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گا ه آزاد اسالمی استان رخاسان جنوبیدفتر توسعه آموزش و ژپوهش معاونت علوم زپشکی دانش  

:علوم زپشکی رشح وظایف دمریان رگوه اهی آموزشی  

  از رطیق ربرسی کارانهم دانشجویان رد ره رتم نظارت رب وضعیت تحصیلی دانشجویان  انجام امور رمبوط هب. 
  گاه قبل از تهیه ربانهم آموزشی، ژپوهشی و خدماتی اراهئ شده از رطیق شورای رگوه رب اساس مصوبات  شورای دانش

 .واحد/معاون آموزشی وانشکده/تحصیلی و زگارش آن هب رئیس رشوع ره نیمسال
  نظارت رب انتخاب واحد ردسی دانشجویان رگوه رمبوهط و ربرسی و اتیید انتخاب واحد دانشجویان مطابق با رسفصل

 .ردوس ات قبل از حذف و اضاهف
 دانشجویان ردوس انجام امور رمبوط هب معادل سازی. 
 هم اهی رمبوط هب رگوه آموزشی هب رهیک از اعضای رگوهغ بخشناهم اه و آیین انابال. 
 تهیه جدول ردوس ره نیمسال با تصویب شورای رگوه و اراهئ آن هب معاون آموزشی. 
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  رگوه هب معاونت علوم زپشکی و کیل منظم و اداره جلسات شورای رگوه  و اراهئ زگارش کار ،مصوبات و پیشنهادات ش ت
 .معاونت آموزشی

  گاهیرشکت رد جلسات  .دعوت شده از سوی ریاست، معاونین یا ساری مقامات دانش
 معاون علوم زپشکی ،معاون آموزشی رئیس شورای رگوه ، هب آن زگارشاعضای رگوه و  فعالیت ارزیابی سالیاهن ، 

 .واحدیا دانشکده 
  کاتبات رسمی و پیشنهاد نیاز اهی ژپوهشی ، مالی و تهیه لوازم ، کتاب اه  و ن شریات مورد نیاز و مصوب انجام کلیه م

 .واحدیا دانشکده  ، معاون علوم زپشکی ،معاون آموزشی رئیس شورای رگوه هب
 و مشاور تحصیلی اراهئ پیشنهاد رد خصوص نحوه  تقسیم بندی دانشجویان هب شورای رگوه بین اعضا هب عنوان استاد راهنما. 
  و نظارت رب حسن ارجای این ردوس.......پیگیری امور رمبوط هب کاراموزی و کارورزی  و. 
 گاه اه  هب شورای رگوه رب اساس رس فصل ردوساراهئ پیشنهاد تجهیز و راه ان  .دازی  کارگاه اه و آزمایش
 دانشکده/دمری ژپوهشی واحد هب شورای آموزشی رگوه  رطح اهی ژپوهشی مصوب  پیشنهاد ارسال. 
 نظارت رب رطح ردس اساتید رگوه. 
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 انی و تعیین واحد اهی ردسی آن اهارسال مصوبات شورای رگوه ردباره  دانشجویان انتقالی، میهم. 
  از حضور و غیاب ، ربانهم  هب اعضای هیات علمی و حق التدریس رگوه اعم ف محوهلنظارت رب حسن ارجای وظای

رزیی امتحاانت  اپیان رتم، کیفیت سواالت امتحانی با توهج هب رسفصل، اعالم هب موقع نمرات امتحانی و نظارت رد 
 .رپداخت حقوق یا حق التدریس و زگارش هب شورای رگوه

 ملی و بین المللی و سخنرانی اهی علمی هب شورای رگوهملی و بین امللی  و سخنرانی اهی  اراهئ پیشنهاد تشکیل همایش اهی. 
 کاری دمرسین دمعو و تقاضای جذب هیات علمی جدید هب شورای آموزشی واحد  .اراهئ پیشنهاد رد مورد دعوت هب هم
  رئیس ضا ربای شورای رگوه،تهیه زگارش اهی ادواری یا موردی  از پیشرفت یا ضعف اهی علمی و آموزشی اع ،

 .واحدیا دانشکده  معاون علوم زپشکی ،معاون آموزشی 
  ربزگاری جلسات مشاوره با ورودی اهی جدید و آشنا سازی آن اه با مقررات و ضوابط آموزشی و.... 
  کار مصوب هب شورای ( رد موارد نیاز ) ارسال هب موقع زگارشات و خالهص وضعیت تحصیلی دانشجویان و اراهئ راه

 .واحد/رگوه دانشکده

 


