
 

مورخ  ابالغ شده از سوی معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت به کلیه دانشگاه های علوم پزشکی  با عنایت به مفاد اساسنامه

توسعه ومرکز مطالعات  ،برای مشارکت کلیه دانشجویان در مسیر بهبود نظام آموزشی ایجاد بستری مناسببه منظور  42/7/77

آیین نامه درون دانشگاهی کمیته دانشجویی توسعه  "اقدام به تدوین  77در آذر ماه سال  آموزش علوم پزشکی کرمانشاه

  .نموده است "کرمانشاه یدرمان یبهداشت و خدمات یدانشگاه علوم پزشک یها دانشکدهآموزش علوم پزشکی 

:مقدمه و هدف  

حق مشارکت بایستی  ،توسعه آموزش علوم پزشکی شناخته می شوند اصلی یکی از ارکانبه عنوان   دانشجویان اینکه به توجه با 

صورت بگیرد، در حوزه اموزش تغییر و تحولی . اگر قرار است داشته باشند نیز را گیردآموزش آنان صورت می دربارهدر تصمیماتی را که 

گیرد. از طرفی، تعهد ها مورد پذیرش قرار نمی، در غیر این صورت تغییرات از جانب آنشارکت نماینددانشجویان نیز در آن م باید

تو حمایت آنان نیز امری ضروری اساصالحات، مشارکت به  مسئولین  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علومتوسعه آموزش علوم پزشکی کمیته دانشجویی  و تشکیل درون دانشگاهی نامه نییآن یهدف از تدو

 طالعاتم ، مرکزآموزش دفاتر توسعه یندهایآفر یآموزش یها تیفعال مند در عالقه انیمشارکت دانشجو شیافزا، کرمانشاه پزشکی

 ، مشارکت دانشجویان در بهبود آموزشری در برنامه های آموزشینشجو محودستیابی به استراتژی دابا هدف ، دانشگاه یو معاونت آموزش

 به  یابیبه منظور دست لذا. می باشدانشجویان و کسب تجربه کار گروهی د پیشنهادات، و دریافت نقدهای ،از طریق ارائه نظرات دانشگاه

 توسعه ییدانشجوداخلی کمیته مه نا نییآ ش،آموز ندیفرا ان دریاز مشارکت هدفمند و مثمرثمر دانشجو ییواحد نها شکل

 .باشد یم ریبه شرح زکرمانشاه  یدانشگاه علوم پزشک یها دانشکده آموزش

 دانشگاهعلوم پزشکی  آموزشتوسعه  دانشجویی تعریف کمیته -1 ماده

ویان دانشجهمه این کمیته متشکل از  .ن فعالیت می کنددانشگاه و در راستای سیاست های آ EDC واحدی است زیر نظر 

 .بدون محدودیت رشته و دانشکده می باشدبه مسائل آموزشی عالقمند 

 : دانشگاه شرح وظایف کمیته دانشجویی -2ماده
 تشویق و جذب دانشجویان جهت مشارکت در فعالیت های توسعه آموزشی  ،آگاه سازی -1

 یر :بستر سازی در جهت توانمند سازی دانشجویان در زمینه آموزش علوم پزشکی از طرق ز -4

 ، کارگاه و دوره های آموزشی : برگزاری سمینارالف

 ب: ارائه مشاوره به دانشجویان و تشکل های دانشجویی در زمینه آموزش علوم پزشکی 

 : جلب حمایت از شرکت دانشجویان در برنامه های آموزشی ملی و بین المللی ج            

طریق جلسات درون و برون ل و تبادل تجارب دانشجویی از برقراری ارتباط اطالع رسانی و بسترسازی جهت تعام -3

 ، نشریه و فضای مجازی دانشگاهی، همایش

 مشارکت فعال در پیاده سازی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی  -2

 کمیته های دانشجوییرزیابی و مشارکت در ارزشیابی های خود ا -5

 سایت مرکز مطالعات دانشگاه  به روز نگه داشتن صفحه کمیته دانشجویی در وب -6

،طراحی، رنامه ریزی درسی اعم از نیازسنجیهمکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه ب -7

 اجرا و ارزشیابی

، کارکنان و دوره ،اعضای هیئت علمی ،ا و بازخورد ارزشیابی های برنامه، اجرهمکاری و مشارکت در طراحی -8

 رکت در ارزشیابی سیاست ها و آیین نامه های آموزشی مرتبط با دانشجویانمشاو فرآیندهای آموزشی 

 بسترسازی برای آموزش دانشجویان در جهت مستند سازی فرآیند های آموزشی و تبدیل ایده به محصول کاربردی -7



 ها جلب حمایت از ارائه نتایج پژوهش ها و طرحهای نوآورانه آموزشی دانشجویان در همایش  -11

  موزش علوم پزشکیمرتبط با آ و ترجمه کتب تالیف  -11
 

 دانشکده ها EDOیی شاخه دانشجو لیف تشکاهداهم ا -3ماده
 دانشجویان دیدگاه از دانشکده ها در آموزشی وضعیت مستمر پایش .1

 آموزشی  برنامه های رفع نقایص و ارتقا منظور به دانشجویان پیشنهادات ارائه  .4

نظرات، مشکالت  انتقال منظور به آموزشی دانشکده ها مسئولین و دانشجویان بین ارتباطی پل ایجاد .3

 بین دانشجویان در آموزشی مسائل برابر در مسئولیت و احساس تعهد فرهنگ ایجاد و آموزشی

ارتقای کیفیت آموزش از طریق تقویت مشارکت دانشجویان در حوزه توسعه و نو آوری آموزش علوم پزشکی             

 

 : دانشجویان در کمیته شرایط عضویت -7ماده 
 شرایط زیر باشند :الیت در عرصه توسعه آموزش است که واجد این کمیته شامل دانشجویان فعال و عالقمند به فع

 عالقمند به فعالیت های توسعه آموزش -1

در آخرین نیمسال تحصیلی قبل از درخواست عضویت  12احراز معدل حداقل  -4

محل تحصیل دانشجو ه تایید معاونت آموزشی دانشکدهعدم سو رفتار حرفه ای ب -3

باشد : عضویت دانشجویان در قالب های زیر می -2

 عضو عادی : تمامی دانشجویان عالقمند و مستعد به فعالیت های حوزه آموزش علوم پزشکی الف:

 ماهه عضو عادی و با صالحدید کمیته دانشکده ای 6ب: عضو فعال : فعالیت مستمر 

دانشکده و رئیس    EDOرکزی کمیته دانشکده ها : با اعالم فراخوان و تایید صالحیت توسط مسئول ج: شورای م

  دانشکده

 


