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 بسمه تعالی

 پیش گفتار:

 

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

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

 ک تشکل ساختارمندی آموزش علوم پزشکی در سطوح مختلف اعم از وزارتی، دانشگاهی و برنامه های آموزشی، نیاز به یدر توسعه

 مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی آشکار می سازد. دانشجویی را در

مسئولیت ارتقای کیفی آموزش در دانشگاه های علوم پزشکی و  کمیته های مشورتی با 1389برای دستیابی به این مهم، از سال  

های با توجه به نیاز به ارتقای سطح مشارکت و فعالیت .است خدمات بهداشتی درمانی و دانشکده های علوم پزشکی تشکیل شده

آمایشی در ساختار وزارت بهداشت، درمان و آموزش علوم  گیری مناطقی آموزشی و به دنبال شکلهای توسعهدانشجویی در فعالیت

نویس و نظرخواهی از پیش ی اولیهتدوین نسخه در دستور کار قرارگرفت. پس از1396پزشکی، بازنگری آیین نامه از آذرماه 

های علوم پزشکی و بهداشتی درمانی و دانشکده مراکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات ،دانشجویان

 .تدوین گردید های توسعه آموزش علوم پزشکیاعمال نظرات دریافتی، متن نهایی اساسنامه کمیته
 

 :اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رونددر این اساسنامه  :  1 ماده

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی :وزارت

 وارستگاندانشگاه علوم پزشکی لعات و توسعه آموزش مرکز مطا: همرکز مطالعات دانشگا

 وارستگانآموزش عالی علوم پزشکی مرکز لعات ه دانشجویی توسعه آموزش مرکز مطامیتک :کمیته دانشجویی

 تعدادی از دانشجویان کمیته دانشجویی توسعه آموزش، عالقمند به بحث پژوهش در آموزش  :وهش در آموزشپژکارگروه 

 روابط عمومیبه پیگیری امور تعدادی از دانشجویان کمیته دانشجویی توسعه آموزش، عالقمند  :کارگروه روابط عمومی

 تعدادی از دانشجویان کمیته دانشجویی توسعه آموزش، عالقمند به پیگیری و توانمندسازی دانشجویان :یکارگروه توانمند ساز

 

 مأموریت:  2 ماده

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

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

 جایگاه ارتقای برای کندمی تالش پزشکی علوم آموزش حوزه در دانشجویان تجربیات گذاری اشتراک به و توانمندسازی برای

 رشد حداکثر کسب برای دانشجویان به کمک با همچنین. نماید سازیظرفیت آموزشی، هایسازی تصمیم زنجیره در دانشجویان

 های عرصه در کمیته این. سازدی م آماده پزشکی آموزش یحوزه در موثر هاینوآوری رهبری برای را هاآن خود، ای حرفه و فردی

 .داردبرمی گام دانشگاه آموزشی وضعیت بهبود راستای در آموزش، در پژوهش و آموزشی های نوآوری مختلف

 

 



 دورنما:  3 ماده

 یپزشک علوم آموزش یتوسعه اصلی ارکان از یکی عنوان به دانشگاه دانشجویان ،که است این دانشجویی های کمیته دورنمای

 یپزشک علوم آموزش حوزه در ایتوسعه و نوآورانه های فعالیت ارزشیابی و اجرا ریزی، برنامه گذاری، سیاست در که شوند شناخته

 .نمایند مشارکت دانشگاه و هادانشکده آموزشی هایبرنامه سطوح تمام در و

 

 هدف:  4 ماده

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

 خود آموزش ارتقای طلبان حمایت

 

 ساختار:  5 ماده

 :از عبارتند دانشجویی کمیته اصلی ارکان

 دانشگاه آموزش توسعه کمیته کارگروه پژوهش در آموزش 1

 دانشگاه آموزش توسعه کمیته رسانی اطالع و عمومی روابط کارگروه 2

 دانشگاه آموزش توسعه کمیته سازیتوانمند کارگروه 3

 

 کمیته دانشجویی آموزش دانشگاه: 6ماده

شکل نماید. این کمیته متهای آن فعالیت میدانشگاه و در راستای سیاستکمیته دانشجویی، واحدی است که زیر نظر مرکز مطالعات 

