
 کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی جدول خالصه گزارش عملکرد

(MEDSC= Medical Education Student Committee) 

 تاریخ حاضرین روش انجام عنوان فعالیت ردیف
مدت 

 (ساعت)
 نتیجه

1 

واقدام  مرور

اساسنامه  بر

 وزارت

 4 ماه دی میرحسینی-وکیلی جلسه و بحث

توافق بر تعیین 

کمیته و سرپرست 

 اعالم به وزارت -دبیر

 طراحی بنر و اطالعیه

 -وکیلی -میرحسینی

 -سحرخوان -دهقانی

 کوچکی

 4 ماه دی

رسانی به  اطالع

دانشجویان با کمک 

 دفاتر توسعه

2 

تدوین و 

بومی سازی 

اولیه  

 اساسنامه

 بحث -جستجوی منابع
 -میرحسینی

 علیرضارضائی
 6 ماه دی

تدوین برنامه 

 عملیاتی

3 

تدوین و 

اصالح برنامه 

 عملیاتی

 جلسه و بحث

 -میرحسینی

رضا  -علیرضارضائی

 رضائی

 6 بهمن
اصالح نگارش 

 ساختاری برنامه

" 

 -میرحسینی

 -مرادی-علیرضارضائی

 نبوتی

 2 بهمن
دریافت پیشنهاد 

 و ساختار اهداف

 کلی اصالح اهداف 2 بهمن میدانی-میرحسینی "

 اعمال نظرات خبرگان
علیرضا  -میرحسینی

 رضائی
 6 بهمن

تغییر ساختار نگارش 

برنامه و آماده برای 

 دفاع

 اعمال اصالحات 8 بهمن علیرضا رضائی مرور و اقدام فردی

 1 اسفند اعضای شورای مرکزی جلسه شوراطرح در 
و تصویب تکمیل 

 ها استراتژی

رسانی و دریافت  اطالع

 نظرات
 2 اسفند دانشجویان عضو

آگاهی دانشجویان از 

برنامه عملیاتی 

کمیته و اعمال 

 تغییرات پیشنهادی

4 

جشنواره 

ایده های 

 دانشجویی

اطالع رسانی به اعضا 

 کمیته دانشجویی

علیرضا -میرحسینی

 دانشجویان عضو -رضائی
  1 اسفند

هدایت دانشجویان 

برای نگارش و ثبت 

 ایده ها

علیرضا -میرحسینی

 دانشجویان عضو -رضائی
 11 اسفند

ارسال ایده ها برای 

جشنواره ایده های 

 نوآورانه



5 

معرفی 

نمایندگان 

 دانشجویی

معرفی سه نماینده 

دانشجویی برای 

عضویت در دوره 

 ترکیبی مبانی آموزش

فاطمه -علیرضا رضائی

 فاطمه مقصود-علیزاده
  اسفند

شرکت نمایندگان 

دانشجویی در دوره 

ترکیبی مبانی 

 آموزش

نماینده معرفی دو 

دانشجویی برای 

نامزدی در انتخابات 

شورای مرکزی کمیته 

 دانشجویی

فاطمه  -علیرضا رضائی

 مقصود
  فروردین

تایید نمایندگان برای 

نامزدی در انتخابات 

 شورای مرکزی

6 
آمادگی برای 

  هفته آموزش

انجام هماهنگی ها 

برای مشارکت اعضای 

کمیته دانشجویی در 

فعالیت های علمی و 

 اجرایی هفته آموزش

  فروردین 

 اعالم تعداد

مورد نیاز  دانشجوی

 برای هر فعالیت

فراخوان دانشجویی 

ایده های آموزشی 

 جهت هفته آموزش

  فروردین 
دریافت ایده های 

 آموزشی دانشجویان

برگزاری جلسه با 

اعضای کیته 

 دانشجویی

 -جناب آقای دکتر تقوی

سرکار خانم دکتر 

 -میرحسینی -وکیلی

اعضای  -علیرضا رضائی

 کمیته دانشجویی

 4 فروردین

دریافت ایده های 

دانشجویان و دسته 

بندی دانشجویان 

براساس فعالیت های 

 هفته آموزش

 


