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 باسمه تعالی

 مقدمه

در جهت  "آموزش و تربیت دانشجو"هنوز  اما ،است گرچه اهداف و رسالتهای متعددی برای دانشگاهها برشمرده

دانشجویان  از طرفیدانشگاه محسوب می گردد.  هایمهمترین رسالت از مدیران و متخصصان آینده کشور، پرورش

می توانند با تشکیل کمیته هایی در جهت دستیابی به اهداف عالیه  ذینفعان اصلی در دانشگاهها یکی از به عنواننیز 

اصلی مرکز مطالعات در هدایت دانشجویان جهت با توجه به نقش  دانشگاه بسیار مؤثر و زمینه ساز جلوه نمایند.

، ارتقای سطح آموزشی دانشگاه که سبب ایجاد نیروی کار مؤثر و در نهایت ارتقای سطح سالمت جامعه خواهد شد

در جهت ایجاد ساز و کار دائمی برای بهره گیری از مشارکت دانشجویان در مسیر بهبود و تعالی نظام آموزشی در 

اقدامی  به عنوان ایجاد، سازماندهی و هدایت کمیته دانشجویی بنابراین ویی اقدام نموده است.قالب کمیته دانشج

مطرح می گردد. در این راستا مرکز  پزشکی علوم مؤثر در جهت استفاده از ظرفیت دانشجویان در توسعه آموزش

در  مطالعات دانشکده علوم پزشکی الرستان بر اساس اساسنامه کمیته های دانشجویی توسعه آموزش تدوین شده

اقدام به تشکیل کمیته مزبور نمود و با تشکیل جلساتی در این خصوص آئین نامه داخلی کمیته دانشجویی  97مهر 

 نمود: دانشکده را به شرح زیر تدوین

 

 تعاریف اصطالحات::    1ماده 

 در این آئین نامه اصطالحات زیر در معانی شرح داده شده به کار برده می شود:

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت: 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان دانشکده:

 دانشکده علوم پزشکی الرستانمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مرکز مطالعات: 

 کمیته دانشجویی توسعه آموزش مرکز مطالعات دانشکده علوم پزشکی الرستانکمیته دانشجویی: 

 اعضای دانشجویی غیراصلی کمیته دانشجوییمجمع عمومی: 
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 : رسالت )مأموریت(2ماده 

کمک به حداکثرسازی رشد فردی و کمیته دانشجویی مأموریت دارد دانشجویان توانمند را شناسایی نماید و با 

حرفه ای ایشان و آماده سازی آنها در زمینه های مختلف نوآوریهای آموزشی و پژوهش در آموزش،  زمینه ساز 

 ارتقاء جایگاه دانشجویان در تصمیم گیریهای آموزشی و بهبود هر چه بیشتر وضعیت آموزشی دانشکده باشد.

 

 : چشم انداز )دورنما(3ماده

و در تمام  دانشجویی به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه آموزش علوم پزشکی در دانشکده شناخته شودکمیته 

 سطوح برنامه ریزی های آموزشی دانشکده مشارکت نماید.

 

 : اهداف4ماده 

 هدف کلی::1-4

پزشکی و ارتقای کیفیت آموزش از طریق تقویت مشارکت دانشجویان در حوزه توسعه و نوآوری آموزش علوم 

 تبدیل شدن ایشان به حمایت طلبان ارتقای آموزش خود

 

 :اهداف اختصاصی:2-4

o کیفیت آموزش جهت ارتقای در از آنان گیری بهره و مختلف های زمینه در ممتاز و نخبه دانشجویان شناسایی 

o اساتید و دانشجویان بین در آموزشی مسائل برابر در ارتباط ایجاد 

o دانشجویان عملی و علمی استعدادهای تجلی برای مناسب زمینه ایجاد 

o آموزشی های حیطه در دانشجویان پیشنهادات و انتقادات مشکالت، انتقال  

o روز فناوریهای و نوین های روش از استفاده با پزشکی آموزش سازی هدفمند 

o پژوهشی رفاهی، آموزشی، مختلف های حیطه در دانشجویان سازی آگاه و آموزش 
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 دانشجویی دانشکده:کمیته : 5ماده 

 آن سیاسزتهای  راسزتای  در و دانشزکده  مطالعزات  مرکزز  نظر زیر که است واحدی دانشجویی، کمیته تعریف:: 1-5

 .باشد می دانشکده و رشته محدودیت بدون مند، عالقه دانشجویان از متشکل کمیته این. نماید می فعالیت

 

