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 دانشگاه علوم پزشکی کاشان آموزش علوم پزشکیکمیته دانشجویی توسعه  اولیه عملیاتی برنامه

کمیته دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان پس از ابالغ اساسنامه کمیته از طرف وزارت متبوع تشکیل شد و طی جلساتی با حضور سرپرست 

که برپایه مفاد تاکید شده در  سند زیر . یاتی نمودن اساسنامه ابالغی کرداقدام به بومی سازی و عملکمیته، دبیر و اعضا؛ و با مشورت متخصصین، 

استراتژی است که عملیات مقتضی  91 سه هدف اختصاصی ومشتمل بر سه هدف کلی، وزارت متبوع است،  7931ساسنامه ابالغ شده در زمستانا

که با رنگ آبی  عملیات پیش بینی شده. )بینی شده است و به مرور در جلسات کمیته کامل تر می شود پیشدر دانشگاه علومپزشکی کاشان، برای آنها 

 (:درحال انجام است نمایش داده شده

 :هدف کلی

 پزشکیعلوم بازنمایی نقش کمیته دانشجویی توسعه آموزش  -1

 پزشکیعلوم دانشجویان در جهت رهبری توسعه آموزش  توانمندسازی -2

 توسط دانشجویان عضو کمیته دانشجویی توسعه آموزش لو فعالیت های آموزشی مستق آموزشی های نوآوریاجرای رهبری  -3

 علوم پزشکی

 :عملیات -استراتژی هر هدف -اختصاصیاهداف 

 استقرار کمیته اولیه -1-1

 تعیین سرپرست و دبیر کمیته مبتنی بر شرایط اساسنامه کشوری. 7-7-7

 فراخوان داوطلبین اولیه. 7-7-2

 تشکیل جلسات فکر. 7-7-9

 کمیته به دانشجویان و مدیران آموزشیتعیین راهکارهای معرفی  -1-2

 ذیربطان شناسایی .7-2-7

 ی ارتباطها شناسایی راه .7-2-2

   نظر تعامل با افراد ذیربط و صاحب .7-2-9

 تعیین راهکارهای جذب دانشجویان برای فعالیت در کمیته -1-3

  تبلیغات یها راه شناسایی .7-9-7

 ی بیرونی برای جذب دانشجویانها ی ارتقای انگیزهها مشخص نمودن راه .7-9-2

  و جوایز برای جلب دانشجویان ها مشوقتعیین  .7-9-9

 ی حمایت از دانشجویان با انگیزه و عالقمند ها مشخص کردن راه .7-9-4

  در داخل و خارج دانشگاه مسئول کمیته، دبیر، دانشجویان و مدیران آموزشی مرتبط تعامالت .7-9-5

 استقرار کمیته فعالیت و تعیین ساختار و منابع مورد نیاز برای -1-4

 تعیین نیروی انسانی .7-4-7

 برنامه ریزی شده های فعالیتتعیین بودجه مورد نیاز برای  .7-4-2

 تعیین مکان استقرار کمیته دانشجویی .7-4-9

 تعیین زمان فعالیت کمیته و افراد وابسته .7-4-4

 و ارتباطات درون و برون سازمانی ها تعیین اطالع رسانی .7-4-5

 برداری شدن  و بهرهها برای دریافت بازخورد  های ثبت و مستندسازی و انتشار فعالیت تعیین منابع و روش .7-4-6
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 تعیین وظایف اعضای کمیته در خصوص تالش برای تحقق اهداف .7-4-1

 المللی ی و بینو مجامع مل ها های نوآورانه آموزشی دانشجویان در همایش و طرح ها از ارائه نتایج پژوهش یحمایتتعیین منابع  .7-4-8

 در زمینه توسعه آموزش برای فعالیت گستردهکارگیری مجموعه شرایط  هب .7-4-3

 هسته منتورینگگیری از گروه مشاورین متخصص از اعضای هیات علمی عالقمند و توانمند، به عنوان  بهره .7-4-71

