اساس نامه کمیته مشورتی دانشجویان
مرکز مطالعات و توسعه آموزش
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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«بسمه تعالی»

مقدمه:
در همین رابطه اگرچه برای دانشگاه اهداف و رسالتهای متعددی را برشمرده اندد امدا آمدوزش و
تربیت دانشجو «مهمترین عنصر وجودی دانشگاه»که متخصصان و مدیران آینده کشور را تشکیل
می دهند شاید مهمترین رسالت دانشگاه محسوب گردد .در این میان دانشجویان می توانندد بدا
تشکیل کمیته و هسته هایی در جهت رسیدن به اهداف عالیه دانشگاه در زمینده هدای مختلد
آموزشی پژوهشی و ...گام بردارند.

با توجه به نقش کلیدی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در هدایت دانشجویان و این
که ارتقای سطح آموزشی دانشگاه منجر به ایجاد نیروی کار مؤثر و مورد نیاز جامعه و در نتیجه
ارتقای سطح سالمت جامعه می شود .رسالت کمیته مشورتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی ایجادبستر مناسب به منظور جلب مشارکت دانشجویان درامورآموزش ورعایت اصل
مهم مشتری مداری است .تشکیل این کمیته باحضور دانشجویان منتخب دانشکده های تابعه
دانشگاه گامی مهم درراستای ارتقای علمی فناوری توانمند سازی جامعه دانشگاهی ودرنهایت
ارتقای کیفیت آموزش علوم پزشکی است .
2

فصل اول  :کلیات

تعری

کمیته:

به منظور توسعه و بهبود کیفیت آموزش تئوری و عملی گروه علدوم پزشدکی از یریدم کمد
همفکری در تدوین و بازنگری برنامه درسدی رشدته هدای مختلد

و

توانمندسدازی دانشدجویان

ارزشیابی اموزشی و پژوهش در اموزش و تصمیم گیری های کالن آموزشی دانشگاه بدا توجده بده
پاسخگویی به نیازهای روز جامعه فعالیت می نماید .این کمیته به هیچ گروه خاصی وابسته نبوده و
بدون هیچ گونه جهت گیری سیاسی در عرصه های مختل

آموزشدی و پژوهشدی در راسدتای

بهبود وضعیت آموزشی دانشگاه گام بر می دارد و از این پس در این اساسدنامه هدر جدا ندامی از
کمیته آورده شود منظور"کمیته مشورتی دانشجویان مرکدز مطالعدات و توسدعه آمدوزش علدوم
پزشکی"می باشد.
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«اهداف»
اهداف کلی:
 زمینه سازی برای بهره گیری از خالقیت ویرح ها وایده ها ی نوآورانه آموزشی دانشجویان
 بسترسازی تعامل وتبادل تجارب وفعالیتهای دانشجویی در حیطه آموزش علوم پزشکی

 اهداف جزئی:
 هدفمند کردن آموزش پزشکی با استفاده از روش های نوین آموزشی و فناوری روز
 آموزش و آگاه سازی دانشجویان در حیطه های مختل

آموزشی و رفاهی و پژوهشی

 ایجاد فرهنگ تعهد و احساس مسئولیت در برابر مسائل آموزشدی در بدین دانشدجویان و
اساتید
 ایجاد زمینه مناسب برای تجلی استعداد ها و برانگیختن فعالیت و شکوفای علمی و عملی
دانشجویان
 شناسایی دانشجویان نخبه و ممتاز و بهره گیری آنان در ارتقای فضای علمی دانشگاه
ایجاد بستر علمی-فرهنگی و رقابتی در جهت ارتقای سطح علمی دانشجویان از یریدم تشدکیل
سمینار ها کارگاه ها و اردو های علمی-آموزشی
4

هدف کاربردی:
 ارتقا سطح علمی دانشجویان جهت تربیت نیروی ماهر و متخصص آموزشی –درمانی مورد
نیاز جامعه

شرح وظای :



زمینه سازی برای بهره گیری از خالقیت و یرح ها و ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان



انتقال مشکالت ,انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در حیطه های آموزشی از یریم کمیته
مشورتی به سطوح مدیریت کالن آموزشی دانشگاه و معاونت آموزشی وزارت بهداشت