 ساختار:: 6ماده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کمیته ریاست

 دبیر کمیته

 شورای مرکزی

 کارگروه 

 مشاوره دانشجویی

 کارگروه 

 آموزش

 کارگروه 

 پژوهش در آموزش

 یشورای مرکز

 کارگروه 

 ارزشیابی و پیگیری

 کارگروه 

 انتشارات و روابط عمومی

 مجمع عمومی
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  ریاست کمیته:: 7ماده 

دانشکده که با دانشجویان تناسب سنی و فکری دارد، عالقه مند به یکی از اعضای هیئت علمی : تعریف: 1-7

وی بر حسن فعالیت دانشجویان نظارت  تعامل با دانشجویان باشد. همچنین دارای سوابق مدیریتی و اجرای نیز باشد.

 .نماید های کمیته جلب حمایت می داشته و در موارد لزوم برای فعالیت

 

 : نحوه انتخاب:2-7

مرکز مطالعات دانشکده یکی از اعضای هیئت علمی که دارای شرایط فوق باشد برای مدت دو سال به  ریمدبا حکم 

 عنوان ریاست کمیته دانشجویی منصوب می گردد. 

 

 شرح وظایف:: 3-7

 ( فعال سازی کمیته های دانشجویی در سطح دانشکده1

 نیازسنجی از دانشجویان( همکاری جهت برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی پس از 2

( دعوت از اساتید مجرب جهت شرکت در جلسات کمیته دانشجویی دانشکده برای آموزش حوزه هزای مختلزف   3

 علوم پزشکی

( تشکیل گروههای دانشجویی داوطلزب و واجزد شزرایط جهزت تزألیف کتزاب و کتابچزه در زمینزه هزای مختلزف           4

 آموزشی و نظارت بر این امر

 )پژوهش در آموزش( ( نیازسنجی پژوهشی5

 ( برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با پژوهش6

 ( پذیرش ایده های پژوهشی در بعد آموزش، حمایت و تخصیص بودجه در قالب طرح پژوهشی7
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 ( ارائه ایده های خالق دانشجویی در حیطه آموزش در قالب فرآیندهای آموزشی8

 ( به روز رسانی صفحه وب کمیته دانشجویی9

 ن برنامه عملیاتی بر اساس شرح وظایف( تدوی10

 ( ارائه اخبار مربوط به فعالیتهای کمیته جهت درج در سایت معاونت آموزشی11

 ( تهیه گزارش عملکرد دوره ای و کامل دربرگیرنده تمام وظایف برای ارائه به مراجع ذیربط12

 

 دبیر کمیته:: 8ماده 

دارای سوابق علمی و پژوهشی قابل قبول باشد و از شرایط زیزر  یکی از دانشجویان عضو کمیته که  : تعریف:1-8

 برخوردار باشد:

 حداقل یک سال عضویت فعال در کمیته دانشجویی را دارا باشد. -1

 پایبند به اصول اخالق حرفه ای باشد. -2

 از قدرت هماهنگی و اطالع رسانی کافی برخوردار باشد. -3

 

 نحوه انتخاب:: 2-8

با حکم مدیر مرکز مطالعات دانشکده از بین نمایندگان معرفی شده توسط اعضای کمیتزه  با انتخاب ریاست کمیته و 

 دانشجویی در دانشکده های زیر مجموعه به مدت یک سال جهت فعالیت در کمیته منصوب می شود.

 شرح وظایف:: 3-8

 انجام کلیه امور اجرایی کمیته و با تأیید سرپرست کمیته -1

 فعالیتهای کمیته به سرپرست ماهه 6ارائه برنامه عملیاتی  -2

 گزارش عملکرد یکساله به مجمع عمومی -3
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 هماهنگی بین گروههای کمیته و نظارت بر فعالیت این گروهها -4

 نظارت بر اجرای درست آئین نامه -5

 ارتباط و هماهنگی با سایر کمیته های دانشجویی در سطح کالن منطقه و کشور -6

 ارتباط مستمر با سرپرست کمیته -7

 شورای مرکزیمسئول جلسات  -8

 عزل و نصب مسئول کارگروهها -9

 

 عزل:: 4-8

اعضای کمیته مبنی بزر عززل دبیزر، ریاسزت کمیتزه پزس از        3/2در صورت عدم انجام وظایف دبیربا پیشنهاد : 1-4-8

 بررسی تصمیم الزم را مبنی بر عزل یا ابقای وی اعالم خواهد نمود.

