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  آئین نامه کمیته هاي دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی کاشان

  معرفی:    

بـا هـدف ارتقـاي کیفیـت آمـوزش از طریـق تقویـت         1397کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی کاشان در آذر مـاه  
آموزش علوم پزشکی و تبدیل شدن ایشان به حمایت طلبان ارتقـاي آمـوزش   مشارکت دانشجویان در حوزه توسعه و نوآوري 

  خود تشکیل شد.

از دانشـجویان عالقـه منـد     متشـکل و داشـته  ین کمیته زیر نظر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشـگاه فعالیـت  ا
  بدون محدودیت رشته و دانشکده است.

  ساختار و ارکان: -1  

 رئیس کمیته - 1-1

  یکی از اعضاي هیئت علمی متخصص آموزش علوم پزشکی 

  دبیر کمیته  -2-1

کمیته است که توسط مدیر مرکز اطالعات به پیشنهاد رئیس کمیته بـه مـدت یکسـال تعیـین     یکی از اعضاي دانشجویی 
  می شود.

  کارگروه هاي کمیته -3-1

 در و پـژوهش  طـرح تحـول آمـوزش، برنامـه ریـزي درسـی، ارزشـیابی، فرآینـد هـاي نوآورانـه            ،توانمند سازي شامل 
  آموزش

 شوراي مرکزي کمیته دانشجویی  -4-1



    عضو کمیته منتخب دانشجویان است. دانشجوي 15از  متشکل 

  جلسات کمیته دانشجویی-5-1

هاي کمیته دانشجویی حد اقل یکبار در سـال بـا دعـوت عمـومی از      عمومی سالیانه جهت ارائه فعالیتجلسه  – 1-5-1
  دانشجویان دانشگاه و با حضور مسئولین آموزشی دانشگاه برگزار می شود.

شـود.  جلسات کمیته دانشجویی در ابتداي تشکیل حد اقل دو هفته یکبار و سپس هرمـاه یکبـار برگـزار مـی      – 2-5-1
  تعریف شده خـود نسـبت بـه تشـکیل جلسـات کـاري اقـدام       همچنین کمیته دانشجویی بر اساس اولویت ها و فعالیتهاي 

  می کند.

  دانشجویی توسعه آموزش دانشکده هاکمیته  -6-1

  

مایل دانشـجویان یـک دانشـکده ، کمیتـه دانشـجویی توسـعه آمـوزش دانشـکده بـا سرپرسـتی و نظـارت            تدر صورت  
 توسـعه  دانشـجویی  کمیتـه مسئولین دفاتر توسعه آموزش تشکیل شـده و فعالیـت ایـن کمیتـه هـا در راسـتاي فعالیتهـاي        

  دانشگاهی خواهد بود. کمیته هاي کارگروه گاه و هماهنگ بادانش آموزش

 :وظایف شرح  

 کلی رسالت راستاي در کمیته این .است دانشگاه مطالعات مرکز چارچوب در دانشجویی کمیته فعالیت

 فعالیـت  زیـر  مـوارد  در دانشـگاه  مطالعـات  مرکـز  هـاي  برنامـه  و هـا  سیاست چارچوب در و دانشگاه مطالعات مراکز
 :مینماید

 آموزشی توسعه هاي فعالیت در مشارکت جهت دانشجویان جذب و تشویق سازي، آگاه )1

 :طرق از پزشکی علوم آموزش زمینه در پزشکی علوم دانشجویان توانمندسازي جهت در بسترسازي )2

 بر مبتنی پزشکی علوم آموزش با مرتبط آموزشی هاي دوره و ها کارگاه سمینارها، برگزاري . الف

 دانشجویان نیازهاي

 پزشکی علوم آموزش زمینه در دانشجویی هاي تشکل و دانشجویان به مشاوره ارائه .ب

 با مرتبط المللی بین و ملی آموزشی هاي برنامه در دانشجویان شرکت از حمایت جلبپ .

 پزشکی علوم آموزش

 علـوم  آمـوزش  حـوزه  در دانشـجویی  تجـارب  تبادل و تعامل جهت بسترسازي و رسانی اطالع ارتباط، برقراري )3

 :طریق از پزشکی



 دانشگاهی برون و درون جلسات .الف

 ها جشنواره و ها همایش . ب

 ... و مجازي فضاي نشریات، از اعم مختلف هاي رسانه پ .

