
  توضیحات  اقدامات انجام شده  گزارش عملکرد
 
 

دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی 
  )PhDارشد و دکتري تخصصی(

    

  تحویل مدارك ثبت نامی از دانشجویان جدید الورود-1
در دو ترم  انتخاب واحد , حذف و اضافه دروسبه انجام امور مربوط  -2

  تحصیلی براي دانشجویان
  سیستم آموزشی سما جهت انتخاب واحد دانشجویانتعریف دروس در  -3
   نظارت بر برگزاري و نتظیم ساعات کالسها-4
  صدور کارت دانشجویی -5
برگزاري جلسات توجیهی و آشنایی با قوانین و مقررات براي  -6

  دانشجویان در بدو ورود

 
 

مقطع در ساله  3براي دوره  95شروع به تحصیل از مهرماه سال 
  مقطع دکتري تخصصیدر ساله  5/4و دروه   کارشناسی ارشد

تاسیس رشته فارماکولوژي در مقطع 
PhD  

جهت تاسیس رشته با معاونت انجام مکاتبات الزم تکمیل مدارك و 
  آموزشی دانشگاه

  

 
تاسیس رشته باکتري شناسی پزشکی در 

  PhDمقطع 

رشته با معاونت تکمیل مدارك و انجام مکاتبات الزم جهت تاسیس -1
  آموزشی دانشگاه و وزارت متبوع

  بازدید هیات ارزشیابی وزارت بهداشت از دانشگاه جهت تاسیس رشته -2

 
  موافقت اولیه جهت تاسیس رشته 

تصویب پروپوزال و برگزاري جلسه دفاع 
از پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی 

 )PhDارشد و دکتري تخصصی(
  

  پروپوزال در گروه آموزشی مربوطهدفاع اولیه از -1
  تکمیل فرمها و ارسال داوري ها به واحد تحصیالت تکمیلی-2
در شوراي تحصیالت و تصویب برگزاري جلسه دفاع از پروپوزال -3

  تکمیلی علوم پایه

 
  تصویب پروپوزال دانشجویان تا قبل از شروع نیمسال سوم

 
 

 علوم جلسات شوراي تحصیالت تکمیلی
  پایه

  

  آوري موارد مربوط به مشکالت آموزشی دانشجویانمع ج-1
موارد با آیین نامه آموشی مقطع کارشناسی ارشد و دکتري تطبیق -2

  )PhDتخصصی(
برگزاري جلسه در دانشکده با حضور رئیس و معاونین آموزشی و -3

پژوهشی، مدیر تحصیالت تکمیلی علوم پایه و مدیران گروههاي آموزشی 
  PhD ارشد ودر دو مقطع کارشناسی 

تنظیم صورتجلسه و ارسال تعدادي از موارد به شوراي تحصیالت  -4
  تکمیلی دانشگاه

  برگزاري جلسات طبق تقویم تنظیم شده:
   7/3/96تاریخ 
       1/5/96   
       2/7/96   
      5/9/96   
      1/11/96   

  



 
 

 مقطع برگزاري آزمون جامع دانشجویان
  )PhD(دکتراي تخصصی 

  PhDبرگزاري جلسه توجیهی با دانشجویان مقطع -1
  تعییین زمان برگزاري آزمون در جلسه شوراي گروه پزشکی مولکولی-2
برگزاري جلسه شوراي تحصیالت تکمیلی و تصویب زمان برگزاري -3

  آزمون
  جمع آوري سواالت آزمون از اساتید مربوطه-4
دو بخش کتبی و  برگزاري آزمون جامع دانشجویان طبق آیین نامه در-5

  شفاهی
  اعالم نتایج به معاونت آموزشی دانشگاه و ابالغ به دانشجویان-6

 
 

برگزاري آزمون دو بار در سال طبق آیین نامه آموزشی مقطع 
  )PhD(دکتراي تخصصی 

 
برگزاري آزمون ورودي مقطع کارشناسی 

 ارشد
  

  انجام مکاتبات الزم با وزارتخانه-1
  دریافت اسامی داوطلبان از وزارتخانه -2
  تدارك و چیدمان سالن برگزاري امتحان-3
هماهنگی با حراست و  واحدهاي مختلف دانشگاه جهت برگزاري  -4

  آزمون
  برگزاري آزمون با حضور نمایندگان وزارتخانه-5

 
 

با شرکت  برگزاري ساالنه آزمون در دانشگاه به مدت دو روز
  دهشرکت کنن 1200میانگین 

 

 


