
 کمیته پژوهشی گروه گفتار درمانی

ها این فعالیتگفتاردرمانی فعالیت می کند. بنابر گروه امور پژوهشی و نظارت بر این کمیته به منظور هدایت

 در سه حوزه انجام می شود .

 تحصیالت تکمیلی ربوط به دانشجویان در مقاطع الف : امور م 

  : کارشناسی امور مربوط به مقطع ب  

  : های مستقل اعضای هیات علمی گروه فعالیتمربوط به امور ج 

 

  جناب آقای دکتر ترابی نژاد تحصیالت تکمیلی:مربوط به دانشجویان در امور مسئول کمیته  

با  دکتری و کارشناسی ارشد اساتید مشاور هستند که  همکاران در این کمیته بر حسب مقطع تحصیلی

 مسئولیت آنها عبارتند از : . مسئول کمیته همکاری می کنند

  پیگیری و برنامه ریزی جهت ارائه موضوع دانشجو طبق زمانبندی ارائه شده در فلوچارت و طرح در

 جلسه گروه 

  مقطع دکتری(پیگیری جهت ارسال موضوع مصوب در گروه برای تحصیالت تکمیلی دانشکده ( 

   پیگیری جهت تشکیل جلسه دفاع از پروپوزال 

 ماهه  6کمیل و  ارائه گزارشات گیری جهت تپی      

 )پیگیری جهت برگزاری جلسه پیش دفاع پایان نامه ) مقطع دکتری 

  پیگیری جهت بر گزاری جلسه دفاع از پایان نامه 

  

 جناب آقای قربانی: سئول امور پروژه و پژوهش مقطع کارشناسی م 

اساتید مشاور مقطع کارشناسی هستند که با مسئول پروژه و پژوهش مقطع همکاران در این حوزه نیز 

 کارشناسی همکاری می کنند. مسئولیت آنها عبارتند از : 



  پیگیری موضوع و نگارش  پروپوزال در ترم پنجم 

  در ترم ششم و هفتم اجرای پروژه چگونگی پیگیری 

 و پژوهش  روژهمسئول امور پت به پیگیری نگارش و داوری پروژه در ترم هشتم و گزارش نمرا 

 در پایان ترم هشتمتوسط مدیر گروه جهت ثبت نمرات 

 سرکار خانم دکتر قلیچی ت علمی: یت پژوهشی مستقل اعضای هیامسئول حوزه فعال 

مسئول این حوزه فعالیتهای اعضای هییت علمی در پروژه های  مستقل را به مدیر گروه و اعضای هییت 

  : این گزارش شامل علمی گزارش می کند

  عنوان طرح مستقل 

  همکاران طرح 

    میزان بودجه و مصارف بودجه 

  گزارش وضعیت طرح در هر نیمسال تحصیلی 

   مقاالت منتج از طرح 

 


