
 مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده علوم پزشکی الرستان

 8931در سال  کمیته دانشجوییبرنامه عملیاتی                                                                             

 تاریخچه

 عملی و وریتئ آموزش کیفیت بهبود و توسعه منظور بهدانشکده علوم پزشکی  به عنوان یکی از واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی کمیته دانشجوییواحد 

 جامعه روز نیازهای به پاسخگویی به توجه با دانشگاه آموزشی کالن های گیری تصمیم و آموزش در پژوهشی و آموزشی ارزشیابی دانشجویان، طریق از پزشکی، علوم گروه

 .به عنوان واحد مستقل آغاز به کار کرد 3131، از سال 

 وضعیت موجود

و  یک نفر کارشناس به عنوان دبیر هیئت علمی کمیته )انتخاب شده از طرف مدیر مرکز مطالعات(،اعضای هیات علمی  متشکل از یک نفر از کمیته دانشجوییواحد 

دانشجویی کمیته با درخواست ایشان مبنی بر عضویت در کمیته و انتخاب ریاست دانشکده ها جهت فعالیت در کمیته به مدت یک اعضای دانشجویی می باشد. اعضای 

ی باشد. مکی زیر نظر معاونت آموزشی مشغول فعالیت مطالعات و توسعه آموزش پزشمرکز به عنوان یکی از زیر مجموعه های  این کمیته سال تحصیلی تعیین می گردند.

 از جمله فعالیت های انجام شده در این واحد عبارت است از:

 تشکیل کمیته دانشجویی در دانشکده های پرستاری الر و بهداشت اوز به صورت مجزا 

 در هر سال تحصیلی انتخاب دبیر دانشجویی در هر دانشکده جهت افزایش هماهنگی اعضا 



  یک جلسه در هر ترم با حضور مدیربرگزاریEDC جهت بهبود وضعیت آموزشی پیشنهادات ایشان دانشجویان و استفاده از نظرات و ی مشکالتجهت بررس

 دانشکده

 برگزاری جلسات درون دانشکده ای جهت سازماندهی اعضا در تقسیم بندیهای کمیته 

 

 هداف کلیا

 زمینه سازی برای بهره گیری از خالقیت و طرح ها و ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان 

 آموزشی کیفی ارتقای برای دانشجویان بین در مسئولیت احساس و مشارکت فرهنگ ایجاد 

 آموزشی-علمی اردوهای و ،کارگاهها سمینارها تشکیل طریق از دانشجویان علمی سطح ارتقای جهت در رقابتی و فرهنگی-علمی بسترهای ایجاد 

 

 اهداف اختصاصی

o دانشگاه علمی فضای ارتقای در 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 واحد آموزشی کالن مدیریت سطوح به دانشجویی کمیته طریق از 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 

 



 جدول فعالیت های مربوط به هریک از اهداف برنامه عملیاتی واحد

 زمینه سازی برای بهره گیری از خالقیت و طرح ها و ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان : 8 هدف کلی

 

 دانشگاه علمی فضاي ارتقاي در آنان گيري بهره و مختلف هاي زمينه در ممتاز و نخبه دانشجويان شناسايیاهداف اختصاصی:     

 

 مسئول اجرا شرح فعاليت رديف
زمان 

 شروع
 يا ارزشيابیشاخص پايش  زمان پايان

1 

آماده سازي فراخوان جهت ثبت نام دانشجويان مستعد و عالقه مند به فعاليت در کميته 

 دانشجويی

 

