
 

 

 بسمه تعالی

 2/2/49مورخ  صورتجلسه گروه مهندسی آب

 جلغِ شَرای آهَسشی گزٍُ هٌْذعی آة ثب ًبم ٍ یبد خذا آغبس ٍ هَارد سیز ثِ تصَیت رعیذ.  2/2/94در تبریخ 

دکتز هتیي فز در پبیبى ًبهِ خبًن ثْزاهغزی ثِ راٌّوبیی آقبی دکتز تزاثی هقزر گزدیذ ًبم ایشبى ثِ ثب تَجِ ثِ راٌّوبیی ّبی ارسًذُ آقبی  -1

 عٌَاى هشبٍر اضبفِ گزدد.

 در صَرت هَافقت اعتبد درط ٍ کلیِ داًشجَیبى هَافقت ثِ عول آهذ.  5/4/94ثِ   3/4/94ثب تغییز تبریخ اهتحبى عٌجش اس دٍر اس  -2

 آقبی دکتز ًصزاللْی جْت تْیِ کتبة ثِ ًوبیشگبُ کتبة اعشام گزدًذ.بى هقزر گزدیذ در صَرت اهک -3

 تعییي گزدیذ. 6/2/94تبریخ هصبحجِ آسهَى جبهع دکتزی آقبیبى پبرعبیی ٍ تَسًذُ جبًی رٍس یکشٌجِ  -4

 تعییي گزدیذ. 20/2/94تبریخ دفبع اس پزٍپَسال دکتزی خبًن ججبری ، تَسًذُ جبًی ، پبرعبیی ، تجزیشی ٍ هزادی ًضاد تبریخ  -5

هقزر گزدیذ آسهبیشگبُ ّیذرٍلیک تَعظ علی صوذی داًشجَی دکتزی گزٍُ راُ اًذاسی ٍ اًجبم آسهبیشبت ّیذرٍلیک ثزای کلیِ داًشجَیبى  -6

 رشتِ هٌْذعی آة ثِ تزتیت ٍرٍدی آغبس گزدد.

 اٍلَیت حق التذریظ اعبتیذ گزٍُ ثِ تزتیت سیز تعییي گزدیذ. -7

 ُ )ّیئت علوی(: اعبتیذ گزٍ 1اٍلَیت 

 : اعبتیذ داًشکذُ ٍ داًشگبُ )ّیئت علوی( 2اٍلَیت 

 : اعبتیذ هَفق حق التذریظ کِ در عبلْبی قجل ثب گزٍُ ّوکبری داشتِ اًذ 3اٍلَیت 

 : داًشجَیبى دکتزی گزٍُ 4اٍلَیت 

 : فبرغ التحصیالى گزٍُ ) ثب عبثقِ( 5اٍلَیت 

 عبثقِ(: فبرغ التحصیالى گزٍُ ) ثذٍى  6اٍلَیت 

 اًجبم گزدد. حشثبٍیهقزر گزدیذ تذریظ درط ریبضیبت ارشذ ٍ دکتزی تَعظ آقبی دکتز  -8

آقبی دکتز صوذ اهبهقلی سادُ ٍ آقبی دکتز عیغی هعزٍف پَر ،  داًشجَی دکتزی عبسُ ّبی آثی، داٍریي خبرجی پزٍپَسال خبًن ججبری -9

آقبی دکتز قوشی ٍ آقبی دکتز اهبهقلی سادُ ، داٍریي خبرجی ُ ّبی آثی، داًشجَی دکتزی عبسداٍریي خبرجی پزٍپَسال آقبی تَسًذُ جبًی 

 آقبی دکتز قوشی ٍ آقبی دکتز اهبهقلی سادُ تعییي گزدیذًذ. داًشجَی دکتزی عبسُ ّبی آثی،  پزٍپَسال آقبی پبرعبیی

 داخلی  داٍریي ، هلکی دکتز آقبی ٍ یًَغی دکتز آقبی،داًشجَی دکتزی عبسُ ّبی آثی  جبًی تَسًذُ آقبی پزٍپَسال داخلی  داٍریي -10

 .گزدیذًذ تعییي ًصزاللْی دکتز آقبی ٍ یًَغی دکتز آقبی،داًشجَی دکتزی عبسُ ّبی آثی  پبرعبیی آقبی پزٍپَسال

 در کشَر تزکیِ ثب ارائِ هقبلِ  هَافقت ثِ عوللی اًزصی ، آة ٍ هحیظ سیغت کٌفزاًظ ثیي الو ّفذّویيثب شزکت آقبی دکتز حقی آثی در  -11

 آهذ.

 هَافقت ثِ عول آهذ.911350006داًشجَی کبرشٌبعی هٌْذعی آة ثِ شوبرُ داًشجَیی حویذ پبیٌذُ  آقبیثب درخَاعت فزصت تحصیلی  -12

اى پبیبى ًبهِ ثزرعی اثزات آثیبری ثب پغبة شْزی ثز کبرایی هصزف آة ٍ عولکزد گیبُ فلفل عجش قلوی ثِ  ثزرعی اثزات آثیبری عٌَثب تغییز  -13

 ثِ عول آهذ.هَافقت  هزثَط ثِ خبًن اکزم حغیي ًضادثب پغبة شْزی ثز کبرایی هصزف آة ٍ عولکزد گیبُ فلفل دلوِ ای 

ثب عٌَاى ثزرعی رشذ ، عولکزد ، کبرایی هصزف آة ٍ تعییي تَاثع برشٌبعی ارشذ آثیبری سّکشی داًشجَی کپزٍپَسال خبًن رًٍبک کزاًی  -14

 تَلیذ لَثیب عفیذ تحت عطَح هختلف آثیبری هطزح ٍ هَرد تبییذ قزار گزفت.

 هبًع هی ثبشذ.ثب تَجِ ثِ ثزگشاری جلغِ دفبعیِ اس پزٍپَسال آقبی علی ًَری اهبهشادُ ای ، اًجبم هزاحل ثعذی تحقیق ایشبى ثال -15

 درٍط گذراًذُ ًبهجزدُ هَافقت گزدیذ. هعبدل عبسی کلیِ ثب هعبدل عبسی درٍط آقبی هحوذرضب حقیقی سادُ ثزرعی ٍ درخَاعت  -16



 

 

 

 اعضبی شَرای گزٍُ:

 

 دکتز اهیزحوشُ حقی آثی

 

 دکتز حغي تزاثی پَدُ

 

 دکتز حجت الِ یًَغی

 

 دکتز عجبط هلکی

 

 دکتز علی حیذر ًصزاللْی 


