
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 آیین نامه داخلی کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 معاونت آموزشی
 

 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 
 

 



 پیشگفتار

 ران دکت آنراز مشا یگیر هبهری دائمی برا ردانشجویان یکی از مشتریان اصلی نظام آموزشی هستند و وجود ساز و کا

 از هدانشجویی و استفاد یفعالیتها ی و انسجام بیشترگهماهن ،است . سازمان دهی یوررمسیر بهبود نظام آموزشی ض

آموزشی  یهااهی و برنامهگتی دانشراعم از وزا فسطوح مختل رتوسعه آموزش علوم پزشکی در ایشان د ظرفیت های

 یسازد . برامی رو توسعه آموزش علوم پزشکی آشکا مطالعات مراکز را درمند دانشجویی رنیاز به یک تشکل ساختا

علوم  یهاه اگدانش رکیفی آموزش د یتقارتی با مسؤولیت ارمشو یها میتهک  9831سال مهم از  ندستیابی به ای

طح س یتقاراست. با توجه به نیاز به ا هعلوم پزشکی تشکیل شد یها همانی و دانشکدرد پزشکی و خدمات بهداشتی

 رساختار ق آمایشی دطمنا یگیرشکل لتوسعه آموزشی و به دنبا یفعالیتها ردانشجویی د یها یتفعالکت و رمشا

از  پس ت.گرف رقرا رکاردستو در 813 ماه  رنامه از آذآیین ری گمان و آموزش علوم پزشکی بازنرت بهداشت دروزا

علوم پزشکی  یاهاگدانش و توسعه آموزشنویس و نظرخواهی از دانشجویان و مراکز مطالعات  نسخه اولیه پیش نتدوی

 یها نهایی اساسنامه کمیته نیافتی مترد نظرات للوم پزشکی و اعماهای ع و دانشکده یمانرو خدمات بهداشتی د

 .گردید ندانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی تدوی

  د:ونرمی رمعانی مشروح مربوط به کا رحات زیر داساسنامه اصطال نای رد: 1ماده 

   مان و آموزش پزشکیرت بهداشت دروزا ت: وزار

  ترکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزامر :مرکز مطالعات وزارت

  علوم پزشکی هدانشکد / هاگمرکز مطالعات و توسعه آموزش دانش :مرکز مطالعات دانشگاه

   علوم پزشکی هدانشکد /هاگکمیته دانشجویی توسعه آموزش مرکز مطالعات دانش: کمیته دانشجویی

  ن منطقهالدانشجویی مراکز مطالعات ک یها شبکه کمیته ه:  ن مطط الشبکه دانشجویی ک

 

  ترکمیته مرکز دانشجویی توسعه آموزش مرکز مطالعات وزا ی: کمیته مرکز



  ردانشجویی سراسر کشو یها مجمع عمومی کمیته : مجمع عمومی

  یان کمیته مرکزگآموخت تی دانشرکمیته مشو: کمیته مشورتی

 

مأموریت : 2ماده    
 یسترکه ب رعلوم پزشکی کشو یها هاگلب دانشطدانشجویی نهادهایی هستند متشکل از دانشجویان داو یها کمیته

                      نتقا آموزش علوم پزشکی کمک کنند. ایرد تا بتوانند به توسعه و ارآو دانشجویان فراهم می یمند برارساختا

آموزش علوم 9 هتوسع هحوزرتجربیات دانشجویان دری گذا و به اشتراک یتوانمندساز یبرا ی الزم اهها با بستر میتهک

 هاگجای یاتقرا یبرارا دارند لبی ط حمایت یبرا الزم یکنند تا با تربیت دانشجویانی که توانمند ش میالپزشکی ت

سب کی با کمک به دانشجویان برا ننمایند. همچنی یساز آموزشی ظرفیتی ها یساز تصمیم هزنجیر ردانشجویان د

                 هآموزش پزشکی آماد هحوزر مؤثر د یها رینوآو یهبرر یا برارها  آن ،خود یا و حرفه یشد فردرحداکثر 