 EDCمدیریت و با نظارت  ، منطقه و کشورگسترش جایگاه کمیته در دانشگاه -1-5

 شناسایی نهادهای مرتبط .7-5-7

 درگیر کردن نهادهای مرتبط .7-5-2

 آموختگان ارتباط با دانش .7-5-9

 های مرتبط با دانشجویان علوم پزشکی در بخش گیری دانشگاه در حوزه آموزشعضویت فعال در مراجع تصمیم .7-5-4

 ی و بین المللیو مجامع مل ها های نوآورانه آموزشی دانشجویان در همایش و طرح ها جلب حمایت از ارائه نتایج پژوهش .7-5-5

 قه و کشوردانشجویان با یکدیگر، نهادها و اعضای مرتبط در دانشگاه، منط وکارهای تعامل تعیین ساز .7-5-6

 جلسات درون و برون دانشگاهی. 7-4-6-7

 ها و جشنواره ها همایش. 7-4-6-2

 ...ی مختلف اعم از نشریات، فضای مجازی و ها رسانه. 7-4-6-9

 آموزش علوم پزشکیتوسعه  های فعالیتدانشجویان درباره  افزایش توانمندی -2-1

 علوم پزشکیبسترسازی در جهت توانمندسازی دانشجویان در زمینه آموزش  .2-7-7

 آموزشی های نوآورینیازسنجی آموزشی در زمینه توسعه آموزش علوم پزشکی و رهبری  .2-7-7-7

 آموزشی های نوآوریطراحی آموزشی در زمینه توسعه آموزش علوم پزشکی و رهبری  .2-7-7-2

 دهی، بازاندیشی، نقد و بازخورد و پویایی در فرایندهای آموزشی مستندسازی، گزارشثبت،  .2-7-7-9

 به محصول کاربردی آموزشیهای تبدیل ایده .2-7-7-4

 ی دانشجویی در زمینه آموزش علوم پزشکیها ارائه مشاوره به دانشجویان و تشکل .2-7-7-5

 المللی مرتبط ی آموزشی ملی و بینها در برنامهفعال شرکت  .2-7-7-6

 (مبتنی بر نیاز) علوم پزشکی آموزش دانشجویان در توسعه ای و حرفه فردیهای  مهارت آموزش .2-7-2

 برگزاری سمینار آموزشی .2-7-2-7

 های مرتبط کارگاهانواع برگزاری  .2-7-2-2

 برگزاری دوره آموزشی .2-7-2-9

 های منتورشیپی ترویج و اجرای طرح .2-7-2-4

 آموزشی های نوآوریتوانمندسازی درخصوص رهبری  -2-2

 دانشگاه EDC های فعالیتوزش علوم پزشکی در چارچوب ی تحول و نوآوری در آمها سازی بستهمشارکت در پیاده .2-2-7

 تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکیی ها آشناسازی دانشجویان با بسته .2-2-7-7

 ی تحولها سازی بسته ی دانشگاه در جهت پیادهها پروژهمشارکت در انجام  .2-2-7-2

 ها ی ویژه پذیرفته شده توسط دانشگاهها مشارکت در انجام ماموریت .2-2-7-9

 روزرسانی آنهای تحول و بهها مشارکت در نقد اقدامات ذیل بسته .2-2-7-4

 ی محولهها خودارزیابی و ارزیابیی کیفی، ها مشارکت در ارزیابی .2-2-7-5

 :های موجود در واحدها یا کمیتهنیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی و بازخورد  اعم ازمرکز مطالعات دانشگاه  های فعالیتمشارکت در  .2-2-2

 استعداد درخشان 

 آموزش مجازی دانشگاه 

 نوآورانه آموزشی و پژوهش در آموزشهای  فعالیت 
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 ریزی درسی برنامه 

 علمی المپیاد 

 آموزشی های نامه آیین و ها سیاست، آموزشی فرایندهای و کارکنان علمی، هیات اعضای دوره، برنامه، ،آموزشی های ی فعالیتها ارزشیابی 

