
  

  

  :دانشگاه آموزشی شوراي اختیارات و وظایف و ءاعضا
  ؛)شورا رئیس( موسسه تکمیلی تحصیالت و آموزش معاون) 1

  مشابه؛ عناوین یا موسسه آموزشی خدمات امور کل مدیر) 2

  نیاز؛ حسب مشابه عناوین یا ایثارگر و شاهد امور کل مدیر) 3

  ها؛ آموزشکده و ها دانشکده آموزشی معاونان) 4

  .دانشگاه رئیس حکم و تأیید با تکمیلی تحصیالت و آموزشی معاون پیشنهادي علمی هیأت اعضاي از تن 4 میان از تن دو) 5

 حضور و.گردد می تشکیل) چهارم و دوم هاي هفته( ماه در بار دو) 10-12( ساعت دوشنبه روزهاي منظم طور به آموزشی شوراي جلسات
  .است الزامی جلسه مصوبات یافتن رسمیت براي اعضا حداقل

  : دانشگاه آموزشی شوراي اختیارات و وظایف

  رئیسه هیات تصمیمات و دانشگاه شوراي مصوبات اجراي زمینه ایجاد براي دانشگاه تکمیلی تحصیالت و آموزشی معاون با همکاري) 1

  : ازجمله آموزشی شوراي به تکمیلی تحصیالت و آموزشی مختلف هاي برنامه پیشنهاد و تدوین) 2

  تفکیکی صورت به کارشناسی و کاردانی مقاطع در آموزشی مختلف هاي برنامه -

  مصوبات چارچوب در درسی هاي برنامه اجراي نحوه در الزم تغییرات -

  آنها مورد در نظر اظهار و آموزشی هاي نامه آیین -

  مدت ومیان مدت کوتاه رسمی غیر آموزشی مناسب هاي طرح -

  پزشکی و کارشناسی و کاردانی هاي دوره در جدید دانشجوي پذیرش ظرفیت برآورد -

  .دهد می ارجاع شورا به دانشگاه تکمیلی تحصیالت و آموزشی معاون یا موسسه شوراي که مسائلی درباره نظر واظهار بررسی) 3

 اعضاي آموزش کیفیت بررسی و و کارشناسی و کاردانی هاي دوره و مقاطع در دانشگاه آموزشی کیفیت خصوص در نظر اظهار و بررسی) 4
  دانشگاه شوراي به ارائه جهت علمی هیات

  دانشگاه شوراي به نتیجه وارائه مصوب سرفصلهاي با تطبیق لحاظ از علمی هیات اعضاي طرف از شده ارائه وکتابهاي جزوات متون بررسی) 5

 از مجوز کسب و ارائه براي دانشکده وتایید آموزشی گروههاي پیشنهاد به بنا نیاز مورد هاي دررشته خارجی استادان از دعوت بررسی) 6
  قانونی سایرمراجع و آموزشی معاون

 عملی راهکارهاي پیشنهاد و مختلف موضوعات در آموزشی هاي برنامه و مقاطع ، ها رشته وضعیت از تحلیلی و اي دوره گزارشهاي تدوین) 7
 دانشگاه آموزشی شوراي به ارئه و موجود وضعیت بهبود جهت

  دانشگاه آموزشی شوراي معرفی
 به نآ وپیشنهاد آموزشی هاي برنامه وتدوین تهیه " منظور به که باشد می دانشگاه تخصصی شوراهاي از یکی ، دانشگاه آموزشی شوراي
  .گردد یم تشکیل " آموزشی هاي فعالیت درزمینه امکانات آوردن فراهم "و " اجرایی امور به کمک " و)  لزوم درصورت(  "دانشگاه شوراي