 .باشدمیعالقه مند، بدون محدودیت رشته  دانشجویان از

 :شرح وظایف 6-1

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

 :نمایدهای مرکز مطالعات دانشگاه در موارد زیر فعالیت میها و برنامهسیاستچارچوب 
 

 های توسعه آموزشیآگاه سازی، تشویق و جذب دانشجویان جهت مشارکت در فعالیت.  1

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

  ،های دانشجوهای آموزشی مرتبط با آموزش علوم پزشکی مبتنی بر نیازها و دورهکارگاهبرگزاری سمینارها 

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

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



 :برقراری ارتباط، اطالع رسانی و بسترسازی جهت تعامل و تبادل تجارب دانشجویی در حوزه آموزش علوم پزشکی از طریق.  3

 جلسات درون و برون دانشگاهی 

 هاها و جشنوارهمایشه 

 های مختلف اعم از نشریات، فضای مجازی ورسانه ... 

 وب فعالیت های مرکز مطالعاتچر آموزش علوم پزشکی وزارت در چارتحول و نوآوری د هایسازی بستهمشارکت فعال در پیاده.  4

 :دانشگاه از طریق

 های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکیآشناسازی دانشجویان با بسته 

 های تحولسازی بستههای دانشگاه در جهت پیادههمکاری در پروژه 

 هارسانی آنزروو ب های تحولمشارکت در نقد اقدامات ذیل بسته 

 های محولههای کیفی، خودارزیابی و ارزیابیمشارکت در ارزیابی 

 های دانشجوییهای کمیتهخودارزیابی و مشارکت در ارزشیابی.  5

ی هایتلافع وآرشیی زی و تهیهساد تنه و مسادانشگالعات مرکز مط ایتس در وب جوییه دانشتصفحه کمیتن داشروز نگه به.  6

 جوییدانشه تکمی

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

 :های آموزشی از طرقهای فعالیتهای مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه ارزشیابیهمکاری و مشارکت در فعالیت.  8

  اعضای هیات علمی، کارکنان و فرآیندهای آموزشیهای ، دوره ها های برنامهبازخورد ارزشیابیمشارکت در طراحی، اجرا و 

 های آموزشی مرتبط با دانشجویانمشارکت در ارزشیابی سیاست ها و آیین نامه 

 نوآورانه آموزشی وهای همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه طراحی، اجرا و ارزشیابی های ایده.  9

 پژوهش در آموزش

 سازی فرایندهای آموزشی و تبدیل ایده به محصول کاربردیازی برای دانشجویان در جهت مستندبسترس.  10

 ها و مجامع ملی و بین المللی ازها و طرح های نوآورانه آموزشی دانشجویان در همایشی نتایج پژوهشجلب حمایت از ارائه.  11

 با مدیریت مرکز مطالعات دانشگاهطریق هماهنگی 

 ب مرتبط با آموزش علوم پزشکی برای دانشجویان با مدیریت مرکز مطالعات دانشگاهکتتالیف و ترجمه .  12

 :شرایط عضویت 6-2

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

  فعالیت های توسعه ی آموزشیعالقه مندی به 

  در آخرین نیمسال تحصیلی قبل از درخواست 14احراز معدل حداقل 



 عضویت فعال به مدت یک سال در کمیته های فعال دانشگاه 

 : ساختار دانشگاهی کمیته 6-3

 ی داخلی را درنامهاست آیینمرکز مطالعات دانشگاه با توجه به شرایط درون دانشگاهی و رعایت مفاد این آیین نامه، مجاز  6-3-1

 .ها تدوین نموده، ارزیابی، بازنگری کرده و به مرحله اجرا در آوردجهت افزایش سطح فعالیت آموزشی دانشجویان تمامی رشته

ا تهای مورد نیاز خود را تشکیل دهد. که در این راسکارگروه نشگاهیاتواند بنا بر مقتضیات درون دکمیته ی دانشجویی می  6-3-2

 .انددانشگاه اضافه شده به ساختار کمیتهکارگروه پژوهش در آموزش، کارگروه روابط عمومی و اطالع رسانی و کارگروه توانمند سازی 

ی دانشجویی توسعه آموزش یکی از اعضای دانشجویی این کمیته است که توسط مدیر مرکز مطالعات دانشگاه دبیر کمیته  6-3-3

 ی جلسات و مدیریت مرتبطگردد. دبیر کمیته موظف به ادارهسال تعیین مییک ی داخلی دانشگاه برای مدت نامهبراساس آیین و

