
 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

  معاونت آموزشی 

 آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات وتوسعه 

 

در توسعه آموزش علوم  شیوه نامه کمیته دانشجویی

 پزشکی
 

 و کار اجرای آئین نامه دانشجوییساز 

 مقدمه 

نقش  دانشگاهی دارایدانشجویان به عنوان یکی از ضلع های اصلی آموزش و ارتقای کیفیت در سطوح مختلف 

سازمان دهی، هماهنگی و انسجام بیشتر فعالیت های دانشجویی و استفاده از ظرفیت بی بدیل و حیاتی بوده اند.

در سطوح مختلف اعم از وزارتی ، دانشگاهی و برنامه های آموزشی های ایشان در توسعه آموزش علوم پزشکی 

 اکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی آشکار می کند . نیاز به یک تشکل ساختارمند دانشجویی را در مر

از سال  EDCدانشجویی در  کمیته هایی تحت عنوان کمیته های مشورتیبا توجه به وجود تاریخچه راه اندازی 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی مرکز مطالعات و توسعه ارتقای کیفی آموزش در  هدف با   9831

 و کار زیر را در راستای نهادینه نمودن مصوبات آئین نامه دانشجویی کشوری انجام داده است.جهرم ساز  درمانی
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 دانشگاهی  اصلی اعضاء کمیته

 )عضو کمیته(معاون آموزشی  -

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه )رئیس کمیته دانشجویی( -

 دبیر کمیته ) دانشجو( -

 کمیته ها (سایر اعضای کمیته ) دبیر زیر  -

 وظایف - زیرکمیته ها اعضای

  

 دبیر هر کارگروه یکی از اعضای شورای مرکزی است.

هفته پس از انتخابات ساالنه ی مجمع عمومی دانشگاه اسامی اعضای  2دبیر هر کارگروه موظف است حداکثر 

 کارگروه خود را به دبیر کمیته های دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی اعالم نماید.

 

 شرح وظایف کمیته و زیر کمیته ها : 

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

کلی مراکز مطالعات دانشگاه و در چارچوب سیاست ها و برنامه های مرکز مطالعات دانشگاه در 

 مواردزیر فعالیت می نماید:

 انشجویان جهت مشارکت در فعالیت های آموزشی(آگاه سازی، تشویق و جذب د9

 علوم پزشکی از طرق: سازی دانشجویان(بسترسازی در جهت توانمند 2

الف. برگزاری سمینارها، کارگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط با آموزش علوم پزشکی مبتنی بر 

 نیازهای دانشجویان

 زمینه آموزش علوم پزشکیب.ارائه مشاوره به دانشجویان و تشکل های دانشجویی در 



پ.جلب حمایت از شرکت دانشجویان در برنامه های آموزش ملی و بین المللی مرتبط با آموزش 

 علوم پزشکی

(برقراری ارتباط، اطالع رسانی و بسترسازی جهت تعامل تجارب دانشجویی در حوزه آموزش 8

 علوم پزشکی از طریق:

 الف.جلسات درون و برون دانشگاهی 

 ها و جشنواره هاب.همایش 

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

(مشارکت فعال در پیاده سازی بسته های تحول و نوآوری در آموزش وزارت در چارچوب فعالیت 4

 های مرکز مطالعات دانشگاه از طریق:

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

 اری در پروژه های دانشگاه در جهت پیاده سازی بسته های تحولب.همک

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

 ت.مشارکت در نقد اقدامات ذیل بسته های تحول و به روزرسانی آن ها

 ث.مشارکت در ارزیابی های کیفی، خودارزیابی و ارزیابی های محوله

 و مشارکت در ارزشیابی های کمیته های دانشجویی(خودارزیابی 5

(به روز نگه داشتن صفحه کمیته دانشجویی در وب سایت مرکز مطالعات دانشگاه و مستند سازی 6

 و تهیه آرشیو فعالیت های کمیته دانشجویی

(همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه برنامه ریزی درسی اعم از 7

 زسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابینیا



(همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه ارزشیابیهای فعالیت های 3

 آموزشی از طرق:

مشارکت در طراحی، اجرا و بازخورد ارزشیابی های برنامه،اعضای هیات علمی، کارکنان و -الف

 فرآیندهای آموزشی

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

(همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه درزمینه طراحی، اجرا و ارزشیابی 1

 های ایده های نوآورانه آموزشی و پژوهش در آموزش

 (بسترسازی برای آموزش دانشجویان در جهت مستند سازی فرآیندهای آموزشی و تبدیل ایده91

 به محصول کاربردی

(جذب حمایت از ارائه نتایج پژوهش ها و طرح های نوآورانه آموزشی دانشجویان در همایش 99

 ها و مجامع ملی و بین المللی از طریق هماهنگی با مدیریت مرکز مطالعات دانشگاه

ات ع(تالیف و ترجمه کتب مرتبط با آموزش علوم پزشکی برای دانشجویان با مدیریت مرکز مطال92

 دانشگاه

 

 دانشجویی در توسعه آموزش  های کمیتهزیر

 اخالق حرفه ای -9

 آموزش همتایان  -2

 آموزشی و پژوهش در آموزش توانمندسازی -8

 و سمینارهارکت در همایش ش -4

 المپیاد  شرکت درحمایت از کمیته اماده سازی و -5

 نحوه انتخاب دبیر کمیته 

ر یک هفته به صورت ساالنه و حداکثری جلسه انتخابات با حضور کاندیدها دبیر کمیته بصورت برگزا انتخابات

 انجام گردد . دانشگاه  EDCی شدن حکم دبیر کمیته های مشورتی با نظارت مدیر منقضاز پس 



 رای در انتخابات خواهند داشت.ارایه یک دانشگاه حق  دانشکده های  دانشجویان هر یک از

 خواهد بود هر زیر کمیته دارای کار گروه

رشته های پزشکی، علوم آزمایشگاهی و بهداشت زیر مجموعه ی دانشکده ی پزشکی و سایر رشته های دانشگاه 

 تابعه ی دانشکده پرستاری محسوب می شوند.

