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 رتجلسه هيأت رئيسهصو
 

 

در محل دفتر ریاست دانشگاه پس از تالووت ییالاتا از    14030ساعت  22/00/44جلسه هیأت رئیسه در روز یکشنبه مورخ 

 قرین کریم تشکیل و پس از بحث و شور، درخصوص موارد ریل اتخار تصمیم گردیذ.
 

 

9- َُتری ارائِ شدُ تَسط هعاًٍت پژٍّشی هطرح ٍ پس از تصوَیة  ًاهِ کارشٌاسی ارشد ٍ رسالِ دک ًاهِ کوک ّسیٌِ پایاى شی

 اجرا شَد. 95هقرر شد تصَرت آزهایشی تا آخر شْریَر هاُ سال 

10- 1394ًاهِ کارشٌاسی ارشد ٍرٍدی  تٌا تِ پیشٌْاد شَرای پژٍّشی، سقف هثلغ اعتثار ّر پایاى   ِ ّوای ًروری،    تورای رشوت

، 9تِ ترتیة هعادل  1394ٍ  1393هیلیَى ریال ٍ ترای ّر رسالِ دکترای ٍرٍدی  9ٍ  6، 3تِ ترتیة هعادل  ،ٍ عولی عولی-ًرری

 هیلیَى ریال هقرر گردید. 27ٍ  18

11-  1393ًاهوِ کارشٌاسوی ارشود ٍرٍدی     رعایت هصَتِ شَرای تحصیالت تکویلی هثٌی تر تعییي سقف هثلغ اعتثار ّر پایواى 

توِ   1392هیلیَى ریال ٍ ترای ّر رسالِ دکترای ٍرٍدی  6ٍ  5/4، 3رتیة هعادل تِ ت ،ٍ عولی عولی-ّای ًرری، ًرری ترای رشتِ

هیلیَى ریال هَرد تأکید قرار گرفت ٍ هقرر شد هاًدُ اعتثار ایشواى ًیوس توا سوقف ایوي هثوالغ،  ثو          18ٍ  5/13، 9ترتیة هعادل 

 ّسیٌِ گردد. ًاهِ جدید )پیَست( تِ حساب اساتید راٌّوا )ی اٍل( ٍاریس ٍ از ایي  ری  شیَُ

12- دکتورای   1392ًاهِ/رسالِ ٍ تسَیِ حساب تا داًشجَیاى کارشٌاسوی ارشود ٍرٍدی    هقرر شد پرداخت کوک ّسیٌِ پایاى ٍ

 ٍ قثل از آى  ث  رٍال پیشیي اًجام شَد. 1391ٍرٍدی 

 
 

 

 اعضاي حاضر0

 نام و نام خانوادگي/ سمت

 ّیأت رئیسِهحترم داًشگاُ ٍ رییس  رئیس-جوشیدیجٌاب آقای دکتر --1

 حجت االسالم ٍالوسلویي حاج آقای قْرهاًی سرپرست هحترم دفتر ًْاد ًوایٌدگی هقام هعرن رّثری در داًشگاُ -2

 عضَ ّیأت رئیسِهعاًٍت هحترم اداری ٍ هالی داًشگاُ ٍ   -هلکیجٌاب آقای دکتر  -3

 عضَ ّیأت رئیسِی ٍ اجتواعی داًشگاُ ٍ هعاًٍت هحترم فرٌّگ -جٌاب آقای دکتر تْراهی -4

 عضَ ّیأت رئیسِهعاًٍت هحترم داًشجَیی داًشگاُ ٍ  -ًجفیاىجٌاب آقای دکتر  -5

 عضَ ّیأت رئیسِهعاًٍت هحترم پژٍّش ٍ فٌاٍری داًشگاُ ٍ  -صثا  جٌاب آقای دکتر -6

 رئیسِعضَ ّیأت هعاًٍت هحترم آهَزشی داًشگاُ ٍ   -خادهی آقای دکترجٌاب   -7

 هعاًٍت هحترم ترًاهِ ریسی ٍ ًرارت راّثردی ٍ عضَ ّیأت رئیسِ-جٌاب آقای دکتر عثاسی   -8
 اصل صورتجلسه به امضاي اعضاي حاضر رسیذه است.

 

                                                                                                                                                                  باتشکر

 اصغر احمذي

 مذیر دفتر حوزه ریاست
 