 چـارچوب  در وزارت پزشـکی  علـوم  آمـوزش  در نـوآوري  و تحـول  هـاي  بسـته  سازي پیاده در فعال مشارکت )4
 :طریق از دانشگاه مطالعات مرکز هاي فعالیت

 پزشکی علوم آموزش در نوآوري و تحول هاي بسته با دانشجویان آشناسازي . الف

 تحول هاي بسته سازي پیاده جهت در دانشگاه هاي پروژه در همکاري . ب

 ها دانشگاه توسط شده پذیرفته ویژه هاي مأموریت انجام در مشارکت پ .

 آنها روزرسانی به و تحول هاي بسته ذیل اقدامات نقد در مشارکت . ت

 محوله هاي ارزیابی و خودارزیابی کیفی، هاي ارزیابی در مشارکت . ث

 دانشجویی هاي کمیته هاي ارزشیابی در مشارکت و خودارزیابی )5

 آرشـیو  تهیـه  و مستندسازي و دانشگاه مطالعات مرکز سایت وب در دانشجویی کمیته صفحه داشتن نگه روز به )6

 دانشجویی کمیته هاي فعالیت

 نیازسـنجی،  از اعـم  درسـی  ریـزي  برنامه زمینه در دانشگاه مطالعات مرکز هاي فعالیت در مشارکت و همکاري )7

 ارزشیابی و اجرا طراحی،

 از آموزشـی  هـاي  فعالیت هاي ارزشیابی زمینه در دانشگاه مطالعات مرکز هاي فعالیت در مشارکت و همکاري )8

 :طرق

 علمی، هیأت اعضايدوره برنامه، هاي شیابی ارز بازخورد و اجرا طراحی، در مشارکت .الف

 آموزشی فرآیندهاي و کارکنان

 دانشجویان با مرتبط آموزشی هاي نامه آیین و ها سیاست ارزشیابی در مشارکت . ب

 هـاي  ایده هاي ارزشیابی و اجرا طراحی، زمینه در دانشگاه مطالعات مرکز هاي فعالیت در مشارکت و همکاري )9

 آموزش در پژوهش و آموزشی نوآورانه

 محصـول  بـه  ایـده  تبـدیل  و آموزشـی  فراینـدهاي  مستندسـازي  جهـت  در دانشـجویان  آمـوزش  براي بسترسازي )10

 کاربردي

 و ملـی  مجـامع  و همایشها در دانشجویان آموزشی نوآورانه هاي طرح و ها پژوهش نتایج ارائه از حمایت جلب )11
 دانشگاه مطالعات مرکز مدیریت با هماهنگی طریق از المللی بین

 دانشگاه مطالعات مرکز مدیریت با دانشجویان براي پزشکی علوم آموزش با مرتبط کتب ترجمه و تألیف )12

 :عضویت شرایط    
 زیر شرایط حائز که است آموزش توسعه عرصه در فعالیت به مند عالقه و فعال دانشجویان شامل کمیته این

 :میباشند



همکـاري  ( سابقه همکاري با مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آمـوزش یـا    آموزشی توسعه هاي فعالیت به مندي عالقه )1
 )یا داشتن ایده هاي نو براي ارتقاي آموزش و ...در طررح هاي پژوهش در آموزش 

وحفظ حداقل معـدل بـراي تـداوم     عضویت درخواست از قبل تحصیلی نیمسال آخرین در 14 حداقل معدل احراز )2
 عضویت

 دانشجو تحصیل محل دانشکده آموزشی معاونت تأیید به اي حرفه رفتار سوء عدم )3

  انگیزشی: واملع     
  د رمورد آموزش پزشکی مهارتارتقا دانش نگرش و )1
  ی آموزش براي تقویت رزومهئارائه گواهی اجرا )2
  محاسبه فعالیت در کمیته به عنوان کار دانشجویی )3
 کشوريپزشکی تسهیالت براي شرکت در جشنواره ها و همایش آموزش  )4