 دانشجویان با مرتبط

 ی مرکز و شرح وظایف آنهاها کمیتهواحدها و شناسایی  .2-2-2-7

 حسب عالقه به حیطه مربوطدانشجویان برتوسط  ،مرتبط یها کمیتهحوزه فعالیت در واحدها وانتخاب  .2-2-2-2

 مرتبط  کمیته واحد و نظر سرپرست تحت ها پروژههماهنگی، همکاری و مشارکت در اجرای  .2-2-2-9

با ارتقاء دانش و مهارت فردی،  های مرکز مطالعات میتهواحدها و کیابی به اهداف هر یک از  تسهیل شرایط دستمشارکت در  .2-2-2-4

( المللی ملی و بین)انتشار داخل و خارج دانشگاهی  دهی و مستندسازی، گزارشمنتوری و مشاوره، تعامل، بازاندیشی و بازخورد، 

 تحت نظارت سرپرست کمیته مرتبط

 علوم پزشکی در کمیته دانشجویی توسعه آموزش طور منظمبه ها دهی و ثبت فعالیت گزارش .2-2-2-5

 آموزشی  های نوآوریتصدی رهبری  -3-1

 ی نوآورانه آموزشیها همکار یا مجری طرح. 9-7-7

 فرایندهای آموزشی و نشر و ثبتمستندسازی . 9-7-2

 به محصول کاربردیآموزشی تبدیل ایده . 9-7-9

 آموزش علوم پزشکی و مستقل در حوزه فعالیت های متفرقه انجام -3-2

 EDCتالیف و ترجمه کتب مرتبط با آموزش علوم پزشکی برای دیگر دانشجویان با مدیریت . 9-2-7

 ی دانشجوییها ی کمیتهها خودارزیابی و مشارکت در ارزشیابی. 9-2-2

 دانشجویی های فعالیتسایت مرکز مطالعات دانشگاه و تهیه آرشیو  داشتن صفحه کمیته دانشجویی در وبنگه روزبه. 9-2-9
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 برنامه /عملیات استراتژی هدف اختصاصی هدف کلی
 (فعالیت های مرتبط با هر برنامه در جدول جدا آورده شده است)

 زمان 

 (ماه)

بازنمایی نقش کمیته -1

دانشجویی توسعه آموزش 

 علوم پزشکی

 استقرار کمیته اولیه

کمیته مبتنی بر شرایط اساسنامه  دبیرتعیین سرپرست و 

 کشوری
 استفاده از رایزنی با افراد با انگیزه و عالقمند به آموزش

9 
  فراخوان داوطلبین اولیه

 اطالع رسانی با چند منبع و انجام تبلیغات اولیه تشکیل جلسات فکر

کارهای معرفی  تعیین راه

کمیته به دانشجویان و 

 مدیران آموزشی

تشکیل جلسات بارش فکر با دانشجویان و با کمیته  - ذیربطان شناسایی

 منتورینگ

 مکاتبه از طرف معاونت آموزشی و سرپرست مرکز توسعه -

 های ارتباط شناسایی راه 2

 نظر تعامل با افراد ذیربط و صاحب

تعیین راهکارهای جذب 

دانشجویان برای فعالیت 

 در کمیته

 تبلیغات یها راه شناسایی
برگزاری جلسه نمایندگان کمیته با نماینده روابط عمومی  -

 دانشگاه
7 

های بیرونی برای جذب  های ارتقای انگیزه مشخص نمودن راه

 دریافت پیشنهاد از اعضای کمیته دانشجویی - دانشجویان

 EDCطرح در شورای تصمیم گیری  -

 تصویب در معاونت آموزشی -

 ها و جوایز برای جلب دانشجویان مشوقتعیین  2

های حمایت از دانشجویان با انگیزه و  مشخص کردن راه

 عالقمند

تعامالت مسئول کمیته، دبیر، دانشجویان و مدیران آموزشی 

 در داخل و خارج دانشگاه مرتبط

 تعیین مسئول پی گیری تعامالت از بین دانشجویان -

هماهنگی مسئول تعیین شرح وظایف و روش های  -

 تعامالت با دبیر کمیته دانشجویی

 شرکت در جلسات و تدوین صورتجلسه -

 بررسی سایت های داخلی و خارج دانشگاهی -

 اطالع رسانی ها  -

72 

تعیین ساختار و منابع 

مورد نیاز برای فعالیت و 

 استقرار کمیته

 پزشکیرایزنی با مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش  تعیین نیروی انسانی

