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واحد کمیته دانشجویی به عنوان یکی از واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی به منظور توسعه و 

بهبود کیفیت آموزش تئوری و عملی گروه علوم پزشکی، از طریق دانشجویان، ارزشیابی آموزشی و پژوهشی در آموزش و تصمیم 

به عنوان واحد مستقل آغاز به کار  3131آموزشی دانشگاه با توجه به پاسخگویی به نیازهای روز جامعه، از سال گیری های کالن 

 ایشان ای و حرفه فردی رشد حداکثرسازی به کمک با و نماید شناسایی را توانمند دانشجویان دارد مأموریت دانشجویی کمیته .کرد

 تصمیم در دانشجویان جایگاه ساز ارتقاء زمینه آموزش، در پژوهش و آموزشی نوآوریهای مختلف های زمینه در آنها سازی آماده و

 باشد. دانشکده آموزشی وضعیت بیشتر چه هر بهبود و آموزشی گیریهای

 وضعیت موجود

  .ه استددیعملیاتی نگر 39عملیاتی سال برنامه  ،ییانشجودعدم فعالیت کمیته  و محدودیت های سال گذشته /ا توجه به شرایطب

 هدف کلی

 فعال سازی کمیته دانشجویی در سطح دانشکده 

 اهداف اختصاصی

 اطالع رسانی و تشکیل کمیته دانشجوی در دانشکده های پرستاری و بهداشت به صورت مجزا

 شناسایی کمیته دانشجویی به دانشجویان 

 های نوآورانه آموزشی دانشجویان شناسایی دانشجویان نخبه و ممتاز و بهره گیری از خالقیت و طرح ها و ایده

 پژوهشی دانشجویان و علمی استعدادهای تجلی برای مناسب زمینه ایجاد

 های حیطه در دانشجویان پیشنهادات و انتقادات مشکالت، اساتید و انتقال و دانشجویان بین در آموزشی مسائل برابر در ارتباط ایجاد

  آموزشی کالن مدیریت سطوح به دانشجویی کمیته طریق از آموزشی

 

 

 

 

 

 



 جدول فعالیت های مربوط به اهداف کلی و اختصاصی

 هدف اختصاصی: اطالع رسانی و تشکیل کمیته دانشجوی در دانشکده های پرستاری و بهداشت به صورت مجزا

 

زمان  مسئول اجرا شرح فعالیت ردیف

 انجام

شاخص پایش و 

 ارزشیابی

کمیته دانشجویی به سرپرستی مسئول جلسه اولین برگزاری  1

  (هماهنگی، هم اندیشی و برنامه ریزیکمیته دانشجویی )جهت 

مسئول کمیته 

 دانشجویی

 صورت جلسه 33مهر 

تهیه فرم آنالین ثبت نام دانشجویان و بارگزاری در صفحه کمیته  2

 دانشجویی
مسئول کمیته 

دانشجویی و کارشناس 

 کمیته دانشجویی

لینک فایل  33مهر 

پرسشنامه به همراه 

 wordفایل 

 پرسشنامه

 عالقه و مستعد دانشجویان نام ثبت جهت فراخوان سازی آماده 3

 کمیته دانشجویی در فعالیت به مند

کارشناس کمیته 

 دانشجویی

 پوستر فراخوان 33مهر 

در  و همراهی مکاتبه با اساتید مشاور به منظور هم اندیشی 4

 خصوص دانشجویان متقاضی ممتاز

مسئول کمیته 

 دانشجویی

نامه ارسالی به  33مهر

اساتید مشاور به 

همراه جوابیه 

ارسالی از طرف 

 اساتید مشاور

اطالع رسانی به دانشجویان در دانشکده ها از طریق سایت  5

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و  سایتدانشکده ها، 

 شبکه های مجازی

مسئول کمیته 

دانشجویی و کارشناس 

 کمیته دانشجویی

اسکرین شات اطالع  33مهر 

رسانی های انجام 

 شده

ثبت نام دانشجویان و تکمیل فرم رزومه توسط دانشجویان  6

 متقاضی در هر دانشکده

مهر و آبان  دانشجویان متقاضی

33 

فرمهای ثبت نام 

 تکمیل شده

همراه رزومه ایشان به  ارسال لیست افراد متقاضی عضویت به 7

دفتر کمیته دانشجویی درهر دانشکده و بررسی رزومه های 

 ارسالی

کارشناس کمیته 

 دانشجویی

لیست اسامی  33آبان 

 دانشجویان متقاضی 

مسئول کمیته  اطالع رسانی لیست افراد برگزیده 8

 دانشجویی

لیست نهایی  33آبان 

دانشجویان در فرم 

آرم دار به همراه 

شات اطالع اسکرین 

رسانی های انجام 

 شده

ی آشنای تشکیل گروه کمیته دانشجویی در شبکه مجازی برای 9

 آئین نامه های مربوطه و آشنایی با فرایند انتخاب دبیر اولیه با

 کمیته دانشجویی دانشجویی

کارشناس کمیته 

 دانشجویی

ارائه لینک گروه  33آبان 

های مجازی ایجاد 

 شده

برگزاری جلسه کمیته دانشجویی جهت آشنایی و تعیین تاریخ  11

 انتخاب دبیر کمیته دانشجویی

مسئول کمیته 

 دانشجویی

 دعوتنامه جلسه 33آبان 



مسئول کمیته  ارسال دعوتنامه به اعضا جهت جلسه 11

 دانشجویی

 دعوتنامه جلسه 33آبان 

هماهنگی با واحدهای مربوطه جهت پشیبانی و آماده سازی  12

 مجازیجلسه بصورت 

کارشناس کمیته 

 دانشجویی

نامه ارسالی به واحد  33آبان 
IT 

برگزاری دومین جلسه کمیته دانشجویی به سرپرستی مسئول  13

کمیته دانشجویی )جهت تبیین اهداف کمیته و نظارت بر انتخاب 

 دبیر دانشجویی کمیته(

مسئول کمیته 

 دانشجویی

 صورت جلسه 33آبان 

اندیشی کمیته مرکزی کمیته  برگزاری اولین جلسه هم 14

 تقسیم کارگروه ها(آشنایی با وظایف و دانشجویی)

 صورت جلسه 33آذر  دبیر دانشجویی کمیته

برگزاری دومین جلسه هم اندیشی کمیته مرکزی کمیته  15

 )جهت بررسی :دانشجویی

 و ممتاز و نخبه دانشجویان بررسی چگونگی شناسایی -3

 نوآورانه های ایده و ها طرح و خالقیت از گیری بهره

 دانشجویان آموزشی

 تجلی برای مناسب زمینه بررسی نحوه ایجاد -2

 دانشجویان پژوهشی و علمی استعدادهای

بررسی مشکالت آموزش های مجازی در دوره بیماری  -1

 آموزشی مسائل برابر در ارتباط و ایجاد پل 33کووید

 مشکالت، انتقال جهت اساتید و دانشجویان بین در

 پیشنهادات و انتقادات

 ( نیازسنجی های آموزشی و پژوهشی -4

 صورت جلسه 33دی  دبیر دانشجویی کمیته

برگزاری سومین جلسه کمیته دانشجویی به سرپرستی مسئول  16

تدوین برنامه عملیاتی سال هم اندیشی و )کمیته دانشجویی 

3411) 

مسئول کمیته 

 دانشجویی

 صورت جلسه 33اسفند 

 

 

 


