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 بسمه تعالی

 پیش گفتار:

 دانشجویان یکی از ذینفعان اصلی نظام آموزشی هستند و وجود ساز و کار دائمی برای بهره گیری از مشارکت آنان در مسیر بهبود نظام

 آموزشی ضروری است. سازمان دهی، هماهنگی و انسجام بیشتر فعالیت های دانشجویی و استفاده از ظرفیت های ایشان در در توسعه ی

 سطوح مختلف اعم از وزارتی، دانشگاهی و برنامه های آموزشی، نیاز به یک تشکل ساختارمند دانشجویی را درآموزش علوم پزشکی در 

 کمیته های مشورتی با 3198 مراکز مراکز مطالعات و و توسعه آموزش علوم پزشکی آشکار می سازد. برای دستیابی به این مهم، از سال

 .علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و دانشکده های علوم پزشکی تشکیل شده استمسئولیت ارتقای کیفی آموزش در دانشگاه های 

 با توجه به نیاز به ارتقای سطح مشارکت و فعالیت های دانشجویی در فعالیت های توسعه ی آموزشی و به دنبال شکل گیری مناطق

 در دستور کار قرارگرفت. پس از3181 ن نامه از آذرماهآمایشی در ساختار وزارت بهداشت، درمان و آموزش علوم پزشکی، بازنگری آیی

 تدوین نسخه ی اولیه پیش نویس و نظرخواهی از دانشجویان و مراکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات

 وسعه آموزش علوم پزشکیبهداشتی درمانی و دانشکده های علوم پزشکی و اعمال نظرات دریافتی، متن نهایی اساسنامه کمیته های ت

 .تدوین گردید

 

 
 

 

 :در این اساسنامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند1 : ماده

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی : وزارت

 موسسه آموزش عالی علوم پزشکی وارستگانلعات و توسعه آموزش مرکز مطا :مرکز مطالعات دانشگاه

 موسسه آموزش عالی علوم پزشکی وارستگانلعات توسعه آموزش مرکز مطاه دانشجویی کمیت :کمیته دانشجویی

شگاهی و فناوری اطالعات یزماآعلوم  ،علوم تغذیه مربوط به هرکالم از سه رشته توسعه آموزش جوییدانش کارگروه های کارگروه هر رشته:

 موسسه آموزش عالی علوم پزشکی وارستگانلعات مرکز مطا سالمت

 موسسه آموزش عالی علوم پزشکی وارستگانشورای مرکزی دانشجویی توسعه آموزش مرکز مطا لعات  :شورا مرکزی

موسسه آموزش لعات مرکز مطا شگاهی و فناوری اطالعات سالمتیزماآعلوم  ،علوم تغذیهکارگروه رشته های  شورای دبیران :را دبیرانشو

عالی علوم پزشکی وارستگان



 مأموریت:  2 ماده

 رایب دساختارمن بستری که موسسه آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان داوطلب دانشجویان از متشکل است نهادی دانشجویی کمیته

 برای الزم بسترهای ایجاد با کمیته این. کنند کمک پزشکی علوم آموزش ارتقای و توسعه به بتوانند تا آورد می فراهم دانشجویان

 هک دانشجویانی تربیت با تا میکند تالش پزشکی علوم آموزش توسعه حوزه در دانشجویان تجربیات گذاری اشتراک به و توانمندسازی

. نماید سازی ظرفیت آموزشی، های سازی تصمیم زنجیره در دانشجویان جایگاه ارتقای برای دارند را طلبی حمایت برای الزم توانمندی

 ی حوزه در موثر های نوآوری رهبری برای را ها آن خود، ای حرفه و فردی رشد حداکثر کسب برای دانشجویان به کمک با همچنین

 وضعیت بهبود راستای در آموزش، در پژوهش و آموزشی های نوآوری مختلف های عرصه در کمیته این. سازدی م آماده پزشکی آموزش

 .برمیدارد گام دانشگاه آموزشی

 دورنما:  3 ماده

 هشناخت پزشکی علوم آموزش ی توسعه اصلی ارکان از یکی عنوان به دانشگاه دانشجویان که است این دانشجویی های کمیته دورنمای

