
 دانشگاه:تحصیالت تکمیلی اعضای شورای 

 تحصیالت تکمیلی دانشگاه )رئیس شورا( مدیر 

 دانشگاه و تحصیالت تکمیلی معاون آموزشی 

  دانشگاه پژوهشی و فنآوریمعاون 

 دانشگاه مدیر امور آموزشی 

 تحصیالت تکمیلی دانشکده ها  معاونان آموزشی و 

  )معاون مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه )دبیر شورا 

 وظایف شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه:
 ها سیاست گذاری کالن در حوزه مسایل آموزشی و پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه با هدف ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش در این دوره 

  تحصیالت تکمیلی دانشگاه جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوبات شورای دانشگاه، تصمیمات هیأت رئیسه و آیین نامه و برنامه های مصوب مدیرهمکاری با 

 ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دوره های تحصیالت تکمیلی  سیاست گذاری و برآورد 

 بر اساس ضوابط و مقررات وزارت عتف آموزشی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری باز نگری و تدوین آیین نامه ها، دستور العمل ها و مقررات 

 مصوب ضوابط درچهارچوب درسی های برنامه اجرای نحوه در الزم تغییرات پیشنهاد 

 اظهارنظر درباره آنها و تکمیلی و وضع مقررات الزم تحصیالت های نامه آیین بررسی 

 دانشگاه شورای به مدت میان و مدت کوتاه یغیررسم آموزشی متناسب های طرح پیشنهاد 

  تحصیالت تکمیلی دانشگاه به شورا ارجاع می شود مدیربررسی و اظهارنظر درباره مسائلی که توسط شورای دانشگاه یا. 

  عاون مآن به بررسی کیفیت آموزشی دوره های تحصیالت تکمیلی در دانشگاه و بررسی کیفیت آموزشی اعضای هیأت علمی فعال در این دوره ها و ارائه گزارش

 دانشگاه آموزشی

  تکمیلی جدید در دانشگاه تحصیالت و دوره های گرایشرشته  نوگشاییبررسی پیشنهاد 

 رشته های جدید و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های دوره های تحصیالت تکمیلی تعیین کمیته های تخصصی نوگشایی 

 ارزیابی مصوبات قبلی شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه و تالش در جهت اصالح، رفع نواقص و بهینه سازی آن ها 

  کردن آن هاو به روز  بازنگری دوره ای آیین نامه ها و دستورالعمل های دوره های تحصیالت تکمیلی 