بسترسازی تعامل و تبادل تجارب و فعالیت های دانشجویی در حیطه های آموزش علوم پزشکی



ایجاد فرهنگ مشارکت و احساس مسئولیت در بین دانشجویان برای ارتقای کیفی آموزشی



بستر سازی برای تعامل آگاهانه؛ علمی و فعال دانشجویان با نظام آموزشی جاری در جهت ارتقاء
برنامه های آموزشی
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فصل دوم  :ساختار
نمودار تشکیالتی کمیته مشورتی دانشجویان دانشگاه :

مرکز مطالعات و
توسعه آموزش علوم
پزشکی

کمیته مشورتی
دانشجویان
مدیر مرکز مطالعات
یا نماینده ایشان

دبیر کمیته

مسوالن دانشجویی
دانشکده ها

مسوول دفتر استعداد
درخشان

نمایندگان 12
دانشکده

6

اعضای مدعو
دانشجو

اعضای مدعو هیات
علمی

فصل سوم  :ریاست کمیته

بند « :3تعری »

ریاست یکی از اعضای هیئت علمی(ترجیحا از اعضای هیئت علمی مرکز مطالعات و توسعه
آموزش پزشکی دانشگاه یا عضو هیات علمی همکار با مراکز توسعه در دانشکده ها یا دانشگاه) بوده
و عالقمند به تعامل با دانشجویان و همکاری با این کمیته می باشد و همچنین دارای سوابم مدیریتی
و اجرایی باشد.
بند « :2نحوه انتخاب»

ریاست کمیته توسط ریاست مرکز توسعه و مطالعات آموزش پزشکی برای مدت دو سال از بین افراد
واجد شرایط و عالقه مند انتخاب می شود .انتخاب مجدد وی برای دوره های بعدی بال مانع است .
بند « :1وظای »
 .3نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت و هماهنگی علمی و عملی کمیته مرکزی و کمیته های
دانشکده ای
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 .2ایجاد ارتباط بین مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و اساتید و مسئولین دانشگاه در
جهت نیل به اهداف کمیته دانشجویان
 .1گزارش مستمر عملکرد کمیته به ریاست و مدیریت مرکز  EDCدانشگاه
 .4مدیریت مالی و اداری کمیته مرکزی
 .5نظارت بر کلیه فعالیت های آموزشی  -پژوهشی کمیته مرکزی
 .6شرکت در جلسات کمیته مرکزی و زیرگروههای مربویه و تایید فعالیت های آنها
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فصل چهارم  :دبیر کمیته

بند « :3تعری »

دبیر یکی از دانشجویان کمیته که دارای سوابم علمی و پژوهشی قابل قبول در زمینه آموزش علوم
پزشکی و دارای شرایط زیر باشد:
-3حداقل یکسال عضویت دائم در کمیته یا سدابقه فعالیدت در زیدر گروههدای مراکدز توسدعه
دانشکده یا دانشگاه را دارا باشد.
 -2دارای پایبندی به اخالق حرفه ای
بند « :2نحوه انتخاب»

وی با رأی کمیته مرکزی از بین کاندیدا ها و با تائید ریاست کمیته و با حکم مدیریت مرکدز توسدعه
دانشگاه به مدت  3سال انتخاب می گردد.
بند « :1وظای »
 .3انجام کلیه امور اجرایی کمیته با تایید ریاست کمیته
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 .2ارائه برنامه عملیاتی  6ماهه فعالیت های کمیته به سرپرست
 .1گزارش عملکرد  3ساله به مجمع عمومی
 .4هماهنگی بین دبیران کمیته دانشکده ها و نظارت بر فعالیت آنها
 .5نظارت بر اجرای درست اساسنامه
 .6ارتباط و هماهنگی با سایر کمیته های دانشجویی در سطح کشور و بین الملل
 .7ارتباط مستمر با ریاست کمیته
 .8مسئول جلسات کمیته مرکزی
 .3عزل و نصب مسئول گروه های کمیته دانشگاه
 .31تعیین مسئول گروه ها ی دانشگاه با نظر کمیته مرکزی
 .33براورد هزینه ها وتخمین بودجه ساالنه مورد نیاز کمیته مرکدزی و کمیتده دانشدگده هدا در
انتهای هر سال مالی و ارائه ان به کمیته مرکزی کمیته
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بند « :4عزل»

در صورت عدم انجام وظای

دبیر با پیشنهاد ⅔ اعضای کمیته مرکزی مبنی بر عزل دبیر ریاست

کمیته پس از بررسی به کمیته اعالم خواهد کرد.
ریاست کمیته در صورت موجه تشخیص دادن پیشنهادات شدورا حدداک ر ظدرف مددت 2هفتده
میبایست کمیته مرکزی را تشکیل و به استناد بند  3فصل چهارم فرد واجدد شدرایط دیگدری را
مشخص کند و ابالغ نماید.

