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عنوان پست هبي سبزمبني
-

هذيشسحصيالر سىويلي

-

وبسؿٌبع سحصيالر سىويلي

-

هؼئَل دفشش سحصيالر سىويلي

شرح عملكرددفتر
 -1ثشگضاسي جلؼبر هٌظن ؿَساي سحصيالر سىويلي داًـىذُ
 -2اداسُ همبعغ دوششاي سخصصي دسدٍسؿشِ دشػشبسي ٍ ثْذاؿز ثبسٍسي ٍدٌج سؿشِ وبسؿٌبػي اسؿذدشػشبسي-هبهابيي-دشػاشبسي ٍياظُ-
دشػشبسيٍNICUػبلوٌذي
 -3اصالح ٍ يىؼبى ػبصي فشآيٌذّبي آهَصؿي دس ثخؾ سحصيالر سىويلي اص ديـٌْبد ػٌَاى سب هشاحل دفبع ًْابيي دس همابعغ اسؿاذ ٍ
دوششاي دظٍّـي سخصصي ))http://fnm.tums.ac.ir/Section12/Postgraduate.aspx?lang=Fa
 -4هجبصي ًوَدى خذهبر دس ٍة ػبيز سحصيالر سىويلي داًـىذُ
 -5سفَيض سذسيجي ٍاّبلِ اهَس ثِ گشٍّْبي آهَصؿي
 -6سٌظين ساٌّوبي ًگبسؽ دبيبى ًبهِ ّبي اسؿذ – دوششي ثب فشهز جذيذ
-7

ثشًبهِ سيضي هؤثش جْز هـبسوز داًـجَيبى دس فؼبيز ّبي گشٍّْبي آهَصؿي

-8

ػبهبًذّي گضاسؿبر  6هبِّ داًـجَيبى دوششا

-9

ػبصهبًذّي ًحَُ ثشگضاسي اهشحبًبر دوششاجبهغ ّشػبل دس دٍهشحلِ

 -10ػبصهبًذّي ًحَُ ثشسػي ٍ سبئيذ اػشجبس اثضاسّبي دبيبى ًبهِ ّبي همبعغ اسؿذ ٍ دوششا ٍ سْيِ فشم داٍسي اثضاسّبي دظٍّـي
 -11سذٍيي ٍ سصَيت آييي ًبهِ اػشبدساٌّوبي هـششن
Online -12وشدى خذهبر،فشم ّب ٍ دػششػي ثِ آييي ًبهِ ّب
 -13اسائِ ثشًبهِ هَظف داًـجَيبى دوششي دس گشٍُ دس چْبس ثخؾ آهَصؿي – دظٍّـي – هذيشيشي – ثبليٌي ثشًبهِ .
 Update -14وشدى ٍة ػبيز سحصيالر سىويلي ٍ ػبهبًذّي هجذد اعالػبر
 -15ديگيشي هبهَسيز "ّشسػبلِ داًـجَي دوششا حل يه هؼضل دشػشبسي وـَس"
 -16اسائِ آهبسّبي هشثَط ثِ داًـجَيبى همبعغ سحصيالر سىويلي
 -17ايجبد وشػي ّبي ًظشيِ دشداصي ٍ ًـؼز ّبي سخصصي( ثشگضاسي ػلؼلِ ًـؼز ّبي ّن اًذيـي دس دشػشبسي ٍ هبهبيي

( -18فضب ػبصي هٌبػت ثشاي ددبسسوبى ) (Internet wirelessاسبق ؿَسا – آثذاسخبًِ ٍ ًوبصخبًِ ٍ...
 -19ايجبد  Networkدػششػي ثِ دبيبى ًبهِ ّبي دوششا دس داًـگبّْبي هجشي ثشًبهِ دوششا
 -20ديـٌْبد ثشًبهِ ّبي ريل جْز سصَيت:
)1- Informatics Nursing (MSN
2- DNP
) Geriatric Nursing (MSCNػبلوٌذي 3-
4- Infection
)5- Complementary & Traditional Nursing (MS
 -21اسائِ ديـٌْبدار ثِ ثَسد ثشاي ػبصهبًذّي ًحَُ دزيشؽ داًـجَيبى اسؿذ ٍ دوششي  +ثشًبهِ ّبي جذيذ
 -22حضَس جذي دس دزيشؽ داًـجَ دس ػشصِ ثيي الوللي (ػشاق ً +ذبل  +اهبسار  +ايشَدي ٍ...