بهبود وضعیت  یاستار رآموزش د رپژوهش دآموزشی  یها رینوآو فمختل یها عرصه رها د کمیته نسازند. ایمی

 .ندرداعلوم پزشکی گام برمی یها هاگآموزشی دانش

:دورنما 3ماده    

مانی و رعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی د یهاهاگاست که دانشجویان دانش ندانشجویی ای یهاکمیته ینماردو

 ره دک شناخته شوندکان اصلی توسعه آموزش علوم پزشکی ربه عنوان یکی از ا رعلوم پزشکی کشو یهاهدانشکد

تمام سطوح  رآموزش علوم پزشکی و د هحوز رد یاانه و توسعهرنوآو یزشیابی فعالیتهاا اجرا و ییزربرنامه ری،سیاستگذا

 .کت نمایندرت مشارمانی و وزارعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی د یها هاگدانش ،ها هآموزشی دانشکد یها برنامه

  :هدف 4ماده 

پزشکی و  آموزش علوم ریتوسعه و نوآوه حوز رکت دانشجویان درتقویت مشا طریقکیفیت آموزش از  یتقارا

  تقا آموزش خودرلبان اط تبدیل شدن ایشان به حمایت

 



  کمیته دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی :ساختار 5ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کمیته  رییس

   (مدیر مرکز مطالعات و یا یکی از اعضای هیات علمی)

 دانشجوییکمیته  دبیر

  ( دانشجو )

   کارگروه ها 

   کارگروه ارزشیابی
 آموزشیکارگروه 

آموزش -  )آموزش همتایان

 پاسخگو و .. 

 پژوهش در آموزشکارگروه 
آپ های آموزشی؛ ایده های نوآروانه،استارت 

    تدوین فرآیندهای جشنواره مشارکت در

روابط کارگروه 

    عمومی



 کمیته دانشجویی آموزش دانشگاه-6ماده 

 ننماید. ای آن فعالیت میی سیاست ها یاستار رو د هاگاست که زیر نظر مرکز مطالعات دانش یکمیته دانشجویی واحد

 .باشد می هشته و دانشکدربدون محدودیت  ،مند قهکمیته متشکل از دانشجویان عال

 

 :شرح وظایف 1 -6

مراکز مطالعات  سالت کلیی راستار رکمیته د ناست. ای هاگچوب مرکز مطالعات دانشرچا رفعالیت کمیته دانشجویی د

 :نماید د زیر فعالیت میرموا رده اگمرکز مطالعات دانش یها ها و برنامه چوب سیاسترچا رو د هاگدانش

 توسعه آموزشی یها فعالیت رکت درو جذب دانشجویان جهت مشا قتشوی ی،ساز هآگا (9

 رق: طزمینه آموزش علوم پزشکی از  ردانشجویان علوم پزشکی د یجهت توانمندساز رد بسترسازی (2

 دانشجویانی نیازها آموزشی مرتبط با آموزش علوم پزشکی مبتنی بر یها رهها و دو هگارکا ،هاارسمین ری. برگزافال

 زمینه آموزش علوم پزشکی ردانشجویی د یهابه دانشجویان و تشکلره ائه مشاورب. ا

 آموزش علوم پزشکی المللی مرتبط با نآموزشی ملی و بی یها برنامه رپ. جلب حمایت از شرکت دانشجویان د

زشکی از پ علوم آموزش هحوز رب دانشجویی درتجا لجهت تعامل و تباد یسانی و بسترسازرع الطا ،تباطراری برقرا( 8

 : یقرط

 اهیگون و برون دانشر. جلسات د فال

 هاجشنوارهها و ب. همایش

 ... و یمجاز یاعم از نشریات فضا فمختل یهاسانهرپ. 

های در چارچوب فعالیت ترآموزش علوم پزشکی وزا رد ریو نوآو لتحو یهابسته یساز هپیاد رد لکت فعارمشا(  4

 مرکز مطالعات دانشگاه از طریق: 

 وری در آموزش علوم پزشکی تحول و نوآ بابسته هایآشنا سازی دانشجویان  الف .