تبصره  :3بررسی ماهیانه عملکرد مسئولین گروه ها توسط دبیر انجدام مدی شدود و وی مدی تواندد
پیشنهاد ابقا یا عزل مسئول را هر  1ماه ی

بار در شورای مرکزی مطرح نماید .متعاقبا تصمیم گیری

انجام می گردد.
تبصره  :2منظور از سوابم علمی در مورد دبیر کمیته شرکت فرد در دوره ها و کارگاه های آموزشدی
مرتبط با آموزش علوم پزشکی می باشد.
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فصل پنجم  :کمیته مرکزی

بند « :3تعری »

این کمیتده مجموعده ای از اعضدای فعدال دانشدجویی دانشدکده هدا ی مختلد

دانشدگاه علدوم

پزشکی(دبیران دانشکده ها) به همراه ریاست کمیته می باشدکه به عنوان نهاد تصمیم گیرنده کلدی
در جهت اهداف کمیته گام بر می دارند.
بند « :2اعضای شورای مرکزی»
 .3مدیر مرکز مطالعات یا نماینده ایشان بعنوان ریاست کمیته
 .2دبیر دانشجویی کمیته
 .1ی

نفر نماینده از هر دانشکده به انتخاب و صالح دید مسئول  EDOهمدان دانشدکده(دبیر

کمیته دانشکده )
 .4سرپرست واحد استعداد درخشان دانشگاه
 .5اعضای مدعو از بین اعضای کمیته مشورتی اساتید
 .6اعضای مدعو از بین اعضای کمیته مشورتی دانشجویان
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بند « :1وظای »
 .3سیاست گذاری سالیانه کمیته مرکزی و دانشکده ها در چهارچوب سیاست های مرکز
 .2تعیین و نوع ساختار کمیته های دانشکده ای
 .1تصمیم گیری در مورد مسائل مربوط به کمیته
 .4بررسی مستمر و پیشنهاد جهت تکمیل اساسنامه کمیته
 .5تشکیل کمیته های مختل

نظیر :آموزش پژوهش  ...و نظارت بر عملکرد آنها

 .6رسیدگی به ثبت و نگهداری حساب ها
 .7برگزاری انتخابات دبیر کمیته مرکزی دوره بعد
 .8نظارت بر فعالیت های دبیر کمیته

تبصره  :3جلسات شورای مرکزی هر ماه حداقل ی

بار برگزار می گردد .جلسات با حضدور(⅔) کدل

اعضا رسمی است و تصمیم گیری های آن با رأی اک ریت حاضرین سندیت دارد.
تبصره  :2حضور ریاست دفتر استعداد درخشان یا ریاست کمیته در جلسات جهت رسدمیت یدافتن
مصوبات الزامی است.
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فصل ششم  :گروه مشاور
بند « :3تعری » :

گروه مشاور مجموعه ای از افراد با تجربه و آشنا با مسائل آموزشی بوده که به مشاوره و همکاری بدا
کمیته مرکزی می پردازند وهمچنین عالقمند به همکاری با کمیته می باشد که توسط اعضای کمیتده
مرکزی به ریاست کمیته پیشنهاد می شوند.
بند « :2اعضای گروه مشاور»
 .3حداقل دو نفر از اساتید توانمند و با تجربه و آشنا با علم آموزش علوم پزشکی
 .2دو نفر شامل ی

دستیار پزشکی و ی

دانشجوی  Ph.Dکه آشنا بدا علدم آمدوزش علدوم

پزشکی باشند.
 .1مسئولین  EDOدانشکده ها

بند « :1وظای »
 .3مشاوره در زمینه فعالیت ها و جهت گیری کلی به دبیر و اعضای کمیته و زیرکمیته ها
 .2برگزاری جلسات سه ماهه با حضور نمایندگانی از شورای مرکزی به منظور بررسی و ارزیدابی
عملکرد و ارائه ی راه کارهایی در جهت بهبود عملکرد کمیته
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دفاتر دانشکده ها:
دفاتر کمیته مشورتی دانشجویان در دانشکده ها به ریاست سرپرست مرکز توسعه آموزش پزشکی هر دانشکده
تشکیل می شود .اعضای واجد شرایط در هر دانشکده در قالب شرایط زیر جذب می شوند.