 های برنامه ریزی شده تعیین بودجه مورد نیاز برای فعالیت 72
  7938تدوین برنامه های سال 

 EDCتصویب بودجه در 

  تعیین مکان استقرار کمیته دانشجویی
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 تعیین زمان فعالیت کمیته و افراد وابسته
به  تدوین جدول زمانی فعالیت ها و نصب آن در دفتر و اطالع رسانی

 همه

 ها و ارتباطات درون و برون سازمانی تعیین اطالع رسانی
 هماهنگی مسئول تعامالت با سرپرست کمیته

 تعیین پروتکل ارتباط کمیته با واحدها در جلسه کارگروه

های ثبت و مستندسازی و انتشار  تعیین منابع و روش

 برداری شدن ها برای دریافت بازخورد و بهره فعالیت
 سپس اجرای مستمر با تقسیم کاردر جلسات دانشجویی و آن تعیین 

تعیین وظایف اعضای کمیته در خصوص تالش برای تحقق 

 اهداف

 توزیع و توضیح اهداف بین دانشجویان

 جذب داوطلبین

 تشکیل زیرکمیته های دانشجویی

4 
های  ها و طرح تعیین منابع حمایتی از ارائه نتایج پژوهش

ها و مجامع ملی و  آموزشی دانشجویان در همایش نوآورانه

 المللی بین

 آموزش دانشجویان براساس فورمت های مصوب وزارتی

 تشکیل زیرکمیته نوآورانه

پروژه  21حداقل )تعیین بودجه مصوب برای اجرای برنامه ها 

 (دانشجویی در یک سال

 تعیین مسئولین دانشجویی همایش ها و مجامع ملی و بین المللی

 تدوین سازوکار ارسال برای همایش ها در جلسات

در زمینه  کارگیری مجموعه شرایط برای فعالیت گسترده هب

 توسعه آموزش
 پی گیری توسط مسئول کارگروه مربوط

72 

  

گسترش جایگاه کمیته 

در دانشگاه، منطقه و 

کشور با نظارت مدیریت 
EDC 

  شناسایی نهادهای مرتبط
 

  نهادهای مرتبط درگیر کردن

  آموختگان ارتباط با دانش

گیری دانشگاه در حوزه عضویت فعال در مراجع تصمیم 

 های مرتبط با دانشجویان آموزش علوم پزشکی در بخش
 

های نوآورانه  ها و طرح جلب حمایت از ارائه نتایج پژوهش

 ها و مجامع ملی و بین المللی آموزشی دانشجویان در همایش
 

 

 جلسات درون و برون دانشگاهیوکارهای تعامل دانشجویان با یکدیگر، نهادها و  تعیین ساز



 

6 
 

 ها ها و جشنواره همایش اعضای مرتبط در دانشگاه، منطقه و کشور
 

 ...ی مختلف اعم از نشریات، فضای مجازی و ها رسانه

توانمندسازی دانشجویان در -2

علوم جهت رهبری توسعه آموزش 

 پزشکی

افزایش توانمندی 

دانشجویان درباره 

های توسعه  فعالیت

 آموزش علوم پزشکی

 زمینه در دانشجویان توانمندسازی جهت در بسترسازی

 پزشکی علوم آموزش

 رهبری و پزشکی علوم آموزش توسعه زمینه در آموزشی نیازسنجی

 آموزشی های نوآوری

 