 روژه های دانشگاه در جهت پیاده سازی بسته های تحول ب. همکاری در پ

 مشارکت در انجام ماموریت های ویژه پذیرفته شده توسط دانشگاه  پ.



 نها آت. مشارکت در نقد اقدامات ذیل بسته های تحول و به روز رسانی 

 کیفی، خود ارززیابی و ارزیابی محولهمشارکت در ارزیابی 

 

 دانشجویی یهاکمیته یهازشیابیرار  کت درزیابی و مشارخودا( 5

یو شرو تهیه آ یو مستندساز هاگسایت مرکز مطالعات دانش وب رصفحه کمیته دانشجویی د نه داشتگوز نربه ( 3

 کمیته دانشجویی یها فعالیت

 ،نیازسنجی: سی اعم از رد ییزربرنامه ی زمینه رده اگمرکز مطالعات دانش یفعالیتها رکت درو مشا ریهمکا( 7

 زشیابیراجرا و ا ،راحیط

موزشی از های فعالیت های آزمینه ارزشیابیمطالعات دانشگاه در  ( همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز3

 طرق : 

ای هیات علمی ، کارکنان و                  های برنامه ، دوره اعض الف . مشارکت در طراحی ، اجرا و بازخورد ارزشیابی

 های آموزشی  فرآیند

  آموزشی مرتبط با دانشجویان یها نامه نها و آیی زشیابی سیاسترا رکت درب. مشا

انه رنوآو یها هاید بی هایزشیاراجرا و ا ،راحیطزمینه  رد هاگمرکز مطالعات دانش یها فعالیت رکت درو مشاری همکا( 1

  آموزش رآموزشی و پژوهش د

موزشی و تبدیل ایده به محصول ان در جهت مستند سازی فرآیندهای آ( بستر سازی برای آموزش دانشجوی91

 کاربردی

             ها و مجامع ملی و  همایش رانه آموزشی دانشجویان درنوآو یها رحطها و  ائه نتایج پژوهشرجلب حمایت از ا( 99

 گاهبا مدیریت مرکز مطالعات دانش گیهماهن قریطالمللی از  نبی

   بسترساز برا آموزش دانشجویان د جهت برد( 91

 

 

 



 شرایط عضویت : – 6-2

 این کمیته شامل دانشجویان فعال و عالقه مند به فعالیت در عرصه توسعه آموزش است که حایز شرایط زیر می باشند: 

 رد ریهمکا با مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش یا ریسابقه همکا) توسعه آموزشی یها به فعالیت یمند قهالع(9

یا همکاری در انجمن های علمی آموزشی زشی و آموی تقارا ینو برا یها هاید نآموزش یا داشت رپژوهش د یرحهاط

 (  و ...و یا افراد دارای ایده های نوآورانه معاونت فرهنگی دانشجویی

  خواست عضویترتحصیلی قبل از د لنیمسا نآخری رد 94 حداقل لاحراز معد (2

  محل تحصیل دانشجو هبه تأیید معاونت آموزشی دانشکد یا حرفه رفتا ر عدم سوء( 8

 

 :ساختار دانشگاهی کمیته 3 -6

 را درنامه داخلی  نساسنامه آییا ینعایت مفاد اراهی و گون دانشربا توجه به شرایط د هاگز مطالعات هر دانشکمر 3-8-9

 .درآورد اجرا می ینمود و به مرحله نتدوی شته هارجهت افزایش سطح فعالیت آموزشی دانشجویان تمامی 

   .دهد ا تشکیلرد نیاز خود رمو یهاگروراهی کاگدانشونرتواند بنا بر مقتضیات د کمیته دانشجویی می 2– 8 -3

مرکز مطالعات  مدیر توسط کمیته است که ندانشجویی ای یاعضا توسعه آموزش یکی ازدبیر کمیته دانشجویی  3-8-8

لسات و جره به اداف موظ ردد. دبیر کمیتهگ می نتعیی لمدت یک سا یبرا هاگنامه داخلی دانش نو بر اساس آییه اگدانش

