دانشکده علوم پزشکی اسد آباد
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

آیین نامه اجرایی کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده علوم پزشکی اسد آباد

ماده  :1مقدمه و هدف
دانشجویان یکی از ذینفعان اصلی نظام آموزشی هستند و وجود ساز و کار دائمی برای بهرهگیری از مشارکت
آنان در مسیییر بهدود نظام آموزشییی یییروری اسییتد سییازماندهیو هماهنمی و انسییجام بیشییتر عا یتهای
دان شجویی و ا ستفاده از ظر یتهای ای شان در تو سعه آموزش علوم پز شکی در سطوح مختلف اعم از وزارتیو
دانشیماهی و برنامههای آموزشیی نیاز به ی

تشیکس سیا ختارمند دانشیجویی را در مراکز مطا عا و تو سعه

آموزش علوم پزشکی آشکار می سازدد این آییننامه با توجه به ابالغ اساسنامه " کمیتههای دانشجویی توسعه
آموزش علوم پز شکی" در مهر ماه  7931و با هدف ارتقای کیفیت آموزش دان شماه با کم

به پررنگ کردن

نقش و م شارکت دان شجویان و ب ستر سازی برای آموزش برای آنان و به ا شتراک گذاری تجربیا دان شجویان
در حوزه آموزش علوم پز شکیو تهیه شده ا ستد مدنای ا صلی تهیه آیین نامه موجودو ا سا سنامهی مذکور
میباشدو بنابراین موارد ذکر نشده در این آیین نامه دقیقا منطدق بر متن اصلی اساسنامه استد
ماده  : 2دانشکده  :دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد
مرکز مطالعات  :مرکز مطا عا و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد
کمیته دانشجویی  :کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد
شورای مرکزی :متشکس از دانشجویان عضو کمیته دانشجویی
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کارگروه  :کارگروه های دانشجویی زیرمجموعه کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده علوم
پزشکی اسد آباد
شبکه دانشجویی کالن منطقه  :شدکه کمیتههای دانشجویی مراکز مطا عا کالن منطقه
کمیته مرکزی  :کمیته مرکزی دانشجویی توسعه آموزش مرکز مطا عا وزار
دانشجو  :کلیه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی اسد آباد از هر رشته
ماده  :3ماموریت
کمیته دانشجوییو کمیته ای متشکس از دانشجویان داوطلب دانشماههای علوم پزشکی کشور است که بستری
ساختارمند برای دان شجویان راهم می آورد تا بتوانند به تو سعه و ارتقای آموزش علوم پز شکی کم

کنندد

این کمیته با بسییترسییازی برای آموزش و به اشییتراکگذاری تجربیا دانشییجویان در حوزهی آموزش علوم
پزشیییکی تالش میکند تا با تربیت دانشیییجویانی که توانمندی زم برای حمایتطلدی را دارند برای ارتقای
جایماه دانشییجویان در زنجیرهی تصییمیمسییازیهای آموزشیییو ظر یت سییازی نمایدد همینین با کم

به

دانشجویان برای کسب حداکثر رشد ردی و حر های خودو آنها را برای رهدری نوآوریهای مؤثر در حوزهی
آموزش پز شکی آماده می سازدد این کمیته در عر صههای مختلف آموز شی و پژوهش در آموزشو در را ستای
بهدود ویعیت آموزشی دانشماهها گام برمیداردد
ماده  :4هدف اصلی
ارتقای کیفیت آموزش از طریق تقویت دان شجویان در حوزه تو سعه و نوآوری آموزش علوم پز شکی و تددیس
شدن ایشان به حمایتطلدان ارتقای آموزش
ماده  :5ساختار کمیته دانشجویی
واحدی که از دانشییجویان عالقمند به حوزهی آموزش علوم پزشییکی تشییکیس شییده اسییت و زیر نظر مرکز
مطا عا

عا یت میکند و سیا ستها و اهداف آن همرا ستا با سیا ستها و اهداف کلی مرکز مطا عا خواهد

بودد در صور نیاز و بر حسب نیاز مقتضیا دانشکدهو کمیته دانشجویی میتواند کارگروههای مورد نیاز خود
را تشکیس دهد و محدود به کارگروههای ذکر شده در این آیین نامه نمیباشدد
تبصره  :1گروههای ذکر شده در این آییننامه در صور امکان تشکیس میشوندد
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ماده  : 6ترکیب کمیته دانشجویی
کمیته دانشجویی متشکس است از:
 -7رئیس کمیته دان شجویی  :مدیر مرکز مطا عا و تو سعه آموزش علوم پز شکی دان شکده یا یکی از
اعضای هیا علمی /کارشناسان آموزشی مرکز مطا عا (با حکم مدیر مرکز مطا عا دانشکده )
 -2دبیر کمیته دان شجویی  :یکی از دانشییجویان عاک کمیته با حکم مدیر مرکز مطا عا برای مد
ی

سییاک در او ین جلسییه سییا یا نه کمیتهو داوطلدان برای دبیری کمیته روزمه و برنامههای خود را

