
کمیته دانشجویی توسعه آموزش

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

آشنایی با کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی



پزشکیدانشجویی توسعه آموزش علوم معرفی کمیته 

وری کمیته در راستای ابالغ اساسنامه کشعلوم پزشکی کرمانشاه دانشجویی توسعه آموزش کمیته •
ویان برای دانشجساختارمند که بستری مناسب و است از دانشجویان داوطلب دانشگاه متشکل 

.  به توسعه و ارتقای آموزش علوم پزشکی کمک کنندتا بتوانند فراهم می آورد 



و به اشتراک گذاری تجربیات توانمندسازی •
یدانشجویان در حوزه توسعه آموزش علوم پزشک

نوآوریگام برداشتن در عرصه های مختلف •
در های آموزشی و پژوهش در آموزش 

راستای بهبود وضعیت آموزشی دانشگاه



 کمیته ساختار
1- مطالعات و توسعه آموزش دانشگاهمرکز مدیر : رئیس کمیته
یک نفر از اعضای شورای مرکزی : دبیر کمیته-2•
اعضای کمیته از کلیه دانشکده ها-3•
•

...کارگروه دارد 5این کمیته آیین نامه درون دانشگاهی، بر اساس •
که ابعاد فعالیت دانشجویان در حوزه توسعه آموزش را مشخص میکنه



کارگروه ها

 آموزش و نوآوری در پژوهش
 آموزشیتوانمندسازیالمپیاد و
آموزش مجازی
 ارزشیابی
روابط عمومی

Et.kums.ac.ir



چگونه می توانیم به عنوان دانشجو در حوزه توسعه آموزش 
دانشگاه فعالیت کنیم؟

ابعاد فعالیت های دانشجویان در حوزه توسعه آموزش

Et.kums.ac.ir

پزشکیعلومآموزشبامرتبطآموزشیهایدورهوهاسمینارها،کارگاهبرگزاری-1
درسیریزیبرنامهزمینهدردانشگاهتوسعهمرکزهایفعالیتدرمشارکتوهمکاری-2
آموزشیهایفعالیتارزشیابیزمینهدرEDCهایفعالیتدرمشارکتوهمکاری-3
آموزشدرپژوهشوآموزشینوآورانههایایدهدرمشارکتوهمکاری-4
دانشگاهمطالعاتمرکزمدیریتبادانشجویانبرایپزشکیعلومآموزشبامرتبطکتبترجمهوتالیف-5



شرایط عضویت در کمیته دانشجویی توسعه آموزش پزشکی

عالقه مندی به فعالیت های توسعه آموزشی •
پژوهش در آموزش ح های همکاری با مرکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش، همکاری در طر سابقه •
آموزشنو برای ارتقای داشتن ایده های •
سابقه مشروطی و مشکل انضباطی در طول تحصیلنداشتن •

وسعه درون دانشگاهی کمیته دانشجویی تیین نامه بر اساس آی داوطلبان رزومه ارزیابی های معیار •
.بودخواهد آموزش علوم پزشکی 



عضو شویم؟توسعه آموزش پزشکی کمیته دانشجویی چگونه در 

با تکمیل فرم الکترونیک ثبت نام در

کانال کمیته
http://t.me/kaaaa1820

صفحه کمیته در سایت دانشگاهhttps://et.kums.ac.ir

http://t.me/kaaaa1820


ه آیا فکر کرده اید درس هایی که می خوانید در آینده چقدر ب
آید؟کارتان می 

 پژوهش در آموزشیآیا دوست دارید براساس شواهد ،
دهید؟آموزش انجام 

 آیا دوست دارید دربرگزاری کارگاه های آموزشی مشارکت
باشید؟داشته 

؟ایدرده کآیا تابه حال به تغیر شیوه تدریس در کالس ها فکر 

آموزش ...آیا وقتی در بیمارستان، مراکز بهداشتی، آزمایشگاه و
فه می بینید احساس می کنید برخی از نیازهای واقعی و حر

شودنمی پوشش داده ای شما 

ته اگر دغدغه و عالقه ای به موارد باال دارید می توانید به کمی
EDC بپیوندید

فراخوان ثبت نام کمیته دانشجویی
توسعه آموزش

:ارتباط با ما

Et.kums.ac.ir
38378101-083

جهت اطالع از شرایط 
عضویت 

ثبت نام فرم 
به سایت دفتر استعداد 

درخشان دانشگاه مراجعه 
نمایید

بلوار شهید بهشتی، حیاط بیمارستان طالقانی، پشت کتابخانه : آدرس
دفتر استعداد درخشان.مرکزی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی



:آدرس
دفتر استعداد درخشان دانشگاه واقع در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

کتابخانه مرکزیطالقانی، پشت بیمارستان 

Et.kums.ac.ir
وب سایت استعداد درخشان دانشگاه     

لینک کانال اطالع رسانی اخبار •
•T.me/kaaaa1820
08338378101شماره مستقیم دفتر   •

«تماس باما»قسمت دفتر از طریق ایمیل پاسخگویی •
ارسال مشکالت و نظرات و پیشنهادات از طریق سایت•

☑ et.kums.ac.ir