کاندیداهای دبیری کارگروه ها موظف اند حداکثر یک هفته مانده به تاریخ انتخابات رزومه ی فعالیت و سابقه 

 بیر کمیته های مشورتی دانشگاه ارسال نمایند.ی خود را به د

 

 بر اساس مالک های زیر می باشد : دبیری کارگروه هااحراز صالحیت کاندیداهای 

 94( معدل باالی 1

 (مدیر مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش دانشگاه2

 (دبیر کمیته های مشورتی دانشگاه 8

 EDC(عالقه مندی و سابقه ی همکاری با 4

 رزومه موفق پژوهش در آموزش(داشتن 5

 / ز استعدادهای درخشان دانشگاه )ویژه ی کاندیداهای کمیته ی استعداد درخشانعضویت در مرکترجیحا ً  (6

 (المپیاد 

 رائه ی برنامه ی کاری مسئولیت پذیری و ا (7

 سابقه ی حضور در مرحله ی برون دانشگاهی المپیادترجیحا ً  (3

 در کنگره ی شهید مطهری سابقه ی حضورترجیحا ً  (1

 سابقه ی حضوردر کارگاه های آموزش پزشکیترجیحا ً  (91

در صورت به حد نصاب نرسیدن کاندیداهای هر یک از کمیته ها از لحاظ حضور یا احراز صالحیت برای رقابت 

تخاب می نا ذکوردر انتخابات، به صالحدید مدیر مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش دانشگاه، دبیر کمیته ی م

 گردد.

ن دبیر تعییانتخابات طی همان از سوی دانشجویان  از بین دانشجویان دارای صالحیت ها مذکورنفر  7مجموع در 

سط مدیر تو تعیین خواهند شد و به عنوان اعضای شورای مرکزی کمیته های دانشجویی دانشگاهاصلی کمیته 

EDC  عرفی خواهند شد.برای انان ابالغیه صادر وم 



، به مدت انجام خواهد شد معاون آموزشی دانشگاهو  EDCمدیر توسط  دانشجویی دبیری کمیته صدور ابالغ

 .اعتبار خواهد داشت . یکسال 

 نخواهند بود: کمیته هاافراد زیر امکان کاندیداتوری دبیری 

 دانشجویی،بسیجکانون ها ، دبیر یا عضو شورای مرکزی تشکل های اسالمی ، شوراهای صنفی دبیران  (9

  دانشجویی ، انجمن های علمی و سردبیر نشریات سیاسی

 (افراد دارای سابقه ی منفی انضباطی2

 (سابقه ی مشروطی در طی دوران تحصیل8

 :کلی هدف

 تشویق دانشجویان برای تبدیل شدن به حمایت طلبان ارتقای آموزش خود

 :: اهداف3 ماده

 باشد:های زیر میبسترسازی و فعالیت در زمینههدف از تشکیل کمیته دانشجویی، 

و  های رهبری مهارت ، پزشاااکیعلوم  آموزش زمینه  در پزشاااکی علوم دانشاااجویا   توانمندساااازی  (1

 طلبیحمایت

 سطوح همه در ترفعال مشارکت به تشویق و آموزش در دانشجویا  نقشتأکید و تقویت  (2

ها، نامهها، آییناعم از ساایاساات آموزشاایهای فعالیت یابیشااارز و پایشمشااارکت در طراحی، اارا،  (3

 ها و فرآیندهای آموزشی مرتبط با دانشجویا برنامه

ستر  و ارتباط برقراری (4 سعه آموزش علوم     تجارب تبادل و تعاملاهت  سازی ب شجویی در حوزه تو دان

 المللیپزشکی در سطح ملی و بین

 آموزش در پژوهشهای نوآورانه آموزشی و فعالیت در دانشجویا  فعال مشارکتبرای  بسترسازی (5

در حوزه توسااعه آموزش  دانشااجویا و  آموزشااینظام سااطوح ملتل  رابط بین  عنوا به نقش ایفای (6

 علوم پزشکی

 آموزش و آگاه سازی دانشجویا  در حیطه های ملتل  آموزشی. (7

 دانشجویا .ایجاد فرهنگ تعهد و احساس مسئولیت در برابر مسائل آموزشی در بین  (8

 پایش مستمر وضعیت آموزش در دانشگاه علوم پزشکی و تالش در راستای ارتقاء آ . (9

ستی های آ  وتالش در اهت         (11 شی و نواقص و کا شرایط مواود آموز ساتید از  سازی مدیرا  و ا آگاه 

 رفع این نواقص.



د آموزش و توانمند سااازی علمی و عملی دانشااجویا  به منظور مشااارکت در اهت پویا سااازی فرآین (11

شجویا  به انجام پژوهش و تحقیق در حوزه های     شگاه آموزش وترغب دان توسعه کیفی آموزش در دان

 مرتبط با آموزش.

 

 میته حمایت های سیستم دانشگاهی از ک

 در سطح دانشگاه:    

 حمایت مالی و تخصیص بودجه توسط ریاست دانشگاه  -

 اختصاص فضا، مکان و امکانات  -

 در سطح وزارتخانه : 

 تعیین ردیف بودجه ای و منبع تامین بودجه  -

 


