
                                                                                                         صورتجلسه شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

  
دبیر جلسه: دکتر دهقان پور ساعت خاتمه : ۰۰ : ۱۴ ساعت شروع :   ۱۲:۳۰ تاریخ جلسه: ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ مکان جلسه : دفتر معاونت آموزشی  یس 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

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

مدیریت پژوهشی 
دانشکده

بهمن ماه ۹۴ پروپوزال در گروه بررسی و تصویب علمی  شود هزینه طرح در شورای تحصیالت تکمیلی   گروه انگل شناسی
تصویب شود مجری متعهد شود که مطابق قوانین پژوهشی دانشکده پزشکی در مورد هزینه ها 

رفتار گردد.

موضوع پایان نامه  ۱

مدیریت پژوهشی 
دانشکده

مهرماه ۹۵ گروه انگل شناسی با توجه به قوانین تعداد پایان نامه برای هر استاد ،در مدیریت پژوهشی بررسی و به گروه 
اعالم می شود سپس در گروه تصمیم گیری شود و به  شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده 

ارسال شود.

انتخاب  استاد راهنما   ۲

آموزش دانشکده مهرماه ۹۵ مدیریت پژوهشی توسط مدیریت پژوهشی دانشکده تایید و برای پرداخت به معاونت آموزشی ارسال می شود. حق التدریس پایان نامه ها  ۳

آموزش دانشکده بهمن ماه ۹۴ مدیریت پژوهشی
آموزش دانشکده

کارگاه مقاله نویسی با هماهنگی آموزش دانشکده و مدیریت پژوهشی دانشکده در ساعات غیر 
آموزشی ( معموال عصر ها ) در ۴ جلسه بصورت الزامی برگزار شود.

پیش نیاز انتخاب واحد پایان نامه ۴

شماره: ۲۴۵/آ/ص

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۳

پیوست: ندارد

شماره: ۲۴۵/آ/ص

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۳

پیوست: ندارد

شماره: ۲۴۵/آ/ص

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۳

پیوست: ندارد

شماره: ۲۴۵/آ/ص

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۳

پیوست: ندارد

شماره: ۲۴۵/آ/ص

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۳

پیوست: ندارد

شماره: ۲۴۵/آ/ص

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۳

پیوست: ندارد

شماره: ۲۴۵/آ/ص

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۳

پیوست: ندارد

شماره: ۲۴۵/آ/ص

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۳

پیوست: ندارد

شماره: ۲۴۵/آ/ص

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۳

پیوست: ندارد

شماره: ۲۴۵/آ/ص

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۳

پیوست: ندارد

شماره: ۲۴۵/آ/ص

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۳

پیوست: ندارد

شماره: ۲۴۵/آ/ص

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۳

پیوست: ندارد