شرح وظبيف مدير تحصيالت تكميلي دانشكده


اًجبم وليِ ٍظبيف هٌذسج دس آييي ًبهِ ّبي آهَصؿي دٍسُ ّبي وبسؿٌبػي اسؿذ ًبديَػشِ ٍ دوششي



ًظبسر ثش ًحَُ اجشاي ثشًبهِ ّبي دسػي ٍ ديگش فؼبليز ّبي آهَصؿي ٍ دظٍّـي داًـجَيبى دٍسُ وبسؿٌبػي اسؿذ ٍ
دوششي .



سذٍيي ٍ ديـٌْبد ثشًبهِ ّبي هخشلف آهَصؿي دس دٍسُ ّبي وبسؿٌبػي اسؿذ ٍ دوششي ثش اػبع ثشًبهِ هصَة ؿَساي
ػبلي ثشًبهِ سيضي .



سؼييي دسٍع ووجَد ٍ ججشاًي دس همغغ وبسؿٌبػي اسؿذ ٍ دوششي .



ثشسػي ويفيز آهَصؿي دٍسُ ّبي سحصيالر سىويلي دس داًـىذُ ٍ ثشسػي ويفيز آهَصؽ اػبسيذ دس ايي دٍسُ ّب .



ثشسػي ؿشايظ ٍ ػَاثك سحصيلي اػبسيذ جْز سذسيغ ٍ ساٌّوبيي دبيبى ًبهِ ّبي داًـجَيبى دس همغغ وبسؿٌبػي اسؿذ ٍ
دوششي .



ًظبسر ثش هشاحل اجشايي دبيبى ًبهِ ّبي دٍسُ ّبي وبسؿٌبػي اسؿذ ٍ دوششي .



سذٍيي آييي ًبهِ اجشايي دبيبى ًبهِ دٍسُ وبسؿٌبػي اسؿذ دس چْبسچَة ثشًبهِ هصَة ؿَساي ػبلي ثشًبهِ سيضي.



سصَيت ػٌبٍيي ٍ عشح ديـٌْبدي دبيبى ًبهِ ّبي دٍسُ ّبي وبسؿٌبػي اسؿذ ٍ دوششي .



دسيبفز ٍ ًظبسر ثش گضاسؽ هىشَة ّش  6هبُ ديـشفز وبس دبيبى ًبهِ داًـجَيبى دوششا



هغبلؼِ اثضاس جوغ آٍسي دادُ ّبي هشثَط ثِ دبيبى ًبهِ داًـجَيبى وبسؿٌبػي اسؿذ جْز سؼييي اػشجبس اثضاس



سػيذگي ثِ هـىالر داًـجَ دس هشحلِ ًگبسؽ دبيبى ًبهِ ٍ سذٍيي ساٌّوبي ًگبسؽ دبيبى ًبهِ.



سؼييي اػضبء ّيأر داٍساى ثشاي ؿشوز دس جلؼِ دفبػيِ دبيبى ًبهِ وبسؿٌبػي اسؿذ ٍ دوششي .



سؼييي اػشبد ساٌّوبي سحصيلي داًـجَيبى همغغ دوششي سخصصي دس ثذٍ ٍسٍد .



سؼييي صهبى ثشگضاسي آصهَى جبهغّ ،يأر داٍساى ٍ ًظبسر ثش اجشاي آى .



ثشسػي ٍ ديـٌْبد سأػيغ سؿشِ ٍ دٍسُ ّبي سىويلي جذيذ ثِ داًـگبُ .



ثشآٍسد ظشفيز دزيشؽ داًـجَي جذيذ دس دٍسُ ّبي سحصيالر سىويلي ٍ اسائِ آى ثِ داًـگبُ



ثشسػي ٍ اظْبس ًظش دسثبسُ هؼبئل اسجبع ؿذُ ثِ ؿَسا .



عشح ٍ سػيذگي ثِ هـىالر آهَصؿي ،دظٍّـي داًـجَيبى دٍسُ ّبي وبسؿٌبػي اسؿذ ٍ دوششي.



هَافمز ثب فشصز سحصيلي اضبفي /هشخصي سحصيلي /هْوبى ؿذى داًـجَيبى وبسؿٌبػي اسؿذ ٍ دوششي دس چْبسچَة
آييي ًبهِ آهَصؿي دٍسُ سحصيالر سىويلي ٍ اسػبل آى ثِ داًـگبُ جْز عشح دس ؿَساي آهَصؿي



ثذيْي اػز اًجبم اهَسفَق الزوشثؼذ اص عشح ٍسصَيت دس ؿَساي سحصيالر سىويلي لبثل اجشا خَاّذ ثَد.