 .اشدبهای کمیته میهای مختلف و پاسخگویی به مدیر مرکز مطالعات در مورد فعالیتکمیته و هماهنگی بین کارگروه با وظایف

 نامه درون دانشگاهی کمیته دانشجوییکشوری، مرکز مطالعات دانشگاه آییندر صورت تغییرات اساسی و ساختاری اساسنامه   6-3-4

ماه پس از ابالغ اساسنامه کشوری، برای بررسی و تایید به مرکز مطالعات  2توسعه آموزش و مشخصات دبیر کمیته را تا حداکثر 

 .نمایدارائه می وزارت

 یی:رییس کمیته دانشجو  6-4

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

 .جلب حمایت می نمایدبرای آن درموارد لزوم کمیته  داشته و

 :جلسات کمیته دانشجویی  6-5

ه اگیان دانشجومی از دانشوعم تودع هل بادر سیک بار  لاقدی حجویه دانشتی کمیاهتلیاارائه فع تالنه جهامی سوسه عملج 6-5-1

 .دوشه برگزار میازشی دانشگوولین آمئر مسوحض او ب

ی اهتلیاو فع اهویتس اولای براسجویه دانشتین کمیند. همچوبرگزار ش بار یکه اهر م لاقدح ایدی بجویه دانشتت کمیاسلج6-5-2 

 .کندیام مدری اقات کاسلج لنسب به تشکی خوده دف شیتعر

ت لسابرگزاری ج انامک هات دانشگالعامرکز مط دیرم تافقوکسب م ا، بخود افداهه ی بتیابدس تایدر راس جوییدانشه تکمی 6-5-3 

  دارد .ه را گاف دانشتلح مخوزشی در سطوولین آمئمس اب

 ی : دبیر کمیته دانشجوی 6-6

کمیته  باشد. که مسئولیت دبیریدانشگاه میی دانشجویی به انتصاب رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش یک نفر از اعضای کمیته

 :گیرد. وظایف این شخص به شرح زیر استسال برعهده می 1توسعه ی آموزش دانشگاه را به مدت  ی

 کارگروه پژوهش در آموزش"و  "کارگروه توانمندسازی"های اجرایی توسط تصویب پروژه" 

 کارگروه پژوهش در آموزش"و  "توانمندسازیکارگروه "های اجرایی نظارت و مدیریت عمومی پروژه" 

  کارگروه روابط عمومی و اطالع رسانی"نظارت بر" 



 به رئیس کمیته دانشگاه در جلسات  "کارگروه پژوهش در آموزش"و  "کارگروه توانمندسازی" هایارائه گزارش فعالیت

 منظم سه ماهه

  با حضور رئیس کمیته توسعه آموزش و معاونت آموزش دانشگاه شش ماهه برگزاری جلسات 

 

 :کارگروه توانمندسازی  6-7

 رسد.شود و به تایید رئیس مرکز توسعه آموزش پزشکی میکارگروهی است از اعضایی که توسط دبیر کمیته توسعه آموزش تعیین می

 شرح وظایف این کارگروه

  مورد نیاز در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان های اجراییبرنامهبررسی 

 پزشکی های تصویب شده توسط دبیر کمیته توسعه آموزشهماهنگی و پیگیری برنامه 

 مرکزهای برگزاری جلسات منظم و ارائه گزارش ماهانه از فعالیت 

 

 کارگروه پژوهش در آموزش: 6-8
رسد شود و به تایید رئیس مرکز توسعه آموزش پزشکی میتوسعه آموزش تعیین میکارگروهی است از اعضایی که توسط دبیر کمیته 

 ودبها به بهو وظیفه این کارگروه بررسی جدیدترین پژوهش های انجام شده در حیطه آموزش است تا با استفاده از این پژوهش

 آموزشی کمک گردد.عملکرد 

 

 بط عمومی و اطالع رسانی:کارگروه روا 6-9

وری، ی دانشگاهی، بین دانشگاهی و کشهای اطالع رسانی برنامهوظیفهشوند، کمیته انتخاب میدبیرتوسط  اعضای آن کهاین کارگروه 

 .را بر عهده دارد و... ی مجازی کمیتههای مختلف، مدیریت صفحهدر شبکهبخشی و ارتباط با افراد خارج از کمیته  تبلیغات، آگاه

 

 
 

 