 وحسط تمام در و پزشکی علوم آموزش حوزه در ای توسعه و نوآورانه های فعالیت ارزشیابی و اجرا ریزی، برنامه گذاری، سیاست در که شوند

 .نمایند مشارکت دانشگاه و ها دانشکده آموزشی های برنامه

 هدف:  4 ماده

 مایتح به ایشان شدن تبدیل و پزشکی علوم آموزش نوآوری و توسعه حوزه در دانشجویان مشارکت تقویت طریق از آموزش کیفیت ارتقای

 خود آموزش ارتقای طلبان

 ساختار: 5 ماده

 :از عبارتند دانشجویی کمیته اصلی ارکان

 دانشگاه آموزش توسعه کمیتهعلوم ازمایشگاهی و فناوری اطالعات سالمت ، علوم تغدیه  های رشته کارگروه های 1

 دانشگاه آموزش توسعه کمیتهرشته های  کارگروه های دبیران شورای 2

 دانشگاه آموزش توسعه کمیته مرکزی شورای 3

 دانشگاه آموزش توسعه کمیته رسانی اطالع و عمومی روابط کارگروه 4

 دانشگاه آموزش توسعه کمیته ارزیابی و داخلی روابط کارگروه 5

 دانشگاه آموزش توسعه دانشجویی کمیته 6

  



 کمیته دانشجویی آموزش دانشگاه - 6ماده

 کمیته دانشجویی، واحدی است که زیر نظر مرکز مطالعات دانشگاه و در راستای سیاست های آن فعالیت می نماید. این کمیته متشکل از

 .می باشدعالقه مند، بدون محدودیت رشته  دانشجویان

 :شرح وظایف6-1 -

 فعالیت کمیته دانشجویی در چارچوب مرکز مطالعات دانشگاه است. این کمیته در راستای رسالت کلی مراکز مطالعات دانشگاه و در

 :یت می نمایدچارچوب سیاست ها و برنامه های مرکز مطالعات دانشگاه در موارد زیر فعال

 آگاه سازی، تشویق و جذب دانشجویان جهت مشارکت در فعالیت های توسعه آموزشی.  3

 :بستر سازی در جهت توانمندسازی دانشجویان علوم پزشکی در زمینه آموزش علوم پزشکی از طرق.  2

 ر نیاز های دانشجوبرگزاری سمینارها، کارگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط با آموزش علوم پزشکی مبتنی ب 

 هماهنگی با دانشجویان، ارائه مشاوره به دانشجویان و تشکل های دانشجویی در زمینه آموزش علوم پزشکی 

 جلب حمایت از شرکت دانشجویان در برنامه های آموزشی ملی و بین المللی مرتبط با آموزش علوم پزشکی 
 

 :عامل و تبادل تجارب دانشجویی در حوزه آموزش علوم پزشکی از طریقبرقراری ارتباط، اطالع رسانی و بسترسازی جهت ت.  1

 جلسات درون و برون دانشگاهی 

 مایش ها و جشنواره هاه 

 رسانه های مختلف اعم از نشریات، فضای مجازی و ... 
 

 فعالیت های مرکز مطالعاتمشارکت فعال در پیاده سازی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی وزارت در چارپوب .  4

 :دانشگاه از طریق

 آشناسازی دانشجویان با بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی 

 همکاری در پروژه های دانشگاه در جهت پیاده سازی بسته های تحول 

 مشارکت در نقد اقدامات ذیل بسته های تحول و به روز رسانی آنها 

 ی های کیفی، خودارزیابی و ارزیابی های محولهمشارکت در ارزیاب 
 

 خودارزیابی و مشارکت در ارزشیابی های کمیته های دانشجویی.  5

ه تمیکی یت هالافع وآرشی ی زی و تهیهسا دتنه و مسادانشگالعات مرکز مط ایتس در وب جوییه دانشیتصفحه کمیتن روز نگه داش به.  1

 ییجودانش

 ارزشیابی همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه برنامه ریزی درسی اعم از نیازسنجی، طراحی، اجرا و. 7