توسط دبیر انجام می شود. وی می توانزد پیشزنهاد ابقزا یزا عززل      : بررسی ماهیانه عملکرد مسئولین کارگروهها 2-4-8

 ماه یکبار در شورای مرکزی مطرح نماید. 3مسئول مربوطه را هر 
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 کمیته مرکزی::9ماده 

مجموعه ای از اعضای فعال دانشجویی دانشکده های مختلف زیرمجموعه دانشکده علزوم پزشزکی    : تعریف:1-9

 که به عنوان نهاد تصمیم گیرنده کلی در جهت اهداف کمیته گام بر می دارند.به همراه سرپرست کمیته 

 

 اعضا:: 2-9

 ریاست کمیته -1

 دانشکده ها EDOنماینده  -2

 کارشناس کمیته -3

 دبیر کمیته -4

 مسئولین کارگروههای مختلف -5

 دبیران دانشجویی دانشکده ها -6

 

 

 :: شرح وظایف3-9

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

 مطالعات دانشکده و در چارچوب سیاستها و برنامه های مرکز مطالعات دانشکده در موارد زیر فعالیت می نماید:

 آموزشی توسعه هایفعالیت در مشارکت جهت دانشجویان جذب و تشویق سازی،آگاه (1

 :قیطر از پزشکی علوم آموزش زمینه در یپزشک علوم انیدانشجو توانمندسازی (2

 بزر  یمبتنز مزرتبط بزا آمزوزش علزوم پزشزکی       آموزشیو دوره های  هاکارگاه،نارهایسم برگزاری. الف

 انیدانشجو یازهاین

 پزشکی علوم آموزش زمینه در ییدانشجو یهاتشکل و دانشجویان به مشاوره ارائه. ب
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ی مزرتبط بزا آمزوزش علزوم     المللز نیبز  و یملز  یآموزش یهابرنامه در انیدانشجو شرکت از تیحما. پ

 پزشکی

در حوزه آموزش علوم  ییدانشجو تجارب تبادل و تعامل جهت یسازبستر و یرساناطالع ارتباط، یبرقرار (3

 :قیطر ازپزشکی 

  کده ایدانش برون و درون جلسات. الف

 هاجشنواره و هاشیهما. ب

 ... و یمجاز یفضا ات،ینشر از اعم مختلف یهارسانه. پ

بهداشت، درمان و  علوم پزشکی وزارت آموزش و نوآوری در تحول هایپیاده سازی بسته در مشارکت فعال (4

 آموزش پزشکی

 ییدانشجو یهاتهیکم یهایابیارزش در مشارکت و یابیخودارز (5

 ویآرش هیته و یمستندساز و کدهدانش مطالعات مرکز تیسا وب در ییدانشجو کمیته صفحه داشتننگه روزبه (6

 ییدانشجو تهیکم یها تیفعال

 ،یازسنجین از اعم یدرس یزیربرنامهدر زمینه  کدههای مرکز مطالعات دانشدر فعالیت مشارکتو  همکاری (7

 یابیارزش و اجرا ،یطراح

 :آموزشی یهاتیفعال یهایابیارزشه در زمینه کدهای مرکز مطالعات دانشدر فعالیت مشارکتو  همکاری (8

 کارکنان ،یعلم أتیه یاعضا دوره، برنامه، یهایابیارزش بازخورد و اجرا ،یطراح در مشارکت. الف

 یآموزش یندهایفرآ و

  انیدانشجو با مرتبط یآموزش یهانامهنییآ و هااستیس یابیارزش در مشارکت. ب

 یهادهیا یهایابیارزش و اجرا ،یطراحدر زمینه  کدههای مرکز مطالعات دانشدر فعالیت مشارکتو  همکاری (9

 ی و پژوهش در آموزشآموزش نوآورانه

 محصول به ایده تبدیل و آموزشی فرایندهای مستندسازی در جهت دانشجویان آموزش برای بسترسازی (11

  کاربردی

 ملی مجامع و هاهمایش در دانشجویان های نوآورانه آموزشیهای و طرحپژوهش نتایج ارائه از جلب حمایت (11

  کدههماهنگی با مدیریت مرکز مطالعات آموزش دانشالمللی از طریق بین و
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 کدهدانشجویان با مدیریت مرکز مطالعات دانش علوم پزشکی برای آموزش با مرتبط کتب ترجمه و تألیف (12

 

 : شرایط عضویت4-9

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

های توسعه آموزشی )سابقه همکاری با مراکز مطالعات و توسعه آموزش و دفاتر توسعه مندی به فعالیت عالقه (1

 های نو برای ارتقای آموزش و...( های پژوهش در آموزش یا داشتن ایده آموزش یا همکاری در طرح

 عضویتدر آخرین نیمسال تحصیلی قبل از درخواست  14احراز معدل حداقل  (2

 محل تحصیل دانشجودانشکده  یمعاونت آموزش أییدبه ت یارفتار حرفه ءسو عدم (3

 

 : نحوه انتخاب :5-9

رشته های مختلف در آن دانشکده به عنوان اعضای اصلی  از میان نامزدهاینفر  4در هر دانشکده حداقل : 9-1-1

 کمیته دانشجویی معرفی می شوند.