برای اعضیا ارائه نموده و سی ا اعضیا با رایگیری مخفی  9نفر را به مدیر مرکز مطا عا پیشینهاد
نموده و مدیر یکی از اعضای پیشنهادی را معر ی مینمایدد
 -9شورای مرکز کمیته دانشجویی  :نمایندگان دانشجویان تمامی رشتههای موجود با انتخاب رئیا
کمیته
 -4مسئوک د تر استعداد های درخشان دانشکده

ماده  : 7کارگروههای کمیته دانشجویی
در صور نیاز و وجود دانشجویان عالقمند و عاک در حوزه آموزش علوم پزشکیو امکان تشکیس گروههایی با
عناوین زیر وجود داردد در صییور تشییکیس این گروهها و عا یت آنهاو هری
میبایست مسئوک یکی از گروههای زیر شود:
کارگروه ارزشیابی:
 )7شامس ارزشیابی کیفیت تدریا و ارزشیابی برنامهها آموزش
 )2کارگروه پژوهش در آموزش
 )9کارگروه توانمندسازی
 )4کارگروه استعداد درخشان و ا م یادهای علمی
 )5کارگروه جشنواره آموزشی شهید مطهری
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از اعضییای شییورای مرکزی

ماده  : 8شرایط عضویت در کمیته دانشجویی
دانشجویان می توانند با شرایط ذیس در کمیته دانشجویی عضو شوند:
 )7ع القمندی به مسائس آموزشی ( سابق همکاری با EDCو  EDOو همکاری در طرحهای پژوهش در
آموزش ودددد)
 )2حداقس معدک  74در آخرین نیمساک تحصیلی قدس از درخواست عضویت
 )9عدم سوءر تار حر های با تایید معاونت آموزشی
)4
ماده  : 9وظایف کمیته دانشجویی
رئیس کمیته دانشجویی
 )7نظار بر عا یتهای کمیته و هماهنمی بین بخشی جهت پیشدرد عا یتها
 )2صدور حکم انتصاب دبیر بنا به پیشنهاد شورای مرکزی
 )9نظار بر حسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی کمیته و گروههای تابعه
 )4ایجاد ارتداط با اساتید و مسئو ین دانشماه در جهت اهداف کمیته
 )5گزارش عملکرد کمیته به معاونت آموزشی دانشکده
دبیر کمیته دانشجویی
 )7انجام امور اداری و اجرایی داخلی کمیته
 )2اجرای مصوبا شورای مرکزی
 )9هماهنمی بین گروههای کمیته و نظار بر عا یتهای آنها
 )4ارائه برنامه یکسا ه کمیته براساس سیاستهای شورای مرکزی
 )5ارائه گزارش عملکرد  6ماهه عا یتهای کمیته به رئیا کمیته
 )6پیمیری مصوبا کمیته و گزارش نتایج آن به اعضا و رئیا کمیته
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شورای مرکزی
 )7تصمیمگیری درباره مسائس مربوز به کمیته و نیز موارد پیشبینی نشده در اساسنامه
 )2سیاستگذاری سا یانه کمیته در چهارچوب سیاستهای وزار متدوع و دانشکده
 )9پیشنهاد انتخاب و تغییر دبیر به رئیا کمیته
 )4تعیین و نوع گروههای زیرمجموعه کمیته براساس شرایط دانشکده
 )5همکاری در اجرای برنامههای تصویب شده
 )6اجرای مسئو یتهای محو ه از سوی دبیر کمیته و رئیا کمیته

ماده  : 11جلسات کمیته دانشجویی
 )7جل سات عادی  :این جل سا ب صور برنامهریزی شده و ماهیانه و با ح ضور دبیر و حداقس ن صف
اع ضای کمیته برگزار خواهد شدد دبیر کمیتهو م سئوک برنامهریزی برگزاری این جل سا میبا شدد
هدف از این جلسا تصمیم گیری و اجرای اهداف مشخص شده در اساسنامه میباشدد
 )2جل سات ویژه کمیته  :برح سب مورد و در شرایط خاصو جل سا ویژه به صور برنامهریزی ن شده
با دعو دبیر و حداقس نصف اعضای کمیته برگزار خواهد شدد هدف از این جل سا و تصمیمگیری و
اجرای مواردی است که نیاز به تصمیمگیری وری یا خاص دارندد
 )9جل سات عمومی ساالنه  :هر ساک حداقس یکدار با دعو از کلیه دان شجویان دان شماه و با ح ضور
مسییئو ین آموزشییی دانشییماه برگزار می شییودد هدف از برگزاری این جلسییهو ارائه کارنامهی کاریو
برنامه ریزی ساک آینده و راخوان عضویت و اعالم سایر موارد مورد نظر کمیته میباشدد
تب صره  : 1اع ضای کمیته میت وانند جهت د ستیابی به اهداف خود با هماهنمی رئیا کمیته جل ساتی را با
معاون آموزشو مسئو ین و کارشناسان آموزشی برگزار کنندد
ماده  : 11پشتیبانی
حمایت و پشییتیدانی از کمیته و نیز جلب حمایتهای سییایر نهادها و سییازمانهای داخس و خارج دانشییکده
برعهده مرکز مطا عا میباشدد
این آیین نامه در مورخ  31/71/26توسیییط معاونت آموزشییییو تحقیقا و ناوری دانشیییکده علوم
پزشکی اسدآباد جهت اجرا ابالغ گردید و از زمان ابالغ زما جرا میباشدد
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