شرح وظبيف كبرشنبس تحصيالت تكميلي
 -1ديگيشي هشاحل هخشلف دس اسسجبط ثب ػويٌبس ٍ دبيبىًبهِ داًـجَيبى اص هشحلِ اًشخبة هَضَع ،سصَيت ،دسيبفز گضاسؽ ديـشفز وبس
 -2گضاسؽّبي هَسد ًيبص دفشش دس خصَف آهبس ٍ اعالػبر دفشش سحصيالر سىويلي(سؼذاد دبيبى ًبهِ ّب،سؼذاد اػبسيذ ساٌّوبٍ)...
 -3ثشسػي دسخَاػشْبي داًـجَيي ٍ هذاسن هشثَط ثِ آى جْز عشح دس ؿَسا
 -4دبػخ گَيي ٍساٌّوبيي داًـجَيبى دس خصَف اًجبم هشاحل دظٍّـي(اص اًشخبة اػشبد ساٌّوب سب دفبع ًْبيي)
 -5اػالم ٍ اًشمبل اعالػبر هشثَط ثِ آيييًبهِّب ٍ هصَثبر جذيذ ٍصاسرخبًِ ٍ داًـگبُ ٍ گضاسؽّبي هشثَط ثِ ٍضؼيز سحصيلي
داًـجَيبى(اص عشيك ايويل ،ثَسد سحصيالر سىويلي ٍ ػبيز داًـىذُ)
 -6ثشٍصسػبًي لَاًيي ٍ همشسار هَجَد دس حَصُ سحصيالر سىويلي
 -7دبػخ گَيي ٍساٌّوبيي ثِ اػضبء ّيز ػلوي دس خصَف هؼبئل هشثَط ثِ اًجبم دبيبى ًبهِ
ّ -8وبٌّگي ثب داًـجَيبى دسخصَف ثشگضاسي آصهَى جبهغ
ّ -9وبٌّگي ثباػبسيذ عشاح ػَال آصهَى جبهغ
 -10سْيِ دَؿِ آصهَى جبهغ ٍ هجشي ثشگضاسي دس سٍصّبي آصهَى
 -11وٌششل ٍ ديگيشي دَؿِ ّبي دفبع ًْبيي
 -12چه وشدى هَاسد سبيخ ؿذُ اصالحبر ديـٌْبدي جلؼبر دفبع اصدشٍدَصال ٍدفبع سػبلِ دوششي
 -13سْيِ فشم ّبي هشثَط ثِ فشايٌذ اًجبم دبيبى ًبهِ ٍ ديگشي جْز لشاس گشفشي دس ػبيز
 -14سْيِ ًبهِ ثِ ًبظشيي دفبع اص دشٍدَصال
ّ -15وبٌّگي ٍديگيشي دسخصَف ثشگضاسي جلؼبر هؼبسفِ داًـجَيبى وبسؿٌبػي اسؿذ ٍدوششي
 -16دس خصَف ثشگضاسي جلؼبر ّيئز سئيؼِ ثب داًـجَيبى دوششي
 -17اعالع سػبًي ٍ اسسجبط ثب داًـجَيبى دوششي اص عشيك ايويل سحصيالر سىويلي
 -18هحبػجِ ثيالى اػبسيذ ساٌّوب ،هـبٍس ٍ ًبظش ٍ اسػبل آى ثِ هذيشيز آهَصؿي

