
 کمیته مشورتی 

انشجويان هسته مرکزي سیستم آموزش بوده و برايند حاصل از کلیه فعالیتهاي آموزشی تربیت فارغ د

التحصیالنی آگاه با توانايیهاي حرفه اي شايسته می باشد. لذا تشكیل کمیته مشورتی دانشجويی و استفاده از 

راهكاري در جهت توانمندسازي هرچه بیشتر ايشان و دستیابی به ديدگاهها و مشارکت ايشان در مسائل آموزشی 

 :فعالیت هاي اين کمیته به شرح زير می باشد .هدف آموزش ارزنده می باشد

   تشكیل کمیته مشورتی دانشجويی و اعالم فراخوان جهت عضويت دانشجويان عالقمند به همكاري در

 کمیته

   ی وي به دفتر مطالعات و توسعه آموزشتعیین نماينده براي کمیته مشورتی و معرف 

 مشارکت دادن دانشجويان عضو کمیته مشورتی در زمینه هاي آموزشی و پژوهشی 

 مسئولین تشكیل جلسات دوره اي دانشجويان عضو کمیته مشورتی با مدير و EDO 
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