
شتي ردماني استان گيالن  دااگشنه  علىم زپشكي و خدمات بهدا  
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راَىمب را  استبد تبئیذ ي ومًدٌ تُیٍ تکمیلی تحصیالت سبیت در مًجًد فزمت مطببك را خًد پیشىُبدی عىًان است مًظف داوشجً -1

 کسب ومبیذ .

 ن کتبب اعالم گزدد.آمبدگی دفبع اس عىًان تًسط استبد راَىمب بٍ مذیز گزيٌ آمًسشی اس طزیك اتًمبسیً -2

ريس پیش اس تبریخ دفبع عىًان ، مذیز گزيٌ آمًسشی درخًاست دلبع اس عىًان را بٍ مسًل دفتز تحصیالت تکمیلی  11حذالل   -3

 داوشکذٌ اس طزیك  اتًمبسیًن ارسبل ومبیذ.

تبییذ  ا َمبَىگ ومًدٌ ي فزمبب مزاجعٍ بٍ کبرشىبس دفتز تحصیالت تکمیلی سمبن دفبع را بب کلیٍ اعضبی شًر داوشجً مًظف است -4

 . پیشىُبد: حضًر حذالل دي داير اس چُبر داير تعییه شذٌ رسبلٍ داوشجًحضًر در جلسٍ را بٍ امضبی کلیٍ اعضب بزسبوذ.

  تکمیلی تحصیالت سبیت در مًجًد فزمت مطببك را خًد پیشىُبدی عىًان ایمیل طزیك اس جلسٍ، بزگشاری اس پیش َفتٍ یک حذالل  -5

 . دَذ لزار اسبتیذ شًرای تصًیب عىًان رسبلٍ داوشجًیبن دکتزای تخصصی  راختیب در

 :است الشامی آوُب حضًر ،تصًیب عىًان رسبلٍ داوشجًیبن دکتزای تخصصی شًرای جلسٍ بزگشاری جُت کٍ اعضبیی -6

 داوشکذٌ ریبست 

 آمًسشی معبيوت 

 پژيَشی معبيوت 

 ومبیىذٌ دفتز تحصیالت تکمیلی( یبتکمیلی ) تحصیالت مذیز 

 مزتبط مذیزان گزيٌ َبی آمًسشی 

 داوشکذٌ کٍ تًسط مذیز تحصیالت تکمیلی داوشکذٌ مشخص می شًد. علمی َیئت اعضبی اس دي داير داخلی حذالل 

  استبد راَىمب 

پس اس  ي ومًدٌ ارائٍ ستفبدٌ اس اسالیذدلیمٍ بب ا 15طی  حذاکثز را خًد پیشىُبدی عىًان ي یبفتٍ حضًر جلسٍدر  است مًظف داوشجً  - 7

 .ببشذ بًدن عىًان  پذیز امکبن ي ضزيرت اَمیت، بز اسبتیذ بب تبکیذ سًاالت پبسخگًی آن،

بب  اعالم می شًدبٍ يی صًرتجلسٍ طی شًرا را کٍ   پیشىُبدات  تًسط شًرای فًق الذکز،  عىًان تصًیب اس پس است مًظف داوشجً -8

 عىًان اعمبل ومبیذ.دفبع ر فزمت راَىمب د استبد وظبرت

تحصیالت تکمیلی بٍ کبرشىبس دفتز تحصیالت  لذکز ي ارائٍ صًرت جلسٍ تًسط مذیزفًق ا پس اس تصًیب عىًان تًسط شًرای -9

 تکمیلی، عىًان تصًیب شذٌ در سبیت داوشکذٌ لزار خًاَذ گزلت.

 