با و  ارائه فراخوان عمومی جهت ثبت نام دانشجویان عالقه مند و برگزاری انتخابات: انتخاب اعضا در قالب 9-1-2

 انجام خواهد شد.رأی دانشجویان در هر دانشکده 

رسیدن تعداد افراد  ثبت نام شده به تعداد حداقل دو برابر تعداد اعضای دانشجویی مشخص ندر صورت  :9-1-3 

 د شد. ن، اعضا از طریق رزومه و سوابق آنها انتخاب خواهدهدر هر دانشک نفر( 7نفر )حتی  8یعنی شده 

بزه   انتخاب دبیران در هر دانشکده با توافق اعضا صورت مزی گیزرد و انتخزاب نماینزده اصزلی از بزین آن دو      : 9-1-4

 .صورت می گیرد مرکز مطالعاتبر اساس رزومه ایشان توسط مدیر  عنوان دبیر کمیته دانشجویی دانشکده،

 : جهت هر یک از اعضا و دبیر دانشجویی ابالغ صادر می گردد. 9-1-5

: انتخابات در نیمسال دوم هر سال تحصیلی )بهمن ماه( انجام خواهد شزد و اعضزا بزرای یزک سزال تحصزیلی       9-1-6

 مجوز فعالیت خواهند داشت.
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 :جلسات: 10ماده 

اعضا رسمی است و  3/2گردد. جلسه با حضور :جلسات شورای مرکزی هر ماه حداقل یکبار برگزار می 1-10

 تصمیم گیری ها با رأی اکثریت حاضرین صورت می گیرد.

 : حضور ریاست کمیته در جلسات جهت رسمیت یافتن مصوبات الزامی است.2-10

جلسه در طول سال غیبت داشته باشند، دبیر با موافقت سرپرست کمیته می تواند  3: اگر اعضای اصلی بیش از 3-10

 فرد را از سمت خود برکنار نماید.

 

 :کارگروهها:11ماده 

کمیته های فرعی در قالب کارگروهها مشخص شد. اسامی کارگروهها همراه وظایف هر یک به شرح زیر می 

 :باشند

 

 ارتقاء سالمت( -برگزاری کارگاه –کارگروه آموزشی )طراحی و نیازسنجی : 1-11

 

 :وظایفشرح 

 آخرین دستاوردهای علمی و تخصصی در علوم پزشکیآشنا سازی دانشجویان با  .1

  پژوهشی و آموزشی های نیازسنجی در مشارکت .2

 جهت کمک در نیازسنجی و طراحی برنامه های آموزشیشناسایی و استعدادیابی دانشجویان توانمند و مستعد  .3

 مشارکت در طراحی و برنامه ریزی کارگاهها و برنامه های آموزشی  .4

  آموزشی های بسته تهیه در همکاری .5

 دانشجویی های گروه جهت آموزشی کارگاههای اجرای در مشارکت .6

 مشارکت در ارزشیابی برنامه آموزشی ارائه شده .7

 هماهنگی و همکاری با مدرسین جهت اجرای بهینه کارگاههای آموزشی برای گروه های هدف   .8

 دانشکده در مجازی آموزش بسته گروه مدیر با E-Learning همکاری در طراحی و اجرای آموزش مجازی .9



12 
 

 مشارکت و همکاری در پروژه های ارتقای سالمت در سطح دانشکده، مدارس، جامعه شهری و روستایی .10

مشارکت در اجرای کمپین های آموزشی )آموزش پاسزخگو( بزا همزاهنگی بزا معزاون آموزشزی و مزدیر مرکزز          .11

 مطالعات، تشکلها و انجمنهای دانشجویی دانشکده

 

 پژوهش در آموزش کارگروه:2-11

 

   :وظایفشرح 

 و نیازسزنجی  ی آموزشزی  مشارکت در تعیین اولویتهای پژوهش در آموزش با تاکید بر نتایج ارزشزیابی هزا   .1

