
 

 
 

 

 

 

 

 

 آموزشی محترم معبووت 32/د/1231/352 شمبري وبمً بً اختصبص جلسً ایه

 راٌىمبیی استبد وضعیت پیرامون مبسوطی بحث جلسً دستور بً توجً بب. داشت

 بر تبکید ضمه و مطرح داوشکدي مسئولیه و شورا اعضبی توسظ دکترا داوشجویبن

 تصویب بً زیر موارد خصوص ایه در عدالت رعبیت و ٌب وبمً پبیبن اوجبم کیفیت حفظ

 :رسید شورا

 مصوببت

 صُزت ثً تُاوىد می (اَل وُیسىدي یب َ مسئُل عىُان ثً)دازود، ISI مقبلً دَ کً اسبتیدی. 1

 .گسدود داز عٍدي زا ان ازشد معبدل یب َ دکتسی داوشجُی دَ ٌمصمبن زاٌىمبیی مستقل

 ثصُزت تُاود می ثبشد داشتً زا زاٌىمبیی استبد ثسای کبفی َ الشم شسایظ کً استبدی ٌس. 2

 وبمً مفبد قبلت دز وفس 2 حداکثس مجمُع دز َ وفس یک دَزي ٌس اش َاحد احتسبة ثدَن َ مبشاد

 اسبتید است ثدیٍی.  ومبید زاٌىمبیی آمُششی محتسم معبَوت 93/د/1321/252 شمبزي

 َ اقدام آوٍب عُدت ثً وسجت اود پریسفتً زا داوشجُیبن زاٌىمبیی ثىد ایه مفبد اش فساتس کً محتسمی

 .ومبیىد زسبوی اطالع ذیىفع داوشجُی َ تکمیلی تحصیالت دفتس ثً زا مُازد

 ثدَن آوٍب اسبتید کً داوشجُیبوی تمبمی اطالع ثً تکمیلی تحصیالت دفتس کً گسدید مقسز. 3

 کسد ٌصیىً وحُي کً شُد زسبودي ، اود ومُدي تقجل  زا آوبن ٌبی وبمً پبیبن( مبشاد)  َاحد  احتسبة

 تُسظ ٌصیىً فبکتُز ازائً صُزت َدز ثبشد می زاٌىمب استبد اختیبز دز وبمً پبیبن اوجبم اعتجبز

 .گسدد می پسداخت داوشجُ ثً زاٌىمب استبد

  ،ملصم ثبشد داشتً 1393 سبل دز مبشاد ظسفیت دز داوشجُ وفس 2 اش ثیش استبدی صُزتیکً دز. 5

 .ثبشد شدي دفبع داوشجُ پسَپُشال 1393  مبي تیس پبیبن تب ایىکً مگس ثُدي داوشجُ ثسگسداودن ثً

 اسبتید َ گسدود داز عٍدي زا وبمً پبیبن سسپسستی تُاوىد می مستقل طُز ثً اسبتید پس ایه اش. 6

 .ثبشىد داشتً فعبلیت ادامً دَم زاٌىمبی استبد یب َ مشبَز صُزت ثً تُاوىد می ویص قجلی

 پبیبن کبز شسایظ ایه ثب 1393 سبل دز کً اسبتیدی َ داوشجُیبن کلیً تکمیلی تحصیالت دفتس. 7

 . ومبید می اعالم ذیىفع افساد ثً زا مفبد ایه اش اوحساف َ ومُدي زصد زا اود ومُدي شسَع زا خُد وبمً

 شسایظ َ ٌبی وبمً پبیبن تعداد خصُص دز دز قجلی( داخلی) مصُثبت َ ٌب وبمً آییه کلیً. 8

 . گسدد می اعالم ملغی( 22/22/93)  جلسً ایه تبزیخ اش زاٌىمبیی استبد



 

 
 

 

 

 

 ایه علمی ٌیت اعضبی  اش کً پسَپُشالٍبی ثب قسازداد عقد 22/22/93 تبزیخ اش گسدید مقسز.  9

 .گسدد می اجتىبة  ثبشد وشدي استفبدي مشبَز یب َ دَم زاٌىمبی استبد ثصُزت داوشکدي

 طسحی طساحی  ثً وسجت تکمیلی تحصیالت مدیسیت َ پژٌَشی محتسم معبَوت گسدید مقسز. 12

 .ومبیىد ازائً َ اقدام داوشکدي اسبتید تحقیقبتی الیه ثسای مدَن

 تعلق التدزیس حق َاحد داوشکدي اش خبزج مشبَز َ زاٌىمب اسبتید ثً شسایطی ٌیچ تحت. 11    

 اسبتید ایه الصحمً حق زاٌىمب استبد تُسظ َ وبمً پبیبن اعتجبزات اش ثبیست می َ گیسد ومی

 .شُد پسداخت