 :مطالعات دانشگاه در زمینه ارزشیابی های فعالیت های آموزشی از طرقهمکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز .  9

 مشارکت در طراحی، اجرا و بازخورد ارزشیابی های برنامه، دوره اعضای هیات علمی، کارکنان و فرآیندهای آموزشی 

 مشارکت در ارزشیابی سیاست ها و آیین نامه های آموزشی مرتبط با دانشجویان 

پژوهش  ری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه طراحی، اجرا و ارزشیابی های ایده های نوآورانه آموزشی وهمکا.  8

 در آموزش

 بسترسازی برای دانشجویان در جهت مستند سازی فرایندهای آموزشی و تبدیل ایده به محصول کاربردی.  31



طریق  جلب حمایت از ارائه ی نتایج پژوهش ها و طرح های نوآورانه آموزشی دانشجویان در همایش ها و مجامع ملی و بین المللی از.  33

 هماهنگی با مدیریت مرکز مطالعات دانشگاه

 ب مرتبط با آموزش علوم پزشکی برای دانشجویان با مدیریت مرکز مطالعات دانشگاهکتتالیف و ترجمه .  32

 :شرایط عضویت6 -2-

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

 عالقه مندی به فعالیت های توسعه ی آموزشی 

 در آخرین نیمسال تحصیلی قبل از درخواست 34 احراز معدل حداقل 

 دانشگاه لعضویت فعال به مدت یک سال در کمیته های فعا 

 

 : ساختار دانشگاهی کمیته3-6 -

 جهت مرکز مطالعات دانشگاه با توجه به شرایط درون دانشگاهی و رعایت مفاد این آیین نامه، مجاز است آیین نامه ی داخلی را در. 1-1-3 

 .ن تمامی رشته ها تدوین نموده، ارزیابی، بازنگری کرده و به مرحله اجرا در می آوردافزایش سطح فعالیت آموزشی دانشجویا

 کارگروه های مورد نیاز خود را تشکیل دهد. که در این راستا شورای نشگاهیاکمیته ی دانشجویی میتواند بنا بر مقتضیات درون د.  1-1-2

 داخلی و ارزیابی، عالوه بر کمیته های دانشکده ای به ساختار کمیته مرکزی، شورای دبیران، کارگروه روابط عمومی و کارگروه روابط

 .دانشگاه اضافه شده اند

 دبیر کمیته ی دانشجویی توسعه آموزش یکی از اعضای دانشجویی این کمیته است که توسط مدیر مرکز مطالعات دانشگاه و.  1-1-1

 ردد. دبیر کمیته موظف به اداره ی جلسات و مدیریت مرتبط با وظایفبراساس آیین نامه ی داخلی دانشگاه برای مدت دوسال تعیین میگ

 .کمیته و هماهنگی بین کارگروه های مختلف و پاسخگویی به مدیر مرکز مطالعات در مورد فعالیت های کمیته می باشد

 ری اساسنامه کشوری، مرکز مطالعات دانشگاه آیین نامه درون دانشگاهی کمیته دانشجوییدر صورت تغییرات اساسی و ساختا . 1-1-4

ارائه  ماه پس از ابالغ اساسنامه کشوری، برای بررسی و تایید به مرکز مطالعات وزارت2 توسعه آموزش و مشخصات دبیر کمیته را تا حداکثر

 .می نماید

 ی: یرییس کمیته دانشجو4-6 -

 مدیر مرکز مطالعات دانشگاه یا یکی از اعضای هیئت علمی، رئیس کمیته دانشجویی است. وی برحسن فعالیت دانشجویان نظارت داشته و

 .درموارد لزوم کمیته جلب حمایت می نماید

 جلسات کمیته دانشجویی. 6-5

 اه و بادانشگ یانجومی از دانشوعم تودع ل بادر سیک بار  لاقدی حویجه دانشتی کمیاه تلیاارائه فع تالنه جهامی سوسه عملج1-5-6-

 .دوه برگزار میشازشی دانشگوولین آمئر مسوحض

ف یتعر یاه تلیاو فع اه تویس اولااسی برجویه دانشتین کمیند. همچوبرگزار ش یکباره اهر م لاقدحایدی بجویه دانشتت کمیاسلج2-5-6-