 نجام شده اهای 

 مشارکت در طرح های پژوهشی مربوط به آموزش بعنوان همکار  .2

مشارکت در اجرای طرح های پژوهش در  همکاری در ارائه و راهنمایی و مشاوره به دانشجویان عالقمند به .3

 آموزش

 ه کده و خارج از دانشکدبا کمیته های تحقیقات در سطح دانش یو برون بخش یبرقراری ارتباط بین بخش .4

 )از جمله کمیته تحقیقات دانشجویی، مرکز تحقیقات سالمت و ...(

 

 مشاوره دانشجویی کارگروه:3-11

   :وظایفشرح 

 مشاوره در زمینه دروس و انتخاب واحد به سایر دانشجویان هم رشته مشارکت در ارائه .1

 مشارکت در ارائه فعالیتهای مشاوره ای و راهنمایی تحصیلی به همراهی اساتید راهنما و مشاور   .2

 مشاوره در زمینه ی تحصیالت تکمیلی به سایر دانشجویان هم رشته .3

 به سایر دانشجویان هم رشته کتب و مقاالت علمی معرفیدادن مشاوره در زمینه ی   .4

 برگزاری جلسات هم اندیشی و مباحثه در خصوص نیازمندیها، مسائل و مشکالت آموزشی .5
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 انتشارات و اطالع رسانی کارگروه:4-11

 

   :وظایفشرح 

  EDCجمع آوری و درج اخبار مربوط به کمیته دانشجویی در سایت  .1

 انتشار نتایج طرح های تحقیقاتی نگارش مقاالت و .2

 و کمیته های مشابه در سایر دانشگاههاعملکردهای آن به سایر دانشجویان  و  معرفی دفتر   .3

  ... جهت ارائه در سایت مرکز، بروشورها ومرتبط با آموزش پزشکی آموزشی  محتوایتهیه ی   .4

 یمشارکت در مدیریت وب سایت و اطالع رسانی در زمینه اخبار و تازه های آموزش پزشک .5

 کارت عضویت جهت اعضا طراحی و ارائه .6

 

 ارزشیابی و پیگیری کارگروه:5-11

 وظایف:شرح 

 پیگیری میزان پیشرفت پروژه ها، کارگاهها، طرحها و سایر فرآیندهای کمیته دانشجویی .1

 دریافت گزارش عملکرد از پیشرفت هر فرآیند از زمان تصویب تا ارائه گزارش نهایی .2

 کارشناس کمیته دانشجوییتحویل گزارشات به دبیر هیئت علمی و  .3

 بایگانی و مستند سازی فعالیتهای انجام شده .4
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 کمیته دانشجویی کارشناس:8ماده

یکی از کارمندان مرکز مطالعات  دانشکده که جهت امور اداری و هماهنگی های مربوطه با کمیته  تعریف:: 1-8

 همکاری می نماید.

 

 : شرح وظایف:2-8

 به عنوان رابط جلسات با مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی شرکت در کلیه جلسات کمیته -1

 مشاوره و همکاری با کمیته در خصوص فعالیتهای اداری -2

 و بایگانی فعالیتهای کمیته تهیه آرشیو -3

 هماهنگی جهت برگزاری کلیه جلسات -4

 هماهنگی کمیته با دیگر مراجع -5

 تشکیل جلساتارائه گزارش به رئیس مرکز در خصوص برنامه های کمیته و  -6

 

 : جلسات کمیته دانشجویی9ماده

در طول سال با حضور توسعه آموزش  ییدانشجو کمیتههای  ساالنه جهت ارائه فعالیت جلسه عمومی : 9-1

 شود.و دانشجویان برگزار می کدهمسؤولین آموزشی دانش

شود، همچنین کمیته جلسات کمیته دانشجویی توسعه آموزش باید حداقل هر دو ماه یکبار برگزار  :9-2

های تعریف شده خود نسبت به تشکیل جلسات کاری ها و فعالیتدانشجویی توسعه آموزش بر اساس اولویت

 کند. اقدام می

در راستای دستیابی به اهداف خود، با کسب موافقت مدیر مرکز مطالعات و توسعه  ییدانشجو کمیته :9-3

 را خواهد داشت.ولین آموزشی برگزاری جلسات با مسؤآموزش دانشگاه امکان 
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 )اعضای عادی( مجمع عمومی: 10ماده 

دانشکده در رشته ها و مقاطع مختلف تحصیلی که عالقه مند به فعالیت در کارگروههای مختلف تمام دانشجویان 

 ، می توانند با تکمیل فرم عضویت در این کمیته عضو شوند.کمیته دانشجویی باشند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


