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 دانشگاه لرستان

 

  

   96شش ماهه دوم سال در حوزه تحصیالت تکمیلی  عملکرد و فعالیتهاي   

  و به بعد. 89به بعد و اصالح شیوه نامه آیین نامه دوره دکتري  Ph.D (1395تدوین و ابالغ شیوه نامه آیین نامه دوره دکتري ( - 1

 MSRTجلسه آزمون 4برگزاري  –  2

  .و ابالغ آن به دانشکده ها تدوین آیین نامه معادل سازي دروس در دوره هاي کارشناسی ارشد و دکتري –  3

و استفاده از سیستم رایانه  Word) و ارائه  جلسات به صورت جلسه 12(دانشگاه تشکیل جلسات شوراي تحصیالت تکمیلی  - 4

  و پرژکتور.
  

و اعضاي محترم شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه به همراه دیگر اسناد  ها حوزهها به دیگر  تهیه صورت جلسات و ارسال آن - 5

  و مدارك مربوط به هر جلسه.

بررسی و ارسال اسامی داوران پایان نامه هاي کارشناسی ارشد و دکتري به معاونت محترم پشتیبانی و توسعه دانشگاه جهت  –  6

  مورد داوري) 284اً نزدیک به نفر از اساتید داور مجموع 175(پرداخت حق الزحمه 

بررسی و ارسال اسامی ناظران تحصیالت تکمیلی در جلسات دفاع از پایان نامه هاي کارشناسی ارشد و دکتري به معاونت  –  7

  نظارت)جلسه  197نفر ناظر با  73(پرداخت حق الزحمه محترم پشتیبانی و توسعه دانشگاه جهت 

به معاونت محترم پشتیبانی و و ارسال اسامی دانشجو 460پروپوزال دانشجویان دکتري و ارشد براي محاسبه و ثبت کمک هزینه  - 8

  .هزینه پرداختتوسعه دانشگاه جهت 

نفر از دانشجویان جهت استفاده از  فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور  6تشکیل پرونده و سایر امور مربوط به اعزام –  9

  ویژه دانشجویان دکتري.

نفر از دانشجویان جهت استفاده از  فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل کشور  11تشکیل پرونده و سایر امور مربوط به اعزام  – 10

  ویژه دانشجویان دکتري.

  مجوز برگزاري آزمون جامع. 48صدور – 11

  مورد نمره آزمون جامع. 55بررسی و ثبت  –  5

 مجوز دفاع از رساله دکتري. 42صدور  –  12

  پروپوزال دکتري . 60بررسی و ثبت نهایی -13

 
نفر از دانشجویان دکتري و کارشناسی ارشد شامل صدور تأییدیه ایرانداك، بررسی و  241انجام امور و تسویه حساب با –  14

ایرانداك و تحصیالت تکمیلی و  ،، تحویل سی دي هاي مربوط به کتابخانه ملی ایرانجام پایان نامهنگارش و ان نحوهنظارت بر 



 امور در سامانه گلستان.سایر بررسی انجام 

تکمیلی  مورد از مشکالت آموزشی دانشجویانی که در قالب کاربرگهاي طرح مشکل آموزشی به تحصیالت 84بررسی – 15

سایر وحذفواحد، حذفترم،معادل سازي، انصرافی، ی، تمدید سنواتانتقال،مرخصی،مهمان ،از قبیلدانشگاه ارائه شده بودند 

 آنها در شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه یا ارجاع به کمیسیون موارد خاص.نمودن طرح ممشکالت دانشجویی و

شوراي ، شوراي آموزشی، شوراي پژوهشی،مانند:کمیسیون موارد خاصشرکت مستمر در جلسات شوراهاي مختلف – 16

 و شوراي پردیس خودگردان. انتشارات

  .دانشجویان به وزارتخانه ها، و موسسات پژوهشی جهت همکاري و مساعدت با موضوع پایان نامه آنهانفر از  20معرفی - 17

 مورد صدور کد استادي براي استادان راهنماي دوم و یا مشاور خارج از دانشگاه. 13انجام - 18

 و یا مشاوره استادان داخلی براي دانشجویان سایر دانشگاه ها. مورد صدور مجوز راهنمایی 8انجام – 19

 .دانشجو در زمان دفاع و صدور مجوز دفاعتمدیدسنواتبررسی نمرات و – 20

 ثبت و تأیید درخواست تمدید سنوات دانشجویان در سیستم گلستان.- 21

  .ها تکمیلی دانشکدهپاسخ گویی وراهنمایی دانشجویان و همکاري با کارشناسان تحصیالت - 22

  

  

  

  


