
 دکتر مینا گائینی :مدیر تحصیالت تکمیلی

 208-  58358833شماره تماس مستقیم: 

 شرح وظایف:

  تشکیل جلسات شوراي تحصیالت تکمیلي بر اساس دستور جلسه تعیین شده و ثبت تصمیمات متخذه 

 بررسي و اظهار نظر در مورد مسائل آموزشي ارجاع شده از سوي رياست يا معاونت آموزشي دانشکده 

 پیشنهاد تغییرات الزم در نحوه اجراي برنامه هاي درسي در چهار چوب ضوابط به شوراي تحصیالت تکمیلي 

 پیشنهاد برنامه هاي درسي جديد مورد نیاز در راستاي بازنگري کلي برنامه ها 

 بررسي و پیشنهاد برگزاري گرايش هاي جديد پرستاري و مامائي 

  ارشد  کارشناسي مقطع در تدريس جهت اساتید هماهنگي با 

 از بدو ورود کارشناسي ارشد انجام وظیفه به عنوان استاد راهنماي تحصیلي دانشجويان 

 تعیین استاد راهنماي تحصیلي دانشجويان مقطع ارشد در بدو ورود 

  نجام هماهنگي هاي الزم جهت ثبت عنوان دانشجويان کارشناسي ارشد) دريافت فرم تکمیل شده عنوان ا

طرح در شوراي تحصیالت تکمیلي، طرح در شورا جهت تصويب نهائي و  ،مقطع کارشناسي ارشدپايان نامه 

 (تعیین استاد راهنما و مشاور

 هاي الزم با اساتید و با  تشکیل جلسات دفاع از عنوان و دفاع از پايان نامه دانشجويان ارشد و هماهنگي

 هماهنگي معاون پژوهشي

  دانشجويان مقطع ارشد  نامه يانپا موضوع ثبت و پذيرش کتبي اعالم 

 ارشد در رابطه با پايان  کارشناسي دريافت فرم تکمیل شده گزارش سه ماهه پیشرفت تحصیلي دانشجويان

 نامه

 دريافت تائیديه کتبي از استاد راهنما مبني بر آمادگي دانشجويان براي دفاع از پايان نامه 

 با هماهنگي استاد راهنما مقطع ارشد دانشجويان نهاييع ،پروپوزال و دفاتشکیل جلسات دفاع از عنوان 

 نظارت رسیدگي و پیگیري امور اجرائي آموزش و پژوهش دانشجويان ارشد بر اساس مقررات و آئین نامه ها(

 بربرنامه ريزي واحدهاي درسي، کارآموزي، کشیک...(

 

 

 

 

 



 طاهره صدیقیان کارشناس دفنر تحصیالت تکمیلی:

 31داخلي-58353858-58353583:شماره تماس

 شرح وظایف:

  ،انجام کلیه امور آموزشي دانشجويان: ثبت نام، انتخاب واحد، درخواست هاي دانشجويي )مهماني، انصراف

 انتقال، بازگشت به تحصیل و ...( برگزاري امتحانات پايان ترم، فراغت از تحصیل

  رشته، مقطع و ...تهیه و تنظیم آمار دانشجويان در هر نیمسال به تفکیک 

 بررسي و اعالم وضعیت تحصیلي دانشجويان در هر ترم 

 صدور معرفي نامه، گواهي اشتغال به تحصیل 

 تکمیل فرم هاي ارزشیابي اساتید و پیگیري ثبت نمرات در سما توسط اساتید 

 پايش مستمر تمامي فرايندهاي کاري مربوطه و انجام اقدامات اصالحي مورد نیاز 

  نامه دانشجويان ازمرحله انتخاب موضوع، تصويب، دريافت گزارش مختلف در ارتباط با پايانپیگیري مراحل

 پیشرفت کار

 هاي مورد نیاز دفتر در خصوص آمار و اطالعات مقطع تحصیالت تکمیلي )تعداد پايان نامه ها،تعداد گزارش

 اساتید راهنماو...(

 تحصیالت تکمیلي طرح در شورا بررسي درخواستهاي دانشجويي و مدارک مربوط به آن جهت 

 در خصوص انجام مراحل پژوهشي )از انتخاب استاد راهنما تا دفاع  راهنمايي دانشجويان پاسخ گويي و

 نهايي(

 هاي مربوط به و گزارش خانه و دانشگاهها و مصوبات جديد وزارتنامهاعالم و انتقال اطالعات مربوط به آيین

 و سايت دانشکده( ايمیل، بورد تحصیالت تکمیلي وضعیت تحصیلي دانشجويان)از طريق

 بروزرساني قوانین و مقررات موجود در حوزه تحصیالت تکمیلي در سايت دانشکده 

 بروز رساني لیست اساتید راهنما و عناوين تصويب شده در حال اجرا در سايت دانشکده 

 امهپاسخ گويي به اعضاء هیت علمي در خصوص مسائل مربوط به انجام پايان ن 

 تهیه فرم هاي مربوط به فرايند انجام پايان نامه و پیگیري جهت قرار گرفتن در سايت 

  هماهنگي وپیگیري درخصوص برگزاري جلسات معارفه دانشجويان کارشناسي ارشد 

 اطالع رساني برگزاري جلسات دفاع از پروپوزال و دفاع نهايي در سايت دانشکده 

 شدتهیه پوشه دفاع نهايي دانشجويان ار 

  آماده کردن پوشه تحصیالت تکمیلي )دريافت فايل الکترونیکي عنوان ها و فرم هاي اساتید راهنما و مشاور

 و انتخاب ناظر و ...(

 ارسال دعوت نامه جلسات، هماهنگي جهت پذيرايي و سالن و هماهنگي با افراد جهت تشکیل جلسه 

 تنظیم صورتجلسه تحصیالت تکمیلي 

 ينفعانارسال مصوبات شورا به ذ 



 بايگاني فرم ها و موارد ارجاعي 

 مقطع کارشناسي ارشدژوهشي دانشجويان پیگیري در خصوص مسايل آموزشي و پ 

  انتخاب واحد دانشجويان جديدالورود بررسي 

  رفع اشکاالت در سیستم سما بررسي 

  ثبت نمرات و فارغ التحصیلي دانشجويانپیگیري 

  سما سیستم مکاتبات درخصوص 

  وظايف محوله مرتبط با پست مورد تصدي و ارجاعي از طرف مسئول مربوطه انجام ساير 