 -19ثبيگبًي فشم ّب ٍ هَاسد اسجبػي
 -20ديگيشي دس خصَف هؼبيل آهَصؿي داًـجَيبى ثيي الولل
 -21ديگيشي هَاسد هشثَط ثب حك الشذسيغ اػبسيذ
 -22سْيِ فبيل ّبٍثشٍصسػبًي هَاسد هشثَط ثِ داًـجَيبى دوششي(اص اًشخبة اػشبد ساٌّوب سب دفبع ًْبيي)
 -23دبػخگَيي ٍ ديگيشي اهَس اداسي داًـجَيبى وششي (اسػبل ليؼز حضَس ٍ غيبة ثِ خبًن وبؿابًي-ديگياشي سْياِ ػيؼاشن حضاَس
غيبة ٍ دػششػي وبهل سوبهي داًـجَيبى دوششي دس ايي صهيٌِ ٍ ديگيشي هـىالر دس ايي خصَف)
 -24سْيِ اسػبل ًوشُ داًـجَيبى اسؿذ ٍ دوششي ٍ اسػبل آى ثِ اداسُ آهَصؽ
 -25اًجبم اهَس هشثَط ثِ دفبع اص دشدَصال ّبي دوششي ٍ گضاسؿبر  6هبِّ
 -26هـبسوز دس ثشگضاسي جلؼبر ّن اًذيـي
 -27سٌظين ٍ ثشگضاسي جلؼبر هخشلف
-28اسػبل دػَر ًبهِ جلؼبر
ّ -29وبٌّگي جْز دزيشايي ٍ ػبلي ٍ ّوبٌّگي ثب افشاد جْز سـىيل جلؼِ
-30آهبدُ وشدى دَؿِ سحصيالر سىويلي (دسيبفز فبيل الىششًٍيىي ػٌَاى ّب ٍ فشم ّبي اػبسيذ ساٌّوب ٍ هـبٍس ٍ اًشخبة ًبظش ٍ )...
-31حضَس دس جلؼبر ؿَساي سحصيالر سىويلي
-32سٌظين صَسسجلؼِ سحصيالر سىويلي
-33اسػبل صَسسجلؼِ ؿَسا جْز اهضبي حبضشيي دس جلؼِ
-34دغ اص اهضبي صَسسجلؼِ اسػبل ثِ داًـگبُ جٌبة آلبي دوشش ؿبُ عبّشي
-35اسػبل هصَثبر ؿَسا
-36سْيِ فشم ّبي سصَيت ؿذُ دس ؿَسا ٍ اسػبل ثِ افشاد ريٌفغ
-37سٌظين ثشًبهِ ّبي دفشش
-38دبػخگَئي ثِ سلفي ّب ٍ ديگيشي وبسّب
-39سبيخ ّبي هَاسد خَاػشِ ؿذُ
-40ثبيگبًي هَاسد ؿَسا ٍ هَاسد ديگش
-41ثِ سٍص وشدى ليؼز اػبسيذ ساٌّوب ٍ هـبٍس
-42سْيِ گَاّي ّبي هخشلف داًـجَيبى
-43اًجبم اهَس هشثَط ثِ دفبع اص دشٍدَصال ّبي دوششي ٍ گضاسؿبر  6هبِّ
-44سْيِ ٍ اسػبل ًبهِ ّبي هخشلف ثِ داًـگبُ ،دشديغ ثيي الولل ٍ ديگيشي آى ّب
-45دسخَاػز اجٌبع هَسد ًيبص دفشش اص اًجبس يب خشيذ آى اجٌبع
-46ػبيش اهَس هحَلِ

شرح وظبيف مسئول دفتر تحصيالت تكميلي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

سبيخ وليِ دشًٍذ داًـجَيبى اسؿذ دشػشبسي ٍ هبهبئي (دػَر ًبهِ ولي ،سبئيذيِ ،اسصؿيبثي ،ػَگٌذ ًبهِ فشم حك الشذسيغ) جْاز دفابع
ًْبئي اص دبيبى ًبهِ
سبيخ وليِ دشًٍذُ داًـجَيبى دوششاي دشػشبسي ٍ ثْذاؿز ثبسٍسي(دػَر ًبهِ ولي ،سبئيذيِ ،اسصؿيبثي ،ػَگٌذ ًبهِ فشم حك الشاذسيغ)
جْز دفبع اس سػبلِ دوششي
سبيخ ًبهِ صَسسجلؼِ دفبع اص دشٍدَصال داًـجَي دوششي سخصصاي ) (PhDدشػاشبسي ّواشاُ ثاب دشٍداَصال اصاالح ؿاذُ ٍ ًبهاِ
سَضيحبر داًـجَ جْز اػشحضبسٍ سبئيذ اًجبم هَاسد هٌذسج
سٌظين هىبسجبر ثِ هذيش هحششم سحصيالر سىويلي داًـگبُ ًؼجز ثِ هؼشفي ًبظش هٌشخت ؿَساي سحصيالر سىويلي داًـگبُ
سبيخ وليِ دشًٍذُ جْز دفبع اص دشٍدَصال داًـجَيبى دوششا ثؼذ اص جلؼِ سبيخ اصالحبر ٍ اسجبع آى ثِ اػشبد ساٌّوب
دسيبفز وليِ ًبهِ ّب – همبلِ ّب داخلي ٍ خبسجي ثشاي داًـجَيبى دوششا ٍ سحَيل آى ثِ داًـجَ
ديگيشي ٍ دسخَاػز وليِ لَاصم سحشيش -ؿبسط وبسسشيج -سؼويش ٍ سؼَيض ػيؼشن ّبي وبهذيَسشي ٍ اعالع سػبًي ثِ ؿجىِ جْز ًؼت
ٍ ساُ اًذاصي ػيؼشن ّبي وبهذيَسش ثشاي داًـجَيبى دوششا
ّوبٌّگي وليِ جلؼبر ثشاي اسبق ؿَساي ( )2ددبسسوبى دوششا ٍالغ دس ػبخشوبى هبهبئي
دسخَاػز خشيذ ٍ دي گيشي ددبسسوبى
ًظبسر وبهل جْز جبثجبئي اسبق داًـجَيبى دوششا
ّوىبسي ثب داًـجَيبى دوششا جْز دشيٌز دس صَسر ًجَدى وبسسشيج اًشـبسار