 رهبری و پزشکی علوم آموزش توسعه زمینه در آموزشی طراحی

 آموزشی های نوآوری

 پویایی و بازخورد و نقد بازاندیشی، دهی، گزارش مستندسازی، ثبت،

 آموزشی فرایندهای در

 کاربردی محصول به آموزشی های ایده تبدیل

 آموزش زمینه در دانشجویی های تشکل و دانشجویان به مشاوره ارائه

 پزشکی علوم

 مرتبط المللی بین و ملی آموزشی های برنامه در فعال شرکت

ای دانشجویان در توسعه  های فردی و حرفه آموزش مهارت

 (مبتنی بر نیاز)آموزش علوم پزشکی 

 برگزاری سمینار آموزشی

 برگزاری کارگاه

 برگزاری دوره آموزشی

 های منتورشیپی ترویج و اجرای طرح

 درخصوص توانمندسازی

 های نوآوری رهبری

 آموزشی

 

های تحول و نوآوری در آموزش  سازی بستهمشارکت در پیاده

 دانشگاه EDCهای  علوم پزشکی در چارچوب فعالیت

 

های تحول و نوآوری در آموزش علوم  آشناسازی دانشجویان با بسته

 پزشکی

های  بستهسازی  های دانشگاه در جهت پیاده مشارکت در انجام پروژه

 تحول

 ها های ویژه پذیرفته شده توسط دانشگاه مشارکت در انجام ماموریت

 روزرسانی آنهاهای تحول و به مشارکت در نقد اقدامات ذیل بسته

 های محوله های کیفی، خودارزیابی و ارزیابی مشارکت در ارزیابی

های مرکز مطالعات دانشگاه اعم از  مشارکت در فعالیت

نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی و بازخورد در واحدها یا 

 : های موجود کمیته

 استعداد درخشان 

 های مرکز و شرح وظایف آنها شناسایی واحدها و کمیته

های مرتبط، توسط  انتخاب حوزه فعالیت در واحدها وکمیته

 مربوطدانشجویان برحسب عالقه به حیطه 
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 آموزش مجازی دانشگاه 

 نوآورانه آموزشی و پژوهش در های  فعالیت

 آموزش

 ریزی درسی برنامه 

 المپیاد علمی 

 برنامه،آموزشی های ی فعالیتها ارزشیابی ، 

 و کارکنان علمی، هیات اعضای دوره،

 های نامه آیین و ها آموزشی، سیاست فرایندهای

 دانشجویان با مرتبط آموزشی

 

نظر سرپرست  ها تحت هماهنگی، همکاری و مشارکت در اجرای پروژه

 مرتبط  واحد و کمیته

یابی به اهداف هر یک از واحدها و  مشارکت در تسهیل شرایط دست

های مرکز مطالعات با ارتقاء دانش و مهارت فردی، منتوری و  کمیته

دهی و  مستندسازی، گزارشمشاوره، تعامل، بازاندیشی و بازخورد، 

تحت نظارت ( المللی ملی و بین)انتشار داخل و خارج دانشگاهی 

 سرپرست کمیته مرتبط

طور منظم در کمیته دانشجویی ها به دهی و ثبت فعالیت گزارش

 توسعه آموزش علوم پزشکی

های  اجرای رهبری نوآوری-3

و فعالیت های آموزشی  آموزشی

توسط دانشجویان عضو  مستقل

کمیته دانشجویی توسعه آموزش 

 علوم پزشکی

تصدی رهبری 

 های آموزشی نوآوری

 

 های نوآورانه آموزشی همکار یا مجری طرح 

  

 مستندسازی و ثبت و نشر فرایندهای آموزشی

 تبدیل ایده آموزشی به محصول کاربردی 

توسعه  اجرای فعالیت

 آموزش علوم پزشکی

 (طور مستقل به)

 

تالیف و ترجمه کتب مرتبط با آموزش علوم پزشکی برای 

 EDCدیگر دانشجویان با مدیریت 

های  های کمیته خودارزیابی و مشارکت در ارزشیابی

 دانشجویی

سایت مرکز  داشتن صفحه کمیته دانشجویی در وبروز نگهبه 

 دانشجوییهای  مطالعات دانشگاه و تهیه آرشیو فعالیت

 

 


