
  

 

 دانشکده علوم پزشکی الرستانپزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 0011در سال  کمیته دانشجوییبرنامه عملیاتی واحد                                          

 

 

 تاریخچه

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

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  3131گیری های کالن آموزشی دانشگاه با توجه به پاسخگویی به نیازهای روز جامعه، از سال 

 ای و حرفه فردی رشد حداکثرسازی به کمک با و نماید شناسایی را توانمند دانشجویان دارد مأموریت دانشجویی هکرد. کمیت

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

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

 وضعیت موجود

 کمیته دانشجویی در دانشکده های پرستاری و بهداشت فعال است.

 اهداف کلی

 تیفیک یارتقا یدر راستا انیدانشجو یها یو توانمند تیاز خالقو استفاده فعال سازی کمیته دانشجویی در سطح دانشکده 

 آموزش

 اهداف اختصاصی

 کمیته دانشجوییبازنگری آیین نامه 

 ی پرستاری و بهداشت به صورت مجزادر دانشکده ها ییدانشجو تهیکم یاستقرار و فعال ساز

 در راستای اهداف کمیته دانشجویی مختلف  یدانشکده ها انیدانشجو یاز توانمند یریبهره گو  انیمشارکت دانشجو

 مشارکت دانشجویان در جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 یقاارت یدر راستا انیدانشجو یها یو توانمند تیاز خالقو استفاده فعال سازی کمیته دانشجویی در سطح دانشکده هدف کلی : 

 آموزش تیفیک

 بازنگری آیین نامه کمیته دانشجوییاهداف اختصاصی: 
 

 شاخص پایش یا ارزشیابی زمان پایان زمان شروع مسئول اجرا شرح فعالیت ردیف

، مسئول کمیته دانشجویی بازنگری آیین نامه کمیته دانشجویی 1

مرکز مطالعات و کارشناس 

 مدیریت مرکز مطالعات

3011آبان  3011 آذر   صورت جلسه تصویب 

 

 

 

 یاارتق یدر راستا انیدانشجو یها یو توانمند تیاز خالقو استفاده فعال سازی کمیته دانشجویی در سطح دانشکده هدف کلی: 

 آموزش تیفیک

 ی پرستاری و بهداشت به صورت مجزادر دانشکده ها ییدانشجو تهیکم یاستقرار و فعال سازاهداف اختصاصی: 

 

شاخص پایش یا  زمان پایان زمان شروع مسئول اجرا شرح فعالیت ردیف

 ارزشیابی

برگزاری جلسه کمیته دانشجویی به سرپرستی  1

مسئول کمیته دانشجویی )جهت هماهنگی، هم 

 ( انتخابات اندیشی و برنامه ریزی

 صورت جلسه 3011دی  3011دی  مسئول کمیته دانشجویی

 دانشجویان نام ثبت جهت فراخوان سازی آماده 2

 کمیته دانشجویی در فعالیت به مند عالقه و مستعد

کمیته دانشجویی و  دبیر

 مرکز مطالعاتکارشناس 

 پوستر فراخوان 3011دی  3011دی 

به دانشجویان در دانشکده ها از طریق  اطالع رسانی 3

سایت دانشکده ها، سایت مرکز مطالعات و توسعه 

 آموزش پزشکی و شبکه های مجازی

کمیته دانشجویی و  دبیر

 مرکز مطالعاتکارشناس 

اسکرین شات اطالع  3011دی  3011دی 

 رسانی های انجام شده

  3011دی  3011دی  مطالعاتمرکز کارشناس  پیگیری زیرساخت های برگزاری انتخابات 4

ثبت نام دانشجویان و تکمیل فرم رزومه توسط  5

 دانشجویان متقاضی در هر دانشکده

فرمهای ثبت نام تکمیل  3011دی  3011دی  دانشجویان متقاضی

 شده

ارسال لیست افراد متقاضی عضویت به همراه رزومه  6

ایشان به دفتر کمیته دانشجویی درهر دانشکده و 

 رزومه های ارسالیبررسی 

لیست اسامی دانشجویان  3011دی  3011دی  مرکز مطالعاتکارشناس 

 متقاضی 

 لیست نهایی  3011بهمن  3011دی  مسئول کمیته دانشجویی اطالع رسانی لیست افراد برگزیده 7

مرکز مطالعات و توسعه  برگزاری انتخابات کمیته دانشجویی 8

 آموزش پزشکی

3011بهمن  3011بهمن   اعالم اسامی منتخبین 



 

           

 یاارتق یدر راستا انیدانشجو یها یو توانمند تیاز خالقو استفاده فعال سازی کمیته دانشجویی در سطح دانشکده هدف کلی: 

 آموزش تیفیک

در راستای اهداف کمیته مختلف  یدانشکده ها انیدانشجو یاز توانمند یریبهره گو  انیمشارکت دانشجواهداف اختصاصی: 

 دانشجویی 

 

 شاخص پایش یا ارزشیابی زمان پایان زمان شروع مسئول اجرا شرح فعالیت ردیف

پژوهش در تشکیل کارگروه های آموزش،  1

آموزش، انتشارات، ارزشیابی و مشاوره 

 دانشجویی

کمیته دانشجویی و  دبیر

اعضای کارگروه های مختلف 

 کمیته

های مجازی و گروه  - در طول ترم

 صورتجلسه جلسات

ز ا به دانشجویاندانشجویی  کمیته معرفی 2

طریق اعضای کارگروه های مختلف کمیته 

 دانشجویی

کمیته دانشجویی و  دبیر

اعضای کارگروه های مختلف 

 کمیته

 گروه های مجازی - در طول ترم

ثبت نام دانشجویان کمک و همراهی در  3

 دانشجوییجهت شرکت در انتخابات کمیته 

کمیته دانشجویی و  دبیر

اعضای کارگروه های مختلف 

 کمیته

 گروه های مجازی 3011دی  3011دی 

کمیته دانشجویی و  دبیر کمک در برگزاری انتخابات کمیته دانشجویی 4

اعضای کارگروه های مختلف 

کمیته و مرکز مطالعات و 

 توسعه آموزش پزشکی

 انتخابات 3011بهمن  3011بهمن 

 

 یاارتق یدر راستا انیدانشجو یها یو توانمند تیاز خالقو استفاده فعال سازی کمیته دانشجویی در سطح دانشکده هدف کلی: 

 آموزش تیفیک

  مشارکت دانشجویان در جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانهاهداف اختصاصی: 

 ارزشیابیشاخص پایش یا  زمان پایان زمان شروع مسئول اجرا شرح فعالیت ردیف

از  انیبه دانشجوجشنواره  یاطالع رسان 1

 طریق کانال های ارتباطی کمیته دانشجویی

کمیته دانشجویی و  دبیر

اعضای کارگروه های مختلف 

 کمیته

موجود بودن در گروه های  - در طول سال

 مجازی

 هتیکم تیسا قیاز طرجشنواره  یاطالع رسان 2

دانشکده و سایت توسعه آموزش  ییدانشجو

 ها

 اسکرین شات - در طول سال مرکز مطالعاتکارشناس 

برگزاری کارگاه برای آشنایی دانشجویان با  3

 ایده های نوآورانهجشنواره 
 

 مرکز مطالعاتکارشناس 

 و مسئول کمیته دانشجویی

 برگزاری کارگاه 3011آبان  3011آبان 

 

 