نم
ودار

ح
ج
مرا ل و ريان كار

مشاحل
( )1تعييه استبد
ساَىمب
( )2تبييذ عىًان

فشآيىذ اجشايي
-1اخز فشم استبد ساَىمب
-2اوتخبة استبد ساَىمب
-3تبييذ ضًساي تحصيالت تكميلي
-1اخز فشم تكميل عىًان
-2تكميل فشم پيطىُبدعىًان(حذاكثش2000لغت)
-3تأييذ استبد ساَىمب ي مذيشگشيٌ
 مًافقت←ا سائٍ فبيل الكتشيويك پشيپًصال َمشاٌ بب تأييذ مذيشگشيٌ بٍ دفتش تحصيالت تكميلي(حذالل
10سيص لبل اص بشگضاسي جلسٍ)
 اسائٍ فبيل بٍ اعضبء ضًسا اص طشيك اتًمبسيًن يطشح دس جلسٍ

مًافقت مششيط

مًافقت

عذم مًافقت

( )3طشح دسضًساي
تحصيالت
تكميلي(غشف مذت
َ2فتٍ)

اعالم ششايظ بٍ استبد
ساَىمب يمذيشگشيٌ

اعالم ششايظ بٍ استبد ساَىمب
جُت اصالحبت

اعالم بب ركش داليل بٍ
استبد ساَىمب

 عذم مًافقت (اسسبل داليل بٍ استبد ساَىمبيدفتش تحصيالت تكميلي)

()4طشح دس ضًساي
پژيَطي ي تبييذيٍ
كميتٍ اخالق

-1اوجبم اصالحبت پيطىُبدي كٍ دس جلسٍ دفبؼ اص پشيپًصال مطشح ضذٌ است.
-2تأييذيٍ اصالحبت تًسط استبد ساَىمب يمذيش تحصيالت تكميلي
-3تحًيل فشمت تحميمبتي+تبييذيٍ اصالحبت تًسط استبد ساَىمبي مسئًل تحصيالت تكميلي بٍ معبيوت
پژيَطي
-4اسسبل وبمٍ معبيوت پژيَطي جُت طشح دس كميتٍ اخالق
-5طشح دس ضًساي پژيَطي/كميتٍ تخصصي ضًساي پژيَطي
پيشىُبد اصالحبت
ي اوجبم اصالحبت ي
تأييذوظشيه ي يب
ومبيىذٌ وبظشيه

الذام جُت عمذ
لشاسداد

تأييد توسط معاونت پژوهشي

پيشىُبد اصالحبت بب عشح
مجذد دس كميتٍ تخصصي يب
شًساي پژيَشي داوشگبٌ

()5سيايي ي اعتببس
ابضاس

 -1پيطىُبد10وفش اص اسبتيذ بشاي اسصيببي اعتببس ابضاس
 -2لحبظ كشدن وػشات دايسان صيش وع اسبيذ ساَىمب ي مطبيس
-3اخز تأييذيٍ مطبيس آمبس دس مًسد اعتمبد علمي ابضاس
-4اخز معشفي وبمٍ اص اداسٌ آمًصش جُت يسيد بٍ محيط پژيَص ببَمبَىگي معبيوت پژيَطي

