
  

  :از عبارتند دانشگاه اي منطقه کمیته اعضاء
 بر و است شده لحاظ آن در دانشگاهها مختلف هاي تیپ از مناسبی توزیع که اي گونه به دانشگاهی آموزشی مدیران از جمعی 

  .گیرند می قرار گروه یک در آموزشی خدمات مرکز نظر اساس

 آموزشی خدمات مرکز رئیس ابالغ با و اي منطقه کمیته اعضاء سوي از که است دانشگاهی آموزشی مدیران از یکی که کمیته دبیر
  .گردد می انتخاب یکسال مدت به و دبیر عنوان به

  

  :دانشگاه اي منطقه کمیته اختیارات و وظایف
 حل جهت اجرائی راهکارهاي ارائه و کمیته به متبوع وزارت یا و مربوطه دانشگاههاي از دانشجویان ارجاعی هاي پرونده بررسی -1

  .آنان آموزشی مشکل

 به آنها ارجاع و باشد می خاص موارد کمیسیون نامه آئین و آموزشی هاي نامه آئین اختیارات از بیش که مواردي بررسی -2
  .کمیته آن اختیارات چارچوب در گیري تصمیم جهت آموزشی مقررات اجراي حسن بر نظارت کمیته

 و متبوع وزارت سوي از صادره دستورالعملهاي و ها بخشنامه آموزشی، هاي نامه آئین بهینه اجراي خصوص در اندیشی هم -3
  .سازمانها سایر

 همکاریهاي گسترش براي راهکارهائی تدوین و آموزشی قوانین اجراي جهت در بخشی بین هماهنگی و تجارب انتقال -4
  .دانشگاهها آموزشی خدمات کیفیت ارتقاء و منطقه دانشگاههاي بین آموزشی

  .متبوع وزارت به آموزشی هاي نامه آئین خصوص در ابداعی و اصالحی پیشنهادات ارائه -5

 بررسیهاي و بحث نتیجه ارسال و آموزشی مسائل زمینه در پیشنهادات و درخواستها موضوعات، پیرامون کارشناسی بررسی -6
  .ذیربط مراجع در نهائی تصویب جهت وزارتخانه به مذکور موارد خصوص در کارشناسانه

 .گردد می ارجاع اي منطقه هاي کمیته به متبوع وزارت طریق از که موضوعاتی بررسی -7

  : دانشگاه اي منطقه کمیته معرفی
 منطقه هاي کمیته آموزشی، خدمات کیفیت ارتقاء جهت مناسب راهکارهاي و همکاریها ارائه و دانشجویان آموزش مشکالت حل منظور به

 اي منطقه گروه 7 در متبوع وزارت آموزشی مقررات اجراي حسن بر نظارت کمیته مجموعه زیر عنوان به پزشکی علوم دانشگاههاي اي
  .شوند می تشکیل

  .گردد می تشکیل) تحصیلی نیمسال هر شروع از قبل هفته شش( سال در دوبار حداقل جلسات دانشگاه اي منطقه کمیته در
  .گردد می تشکیل کمیته اعضاء یا دبیر درخواست با العاده فوق جلسات نیاز صورت در