 یکندام مدری اقات کاسلج لبه تشکی نسب خوده دش

 اب تلسابرگزاری ج انامک هات دانشگالعامرکز مط دیرم تاافقوکسب م ا، بخود افداهه ی بتیابدس تایدر راس ییجوه دانشتکمی3-5-6-

  .دارد را ه گاف دانشتلح مخوزشی در سطوولین آمئمس

 



 ی : دبیر کمیته دانشجوی6--6

 ش دانشگاه می باشد. که مسئولیت دبیری کمیته ییک نفر از اعضای کمیته ی دانشجویی به انتصاب رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموز

 :سال برعهده میگیرد. وظایف این شخص به شرح زیر است2 توسعه ی آموزش دانشگاه را به مدت

 ریاست شورای مرکزی کمیته دانشگاه و شورای دبیران 

 تصویب پروژه های اجرایی توسط شورای مرکزی کمیته، در شورای دبیران 

 نظارت و مدیریت عمومی پروژه های اجرایی شورای مرکزی دانشگاه 

 ارائه گزارش فعالیت های شورای مرکزی و شورای دبیران به رئیس کمیته دانشگاه در جلسات منظم سه ماهه 

 مرکزی و ورایبرگزاری جلسات سه ماهه با حضور رئیس کمیته توسعه آموزش و معاونت آموزش دانشگاه )حضور همه ی اعضای ش 

 (شورای دبیران در این جلسات الزامی است
 

 :شورای دبیران. 6-7

 شود. که با رای حداکثری افراد حاضر در کارگروه آن رشته نعیین می گارگروه های هر رشتهشورایی است متشکل از دبیران 

 :به شرح زیر استکارگروه هر رشته شرح وظایف دبیر 

 برگزاری جلسات منظم و ارائه گزارش ماهانه از فعالیت های کمیته دانشکده 

 اهتصویب برنامه های اجرایی کمیته دانشکده در شورای دبیران دانشگ 
 

 : کمیته ی مرکزی )شورای مرکزی(. 6-9

 ی است متشکل از افرادی با سابقه فعالیت درخشان در کمیته ی توسعه ی آموزش در هر سطحی که بر اساس رزومه و نامه ییشورا

 تیاساسنامه و اسناد باالدسانگیزشی ارائه شده به دبیر، انتصاب می شوند. این کمیته موظف به انجام پروژه ها در سطح دانشگاه مطابق با 

الزم به ذکر است کلیه ی فعالیت های این کمیته، توسط کارگروه روابط داخلی و ارزیابی، نظارت می  .توسعه و تحول آموزش پزشکی است

رکزی به جلسات شورای م .مرکزی موظف به همکاری با کارگروه روابط داخلی و ارزیابی می باشند گردد و تمامی افراد حاضر در شورای

 .صورت ماهانه می باشد
 

 :کارگروه روابط داخلی و ارزیابی8-6-

 :نفر از اعضای شورای مرکزی که بر اساس رزومه و به انتصاب دبیر، موظف به انجام وظایف زیر هستند 1

 نظارت دقیق بر پروژه های در حال اجرای شورای مرکزی 

  دبیر کمیتهارائه ی گزارش موازی با گزارش مدیر پروژه به 

 بررسی گزارش های ماهانه ی شورای دبیران و ارائه ی آن به دبیر کمیته 

   و ارائه ی گزارش به دبیر کمیته از پروژه های مذکورکارگروه های هر رشته نظارت بر پروژه های جاری، در 

 .باشند الزم به ذکر است که تمامی اعضای کمیته ی توسعه ی آموزش، موظف به همکاری با این کارگروه می
 

 :روابط عمومی9-6-

 فردی است که به انتصاب دبیر، وظیفه ی اطالع رسانی برنامه ها در شبکه های مختلف، مدیریت صفحه ی مجازی کمیته، تبلیغات، آگاه

 .بخشی و ارتباط با افراد خارج از کمیته را بر عهده دارد

 
 

 