( )6دفبؼ اص پبيبن

-1تكميل ومًدن فشم اغُبس آمبدگي جُت دفبؼ اص پبيبن وبمٍ
-2اسائٍ پشيىت كل پبيبن وبمٍ بٍ دايسان
-3لحبظ كشدن تغييشات پيطىُبد ضذٌ تًسط دايسان تحت وػش اسبتيذ ساَىمب ي مطبيس
-4تحًيل پبيبن وبمٍ ي بٍ اسبتيذ ريشبط
 -5تحًيل تبييذيٍ يصًل يب پزيشش ممبلٍ چبپ ضذٌ بٍ دفتش تحصيالت تكميلي
-6دفبؼ وُبيي بب حضًس دايسان،ومبيىذٌ ضًساي تحصيالت تكميلي،اسبتيذ ساَىمب ي مطبيسيآمبس
 -7اعمبل اصالحبت تًصيٍ ضذٌ دس جلسٍ دفبؼ تًسط داوطجً يتبييذ تًسط وبغشيه

وبمٍ

-8چك وُبيي تًسط مذيشتحصيالت تميلي ي اجبص ٌ صحبفي

دانشگاه علوم پزشكي تهران
دانشكده پرستاري و مامايي

فرآينذ دفاع نهايي رساله مقطع دكتري تخصصي
*

ارسال درخًاست پیش دفاع تًسط استاد راَىما بٍ مدیر گريٌ آمًزشی بٍ َمراٌ مستىدات

4-1

طرح در شًرای پژيَشی گريٌ ي پیشىُاد 2واظر بٍ شًرای تحصیالت تکمیلی حداکثرَ 1فتٍ

طرح ،بررسی ي وُایی ومًدن واظریه در شًرای تحصیالت تکمیلی داوشکدٌ

مکاتبٍ جُت معرفی ومایىدٌ تحصیالت تکمیلی داوشگاٌ

اوجام جلسٍ پیش دفاع

دفاع وُایی

توضيحبت
 – 1صهبى دفبع اص دبيبىًبهِ ثبيؼشي حذالل يىؼبل اص صهبى ثجز ًبم ٍاحذ دبيبىًبهِ گزؿشِ ثبؿذ.
 -2ثشاي داًـجَيبًي وِ ثجز دبيبى ًبهِ آًْب اص اثشذاي ػبل  1389ثَدُ اػز دزيشؽ ٍ يب چبح  2همبلِ هؼشجشثشاي اًجبم دفبع الضاهي
اػز.
 – 3اسائِ حذالل يه گضاسؽ  6هبِّ هغبثك آيييًبهِ جْز دفبع الضاهي اػز .چٌبًچِ دبيبىًبهِ ثيؾ اص يه ػبل ثِ عَل اًجبهذ
اسائِ گضاسؽ  6هبِّ دٍم ًيض الضاهي اػز.

 – 4داؿشي حذالل دسجِ اػشبديبسي ثب  3ػبل ػبثمِ سذسيغ يب دظٍّؾ دس دٍسُ سحصيالر سىويلي ؿشط اًشخبة اػبسيذ داٍس هيثبؿذ.
ّوچٌيي ضشٍسي اػز يه ًفش اص ّيئز داٍساى(حذالل ً 4فشً 2 :فش ًبظش داخليً 2 -فش ًبظش خبسجي) داساي دسجِ داًـيبسي ٍ ثبالسش
ثبؿذ.
* هؼشٌذار ؿبهل گَاّي دزيشؽ ٍ يب چبح همبالر ٍ يه ًؼخِ اصدبيبى ًبهِ( الىششًٍيه /چبدي)
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مشاجعٍ بٍ اداسٌ كل امًس آمًصشي ي تحصيالت تكميلي داوشگبٌ جُت
ثبت وبم ي دسيبفت معشفي وبمٍ بٍ داوشكذٌ

مشاجعٍ بٍ دبيشخبوٍ داوشكذٌ ي تكميل مشاحل ثبت وبم

مشاجعٍ بٍ ياحذ تحصيالت تكميلي داوشكذٌ جُت تشكيل پشيوذٌ ي
ساَىمبيي جُت اوتخبة ياحذ

مشاجعٍ بٍ اداسٌ آمًصش ي تكميل فشم مشخصبت فشدي جُت اوتخبة
ياحذ

مشاجعٍ بٍ امًس داوشجًيي جُت اخز كبست داوشجًيي ي امًس مشبًط
بٍ خًابگبٌ  /تغزيٍ  /بيمٍ  /حسببذاسي

بشگضاسي جلسٍ معبسفٍ عي دي َفتٍ ايل سبل تحصيلي جذيذ بب
حضًس داوشجًيبن جذيذ الًسيد ي اسبتيذ ي مسئًليه

ششيع بٍ تحصيل داوشجً ي حضًس دس كالس َب عبق بشوبمٍ دسسي
اعالم شذٌ