د رمو رویی به مدیر مرکز مطالعات دگپاسخ  و فمختل یگروهاراک نی بیگکمیته و هماهنیف مدیریت مرتبط با وظا

  .باشد کمیته می یهافعالیت

آموزش  وسعهت کمیته دانشجویی ،انسانی کافی یو وجود نیرو هت تمایل دانشجویان یک دانشکدرصو رد 3-8-4

ی استار رد ها کمیته نو فعالیت ای هها تشکیل شدهدانشکد رآموزشی د نت مسؤولیربا سرپرستی و نظا هدانشکد

  .خواهد بود اهیگکمیته دانشی ها هگرورو هماهنگ با کاه اگکمیته دانشجویی توسعه آموزش دانش یها فعالیت

)نماینده دانشجویان یا  دانشجویک نفر رشته و مقطع تحصیلی  ،از هر ورودیها  دانشکدههر یک از در  3-8-4-9

 آیند. می در به عضویت کمیته دانشجویی توسعه آموزش آن دانشکده یک نفر منتخب دانشجویان(

 شود.می ابالغ اعضای کمیته ی دانشجویی توسعه آموزش دانشکده به صورت یکساله صادر  3-8-4-2



               پژوهش در آموزش و همکاری در پیشبردفعالیت های دبیر دانشکده بر اساس رزومه آموزشی ،  3-8-4-8

  گردد.می برنامه های اموزشی دانشکده انتخاب 

، رزومه آموزشی و نامه انگیزشی هر ساالنه لیست اعضای کمیته توسعه آموزش دانشکده EDOمدیر  3-8-4-4

 نماید. می به مرکز مطالعات ارسال کمیته دانشکده  دبیر را به همراه یک از اعضا

 و رییس دانشکده مربوطه  بهیک نسخه از صورتجلسات کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده  5 -8-4 -3

 شود.می به مرکز مطالعات ارسال رونوشت آن 

اهی کمیته دانشجویی توسعه آموزش و مشخصات دبیر کمیته گدانش ونرنامه د نآیی هاگمرکز مطالعات دانش 3-8-5

 .نماید ائه میرت ارسی و تأیید به مرکز مطالعات وزاربری برا رغ اساسنامه کشوپس از ابال هما 2 ا تا حداکثرر

   کمیته دانشجوییرییس  4 -6

مطالعات  مرکز با حکم مدیر)شناسان آموزشی مرکز رهیأت علمی/کای یا یکی از اعضا هاگمدیر مرکز مطالعات دانش

   یلزوم برا  درموا رت داشته و درفعالیت دانشجویان نظا نبر حس یئیس کمیته دانشجویی است. و( ر هاگدانش

 .نماید کمیته جلب حمایت می یالیتهافع

 

  جلسات کمیته دانشجویی 6 -5

 عمومی از با دعوت لسا ردر کمیته دانشجویی حداقل یک با یائه فعالیتهارنه جهت االجلسه عمومی سا 3-5-9

 .شود می ربرگزاه اگآموزشی دانش نمسؤولی رو با حضو هاگدانشجویان دانش

                   اساس کمیته دانشجویی بر نشود. همچنی ربرگزار یک باه جلسات کمیته دانشجویی باید حداقل هر ما 3-5-2

 .کند اقدام می ری خود نسبت به تشکیل جلسات کاه شد فتعری یها ها و فعالیت اولویت

امکان  هاگدانش با کسب موافقت مدیر مرکز مطالعات ،دستیابی به اهداف خود یاستار رکمیته دانشجویی د 3-5-8

 .داشت خواهدرا  هاگو دانش هدانشکد فسطوح مختل رآموزشی د نجلسات با مسؤولی ریبرگزا



وثر با پیشنهاد دبیر جلسه در نیمسال تحصیلی و عدم فعالیت م 2اعضا در بیش از هر یک از در صورت غیبت  3-5-4

 د مدیر مرکز مطالعات از عضویت در کمیته دانشگاه عزل شده و جایگزین بر اساس دستورالعمل تعیینکمیته و تایی

 .گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