شرایط عضویت دانشجویان در کمیته مشورتی دانشکده ها:



عالقه مندی به مسائل آموزشی(سابقه همکاری با EDC,EDOو همکاری در طرح های پژوهش در
آموزش و ) ......



داشتن ایده های نو برای ارتقای آموزش



پایبنذی به رعایت اخالق حرفه ای

دبیر کمیته در هر دانشکده یکی از اعضای فعال کمیته دانشکده می باشد که دارای سوابق علمی و پژوهشی
قابل قبول در زمینه آموزش علوم پزشکی است.
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دبیر کمیته در هر دانشکده به پیشنهاد کمیته دانشجویی هر دانشکده از بین افراد واجد شرایط به مدت یک
سال توسط مسوول  EDOدانشکده انتخاب می شود .دبیر کمیته هر دانشکده عضو شورای مرکزی کمیته
مشورتی دانشجویان می باشد.

وظایف دبیر کمیته در هر دانشکده مشابه وظایف دبیر کمیته مشورتی دانشگاه است .

هر دانشکده بر حسب توان خود می تواند زیر گرو ههای ذکر شده در ادامه این اساسننامه را داشنته باشند .و
مسوول هر گروه عضو گروه سیاستگذاری کمیته مشورتی دانشگاه در همان حیطه می باشد.
هر دانشکده فراخور شرایط آن دانشکده می تواند گروه اضافه تری داشته باشد .که پس از تایید شنورای مرکنزی
در دانشگاه می تواند در آن گروه عضو گیری و فعالیت نماید.
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فصل هفتم  :گروه آموزش و ایالع رسانی

بند « :3تعری »
گروه آموزش و ایالع رسانی مجموعه ای از اعضای دانشجویی فعال و عالقه مند به فعالیت در حیطه
های مختل

آموزشی را در هر دانشکده شامل می شود

بند « :2ارکان»
 .3مسئول کل گروه

 .2مسئولین زیر گروه ها

 .1اعضای گروه

بند « :1نحوه انتخاب مسئول کل گروه»
مسئول گروه از کاندیداها و با شرط فعال بودن با رأی گیری کمیته مرکزی انتخاب می شود.
بند « :4زیر گروه ها»
 .3گروه آموزش
 .2گروه ایالع رسانی
بند « :5نحوه انتخاب مسئولین زیر گروه ها»
مسئولین زیر گروه ها با پیشنهاد مستقیم مسئول گروه و انتخاب نهایی کمیته مرکزی هر دانشدکده
تعیین می گردند.
بند « :6اهداف»
 .3آشنایی دانشجویان با آخرین دستاورد های علمی و تخصصی در علوم پزشکی
 .2آشنایی دانشجویان با مهارت های مورد نیاز آموزشی در آینده شغلی آن ها

17

 .1آگاه سازی مدیران و اساتید از شرایط موجود آموزشی و خواسته های دانشجویان در حیطده
ی آموزش و نواقص و کاستی های آن
 .4آگاه سازی دانشجویان با نیاز هایشان در حوزه های مختل

آموزشی

 .5ایجاد پل ارتبایی بین دانشجویان و مسئولین آموزشی دانشگاه و انتقال نظرات دانشجویان و
ایجاد فرهنگ تعهد و احساس مسئولیت در برابر مسائل آموزشی در بین دانشجویان
بند « :7وظای »
 .3برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز دانشجویان به منظور ارتقاء سطح علمی دانشجویان
 .2تربیت دانشجوی مدرس در حوزه آموزش علوم پزشکی
 .1ایجاد پل ارتبایی بین دانشجویان و مسئولین
 .4معرفی کمیته و فعالیتهای آن در سطح دانشگاه و در سطح کشور از یریم :ایجاد نشریه ,وب
سایت...,
 .5همکاری و ارتباط متقابل با دانشکده های دانشگاه
 .6همکاری و ارتباط متقابل با دانشگاه های سراسر کشور
 .7کم

به برگزاری دوره های آموزش کوتاه مدت دانشجویی با همکاری واحدهای ذیربط

 .8حمایت مادی و معنوی از دانشجویان به منظور گذراندن دوره های آموزشی در دانشگاه هدای
داخل و خارج از کشور
 .3انتخاب و دعوت از اساتید توانمند جهت برگزاری کارگاه های آموزشی
 .31ارائه گزارش عملکرد ماهیانه گروه به دبیر کمیته و مسوول کروه آموزش کمیته مرکزی مستقر
در دانشگاه
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فصل هشتم  :گروه پژوهش در آموزش

بند « :3تعری »
گروه پژوهش در آموزش مجموعه ای از اعضای دانشجویی فعال و عالقه مند بده فعالیدت در حیطده
های مختل

پژوهش در آموزش در هر دانشکده را شامل می شود.

