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تاریخ:

پیوست:

شماره:

سرکار خانم دکتر اکرم آزاد
عضو محترم هیأت علمی گروه آموزشی کاردرمانی

با سالم و احترام

با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب علمی ارزشمند جنابعالی به مدت یکسال به عنوان "مسئول تحصیالت 
تکمیلی گروه آموزشی کاردرمانی" منصوب می شوید. امید است با توانمندیهای شما شاهد تحقق بیش ار پیش 
در زمینه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی اعضای هیئت علمی گروه کاردرمانی و انجام 

اقدامات زیر باشیم: 
تعیین جدول ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد برای هر یک از اساتید گروه  -١

آموزشی کاردرمانی طبق آیین نامه تحصیالت تکمیلی مصوبه داخلی گروه کاردرمانی
تعیین جدول الویت پذیرش دانشجو در مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد برای هر یک از اساتید گروه آموزشی  -٢

کاردرمانی طبق آیین نامه تحصیالت تکمیلی مصوبه داخلی گروه کاردرمانی
حضور، نظارت و هدایت جلسات دفاع پروپوزال، پیش دفاع وپایان نامه مقطع دکترا  -٣

حضور، نظارت و هدایت جلسات دفاع پروپوزال وپایان نامه مقطع کارشناسی ارشد و یا معرفی جایگزین به  -٤
مدیر گروه

تعیین یک داور داخلی و یک داور خارجی پایان نامه دکترا با نظارت بر شورای تحصیالت تکمیلی -٥
ثبت عنوان، اسامی تیم پژوهش و داوران پایان نامه های تحصیالت تکمیلی، تاریخ دفاع پروپوزال/پایان نامه  -٦

و گزارش آن در پایان هر نیمسال به مدیر گروه
زمانبندی و کنترل ارائه گزارشات سه ماهه، شش ماهه و یک ساله دانشجویان دکترا -٧

کنترل مقاالت مستخرج از پایان نامه دانشجویان دکترا -٨
نظارت بر قرارداد مقاالت مستخرج از پایان نامه های مقطع دکترا با دو استاد راهنما -٩

١٠-نظارت بر شورای تحصیالت تکمیلی گروه آموزشی کاردرمانی
١١-برگزاری جلسات توجیهی برای دانشجویان جهت انتخاب استاد و موضوع پایان نامه و آشنا نمودن انها با 

آیین نامه تحصیالت تکمیلی
توفیق روزافزون شما را از خداوند باریتعالی خواستارم.

ارادتمند