کارشناس به همراه دبير 

 کميته
 فراخوان تهيه شده 7/11/89 5/11/89

 12/11/89 12/11/89 کارشناس مربوطه اطالع رسانی به دانشجويان در دانشکده ها 2

شده در سايت اطالعيه هاي درج 

و گروههاي دانشجويی و بردها در 

 دانشکده ها

3 
 ثبت نام دانشجويان و تکميل فرم رزومه توسط دانشجويان متقاضی در هر دانشکده

 
 فرمهاي رزومه تکميل شده 15/11/89 13/11/89 کارشناس مربوطه

4 
 دانشجويیکميته ارسال ليست افراد متقاضی عضويت به همراه رزومه ايشان به دفتر 

 درهر دانشکده
 مکاتبات -ليست اسامی 19/11/89 19/11/89 کارشناس  مربوطه

 نفر باشند. 7)در صورتی که تعداد کانديدها باالتر از  برگزاري انتخابات 5
دبير کميته/کارشناس 

 مربوطه
 مکاتبات 18/11/89 18/11/89

 18/11/89 18/11/89 دبير کميته اطالع رسانی ليست افراد برگزيده 6
خبر درج شده در  -تصوير سايت

 و ... سايت



 

 

 

 

 

7 
 ريخ برگزاري جلسه با هماهنگی اعضاتعيين تا

 
 مکاتبات 22/11/89 22/11/89 دبير کميته

9 
 ارسال دعوتنامه به اعضا جهت جلسه

 
 دعوتنامه 22/11/89 22/11/89 دبير کميته

8 
 نقليه و ...(-پذيرايی-)سالنهماهنگی با واحدهاي مربوطه جهت پشيبانی جلسه 

 
 مکاتبات انجام شده 21/11/89 21/11/89 دبير کميته

 26/11/89 26/11/89 دبير و اعضا برگزاري جلسه جهت آشنا نمودن اعضا با کميته و آئين نامه هاي مربوطه 12
 -اعضا امضاي و صورتجلسه

 عکس

 26/11/89 26/11/89 دبير کميته تعيين دبير دانشجويی کميته 11
 -صورتجلسه و امضاي اعضا

 عکس

12 
 اساسنامه کميته بررسی

 
 اساسنامه تدوين شده 26/11/89 26/11/89 دبير کميته به همراه اعضا

13 
 سازماندهی اعضا در بخشهاي مختلف کميته و تقسيم وظايف

 
 ليست اسامی مشخص شده 26/11/89 26/11/89 دبير دانشجويی

 عمومی جهت عضوگيري از بين دانشجويانبرگزاري جلسه مجمع  14
دبير دانشجويی با کمک 

 اعضا
19/9/89 19/9/89 

ليست  -عکس -گزارش جلسه

 اسامی ثبت نام شده



 آموزشی کیفی ارتقای برای دانشجویان بین در مسئولیت احساس و مشارکت فرهنگ ایجاد : 2 کلی هدف    

 

 واحد آموزشی کالن مديريت سطوح به دانشجويی کميته طريق از آموزشی هاي حيطه در دانشجويان پيشنهادات و انتقادات مشکالت، انتقال : اهداف اختصاصی

 اساتيد و دانشجويان بين در آموزشی مسائل برابر در ارتباط ايجاد

 دانشجويان عملی و علمی استعدادهاي تجلی براي مناسب زمينه ايجاد

 روز فناوريهاي و نوين هاي روش از استفاده با پزشکی آموزش سازي هدفمند

 

 مسئول اجرا شرح فعاليت رديف
زمان 

 شروع

زمان 

 پايان

شاخص پايش يا 

 ارزشيابی

 برگزاري جلساتی با نمايندگان دانشجويان دانشکده ها 1
دبير دانشجويی و مسئول 

 بخش آموزش کميته
 در طول ترم

نامه مشکالت مطرح 

 شده به صورت مکتوب

 کليه اعضا در برگزاري مراسم هفته سالمت و ديگر مناسبات دانشکدهشرکت و همکاري  2

زمان برگزاري هفته 

سالمت و ديگر 

 مناسبتها

 عکس

 در طول ترم دبير کميته برگزاري جلسات کميته به صورت روتين دوبار در هر ترم جهت بررسی مشکالت آموزشی 3
فرم  -صورتجلسه