بند « :2ارکان»
 .2مسئولین زیر گروه ها

 .3مسئول کل گروه

 .1اعضای گروه

بند « :1نحوه انتخاب مسئول کل گروه»
مسئول گروه از کاندیداها و با شرط فعال بودن با رأی گیری کمیته مرکزی انتخاب می شود.

بند « :4زیر گروه ها»
 .3گروه مدیریت ایلالعات
 .2گروه پژوهش در آموزش علوم پزشکی
 .1گروه تألی

کتاب و راهنمای آموزشی

بند « :5نحوه انتخاب مسئولین زیر گروه ها»
مسئولین زیر گروه ها با پیشنهاد مستقیم مسئول گروه و انتخاب نهایی شورای مرکزی هر دانشکده
تعیین می گردند.
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بند « :6اهداف»
 .3ارتقا و گسترش فعالیت های پژوهشی در زمینه آموزش علوم پزشکی
 .2شناخت و بررسی روش های نوین در زمینه های مختل

آموزش

 .1بررسی وضعیت موجود آموزشی دانشگاه و ارائه پیشنهاد جهت ارتقدای وضدعیت آموزشدی
دانشگاه
 .4ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت هدای مدادی و معندوی دانشدگاه از فعالیدت علمدی و
پژوهشی دانشجویان در زمینه آموزش علوم پزشکی
 .5هدفمندکردن فعالیتهاب تحقیقاتی آموزشی در دانشجویان عالقمند به پژوهش در آموزش

بند « :7وظای »
 .3تعیین اولویت های پژوهشی در زمینه اموزش پزشکی و انجام یرح های پژوهشی در زمینده آمدوزش علدوم
پزشکی
 .2جمع آوری ایالعات در زمینه آموزش علوم پزشکی و تطبیم آن ها با شرایط فعلی سیستم آموزش
 .1تألی

و ترجمه متون آموزشی زیر نظر اساتید مربویه و توانمند

 .4تقویت کمی و کیفی پژوهش در آموزش
 .5گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش در بین دانشجویان
 .6گسترش دسترسی به منابع آموزش پزشکی در دانشگاه
 .7جلب همکاری دانشجویان دانشکده های مختل

در خصوص فعالیت های پژوهشی مربویه

 .8هدایت پایان نامه های دانشجویی به سمت پژوهش در آموزش
 .33ارائه گزارش عملکرد ماهیانه گروه به دبیر کمیته و مسوول کروه پژوهش کمیته مرکزی مستقر در دانشگاه
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فصل نهم  :گروه کمیته تخصصی آموزش پزشکی انجمن دانشجویان ایران)(IMSA-SCOME

کمیته تخصصی آموزش پزشکی ) (Standing Committee on medical educationیکی از
کمیته های تخصصی فدراسیون بین المللی انجمن های دانشجویان پزشکی جهان )(IFMSAاست
که با هدف پژوهش و افزایش آگاهی دانشجویان در زمینه آموزش پزشکی و افزایش تعامالت بین
المللی دانشجویان برای بهبود وضعیت آموزش پزشکی کشور های خود راه اندازی شده است .از
جمله فعالیت های این کمیته یراحی و اجرای پروژههای کشوری منطقه ای و جهانی برگزاری
کارگاههای آشنایی با آموزش پزشکی تبادل ایالعات و افکار با سازمان های جهانی مرتبط با آموزش
پزشکی فعال سایر کشور ها در این زمینه می باشد .

