داشته باشد.

مشخص نمودن تعداد پایان 
نامه برای هر استاد

٣

معاونت آموزشی 
دانشکده پزشکی

٩۵/١٢/٠١ معاونت آموزشی 
دانشکده پزشکی

برای دانشجویان کارشناسی ارشد نمره از ١٩ اگر مقاله تیپ ١ داشته باشند نمره ٢٠ -١
برای دانشجویان دستیار تخصصی بر اساس آیین نامه -٢

نحوه نمره دهی پایان نامه ۴

شماره: ۸۱۲/آ/ص

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰

پیوست: ندارد



معاونت آموزشی 
دانشگاه

٩۵/١٢/٠١ معاونت آموزشی 
دانشگاه

مصوب گردید جهت تامین بودجه پایان نامه های تحصیالت تکمیلی تا مبلغ ۵ میلیون تومان 
توسط معاونت آموزشی دانشگاه و مازاد بر آن توسط معاونت پژوهشی دانشگاه پرداخت گردد.

تامین بودجه پایان نامه های 
تحصیالت تکمیلی

۵

#signature2#