 عکس -حضورغياب

4 
 دانشجويان در مجازي سازي آموزشاستفاده از مشارکت 

 
 مربوطه مستندات در طول ترم دبير و اعضا

5 
 افزايش اطالعات دانشجويان درباره بسته هاي تحول در آموزش

 
 مربوطه مستندات در طول ترم دبير کميته



 آموزشی-علمی اردوهای و ،کارگاهها سمینارها تشکیل طریق از دانشجویان علمی سطح ارتقای جهت در رقابتی و فرهنگی-علمی بسترهای ایجاد: 9هدف کلی 

 

 روز فناوريهاي و نوين هاي روش از استفاده با پزشکی آموزش سازي هدفمند  : اهداف اختصاصی

 پژوهشی رفاهی، آموزشی، مختلف هاي حيطه در دانشجويان سازي آگاه و آموزش

 

 مسئول اجرا شرح فعاليت رديف
زمان 

 شروع

زمان 

 پايان

شاخص پايش يا 

 ارزشيابی

 طراحی فرم نيازسنجی جهت برگزاري کارگاههاي دانشجويی 1
کارشناس با کمک دبير 

 کميته
 فرم نيازسنجی 25/6/89 23/6/89

 توزيع فرم نيازسنجی در بين دانشجويان هر رشته هر ورودي در دانشکده ها 2
دبير دانشجويی و اعضاي 

 کميته آموزشی
 فرمهاي تکميل شده 31/6/89 26/6/89

3 
 

 تعيين اولويت هاي مشخص شده کارگاهها

 

 ليست اولويتها 2/7/89 1/7/89 کارشناس

4 
 

 مکان برگزاري( -برنامه ريزي و هماهنگی جهت برگزاري کارگاهها )مدرس

 

 مکاتبات صورت گرفته در طول ترم دبير کميته -کارشناس

5 
 

 در کارگاههااطالع رسانی به دانشجويان جهت ثبت نام و شرکت 

 

 پوستر در طول ترم دبير دانشجويی -کارشناس

6 
 

 ثبت نام دانشجويان

 

 ليست اسامی در طول ترم دبير دانشجويی

7 
 

 هماهنگی جهت پشتيبانی کارگاه )پذيرايی و ...(
 مکاتبات در طول ترم دبير دانشجويی-کارشناس



 برگزاري کارگاه 9
مسئول بخش  -مدرس

 کارگاههاي کميته
 فايل ارائه -عکس ترمدر طول 

 توزيع فرم حضور غياب و ارزشيابی کارگاه 8
 کارگاههاي بخش مسئول

 کميته
 فرمهاي تکميل شده در طول ترم

 در طول ترم کارشناس تحليل کارگاه 12
جدول تحليل کلی 

 کارگاه

11 
 

 صدور گواهی شرکت در کارگاه
 

 در طول ترم کارشناس
نمونه گواهی امضاء 

 شده

 در طول ترم  همايشها در شرکت 12

 -اعضا معرفی نامه

 افراد حضور گواهی

 همايش در

13 

 همکاري در تصويب طرحهاي پژوهش در آموزش دانشجويی

 

 

 

مسئول بخش  -دبير

 پژوهش در آموزش کميته
  در طول ترم

14 

 

 اطالع رسانی به دانشجويان جهت ثبت نام در مدرسه تابستانه دانشگاه علوم پزشکی شيراز
کارشناس با کمک دبير 

کميته
 مستندات مربوطه 2/5/89 31/4/89

15 
 

 دانشگاه علوم پزشکی شيراز EDCارسال اسامی از طريق معاونت آموزشی به سرپرست 

 

 5/5/89 5/5/89 دبير کميته
مکاتبات صورت 

 گرفته)ليست اسامی(

16 
 

 شرکت دانشجويان در مدرسه تابستانه

 

 عکس 24/5/89 21/5/89 دبير کميته