تبصره  :3در صورت تمایل این گروه گروه های دیگر کمیتهه بهرای ااهرای کارگهاه ههای ی وی هی هی
بایست با گروه ی ویش و اطالع رسانی هماهنگی و توافق بین ین دو صورت گیرد.
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فصل دهم  :گروه فرهنگی -آموزشی دانشجویان

بند « :3تعری »
گروه فرهنگی -آموزشی مجموعه ای از اعضای دانشجویی فعال و عالقه مند به فعالیدت در حیطده
های مختل

فرهنگی -آموزشی و تعامالت اجتماعی آموزش را در هر دانشکده شامل می شود.

بند « :2ارکان»
 .3مسئول کل گروه

 .2مسئولین زیر گروه ها

 .1اعضای گروه

بند « :1نحوه انتخاب مسئول کل گروه»
مسئول گروه از کاندیداها و با شرط فعال بودن با رأی گیری کمیته مرکزی انتخاب می شود.

بند « :4زیر گروه ها»
 گروه فضاهای فرهنکی در آموزش علوم پزشکی
 گروه تعامالت اجتماعی در آموزش علوم پزشکی
 گروه الگو سازی فرهنگی و اجتماعی در آموزش علوم پزشکی

بند « :5نحوه انتخاب مسئولین زیر گروه ها»
مسئولین زیر گروه ها با پیشنهاد مستقیم مسئول گروه و انتخاب نهایی کمیته مرکدزی تعیدین مدی
گردند.
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بند « :6اهداف»
 .3شناخت و بررسی فضاهای فرهنکی مورد نیاز در زمینه های مختل

آموزش

 .2تعیین وضعیت موجود فضاهای فرهنکی دانشگاه و ارائه پیشنهاد جهت ارتقای وضعیت آموزشی
دانشگاه

.1

شناخت و بررسی تعامالت اجتماعی مورد نیاز در زمینه های مختل

.4

تعیین وضعیت موجود تعامالت اجتماعی در دانشگاه و ارائده پیشدنهاد جهدت ارتقدای وضدعیت

آموزش

آموزشی دانشگاه

.5

شناخت و بررسی الگو های فرهنگی در آموزش

بند « :7وظای »
 .3تعیین شاخصه های فرهنگی الزم در گسترش آموزش پزشکی و انجدام یدرح هدای پژوهشدی
مرتبط
 .2جمع آوری ایالعات در زمینه تعا مالت فرهنگی و اجتماعی الزم آموزش علوم پزشکی و تطبیدم
آن ها با شرایط فعلی سیستم آموزش

 .1گسترش فرهنگ الگو سازی در آموزش در بین دانشجویان
 .4معرفی الگوهای آموزشی و فرهنگی و ایجاد تعامل دانشجویان با انها
 .5ارائه گزارش عملکرد ماهیانه گروه به دبیر کمیته و مسوول کروه فرهنگی کمیته مرکدزی
مستقر در دانشگاه
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فصل سیزدهم  :تأ ین نابع الی
بند :3
تأمین هزینه های جاری کمیته مرکزی بر عهده مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می
باشد که در این خصوص مکاتبات الزم توسط ریاست کمیته انجام می شود و پس از تأیید ریاست
مرکز ،اقدامات الزم در خصوص تأمین اعتبار انجام می گردد.

بند :2
تامین هزینه های جاری کمیته دانشکده ها از محل اعتبارات هر دانشکده پش از تاییدد در کمیته
مرکزی دانشگاه تامین می شود .کمیته مرکزی در جهت حمایت از کمیته های دانشکده سعی می
کند برای تامین اعتبار مورد نیاز دانشکده ها مساعدت نماید.

تبصههره

 :3بوداههه اههاری سههالیانه کمیتههه ای سههوی کمیتدده رکههزی و بهها تاییههد سر رسههت کمیتههه اهههت

تصویب به رکز طالعه و گسترش ی ویش علوم ز کی دانشهگاه یشهنهاد هی هود و ه
عاونت ا وی ی دانشگاه ابالغ خواهد د.

ای تاییهد بهه

کلیه هزینه های کمیته باید به تاییدریاست کمیته رسیده با د.

سایر هزینه های کمیته ها در قالب برنامه ها و پروزههای آموزشی تدوین و تامین می گردد .
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تشویق دانشجویان فعال کمیته ها:
 -1گواهی همکاری با مرکز توسعه دانشگاه جهت استفاده در گزینش هیات علمی
 -2تشهیالت در جهت پذیرش در دوره های دانشگاهی آموزش پزشکی
 -3لحاظ کردن در محاسبه پذیرش دانشجو بعنوان دانشجوی نمونه
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