
خبرنامه داخلی دانشکده مهندسی مکانیک
تهراندانشگاه -فنی دانشکده هاي پردیس 

:  در این شماره
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تهرانمکانیک دانشگاه 
یکمکاندانشکده مهندسی معرفی گروه ها و گرایش هاي -

انیک دانشجویان برگزیده دانشکده مهندسی مکفهرست -
93-94در سال تحصیلی 
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وتقویت ،ایجاد)3(مسئولیت،احساساینتقویت ودانشجویاناجتماعی
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در هر دوره برگزیدهنامه انتخاب دانشجویان آیینخود، براساس باال بردن سطح علمی ارج نهادن به تالش دانشجویان در منظور به 
زیده در دانشجویان برگمعدل حداقل . معرفی میگردنددانشکده توسط ریاست برتر دانشکده دانشجویان از ده نفر تحصیلی، 

سال گذشته به 4دانشجویان برگزیده . باشدواحد 34باید و مجموع واحدهاي گذرانده آنها حداقل 16دونیمسال الزم است باالتر از 
.شرح زیر می باشند

93ورودي 92ورودي 
)نایب رئیس(دکتر آذربایجانی -2 )رئیس(دکتر جهانبخش -1
مهندس معلمی-4 )خزانه دار(مهندس کریمی -3
مهندس میرنوروزي-6 )ردبی(مهندس عابدینی نسب -5
)عضو علی البدل(دکتر براتی -8 مهندس صفوي-7

)بازرس علی البدل(دکتر بهروزي  )بازرس(دکتر پورمند 

زهرا خدابخشی فر-6

سال نو 
مبارك

دانشکده مهندسی مکانیک

معرفی گروه ها و گرایش هاي تخصصی و شرح وظایف آنها در دانشکده مهندسی مکانیک

93-94مکانیک در سال تحصیلی دانشکده مهندسی برگزیده فهرست دانشجویان 

شرح وظایف گرایشهاي تخصصی 	
ل شوراي با توجه به دستورالعم(اطالع رسانی و تایید پایان نامه هاي کارشناسی )1(

کمیلی، تپایان نامه هاي تحصیالت ) پروپوزال(طرح پیشنهادي تصویب ) 2(، )آموزشی
بر برگزاري جلسات نظارت ) 4(ها، با برگزاري جلسه دفاع از پایان نامه موافقت ) 3(

تایید هیات داوران براي جلسه دفاع از طرح ) 5(ناظر، دفاع از طریق اعزام نماینده 
بررسی مواردي که توسط معاون آموزشی ) 6(دوره دکتري، ) پروپوزال(پیشنهادي 

تحصیالت تکمیلی در دستور قرار میگیرد-و یا معاون پژوهشی

شرح وظایف گروه ها
ي و اصالح برنامه هاي آموزشی و سرفصل هاپیشنهاد ) 1(

میلی، تکتحصیالت -دروس به شوراي آموزشی و یا پژوهشی
شنهاد آن برنامه هاي درسی نیمسال تحصیلی و پیتنظیم ) 2(

) 3(تکمیلی،تحصیالت -به شوراي آموزشی یا پژوهشی
راهکارهایی جهت ارتقاء دوره هاي آموزشی و بررسی 

پیشنهاد الزم به دانشکده


